
الجمهورية التونسية 
وزارة الاقتصاد واملالية 

 ودعم الاستثمار
 

 
 

  20220211ميزانية الدولة لسنة ميزانية الدولة لسنة  
 

 

مهمة املرأة و ألاسرة  مهمة املرأة و ألاسرة  

و كبار السن و كبار السن 
 

 

 
 

 

ر  ر أكتوب   20202020  أكتوب
 

 



13 
 

  
  

  رســـــــــــھـــفال
  

  

   عامال تقدیمال :األولمحور ال

 1.............................................................................................المھمة استراتیجیة -1

 2............................................................................................لمھمةتقدیم برامج ا -2

 5............................................................ )2023-2021( النفقات متوسط المدى إطار -3

  6............................ل برمجة نفقات المھمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر التموی -3-1

  7................... برمجة نفقات المھمة على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر التمویل -3-2

 8...................... ومصادر التمویل واألقسام حسب البرامج 2021لسنة  المھمة نفقاتتوزیع  -4

 18.............. توزیع إعتمادات المؤسسات الخاضعة وغیر الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة - 5

 21................................................................................................ أعوان المھمة -6

 22.......................................................... 2021المھمة لسنة  لنفقاتالتحلیل اإلجمالي  -7

  

  حسب البرامج المھمة نفقات: محور الثاني ال

 28................................................. صبرنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفر :1البرنامج عدد 

 28.............................................................................. ستراتیجیتھتقدیم البرنامج وا -1

 32................................................................................................. أداء البرنامج -2

  32.................................. برنامج وتطور مؤشرات األداءستراتیجیة للاال ھدافاأل -2-1

  35.................................................................................. أنشطة البرنامج -2-2

 41.............................................................................................. نفقات البرنامج -3

  44..................................................................................... التأجیرنفقات  -3-1

  45..................................................................................... التسییرنفقات  -3-2

  46....................................................................................نفقات التدخالت -3-3

  47....................................................................................نفقات اإلستثمار 3-4



 54..............................................................................برنامج الطفولة :2البرنامج عدد 

 54...........................................................................البرنامج وإستراتیجیتھ تقدیم -1

 58..................................................................................................أداء البرنامج -2

  58...................................ؤشرات األداءاألھداف االستراتیجیة للبرنامج وتطور م -2-1

  61...................................................................................أنشطة البرنامج -2-2

 62...............................................................................................نفقات البرنامج -3

  66......................................................................................نفقات التأجیر -3-1

  66.....................................................................................نفقات التسییر -3-2

  67....................................................................................نفقات التدخالت -3-3

  68....................................................................................نفقات اإلستثمار 3-4

 74............................................................................كبار السنبرنامج  :3البرنامج عدد

 74...........................................................................تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ -1

 79.................................................................................................أداء البرنامج -2

  79...................................ستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات األداءاال األھداف -2-1

  81...................................................................................أنشطة البرنامج -2-2

 84...............................................................................................نفقات البرنامج -3

  87......................................................................................نفقات التأجیر -3-1

  87......................................................................................نفقات التسییر -3-2

  87....................................................................................نفقات التدخالت -3-3

  88....................................................................................نفقات اإلستثمار 3-4

 93....................................................................دةالمسانالقیادة وبرنامج  :9البرنامج عدد

 93...........................................................................تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ -1

 96..................................................................................................أداء البرنامج -2

  96...................................األھداف االستراتیجیة للبرنامج وتطور مؤشرات األداء -2-1

  102.................................................................................أنشطة البرنامج -2-2

 105.............................................................................................نفقات البرنامج -3

  108....................................................................................نفقات التأجیر -3-1

  108....................................................................................نفقات التسییر -3-2



  110.................................................................................لتدخالتنفقات ا -3-3

  110..................................................................................نفقات اإلستثمار 3-4

  

   :الحقالم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  
  

محور األولال  
 التقدیم العام



1 

 

 

 

 :مهمةاستراتٌجٌةال -1

 : ٌلًتنفٌذ استراتٌجٌتهاالمتمثلة فٌمامهمة المرأة واألسرة وكبار السن واصلت

إدماج نظرٌة النوع االجتماعً فً التنمٌة بالتمكٌن االقتصادي للمرأة واألسرة -

 الجهوٌة والمحلٌة لتجسٌم مفهوم مبدأ المساواة وتكافإ الفرص،

 دعم المشاركة الفعلٌة للنساء فً موقع القرار وفً الحٌاة العامة -

من  القابم على أساس التمٌٌز بٌن الجنسٌن مناهضة العنف والتمٌز ضد المرأة -

 تحقٌق المساواة واحترام الذات اإلنسانٌةأجل 

ووضع إطار إرساء منظومة قانونٌة ضامنة للمساواة بٌن الجنسٌن  -

 تقلٌص فً إطار العنف منلـحماٌة النساء واألطفال واألسر تشرٌعً 

  الحضري والرٌفً فً الوسطٌنالفوارق بٌن الجنسٌن 

حقوقهم وفقا لمعاٌٌر الجودة والمساواة وتكافإ الفرص حماٌة األطفال وضمان  -

 بٌن األطفال وبٌن الجهات،

وتمكٌنهم من المشاركة فً الحٌاة العامة تثمٌن كفاءات كبار السن دون تمٌٌز  -

 ومسٌرة تنمٌة بما ٌضمن لهم شٌخوخة نشٌطة،

ٌّة - ٌّةوالقانون  بما ٌضمن تمّتع كبار السن بخدمات الوقاٌة والحماٌة االجتماع

 .لهم العٌش الكرٌم دون تمٌٌز فً الجنس 

مبادئ الحوكمة والمساواة وعدم التمٌٌز فً الخدمات وتحقٌق تكرٌس  -

أهداف التنمٌة المستدامة وإرساء آلٌات المتابعة والتقٌٌم فً التصرف فً 

 المالٌة العمومٌة

وقد استندت مهمة المرأة واألسرة وكبار السن عند رإٌتها االستراتٌجٌة إلى المرجعٌات 

 :وااللتزامات الدولٌة والوطنٌة وأهمها
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تكرٌس مبدأ المساواة بٌن الجنسٌن والتؤكٌد على عدٌد الحقوق األساسٌة فً  -

 .بٌئٌةالوة يثقافالمجااللت المدنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة وال

 (CEDAW)اتفاقٌة القضاء على مختلف أشكال التمٌٌز المسلط على النساء  -

-2016 هدفا للتنمٌة المستدامة للفترة 17 لـ (ODD)أهداف التنمٌة المستدامة -

2030. 

 2019 فٌفري 13 بتارٌخ 15القانون األساسً للمٌزانٌة عدد  -

 المتعلق بإعداد 2020 ماي 14 بتارٌخ 16منشور السٌد رئٌس الحكومة عدد  -

 2021مٌزانٌة الدولة لسنة 

هذا وتعمل هٌاكل المهمة فً إطار منظور تشاركً بٌن مختلؾ المتدخلٌن بصورة 

تضمن تكافإ الفرص والمساواة بٌن جمٌع أفراد األسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة 

 .وضمان الحق فً التمتع بخدمات ذات جودة معٌنة

 

 :تقدٌم برامج المهمة -2
 

 :وهًأربعة برامجالسنعلىتشتمل مهمة المرأة واألسرةوكبار 

امج نبرالٌتكون من: المرأة واألسرة وتكافإ الفرص:1البرنامج 

 :وحدات عملٌاتٌة 04فرعٌوال

 برنامج فرعً ٌعنى بقٌادة برنامج المرأة واألسرة وتكافإ : المستوى المركزي

 والثالثة  تتعلق األولى بالمرأة والثانٌة باألسرةةتًا عملًاتوحدثالث الفرص و

 بالمرصد الوطنً لمناهضة العنؾ ضد المرأة

 وحدة عملٌاتٌة تحت مسمى مصلحة المرأة واألسرة : المستوى الجهوي

مندوبٌة الجهوٌة للمرأة واألسرة وكبار السن  24ضمن 

 ًالمركز الوطنً للدراسات والبحوث حول المرأة :فاعل عموم 

(CREDIF) 
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 :ٌتكون من:الطفولة: 2البرنامج 

 وحدات 5برنامج فرعً ٌعنى بقٌادة برنامج الطفولة و:المستوى المركزي 

مرصد حقوق الطفل، اإلدارة العامة للطفولة، مركز اإلعالمٌة )مركزٌة عملٌاتٌة 

الموجهة للطفل،مكتب المندوب العام للطفولة،المعهد األعلى إلطارات الطفولة 

 (بقرطاج درمش

 تتوزع . دماج الطفولةإبرنامج فرعٌٌتعلق بوقاٌة وحماٌة و: المستوى الجهوي

امج على المندوبٌات الجهوٌة لشإون المرأة واألسرة ن البرااعتمادات وتدخالت هذ

 وحدات 5ونضٌؾ إلى ذلك . ضمن مصالح الطفولة فً المندوبٌات الجهوٌة

مصالح الطفولة وفضاءات الطفولة المبكرة فً الجهات، المراكز المندمجة )عملٌاتٌة

للشباب والطفولة،نوادي األطفال القارة والمتنقلة، مركبات الطفولة، مكاتب مندوبً 

 (الطفولة بالجهات

 ًالمركز الوطنً لالصطٌاؾ : وحدة عملٌاتٌة اقلٌمٌة: المستوى االقلٌم

 .  بالحمامات الطفلوترفٌه

 ًجمعٌة : فاعل عمومSOS :الفرع التونسً للجمعٌة األم 

 : ٌتكون من:كبار السن: 3البرنامج  

 وحدة عملٌاتٌة تتمثل فً إدارة كبار السن وبرنامج فرعً : المستوى المركزي

 .ٌعنى بقٌادة برنامج كبار السن

 وحدة عملٌاتٌة على المستوى الجهوي ضمن برنامج 24: المستوى الجهوي 

مصالح )كبار السن موزع على المندوبٌات الجهوٌة لشإون المرأة واألسرة

 (كبار السن بالمندوبٌات

 ًاالتحاد التونسً للتضامن االجتماعً: فاعل عموم 
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 : ٌتكون من:برنامج القٌادة والمساندة: 9البرنامج  

 وحدة عملٌاتٌة تتمثل فً وحدة القٌادة والمساندة والتنسٌق : المستوى المركزي

 وبرنامج فرعً ٌعنى بالقٌادة والمساندة 

 وحدة عملٌاتٌة تتمثل فً اإلدارة الفرعٌة للمصالح : المستوى الجهوي

  للمرأة واألسرة وكبار السنالمشتركة بالمندوبٌات الجهوٌة

 ًٌتمثل فً ودادٌة أعوان المهمة: فاعل عموم 

 : التالً وفقا للرسم البٌانًمهمةوتتوزع جملة برامج ال
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  األداء ٔأَشطت انبشايحإطبس: 1خذٔل عذد

 

انبشايح 

عذد 

انبشايح 

 انفشعٛت

عذد 

األَشطت 

 عذد األْذاف

 االعخشاحٛدٛت

عذد 

يؤششاث 

لٛظ األداء 

اٌّشأح ٚ األعشح ثشٔبِظ 

 ٚ رىبفئ اٌفشص
1 5 3 10 

 5 2 11 2  اٌطفٌٛخثشٔبِظ

 6 3 3 1  وجبس اٌغٓثشٔبِظ 

 11 3 2 1 ثشٔبِظ اٌم١بدح ٚ اٌّغبٔذح

 32 11 21 5 = انًدًٕع

 (:2023-2021)إطار النفقات متوسط المدى  -3
 

 نسبة تطور قدرها 2021شهدت مٌزانٌة مهمة المرأة واألسرة وكبار السن لسنة 

 سنتً %2.9و%5ومن المقدر أن تشهد ارتفاعا بنسبة . 2020 مقارنة بسنة 2.9%

 .2023 و2022

 :وٌبٌن الجدول التالً تطور هذه المٌزانٌة خالل السنوات القادمة

ألؾ دٌنار : الوحدة
جقدًزاث ق م اهجاساث   البيان

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 طبيعت الىفقت

 125829 124829 122784 122274 103155 94695 92951هفقاث الخأجير 

 16561 14561 10853 9500 8819 7391 7177هفقاث الدسيير 

 33610 31610 33778 26085 22495 17581 17904الخدخالث هفقاث 

 36000 35000 28585 32520 29825 28155 19627الاسدثماراث هفقاث 

       العملياث املاليت هفقاث 

 212000 206000 196000 190379 164294 147822 137659املجمىع العام 

املىارد الذاجيت 

 للمؤسساث
310 315 318 318 294 150 150 

 212150 206150 196294 190697 164612 148137 137969 الجملت العامت 
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 برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب البرامج ومصادر 3-1
 :التموٌل

 .ٌبٌن الجدول التالً حوصلة لتوزٌع اعتمادات المهمة حسب البرامج ومصادرالتموٌل

 أٌف د٠ٕبس:اٌٛؽذح

البرامج 

انخمذٚشاث ق و اَدبصاث  

مصادر 

 الخمىيل
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

بزهامج 

املزأة 

وألاسزة 

وجكافؤ 

الفزص 

      
       

8444 12399 17359 15083 16168 17109 19908 

 50 50 50 53 53 50 49   ذ   ع

       8493 12449 17412 15136 16218 17159 19958 

 بزهامج

 الطفىلت

      
       

104102 107424 114205 140014 142456 147037 146834 

 100 100 244 265 265 265 261   ذ   ع

       104363 107689 114470 140279 142700 147137 146934 

 بزهامج

 كبار السً

      
       

14253 14983 16203 17659 18371 19682 22479 

          ذ   ع

       14253 14983 16203 17659 18371 19682 22479 

 بزهامج

القيادة 

 واملساهدة

 املجمىع

      
       

10860 13016 16528 17623 19005 22172 22779 

          ذ   ع

       10860 13016 16528 17623 19005 22172 22779 

 212000 206000 196000 190379 164294 147822 137659 يٕاسد انذٔنت

املىارد الذاجيت 

 للمؤسساث
310 315 318 318 294 150 150 

 212150 206150 196294 190697 164612 148137 137969 الجملت العامت 

رشًّ ِٛاسد اٌذٌٚخ اٌّٛاسد اٌؼبِخ ١ٌٍّضا١ٔخ ِٚٛاسد اٌمشٚع اٌخبسع١خ اٌّٛظفخ ٚاٌؾغبثبد اٌخبطخ 

 .(ِٛاسد اٌؾغبثبد اٌخبطخ فٟ اٌخض٠ٕخ ِٚٛاسد ؽغبثبد أِٛاي اٌّشبسوخ)

 اٌّٛاسد اٌزار١خ ٌٍّئعغبد اٌؼ٠ّّٛخ: َ ر َ ع
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  برمجة نفقات المهمة على المدى المتوسط حسب األقسام ومصادر التموٌل3-2

ٌبٌن الجدول التالً توزٌع االعتمادات المبرمجة لمهمة المرأة واألسرة وكبار السن 

 .حسب األقسام ومصادر التموٌل

 أٌف د٠ٕبس:اٌٛؽذح

 انبٛبٌ
يصبدس 

 انخًٕٚم

إَدبصاث 

2017 

إَدبصاث 

2018 

إَدبصاث 

2019 

انخمذٚشاث  ق و

2020 2021 2022 2023 

َفمبث 

 انخأخٛش

ِٛاسد 

 اٌذٌٚخ
92951 94695 103155 122274 122784 124829 125829 

   َ ر َ ع
 

    
يدًٕع 

 انمغى
92951 94695 103155 122274 122784 124829 125829 

َفمبث 

 انخغٛٛش

ِٛاسد 

 اٌذٌٚخ
7177 7391 8819 9500 10853 14561 16561 

 150 150 294 318 318 315 310 َ ر َ ع

 

يدًٕع 

 انمغى
7487 7706 9137 9818 11147 14711 16711 

َفمبث 

انخذخالث 

ِٛاسد 

 اٌذٌٚخ
17904 17581 22495 26085 33778 31610 33610 

 
-  - - - - - - َ ر َ ع

 
يدًٕع 

 انمغى
17904 17581 22495 26085 33778 31610 33610 

َفمبث 

االعخثًبس 

ِٛاسد 

 اٌذٌٚخ
19627 28155 29825 32520 28585 35000 36000 

 
 - - - - - - - َ ر َ ع

 

يدًٕع 

 انمغى
19627 28155 29825 32520 28585 35000 36000 

بمٛت 

انُفمبث  

ِٛاسد 

 اٌذٌٚخ
- - - - - - - 

 - - - - - - - َ ر َ ع
يدًٕع 

 انمغى
- - - - - - - 

انًدًٕع 

ِٛاسد 

 اٌذٌٚخ
137659 147822 164294 190379 196000 206000 212000 

 150 150 294 318 318 315 310 َ ر َ ع

يدًٕع 

 األلغبو
137969 148137 164612 190697 196294 206150 212150 

 
 .رشًّ ِٛاسد اٌذٌٚخ اٌّٛاسد اٌؼبِخ ١ٌٍّضا١ٔخ ِٚٛاسد اٌمشٚع اٌخبسع١خ اٌّٛظفخ ٚاٌؾغبثبد اٌخبطخ



توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:
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  : مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن21المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات الدفع لمهمة المرأة و األسرة و  كبار السن لسنـة  : 

اعتمادات الدفع

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : المرأة واألسرة1البرنامج  
وتكافؤ الفرص

2 700 000695 000

50 000

2 188 00010 585 000

2 700 000695 0002 188 00016 168 000

16 168 000

50 000

10 585 000

10 585 000 000 188 0002 700 2مجموع البرنامج 745 00016 218 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : الطفولة2البرنامج  

109 956 0005 200 000

244 000

14 300 00013 000 000

109 956 0005 200 00014 300 000142 456 000

142 456 000

244 000

13 000 000

13 000 000 000 300 00014 956 109مجموع البرنامج 5 444 000142 700 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : كبار السن3البرنامج  

328 00053 00015 490 0002 500 000

328 00053 00015 490 00018 371 000

18 371 000

2 500 000

2 500 000 000 490 00015 328مجموع البرنامج 53 00018 371 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

9 800 0004 905 0001 800 0002 500 000

9 800 0004 905 0001 800 00019 005 000

19 005 000

2 500 000

2 500 000 000 800 0001 800 9مجموع البرنامج 4 905 00019 005 000

28 585 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

122 784 00010 853 000

294 000

33 778 00028 585 000

122 784 00010 853 00033 778 000196 000 000

196 000 000

294 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

122 784 00011 147 00033 778 000196 294 000

28 585 000
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:  2عدد رسم بٌانً 

 (اعتمادات الدفع) حسب البرامج 2021ة لسنة مهمتوزٌع مٌزانٌة ال
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توزیع النفقات حسب البرامج واألقسام ومصادر التمویل

نظـام أمـد

2021 السنة المالیة:

12
 

  : مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن21المهمة  

   حسب البرامج وطبیعة النفقة ومصادر التمویل كما یلي2021تتوزع اعتمادات التعهد لمهمة المرأة و األسرة و  كبار السن لسنـة  : 

إعتمادات التعهد

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

  : المرأة واألسرة1البرنامج  
وتكافؤ الفرص

2 700 000695 000

50 000

2 188 00015 065 000

2 700 000695 0002 188 00020 648 000

20 648 000

50 000

15 065 000

15 065 000 000 188 0002 700 2مجموع البرنامج 745 00020 698 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : الطفولة2البرنامج  

109 956 0005 200 000

244 000

14 300 00022 510 000

109 956 0005 200 00014 300 000151 966 000

151 966 000

244 000

22 510 000

22 510 000 000 300 00014 956 109مجموع البرنامج 5 444 000152 210 000

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : كبار السن3البرنامج  

328 00053 00015 490 0001 640 000

328 00053 00015 490 00017 511 000

17 511 000

1 640 000

1 640 000 000 490 00015 328مجموع البرنامج 53 00017 511 000
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المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر
مصادر التمویل

البرامج األقسام

بحساب الدینار

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

 : القیادة و المساندة9البرنامج  

9 800 0004 905 0001 800 0003 000 000

9 800 0004 905 0001 800 00019 505 000

19 505 000

3 000 000

3 000 000 000 800 0001 800 9مجموع البرنامج 4 905 00019 505 000

42 215 000

الجمـلة العامـة

م ع م

م ق خ م

ح خ

موارد الدولة

م ذ م ع

122 784 00010 853 000

294 000

33 778 00042 215 000

122 784 00010 853 00033 778 000209 630 000

209 630 000

294 000

المجموع العام  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار نفقات التدخل نفقات التسییر نفقات التأجیر  األقسام
مصادر التمویل

122 784 00011 147 00033 778 000209 924 000

42 215 000



 

:  
  )ھدعتاعتمادات ال(حسب البرامج 

 

:  
باعتبار موارد  حسب البرامج
 )ھدعتاعتمادات ال

 

الطفولة

السنكبار
8%

المساندةالقیادة
9%

توزیع اعتمادات التعھد بین البرامج دون اعتبار 
مواد المؤسسات العمومیة

8%

9%

توزیع اعتمادات التعھد بین البرامج باعتبار 
الموارد الذالتیة للمؤسسات العمومیة  

15 

:3عدد رسم بیاني 
حسب البرامج  2021ة لسنة مھمتوزیع میزانیة ال

 

:4عدد رسم بیاني 
حسب البرامج 2021ة لسنة مھمتوزیع میزانیة ال

اعتمادات ال( المؤسسات العمومیة
 

واألسرةالمرأة
الفرصوتكافؤ

10%

الطفولة
73%

توزیع اعتمادات التعھد بین البرامج دون اعتبار 
مواد المؤسسات العمومیة

الفرصوتكافؤواألسرةالمرأة

الطفولة

السنكبار

المساندةالقیادة

10%

73%

توزیع اعتمادات التعھد بین البرامج باعتبار 
الموارد الذالتیة للمؤسسات العمومیة  

الفرصوتكافؤواألسرةالمرأة

الطفولة

السنكبار

المساندةالقیادة

توزیع میزانیة ال

  

توزیع میزانیة ال

 
 

المرأة



النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنة

نظـام أمـد

2021
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 أد100268 أد دفعا مقابل 29165 أد تعهدا و 42795 ما قدره 2021تبلغ النفقات ذات الصبغة التنمویة لسنـة  
  و تتوزع كما یلي2020 أد دفعا سنة 33000تعهدا و   

% التطور تقدیرات النفقات ق م البرامج

بحساب األلف دینار

الدفعالدفعالدفعالدفع التعهد التعهد التعهد التعهد

20202021

20.83 20.83 100 100 580 580 480 480  المرأة واألسرة وتكافؤ
الفرص

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

44 83010 63015 06510 585-29 765-45-66.40-0.42

11 165 665 29-مجموع البرنامج 45 31015 645 11 11055-65.470.50

نفقات التدخالتالطفولة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

42 60018 09022 51013 000-20 090-5 090-47.16-28.14

13 000 090 20-مجموع البرنامج 42 60022 510 18 090-5 090-47.16-28.14

نفقات التدخالتكبار السن

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

5 6332 1001 6402 500-3 993400-70.8919.05

2 500 993 3-مجموع البرنامج 5 6331 640 2 100400-70.8919.05
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نفقات التدخالتالقیادة و المساندة

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

6 7251 7003 0002 500-3 725800-55.3947.06

2 500 725 3-مجموع البرنامج 6 7253 000 1 700800-55.3947.06

-57 473 29 165

480الجمـلة العامـة

99 788

480

32 52042 215

580580

28 585

100

-57 573

100

-3 935

100 26833 00042 795-3 835

%التطورتقدیرات ق مالنفقات
الدفع الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد  التعهد

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العملیات المالیة

مجموع البرامج

20202021

20.83

-57.70

20.83

-12.10

-57.32-11.62
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حٕصٚع اعخًبداث انًؤعغبث انخبضعت ٔغٛش انخبضعت  -5

 نًدهت انًسبعبت انعًٕيٛت
 

 : وّب ٠2021ٍٟ٠زؼٍك ثبٌّئعغبد اٌزبثؼخ ٌٍّّٙخ، ٠ّىٓ رٛص٠غ رمذ٠شاد ٔفمبرٙب ٌغٕخ ف١ّب 

رجٍغ االػزّبداد :انًؤعغبث انعًٕيٛت غٛش انخبضعت نًدهت انًسبعبت انعًٕيٛت -

اٌّشوض اٌجؾٛس ٚ اٌذساعبد ٚ اٌزٛص١ك ٚاإلػالَ )اٌّشعّخ ٌفبئذح ٘زٖ اٌّئعغبد 

. أد ِٓ ١ِضا١ٔخ اٌذٌٚخ ٌزغط١خ ٔفمبد اٌزؤع١ش ٚٔفمبد اٌزغ١١ش1780 (ؽٛي اٌّشأح

 . أد ِٓ ِٛاسد٘ب اٌزار١خ ٌزؼض٠ض ِغٙٛد اٌذٌٚخ50ٚعزغبُ٘ اٌّئعغخ ثـ 

رجٍغ االػزّبداد اٌّشعّخ : انًؤعغبث انعًٕيٛت انخبضعت نًدهت انًسبعبت انعًٕيٛت -

أد ِٓ ١ِضا١ٔخ اٌذٌٚخ ٌزغط١خ ٔفمبد اٌزؤع١ش ٚاٌزغ١١ش 20961ٌفبئذح ٘زٖ اٌّئعغبد 

 . أد ِٓ ِٛاسد٘ب اٌزار١خ ٌزؼض٠ض ِغٙٛد اٌذٌٚخ244ٚعزغبُ٘ اٌّئعغبد ثـ . ٚاٌزذخً
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

199 2المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص 1 5235555012150

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

419 298121

168المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 48120

251مؤسسات أخرى 2501

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

1 780 1 5232575050

780 1مؤسسات  البحث 1 5232575050
مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول

المرأة
50 1 780 50 257 1 523

401 16الطفولة 1905 02324411 188244

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

16 401 1905 02324411 188244

مؤسسات إدارة عامة

مؤسسات  البحث
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387مؤسسات التعلیم العالي 190185251225

903 5مؤسسات  الشباب  والطفولة 1 8362194 067219

111 10المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 3 0027 109

061 1كبار السن 291 033

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

1 061 291 033

061 1المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 291 033

080 3القیادة و المساندة 3 080

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

3 080 3 080

080 3المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 3 080

741 22الجمـــلة العامة 17138 68729412 342294



21 

 

 أعٕاٌ انًًٓت -6
٠جٍغ ػذد أػٛاْ ِّٙخ اٌّشأح ٚاألعشح ٚاٌطفٌٛخ ٚوجبس اٌغٕبٌّشخض ف١ُٙ اٌٝ ِٛفّٝ 

 . ػٛٔب4716: 2021عٕخ 

 53 ػٛٔب ػٓ ؽش٠ك اٌزؼبلذ ٚرشغً 46٘زا ٚرغذس اإلشبسح اٌٝ أْ اٌّّٙخ رشغً 

٘ٛ ِب ٠شفغ اٌؼذد اٌغٍّٟ . ػٛٔب فٟ اٌّئعغبد غ١ش اٌخبػؼخ ٌّغٍخ اٌّؾبعجخ اٌؼ١ِّٛخ

 : ػٛٔب٠ٚزٛصػْٛ ؽغت اٌجشاِظ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزب4769ٌٟاٌٝ

 

 

أػٛاْ 

اإلداساد 

اٌّشوض٠خ 

 ٚاٌغ٠ٛٙخ

أػٛاْ 

اٌّئعغبد 

اٌؼ١ِّٛخ 

اٌخبػؼخ 

ٌّغٍخ اٌّؾبعجخ 

 اٌؼ١ِّٛخ

 1انًدًٕع 

أػٛاْ 

اٌّئعغبد 

اٌؼ١ِّٛخ غ١ش 

اٌخبػؼخ 

ٌّغٍخ 

اٌّؾبعجخ 

 اٌؼ١ِّٛخ

 2انًدًٕع 

انًشأة ٔاألعشة بشَبيح -

 ٔحكبفؤ انفشص
74 - 74 53 127 

 4058 46 4012 بشَبيح انطفٕنت -
 

4058 

 82 - 28بشَبيح كببس انغٍ  -
 

82 

بشَبيح انمٛبدة  -

 ٔانًغبَذة
556 - 556 

 
556 

 4769 53 4716 46 4670 انًدًٕع انعبو
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 2021انخسهٛم اإلخًبنٙ نُفمبث انًًٓت نغُت  -7
 

 :نفقات التؤجٌر- 7-1

أدأي مقابل 122784 فً حدود 2021ضبطت نفقات التؤجٌر تعهدا ودفعا لسنة 

 أد أي بنسبة 510وقد سجلت هذه االعتمادات زٌادة قدرها .2020أد بعنوان سنة 122274

وٌعود ذلك إلعادة ترتٌب األولوٌات فً هذه النفقة ولحركة النقل التً . % 0.4تقدر بـ 

 . طالت القطاع لفابدة قطاعات أخرى

: وستخصص هذه االعتمادات باألساس لـتؽطٌة النفقات التالٌة

 .الزٌادة فً األجور -

 ،2020المتعلقة بسنة التدرج والترقٌات االستثنابٌة للسلك اإلداري المشتركتفعٌل  -

ظاهرة هجرة إعادة توظٌؾ أعوان وزارة المرأة واألسرة وكبار السنوذلك للحد من  -

أعوان الوزارة إلى وزارات أخرى لوجود امتٌازات أفضل خالفا لما هو الحال فً 

 ،الوزارة

 فً الخطط الوظٌفٌة على المستوى الجهوي والمركزي والمإسسات تحت التسمٌات -

 ،اإلشراؾ

 والمنسقٌن اإلدارٌٌن والمالٌٌن 54تمكٌن المشرفٌن على وحدات الحٌاة البالػ عددهم  -

 منسقا من منح المسإولٌة 22البالػ عددهم وبالمراكز المندمجة للشباب والطفولة 

 .المخولة لهم

التطور الملحوظ فً نفقات التؤجٌرللمعهد العالً إلطارات الطفولة بقرطاج  -

درمشوالذي ٌعود أساسا لـإدراج تؤجٌر المتعاقدٌن والعاملٌن بالحصة بمٌزانٌة المعهد 

 .التمدٌد فً مدة العقودوالترفٌع فً القٌمة المالٌة لساعة التدرٌس و

 .إدراج منح الساعات اإلضافٌة الخاصة باإلطارات واألعوان بمٌزانٌة المعهد -

 وذلكخاضعة لمجلة المحاسبة العمومٌةالارتفاع منحة المإسسات العمومٌة ؼٌر  -

نتٌجةالزٌادات العامة والخصوصٌة فً األجور  
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 والتً 2020المبرمجة خالل سنة  والعادٌة والتدرج بالجدارة االستثنابٌةالترقٌات  -

 .2021سٌتم تفعٌلها خالل سنة 

التسمٌات فً الخطط الوظٌفٌة   -

 المتعلق بؤحكام 2020 أوت 13 مإرخ فً 2020 لسنة 38تفعٌل القانون عدد  -

استثنابٌة لالنتداب فً القطاع العمومً خاصة مع وجود متخرجٌن من المعهد العالً 

. إلطارات الطفولة بقرطاج درمش

 :نفقات التسٌٌر- 7-2

 أد 9500 أد مقابل 10853 فً حدود2021ضبطت نفقات التسٌٌر تعهدا ودفعا لسنة

وتفسر هذه الزٌادة بالعناصر .%14.2 أد وتمثل نسبة 1353 أي بزٌادةقدرها 2020سنة 

 :األساسٌة التالٌة

 الزٌارات التفقدٌة والعملٌات لمواكبة االرتفاع المنحة الكٌلومٌترٌة الترفٌع فً -

البٌداؼوجٌة حتى تتالءم مع متطلبات العمل المٌدانً إلطارات التفقد واإلرشاد 

 البٌداؼوجً 

تؤمٌن ووقود )توفٌر االعتمادات الضرورٌة لتؤمٌن نشاط نوادي األطفال المتنقلة  -

 ،(وصٌانة

 معالٌم الجوالن لحافالت بعض المإسساتمتخلدات خالص  -

 الترفٌع فً نفقات الوحدة العملٌاتٌة الخاصة بمكاتب مندوبً حماٌة الطفولة، -

مإسسات الطفولة فابدة رصد االعتمادات الكفٌلة باحترام البروتوكول الصحً ل -

 لمجابهة جابحة كورونا 

الحاجٌات تؽطٌة ل 2020تماداتاألكرٌة واآلداءات البلدٌة مقارنة بسنة اعالترفٌع فى  -

 بالـإضافة إلى األكرٌة المستوجبة 2019الدٌون المتخلدة لسنة خالص والمتزاٌدة 

. بهابعنوان مقرات المندوبٌات الجهوٌة فً انتظار استكمال أشؽال بنا
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دعم نفقات استهالك الكهرباء والماء خاصة فً ظل الترفٌع فً معالٌمها بداٌة من  -

  2020سنة 

 وذلك باعتبار 2020الترفٌع فً اعتمادات معدات التصرؾ اإلداري مقارنة بسنة  -

 للعملالنقص الفادح على مستوي المعدات المتوفرة 

تعهد وصٌانة األثاث والمعدات وخاصة إصالح اآلالت الناسخة كبٌرة الحجم  -

 ،وصؽٌرة الحجم لمختلؾ اإلدارات

تفاقٌات فً الؽرض االتدعٌم نفقات التؽذٌة لألعوانللسلم االجتماعً خاصة فً ظل  -

 ، المتزاٌدةنقابٌةالضؽوطات الو

 

 نفقات التدخالت- 7-3

 مقابل 33778 فً حدود 2021ضبطت نفقات التدخالت تعهدا ودفعا لسنة 

وتفسر هذه .%29.5 أد وتمثل نسبة7693 أي بزٌادة قدرها 2020أد فً سنة 26085

 :الزٌادة بالعناصر األساسٌة التالٌة

 م د 2.605باعتمادات قدرها  (SOS)دعم الجمعٌة التونسٌة لقرى أطفال مواصلة  -

بعد تخلً المنظمة األم عن (SOS)بهدؾ مواصلة التعهد باألطفال بقرى األطفال 

 التونسً،الفرع تموٌل 

 المندمجة ومركباتمكفولً الدولة بالمراكز لألطفالالرفع فً االعتمادات المخصصة  -

 الطفولة،

سنة  ( أد403)الترفٌع فً النفقات الخاصة بقسم التدخالت للوحدة العملٌاتٌة أسرة  -

 وتخصٌص اعتمادات إضافٌة فً إطار التموٌل العمومً للجمعٌات لتسٌٌر 2021

 مركز التوجٌه واإلرشاد األسري بؽار الدماء بوالٌة جندوبة،
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 مراكز إلٌواء النساء ضحاٌا العنؾ ستدخل حٌز 03تخصٌص اعتمادات لفابدة  -

جندوبة ) بعد انتهاء أشؽال البناء على مٌزانٌة الدولة 2021التنفٌذ بداٌة من سنة 

 ،(وباجة وسٌدي بوزٌد

 .تعدٌل المساهمات فً المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة وفق مذكرات الخالص الموجهة -

أد، 75: السالمة المعلوماتٌة -

تظاهرة جابزة زبٌدة بشٌر للكتابات النسابٌة الترفٌع فً قٌمة االعتمادات المسندة ل -

 ،(2020 لسنة 585األمر الحكومً عدد ) (أد44)

تدعٌم الدراسات بالمركز الدراسات والبحوث وتكوٌن والندوات والتظاهرات  -

المتواصلة، 

الزٌادة فً قٌمة التدخالت المخصصة الكبار السن باعتبار تنامً طلبات التكفل بهذه  -

الفبة العمرٌة من العابالت و تزاٌد عدد الجمعٌات التً تنشط فً إطار برنامج الفرق 

 ،المتنقلة

 2700)هاعدد المنخرطٌن بتدخالت ودادٌة أعوان الوزارة باعتبار ارتفاع  -

 ،(منخرط

 .د1000المثالً والمقدرة بـ جابزة العامل وخاصة  الجوابز ةكلؾفاع تار -

 

نفقات االستثمار - 7-4
 

 أد سنة 32520 أد دفعا مقابل 28585 فً حدود 2021ضبطت نفقات االستثمار لسنة 

 أد 42215واستوجب ذلك ترسٌم .%13.8 أد وتمثل نسبة 3935 أي بنقص قدره 2020

 :وقد تم إعطاء األولوٌة لـ. 2020 أد سنة 99788تعهدا مقابل 

  للمشارٌع والبرامج المتواصلة 
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  للمشارٌع ذات المردودٌة العالٌة التً تساهم فً تحقٌق أهداؾ السٌاسات

العمومٌة فً مجال األسرة وخاصة منها األسر ذات الوضعٌات الخصوصٌة 

 والهشة قصد تمكٌنهم اجتماعٌا 

  لمشارٌع المبادرة االقتصادٌة لفابدة المرأة والتً تساهم فً تحقٌق التمكٌن

االقتصادي للمرأة والفتاة فً الوسط الرٌفً والحضري والرفع من نسبة تشؽٌلٌة 

 المرأة وضمان حق نفاذها إلى موارد الرزق

  585لفابدة المرصد الوطنً لمناهضة العنؾ بتخصٌص اعتمادات دفع قدرها 

 . أد دفعا300اد تعهدا و 

  تهٌبة فضاء إٌواء النساء ضحاٌا العنؾ بسٌدي ثابت لمواصلة أشؽال

واالنطالق فً  (2020مشروع انطلق سنة  )د . أ176باعتمادات تقدر بـ 

 وذلك من  بقعفور وقابسفضاء إٌواء النساء ضحاٌا العنؾالدراسات إلحداث 

 2021د بعنوان سنة . أ500بكلفة جملٌة تقدر بـخالل رصد 

  لمشارٌع الطفولة والتً تساهم فً النهوض بواقع األطفال خاصة فً بعض

الفبات الهشة والتً تتطلب تدخل الدولة سواء من حٌث توفٌرالخدمات والتحسٌن 

 من جودتها

  لبرامج تهٌبة لمإسسات الطفولة واقتناء التجهٌزات لها ومواصلة العمل على

برنامج النهوض بالطفولة المبكرة والبدء فً إنجاز دراسات لعنوان تهٌبة وإنجاز 

 نوادي أطفال متنقلة ستخصص لوالٌات باجة وجندوبة 4مإسسات جدٌدة و اقتناء 

 .وصفاقس وتطاوٌن

  لمشارٌع النهوض بقطاع المسنٌن واالستثمار فً كفاءات كبار السن وتحسٌن

 جودة الخدمات المقدمة لهم

  توفٌر إطار عمل مالبم لضمان جودة الخدمات اإلدارٌة المقدمة من طرؾ

لمندوبٌات الجهوٌة للمرأة لبناء مقرات جدٌدة اإلدارة فً كل والٌات الجمهورٌة و

 .واألسرة وكبار السن
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 مجال تدخلهابرامجكل فً تحدٌات اللٌستجٌب بما  وسابل النقل اقتناء. 

 

 

 :وتتوزع هذه المشارٌع وفقا للبرامج كما ٌلً

  د1000: الوحدة

المشارٌع  
 المتواصلة

المشارٌع 
 الجدٌدة

 الجملة

 10585 1780 8805 برنامج المرأة واألسرة وتكافإ الفرص

 13000 4650 8350 برنامج الطفولة

 2500 1090 1410 برنامج كبار السن

 2500 160 2340 برنامج القٌادة و المساندة 

 28585 7680 20905 الجملة العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
  

الثانيمحور ال  
 نفقات المھمة حسب

 البرامج
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 برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص: 1البرنامج عدد 

 :واستراتیجیتھتقدیم البرنامج  -1

یاسة التنمویة التي تعتمد بالخصوص تحتل العنایة بالمرأة واألسرة مكانة ھامة صلب الس

على التالزم بین األبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والتضامنیة بما یساھم في النھوض بأوضاع 

  .المرأة واالرتقاء بشأن األسرة

 2025-2021دم االمرأة واألسرة وكبار السن خالل المخطط التنموي الق مھمة وتعمل

وتوفیر اآللیات بما یساھم في مزید اإلحاطة بالمرأة  على تعزیز الھیاكل وتطویر التشریعات

بالنسبة للفئات الھشة  وخاصة التيلتصویب التدخل  ورصد أوضاعھاودعم مكانة األسرة 

  .اقتصادیا واجتماعیا

أسسة إدراج م من ھذا المنطلق یعتبر. على تنفیذ االلتزامات الدستوریة مھمةكما تعمل ال

  . في مجال المرأة واألسرة مھمةاللویات أومقاربة النوع االجتماعي من 

تكافؤ الفرص في أن جملة أولویات برنامج المرأة واألسرة وھذا ونظیف في ھذا اإلطار 

  :المرحلة المقبلة یمكن تلخیصھ فیما یلي

إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السیاسات العامة والمیزانیات وفي الخطط  -

  ومحلیا،والبرامج القطاعیة مركزیا وجھویا 

 بنود مع ویتماشى الجنسین بین المساواة یراعي بما للمرأة اإلنسانیّة الحقوق تفعیل -

 التونسیّة، الدولة علیھا صادقت التي الدولیّة المعاھدات و الجدید الدستور

 ضمان مشاركة النساء والفتیات في الحیاة العاّمة، محلیّا ووطنیّا،  -

 الى التكنولوجیا واالبتكار والفتیات والنفاذ اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للنساء -

وتحسین الخدمات الموجھة للنساء  واالستغاللمناھضة كل أشكال العنف، والتمییز  -

  والفتیات ضحایا العنف
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 الجنسین بین الفرص تكافؤ ودعم الفوارق أفراد األسر وتقلیص بأوضاع النھوض -

 واالجتماعيقتصادي الریفي بما ییّسر تمكینھم اال و الحضري الوسطین في

 ومشاركتھم في الحیاة العاّمة وفي مواقع صنع القرار،

 تقریب الخدمات من النساء والفتیات في المناطق الریفیة وتحسین جودتھا، -

 المبكر عن الدراسة وحمایة حق الفتیات في التعلیم، االنقطاعمقاومة  -

 ضمان العمل الالئق لكال الجنسین -

  ألزماتضمان حسن التصرف في إدارة ا -

 :التالیة من جملة اإلشكالیات القطاعویعاني ھذا 

ضعف إرساء مقاربة النوع االجتماعي واعتمادھا في رسم السیاسات والمیزانیات  -

جلیا من خالل ضعف حضور  ویظھر ذلك والبرامج والمشاریع وتنفیذھا وتقییمھا

 المرأة في مواقع القرار سواء على الصعید السیاسي أو االقتصادي،

الولوج إلى جملة الخدمات وھو ما وم تكافؤ الفرص بین الجنسین في سوق الشغل عد -

 لدى الذكور%12,4تساوي حیث  2019الل الثالثیة األولى لسنة تبینھ نسب البطالة خ

 .لدى اإلناث) قرابة الضعف(℅22.6بینما ترتفع إلى 

سات غیاب تحدید دقیق للفئات الھشة ذوات الحاجیات الخصوصیة وغیاب الدرا -

 والمعطیات اإلحصائیة حولھا،

من ناحیة ظروف النقل واألجر وساعات (ظروف العمل غیر الئق وال یراعي المعاییر  -

بالنسبة للنساء في الوسط ...) العمل والحمایة من المخاطر المھنیة والتغطیة االجتماعیة

 ) العامالت في القطاع الفالحي(الریفي 

خاصة في المناطق الریفیة لكال الجنسین لدراسة تواصل ظاھرة االنقطاع المبكر عن ا -

 ،وفي المناطق المحرومة تحدیدا

o  االعتباروتبعا لكل ھذه النقائص عدة توجھات یجب أخذھا بعین:  



 

 

 اد األسر بكامل تراب الجمھوریة

مؤشر الطالق، (رصد وتشخیص أوضاع األسرة 

تعددت طبیعة طیلة السنوات الفارطة و

ریعات وتوفیر اآللیات التدخالت من تعزیز دور الھیاكل العاملة في المیدان وتطویر التش

ة من خالل برنامج المرأة واألسرة على ضمان تكافؤ الفرص بین الجنسین 

مام تنامیھ في السنوات األخیرة إیالء دور المرأة األھمیة الالزمة خاصة أ

 ومزید تشریكھا في أخذالمشاركة االقتصادیة والسیاسیة 

المرأة واألسرة وتكافؤ  محاور التدخالت الخاصة ببرنامج

  األسرة وتكافؤ الفرص
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 مراجعة المنظومة التشریعیة في مجال األسرة

 ألفراد األسر واالجتماعي االقتصاديدعم التمكین 

اد األسر بكامل تراب الجمھوریةین نوعیة الخدمات المقدمة لفائدة أفر

رصد وتشخیص أوضاع األسرة  دعم الترابط والتماسك األسري

  ....)،الفئات الھشة

طیلة السنوات الفارطة و المخصصة لھذا البرنامج یةتطورت المیزان

التدخالت من تعزیز دور الھیاكل العاملة في المیدان وتطویر التش

ة من خالل برنامج المرأة واألسرة على ضمان تكافؤ الفرص بین الجنسین تعمل المھم

إیالء دور المرأة األھمیة الالزمة خاصة أو في جمیع المجاالت

المشاركة االقتصادیة والسیاسیة في ثمین قدرات المرأة المتنامیة 

  .القرار مركزیا ومحلیا

محاور التدخالت الخاصة ببرنامج أھمیلخص الرسم التالي 

 .ھالمتدخلین العاملین فیوالعالقات و

األسرة وتكافؤ الفرصخارطة برنامج المرأة و :5عددبیانی رسم

مراجعة المنظومة التشریعیة في مجال األسرة -

دعم التمكین  -

ین نوعیة الخدمات المقدمة لفائدة أفرتحس

دعم الترابط والتماسك األسري

،الفئات الھشةاالنحراف

تطورت المیزانو

التدخالت من تعزیز دور الھیاكل العاملة في المیدان وتطویر التش

  .الالزمة

تعمل المھمو

في جمیع المجاالت

ثمین قدرات المرأة المتنامیة وت

القرار مركزیا ومحلیا

یلخص الرسم التالي و

والعالقات و الفرص

رسم
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المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص لسنة 

البرنامج

9 141 تمكین المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف

3 948 النهوض باألسرة

168 تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص

2 360  بحوث ودراسات ورصد وتوثیق وٕاعالم وتكوین باعتماد مقاربة النوع
االجتماعي

551  رصد وبحوث ودراسات واحصائیات ومتابعة التشریعات والسیاسات
المتعلقة بمناهضة العنف

16 168  المجموع :
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 البرنامج داءآ -2
  

  :داء البرنامج في ما یليإطار آ مكن تلخیصی

 :رنامج وتطور مؤشرات األداءلبل االستراتیجیةھدافاأل -2-1

مع األخذ بعین  المحاور التالیةلتركیز على لبرنامج على ال االستراتیجیةألھداف تتركزا

  :المجتمع االعتبار الفوارق المسجلة بین النساء والرجال وبصفة عامة بین كافة فئات

ت ات اعتمOOدمؤشOOر )03(ثOOالث:التمك;;ین االقتص;;ادي واالجتم;;اعي للنس;;اءدع;;م : 1الھ;;دف 

  : ھم على التواليلقیس مردودیة اآلداء و

  ، نسبة تطور المشاریع النسائیة مقارنة بالسنة الفارطة -1

مقارنOOOة بمOOOواطن الشOOOغل (نسOOOبة مOOOواطن الشOOOغل النسOOOائیة المحدثOOOة فOOOي إطOOOار برنOOOامج الOOOوزارة  -2

  )خالل السنة الفارطةةالمحدث

 جملي للمشاریع المحدثةمقارنة بالعدد ال الممولة من الوزارة المستدامةنسبة المشاریع  -3

 
مؤشرات  )03(ثالثتم اعتماد :مناھضة التمییز ضد المرأة ودعم تكافؤ الفرص: 2الھدف 

  :للغرض

النسOاء ضOحایا العنOف بلفتیات والنساء ضحایا العنف المستفیدات من خدمات مراكز التعھد انسبة  -1

 ،للسنة الفارطةمقارنة 

 المعدلة حسب مقاربة النوع االجتماعيعدد القوانین والمراسیم واألوامر والقرارت  -2

  .نسبة تمثیلیة المرأة في الھیئات المنتخبة ومواقع صنع القرار على مستوى وطني -3

تم : ةیز مشاركتھا في التنمیة المستدامالنھوض باألسر ودعم تماسكھا وتعز:3الھدف 

 :مؤشرات لقیس المردودیة) 04(أربع اعتماد 

  ى والتي تحسنت أوضاعھا المعیشیةنسبة األسر المنتفعة بمشاریع صغر -1

  ” معا من أجل أسرة متماسكة“ نتفعة ببرنامج التمكین االجتماعينسبة األسر الم -2

 نسبة رضا األسر على جودة الخدمات المقدمة بالفضاءات متعددة االختصاصات  -3

  الجوار تنسبة األسر المنتفعة بخدما -4

  علقة بالبرنامجالرسم البیاني التالیاألھداف والمؤشرات المتویحوصل 
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  أھداف ومؤشرات البرنامج: 6رسم بیاني عدد 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
  
 

  :2023و یحوصل الجدول التالي مؤشرات قیس األھداف للبرنامج إلى أفق سنة 

  

  2023الجدول التالیمؤشرات قیس اآلداء المتعلقة بالبرنامج إلى أفق سنة ویحوصل 

  ؤشرات قیس اآلداءتطور مأھداف البرنامج و

مؤشرات قیس أداء 
 الھدف 

 تقدیرات  2020  إنجازات  الوحدة
2017  2018 2019 2021  2022 2023 

:  1.1.1.1المؤشر
نسبة تطور المشاریع 
النسائیة المحدثة مقارنة 

 بالسنة الفارطة
  النسبة

1335  1015 2730 300 
 900 600 400 )المبرمج(

152% -24%  169
%  -8,1  25% 33% 37,5% 

:    2.1.1.1المؤشر 
نسبة مواطن الشغل 
النسائیة المحدثة في 
إطار برنامج الوزارة 

مقارنة بمواطن الشغل (
 )المحدثة السنة الفارطة

نسبة مواطن الشغل 
النسائیة المحدثة في 
إطار برنامج الوزارة 

مقارنة بمواطن (
الشغل المحدثة السنة 

  )الفارطة

نسبة مواطن الشغل النسائیة 
محدثة في إطار برنامج ال

مقارنة بمواطن الشغل (الوزارة 
  )المحدثة السنة الفارطة

  800 1200 2000 

 - 33% 40% 

 برنامج المرأة واألسرة للمساواة وتكافؤ الفرص

عم تماسكھا وتعزیز النھوض باألسر ود
 مشاركتھا في التنمیة المستدامة

 

المحاور 
 اإلستراتیجیة

األھداف 
 اإلستراتیجیة

  مؤشرات
  قیس  

 األداء

دعم المساواة وتكافؤ الفرص وتعزیز اندماج  النساء 
 والفتیات في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة 

التمكین االقتصادي للفتیات دعم 
والنساء في المناطق الحضریة 

یةوالریف  
 

مناھضة جمیع أشكال التمییز والعنف 
المساواة  ضدالفتیات والنساء وتعزیز

 وتكافؤ الفرص
 

مشاركتھا في والنھوض باألسرودعم تمكینھا 
 التنمیة المستدامة  

نسبة تطور المشاریع النسائیة  1مؤشر
 مقارنة بالسنة الفارطة 

نسبة مواطن الشغاللنسائیة المحدثة  2مؤشر
مقارنة بمواطن (في إطاربرنامج الوزارة 

ةخالل السنة الفارطة الشغل المحدث  
 

من  الممولة المستدامةنسبة المشاریع  :3مؤشر
̀```وزارة ̀```ي للمش````اریع  ال ̀```ة بالع````دد الجمل مقارن
 المحدثة

 

لفتی`ات والنس`اء ض`حایا العن`ف انسبة  1مؤشر 
ء النس`ابالمستفیدات من خدمات مراك`ز التعھ`د 

 للسنة الفارطةضحایا العنف مقارنة 
 

یم واألوامر عدد القوانین والمراس 2مؤشر 
والقرارت المعدلة حسب مقاربة النوع 

 االجتماعي
 

نسبة األسر المنتفعة بمشاریع صغرى والتي تحسنت أوضاعھا  1مؤشر 
 المعیشیة

 

مع`ا م`ن أج`ل “ نسبة األسر المنتفعة ببرنامج التمكین االجتماعي 2مؤشر 
 ” أسرة متماسكة

نسبة رضا األسر على جودة الخدمات المقدمة بالفضاءات  3مؤشر 
 متعددة االختصاصات

 

نس```بة تمثیلی```ة الم```رأة ف```ي الھیئ```ات :3مؤش̀``ر 
̀`ى مس``توى  ̀`رار عل ̀`ع ص``نع الق ̀`ة ومواق المنتخب

 .وطني
 

 نسبة األسر المنتفعة بخدمات الجوار 4مؤشر 
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 : 3.1.1.1المؤشر 
نسبة المشاریع 
المستدامة الممولة من 
الوزارة مقارنة بالعدد 
الجملي للمشاریع 

 المحدثة

نسبة المشاریع 
  المستدامة

تساب ھذا بصدد تجمیع المعطیات الخاصة باح
  المؤشر باعتبار أنھ تمت إضافتھ حدیثا

    

 : 1.2.1.1المؤشر 
نسبة الفتیات والنساء 
ضحایا العنف 
المستفیدات من خدمات 
مراكز التعھد بالنساء 
ضحایا العنف مقارنة 

 بالسنة الفارطة

             

عدد  : 2.2.1.1المؤشر 
القوانین والمراسیم 

واألوامر والقرارات  
مقاربة المعّدلة حسب 
 النوع االجتماعي

             

 : 3.2.1.1المؤشر 
نسبة تمثیلیة المرأة في 
الھیئات المنتخبة ومواقع 
صنع القرار على 

 المستوى الوطني

             

 نسبة 1.3.2.1المؤشر 
األسر المنتفعة بمشاریع 
صغرى والتي تحسنت 

 أوضاعھا المعیشیة

 111  نسبة األسر
  أسرة

 172  أسرة 150
  أسرة

251  300 350 400 

70% 80%  85% 90% 
نسبة :2.3.2.1المؤشر 

األسر المنتفعة ببرنامج 
التمكین اإلجتماعي 

معا من أجل أسرة  «
 متماسكة

              

: 3.3.2.1المؤشر  
نسبة رضا األسر على 
جودة الخدمات المقدمة 
بالفضاءات متعددة 

 االختصاصات

مؤشر   نسبة األسر
  جدید

مؤشر 
  جدید

مؤشر 
  جدید

مؤشر 
  جدید

0,75  0,8 0,85 

: 4.3.2.1المؤشر  
نسبة األسر المنتفعة 

  بخدمات الجوار

مؤشر   نسبة األسر
  جدید

مؤشر 
  جدید

مؤشر 
  جدید

مؤشر 
  جدید
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  :أنشطة البرنامج -2-2

كما یظھر . یبین الجدول التالي األھداف االستراتیجیة لبرنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص

  . المعتمدة لقیس اآلداء ومختلف األنشطة التي سیتم القیام بھا لتحقیق ھذه األھدافالمؤشرات 

  بیان األھداف والمؤشرات واألنشطة

تقدیرات 
 المؤشرات

 2021لسنة 

   األنشطة   التدخالت

  :1.1االستراتیجي. الھدف
 دعم التمكین االقتصادي للفتیات والنساء في المناطق الحضریة والریفیة

  دعم التمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء:1.1.1: مباشرالھــدف ال

  نسبة تطور المشاریع النسائیة المحدثة مقارنة بالسنة الفارطة: 1.1.1.1المؤشر
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  :الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة      -   
      سائیة و بآلیات الدعم والتمویل المتاحة التعریف بالمبادرة االقتصادیة الن

  من خالل برنامج رائدة،

       تنفیذ أنشطة تكوینیة  لبعث مشاریع اقتصادیة صغرى في إطار الخطة
 ،"رائدة"الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة وبرنامج 

      ،دراسة المشاریع النسائیة المقدمة وإعداد مخططات األعمال 

       مرافقة الباعثات في إعداد مشاریعھن 

       تمویل المشاریع متناھیة الصغر والصغرى والمتوسطة عبر خط
 التمویل المحدث لدى البنك التونسي للتضامن

         تأمین المتابعة للمشاریع المحدثة 

 الریف الخطة الوطنیة للتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء في      -

  ،تنفیذ ورشات تحسیسیة للمنتفعات 

   تكوین المنتفعات صاحبات أفكار المشاریع حسب اختصاصات التكوین
 وفي تسییر المشاریع الصغرى والتصرف فیھا،

   فردیا أو ...) فالحیة، صناعات تقلیدیة(تأمین المساعدة في بعث المشاریع
 في إطار مجامع،

   فعات بالمشروع بتجھیزات لبعث مشاریع حسب رغبة تجھیز المنت
 .المنتفعات وطبیعة المنطقة

  تأمین المرافقة والمساعدة الفنیة والمتابعة ... 

تسییر فضاءات متعددة االختصاصات لفائدة النساء والفتیات في : التدخالت
األنشطة  عبر تنفیذ): مراكز الفتاة الریفیة وأقطاب اإلشعاع(المناطق الریفیة 

 :التالیة

 دروس تعلیم الكبار،    -
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تنفیذ حصص تثقیفیة وتربویة وتوعویة في مجاالت الصحة والصحة        -
 اإلنجابیة وتربیة الناشئة،

 تنفیذ حصص تدریبیة إلكتساب مھارات ومعارف جدیدة،        -

مقارنة بمواطن الشغل المحدثة السنة (برنامج الوزارة نسبة مواطن الشغل النسائیة المحدثة في إطار  2.1.1.1المؤشر 
  )الفارطة

تنفیذ حصص تنشیطیة تھدف إلى تشریك المرأة في المناطق الریفیة في        -   
  كل ما یتعلق بتصّور وإنجاز البرامج والمشاریع التنمویة المحلیة،

  .تثمین 
  الجھة، المعارف الحرفیة والمھارات الیدویة الموروثة لدى نساء 

  نسبة المشاریع المستدامة الممولة من الوزارة مقارنة بالعدد الجملي للمشاریع المحدثة 3.1.1.1المؤشر 
   
   
  رصاء وتعزیز المساواة وتكافؤ الفمناھضة جمیع أشكال التمییز والعنف ضد الفتیات والنس:  2.1.1باشرھــدف المال

ا العنف المستفیدات من خدمات مراكز التعھد بالنساء ضحایا العنف نسبة الفتیات والنساء ضحای: 1.2.1.1المؤشر 
  مقارنة بالسنة الفارطة

  
  اعداد وطبع ونشر التقریر الوطني لمناھضة العنف،-     

  مراجعة االستراتیجیة الوطنیة حول العنف-

  بحث  حول العنف الجنسي: بحوث ودراسات-

  جال مناھضة العنفخطة وطنیة  للتكوین و التحسیس في م -

 إعداد منظومة معلوماتیة حول العنف-

 تركیز منظومة  اعالمیة   وطنیة مندمجة  لمتابعة العنف،-

 دراسة إحداث مركزین للتعھد بالنساء ضحیا العنف بوالیتي قابس وسلیانة،
 )الكریدیف(» أمن النساء في المناطق الحدودیة«إنجاز دراسة حول 

إنجاز دراسة وطنیة حول تكلفة العنف المسلط على النساء  الشروع في
 )الكریدیف( 2022و  2021والفتیات في تونس والتي تمتّد عل سنتین 

تنظیم ورشات قطاعیة تدریبیة لمرافقة منتجي اإلحصائیات والمؤشرات ذات 
العالقة بعنف النوع االجتماعي وفق رزنامة جدیدة في سیاق ما بعد الحجر 

 )الكریدیف(الصحي 
  عدد القوانین والمراسیم واألوامر  والقرارت المعدلة حسب مقاربة النوع االجتماعي 2. 2.1.1المؤشر 

   
   

  تقییم الخطة الوطنیة لمأسسة النوع االجتماعي الحالیة،      -   

  وضع خطة وطنیة جدیدة لمأسسة النوع االجتماعي،      -

  ارة المرأة واألسرة وكبار السن،إعداد قطاعیة خاصة بوز      -
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تنظیم دورات تكوینیة في مجال مأسسة النوع االجتماعي لفائدة مختلف 
 المتدخلین وإطارات الوزارة والمصالح الجھویة

  نسبة تمثیلیة المرأة في الھیئات المنتخبة ومواقع صنع القرار على المستوى الوطني 3.2.1.1المؤشر

   
   
   

في وضع التصور العلمي للمجلة المحكمة لمركز الكریدیف  االنطالق      -   
  ،)الكریدیف( 2021وإصدار العدد األول منھا خالل سنة

تطویر قاعدة : »من ھي؟ الخبیرة التونسیة؟«تطویر قاعدة البیانات       -
على »  من ھي؟ الخبیرة التونسیة«البیانات النوعیة المركزة صلب المرصد 

ثراؤھا وتحیینھا إلبراز الكفاءات النسائیة الوطنیة وتثمین المستوى التقني وإ
  ،)الكریدیف(إنجازاتھا وإبراز قدراتھا 

  :في مجال التكوین      -

          نساء قیادیات من اجل " إطالق النسخة الثانیة من األكادیمیة السیاسیة
 " حوكمة مندمجة

         صص مرافقة وتكوبن عن بعد ح: تنظیم ورشات تدریبیة عن بعد
لفائدة   المستفیدات من البرامج التدریبیة في مجاالت تدخل المستفیدات وفقا 

 لالحتیاجات التي انبثقت أثناء مجابھة الكورونا

          القیادة التغییریة النسائیة لصنع الفارق"تظاھرات / أنشطة :  "
لبرامج التدریبیة حول القیادة أنشطة مقترحة من طرف نساء قیادیات انتفعن با

 النسائیة 
  النھوض باألسرة ودعم تمكینھا ومشاركتھا في التنمیة المستدامة   3.1.1:  الھــدف االستراتیجي

  نسبة األسر المنتفعة بمشاریع صغرى والتي تحسنت أوضاعھا المعیشیة 1.3.1.1المؤشر عدد

   
   
   
   

+ النھوض باألسرة  
تنفیذ برامج المرأة 
واألسرة للمساواة 

  وتكافؤ الفرص
  
   

  :التمكین االقتصادي لألسر ذات الوضعیات الخصوصیة – 1-

من أفراد  أسر قادرین على العمل في إختصاصات  350تدریب ورسكلة  -
  متعددة وفقا لقدراتھم ورغبتھم واستعدادھم،

  تكوینھم في كیفیة تسییر مؤسسة صغرى، -

اریع فالحیة أو تجاریة وفي مجال الصناعات مساعدتھم على بعث مش -
  .التقلیدیة

 .مرافقتھم إثر بعث مشاریعھن ومتابعتھن -

مرافقة األسر ذات الوضعیات الخصوصیة  التي تم تمكینھا من مشاریع 
ضاعھا ن من النھوض بأفرد أسرھا وتحسن أومستدامة  ومتابعتھا لكي تتمك

 االقتصادیةواالجتماعیة
  نسبة األسر المنتفعة ببرنامج التمكین اإلجتماعي معا من أجل أسرة متماسكة 2. 3.1.1المؤشر 

   
   
   
   
   
  

   
   
  
  
  
  

التمكین اإلجتماعي ألفراد األسر من أجل تأھیلھم للمحافظة على التماسك -
األسري والحد من الظواھر اإلجتماعیة التي من شأنھا أن تھدد استقرار 

 د األسروتوازن وتماسك أفرا
 انتفاع أفراد األسر بالدورات التوعویة والتثقیفیة في عدید المجاالت -

 الحمایة من السلوكات المحفوفة بالمخاطر-
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 التربیة الوالدیة-
 تأھیل الشباب للحیاة الزوجیة -

 ...التوفیق العائلي-
 الترفیھ-
 .....)ة، الصحة الجنسیةالتثقیف الصحي،الصحة اإلنجابی(الخدمات الصحیة-

 اصات  صنسبة رضا األسر على جودة الخدمات المقدمة بالفضاءات متعددة اإلخت  3.3.1.1.المؤشر  

   
   
   
   

+ النھوض باألسرة  
تنفیذ برامج المرأة 
واألسرة للمساواة 

  وتكافؤ الفرص
  
   

  ءفضاءات  اإلرشاد والتوجیھ األسري بباجة وحي التضامن وغار  الدما- 1

  :تنفیذ األنشطة التالیةعبر 

  التوجیھ واإلرشاد النفسي والصحي،           -

 التوجیھ واإلرشاد القانوني          -

التوعیة والتحسیس لتنمیة الوعي والسلوك الحضاري لدى الفرد           -
 واألسرة والمجتمع،

لتوجیھ األسري عند تقدیم خدمات أخرى في مجال اإلرشاد وا          -
 االقتضاء،

 :فضاءات األسرة-2     

فضاءات بوالیات القیروان والسواسي بالمھدیة و  9مواصلة إحداث           -     
السالطنیة بسیدي بوزید والكاف وباجة ومكثر من والیة سلیانةوصفاقس و 

منستیر ومدنین  متكاملة لتسھیل نفاذ األسر للخدمات وتأھیلھم لمواجھة 
 .اإلشكالیات العالئقیة والتربویة والقیام بوظائفھم في كنف االستقرار والتماسك

 إحداث فضاءات جدیدة قابس وحاجب العیون          -     

  النھوض باألسرة ودعم تمكینھا ومشاركتھا في التنمیة المستدامة  :  4- 1-1: الھدف المباشر

  مات الجوارنسبة األسر المنتفعة بخد 4.1.1.1المؤشر عدد 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  :توعیة وتحسیس – 1   
حملة تحسیسیة وتوعویة بمختلف والیات الجمھوریة لفائدة  350تنظیم   -

  .مختلف أفراد األسر للتوعیة بالقوانین التي تم تنقیحھا أو وضعھا

الحیاة المھنیة  حصة توعیة وتثقیف جھویة حول أھمیة التوفیق بین 24تنظیم  -
والحیاة األسریة  باعتماد  مقاربة المساواة  بین الجنسین بأماكن العمل 

  .وبالمنزل
حملة تحسیسیة حول دعم الحوار داخل االسرة ومع محیطھا  350تنظیم  -

 .الخارجي

 .لدعم الحوار داخل األسرة ..)مطویات معلقات( ئم اتصالیة إنتاج ونشر دعا -

 :ة الوالدیةالتربی – 2
 دورة تدریبیة لفائدة األولیاء في مجال التربیة الوالدیة 350تنظیم 

 )دورتین عن كل والیة(دورة تدریبیة في الثقافة الرقمیة 24تنظیم 
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 :إعداد الشباب للحیاة الزوجیة – 3  

شاب وشابة لتأھیلھم للحیاة الزوجیة  7000دورة تدریبیة لفائدة  350تنظیم 
 شاب عن كل والیة 200ریة بمعدل واألس

لتأھیل الشباب للحیاة ......) مطویات معلقات( إنتاج ونشر دعائم اتصالیة 
 األسریة 

 :الوساطة العائلیة  - 4
لفائدة العاملین في المجال ) شمال ، وسط، جنوب(ورشات تدریبیھ   3تنظیم   -

 خالفات األسریةاألسري،حول تنمیة المھارات التفاعلیة  في حل ال

 یوم إعالمي  حول الوساطة  العائلیة    

العنف (خیمة توعویة حول الوقایة من السلوكیات السلبیة  350تنظیم -
األسري، اإلرھاب االنتحار المخدرات، الجریمة، الھجرة السریة، االتجار 

 ).البشر
 .شأن األسريدورة دورة تكوینیة لتنمیة قدرات المتدخلین في ال 24تنظیم -

 :األسرة المھاجرة
حمالت توعیة خالل فصل الصیف لفائدة األسر المھاجرة  2تنظیم           -

حول التنشئة االجتماعیة ألبنائھم واألسالیب الكفیلة بوقایتھم من االنزالق نحو 
 االنحراف واألفكار المتطرفة

ن على االستثمار  وبعث دورات تحسیسیة لتشجیع المھاجری 4تنظیم           -
 المشاریع بأرض الوطن

تقدیم خدمات المرافقة واإلحاطة االجتماعیة والنفسیة بأبناء األسر           -
 المھاجرة المتبقیة بأرض الوطن

تقدیم خدمات ترفیھیة موجھة لفائدة أفراد األسر بمختلف شرائحھم           -
 العمریة 
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  :حسب األنشطة 2021-2019دول تطور میزانیة البرنامج خالل سنوات یبین الج

  
  حسب البرامج الفرعیة"میزانیة برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص حسب مآل النفقة 

  "و األنشطة
  

 بیــــــــــــان البرنامج

  
  

  األنشطة 
  

 إنجازات
2019  
 

 ق م
2020  
)1(  

 تقدیرات
2021  

)2( 

  نسبة التطّور
2020-2021 
  المبلغ

)2(-)1(  
 

  النسبة
) (%  

األنشطة  البرامج الفرعیة المركزیة
      المركزیة

قیادة : 1ج فرعي مبرنا
برنامج المرأة واألسرة 

 وتكافؤ الفرص
 

تمكین :1النشاط 
المرأة وتكافؤ 

ومناھضة الفرص 
 العنف والتمییز

13101 8789 8412 -377  4.3 -% 

: 2عدد النشاط
 %17 أد610  أد 4190 أد3580 2367 النھوض باألسرة

بحوث :3النشاط 
ودراسات ورصد 
وتوثیق وإعالم 
وتكوین باعتماد 
مقاربة النوع 

  االجتماعي
  

1891 2133 2360 227 10.6% 

 :4عدد النشاط
مرصد مناھضة 

  العنف
0 0  1038  0  100 %  

 %3.2 460 14962 14502 17359 مجموع البرامج الفرعیة المركزیة واألنشطة

 األنشطة الجھویة البرامج الفرعیة الجھویة

: 1برنامج فرعي 
قیادة برنامج المرأة واألسرة 

  وتكافؤ الفرص

 :5النشاط عدد 
تنفیذ برنامج 
المراة واألسرة 

 وتكافؤ الفرص

 %71.1- 413- أد 168 581 0

- 413- 168 581 0 مجموع البرامج الفرعیة الجھویة واألنشطة
71.1% 

 % 7,2 1085 16168 15083 17359 مجموع البرنامج
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 نفقات البرنامج -3
  

في حدود  2021لسنة تكافؤ الفرص نفقات برنامجالمرأة واألسرة وضبطت 
  :تتوزع وفقا للجدول التاليو .2020سنة في أد 15083مقابل أد16168

  دینارالف :الوحدة

 البیان
  

إنجازات 
2019 

 النسبة التطور 2021تقدیرات   2020ق م  
  تعھد  در التمویلمصا

  دفع  تعھد  دفع  تعھد دفع  

  نفقات التأجیر

  م ع م
  

1933 2093  2093  2700  2700  29% 29% 

                ح خ
  % 29  % 29  2700  2700  2093  2093  1933  موارد الدولة
                م ذ م ع

  %29  % 29  2700  2700  2093  2093  1933  مجموع القسم

  نفقات التسییر

  %60.5  %60.5  695  695  433  433 365  م ع م
                ح خ

  %60.5  %60.5  695  695  433  433  365  موارد الدولة

  50  50  50  50  53  53  53  م ذ م ع

  %60.5  %60.5  745  745  486  433  365  مجموع القسم

نفقات 
  التدخالت

  %13.5  %13.5  2188  2188  1927  1927  1353  م ع م
                ح خ

  %13.5  %13.5  2188  2188  1927  1927  1353  موارد الدولة
                م ذ م ع

  %13.5  %13.5  2188  2188  1927  1927 1353  مجموع القسم

نفقات 
  االستثمار

  % - 0.42  %- 66.4  10585 15065  10630  44830 13708  م ع م
                ح خ

  %- 0.42  %- 66.4  10585  15065  10630  44830  13708  موارد الدولة
                م ذ م ع

% - 0.42  %- 66.4  10585  15065  10630  44830  13708  مجموع القسم

  %- 0.56  %-60.1  16168  20648  15083  49283 17359  م ذ م عالمجموع دون اعتبار 

  %- 0.54  %-60.1  16218  20648  15136  49336  17412  مجموع القسم باعتبار م ذ م ع



 

طبیعة حسب  2021لسنة  واألسرة وتكافؤ الفرص

  

  :كما یليللبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة 
  دینارف ال:الوحدة

  
 التدخالت

  نفقات
  االستثمار

  نفقات
العملیات 

  المالیة
 المجموع

2188 10585 0 16168 

2188 10585 0 16168 

االستثماراتنفقات
64.40%

66%

42 

  7رسم بیاني عدد 
واألسرة وتكافؤ الفرص المرأةتوزیع مشروع میزانیة برنامج 

 النفقة

للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة  2021كما تتوزع تقدیرات 

  نفقات
 التأجیر

  نفقات
 التسییر

نفقات
التدخالت

قیادة برنامج 
2188 695 2700  تكافؤ الفرص

2700 695 2188

  
 

التأجیرنفقات
16.70%

17%
التسییرنفقات

2.78%
3%

االتدخالتنفقات
13.50%

14%

توزیع مشروع میزانیة برنامج 

  

  
 
 
  
  

كما تتوزع تقدیرات 

 البیان

قیادة برنامج  :1برنامج فرعي 
تكافؤ الفرصاألسرة وأة والمر

 المجموع

  

  

نفقات

نفقات
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

2 700 000695 0002 188 00010 585 00016 168 000 قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرص1

2 700 000695 0002 188 00010 585 00016 168 000 1جمـــلة البرنامج
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 : التأجیر نفقات 1- 3
برنOOامج المOOرأة واألسOOرة وتكOOافؤ الفOOرص بعنOOوان سOOنة لتعھOOدا و دفعانفقOOات التOOأجیر تقOOدر 

أد تمثOOل نسOOبة  607أي بزیOOادة قOOدرھا  2020أد سOOنة  2093ل مقابOOد .أ 2700بOOـ 2021

29% .OOامج برنامجOOمن البرنOOاو یتض OOد افرعیOOوزع و. اوحیOOدات تتOOى الوحOOادات علOOاالعتم

 :ليالعملیاتیة كما ی

 أد487أد منھا  1177: و األسرة و تكافؤ الفرص المرأةقیادة برنامج  -

 : لعنف ضد المرأةالوحدة العملیاتیة المرصد الوطني لمناھضة الفائدة 

مركز البحOوث والدراسOات والتوثیOق  الفاعل العموميأد لفائدة  1523 -

 "الكریدیف"واإلعالم حول المرأة 

  :التالیة نفقاتال العتمادات لتغطیةاخصص ھذه وت

 .2021لزیادات في األجور بعنوان سنة ا 

 الخصوصیة الزیادات  

ني لمناھضOة عون عن طریق اإللحOاق لفائOدة المرصOد الOوط 27توفیر  

  .العنف ضد المرأة لضمان انطالقھ في أحسن الظروف

 خاضعة لمجلة المحاسبة العمومیةالغیر المؤسسات العمومیة منحة ا 

مقابل أد  1523" الكریدیف"بالفاعل العمومي  المتعلقةوالتأجیر  بعنوان نفقات

  2020سنة أد 1403

  :ن بینعونا مقسمی 127لغ العدد الجملي ألعوان البرنامج یبو  

  عونا 66: المرأة •

  أعوان 8: األسرة •

مركز البحOوث والدراسOات والتوثیOق واإلعOالم الفاعل العمومي  •

 :ینقسمون كما یليو .عونا53: )الكریدیف( حول المرأة

 29:اإلطارات §

 12:أعوان التسییر §

 12:أعوان التنفیذ §
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  :التسییر نفقات 2- 3
 
ة وتكOOافؤ الفOOرص بعنOOوان سOOنة سOOربرنOOامج المOOرأة واأللنفقOOات التسOOییر تعھOOدا و دفعاتقOOدر 

أد تمثOOOل نسOOOبة  262أي بزیOOOادة قOOOدرھا  2020أد سOOOنة  433مقابOOOل د .أ 695بOOOـ 2021

 :لياالعتمادات على الوحدات العملیاتیة كما یتتوزع و. 60.5%

: المOOرأة واألسOOرة وتكOOافؤ الفOOرص قیOOادة برنOOامج: 1 البرن;;امج الفرع;;ي -

 د .أ48

o رأةOOOOة المOOOOدة العملیاتیOOOOامن د.أ 367:الوحOOOOل  د.أ 257 ھOOOOدة الفاعOOOOلفائ

 لفائدة الوحدة العملیاتیة المرأة د.أ 110و  العمومي الكریدیف

o د.أ30:الوحدة العملیاتیة األسرة 

o رأةOOOد المOOOف ضOOOة العنOOOوطني لمناھضOOOد الOOOة المرصOOOدة العملیاتیOOOالوح :

 د.أ250

o د.أ48: لمرأة واألسرةالجھویةل لحامصال:الجھویة العملیاتیة اتالوحد 

  :لتغطیة النفقات التالیةتمادات ھذه االعتخصص 

: )المنOOدوبیات الجھویOOة(المصOOالح الجھویOOة للمOOرأة واألسOOرة اعتمOOادات تسOOییر  -

  .أد48

خاضOOOOعة لمجلOOOOة المحاسOOOOبة المنحOOOOة  المؤسسOOOOات العمومیOOOOة غیOOOOر الزیOOOOادة فی -

 التسییر  الخاص بالكریدیف العمومیةبعنوان نفقات

جلOOة المحاسOOبة العمومیOOة فیمنحOOة  المؤسسOOات العمومیOOة الخاضOOعة لم زیOOادةال -

التسییر باعتبار إحOداث المرصOد الOوطني لمناھضOة العنOف ضOد المOرأة  بعنوان نفقات

  .2020فیفري  28المؤرخ في  2020لسنة  126بمقتضى األمر عدد 

 

بعنOوان مOوارد مركOز البحOوث  أد 50وتبلغ الموارد الذاتیOة للمؤسسOات التابعOة للبرنOامج 

تسOOاھم ھOOذه المؤسسOOة بھOOذه المOOوارد فOOي تغطیOOة بعOOض و. فیOOدیوالدراسOات حOOول المOOرأة الكر

 .النفقات المتعلقة بالتسییر
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 : التدخالت نفقات 3- 3
برنOOامج المOOرأة واألسOOرة وتكOOافؤ الفOOرص بعنOOوان سOOنة لنفقOOات التOOدخل تعھOOدا و دفعاتقOOدر 

2021OOل د .أ 2188ـ بOOنة  1927مقابOOدرھا  2020أد سOOادة قOOبة  261أي بزیOOل نسOOأد تمث

 :لياالعتمادات على الوحدات العملیاتیة كما ی تتوزعو .13.5%

لفائOOدة الكریOOدیف تخصOOص  580منھOOا  د.أ1649: الوحOOدة العملیاتیOOة المOOرأة §

 أد لفائدة الوحدة العملیاتیة المرأة 1069و  لبرنامجھ االستثماري

 د.أ 418: الوحدة العملیاتیة األسرة §

 د.أ 1:رأةوطني لمناھضة العنف ضد المالوحدة العملیاتیة المرصد ال §

 د.أ 120: لمرأة واألسرةالجھویةل لحامصال:الجھویة العملیاتیة اتالوحد §

  :لتغطیة النفقات التالیةتاعتمادات التدخالتخصص و

المنOOOدوبیات (تضOOOمین نفقOOOات تOOOدخالت خاصOOOة بالمصOOOالح الجھویOOOة للمOOOرأة واألسOOOرة  -

  .أد لكل مندوبیة 5بمعدل د .أ 120تقدر  2021بعنوان سنة ) الجھویة

یص اعتمادات في إطار التمویل العمومي للجمعیات لتأمین تسییر مراكز إیواء تخص -

 عبرالنساء ضحایا العنف ومراكز االنصات والتوجیھ للنساء ضحایا العنف المحدثة 

والقیروان ومدنین وتونس  قفصة وصفاقس( والیات  لفائدة " مساواة"برنامج 

  2020ارة بدایة من سنة للوزمصاریف التعھد بھا   تتحولوالتي ) وأریانة

و تبلغ ھذه االعتمادات ". الكریدیف" لفاعل العموميخاصة باالستثماراال عتماداتا -

وزع تتو. 2020أد خالل سنة  480بینما بلغت 2021د بعنوان سنة .أ 580

  :االعتمادات المقترحة وفقا لما یلي

 أد 200: تكوین والندواتالو محاضراتالدراسات وال §

 أد 20:أثاث مكاتب:تجھیزات و معدات §

  أد 15: إعالمیة تجھیزات §
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أد للسالمة 20تخصص منھا  أد 100: المخطط المدیري لإلعالمیة §

أد لصیانة الشبكات واقتناء التطبیقات اإلعالمیة 80المعلوماتیة بینما تخصص 

  IPولتطویر موقع الواب الخاص بالمركز وتعمیم المكالمة الداخلیة عبر الـ

لمواصلة ستخصص  أد 80: الدراسات حول المرأة مركز البحوث وتھیئة  §

 بنایة المركزإنجاز بعض اإلصالحات المتعلقة ب

 تخصص القتناء سیارة مصلحة أد 55:  وسائل نقلاقتناء  §

 أد42: للكتابات النسائیة تظاھرة إسناد جائزة زبیدة بشیر §

 أد20: لمركزرصید وثائقي لتطویر ال §

  

 : االستثمار نفقات 3- 4
  

برنOOOOامج المOOOOرأة واألسOOOOرة وتكOOOOافؤ الفOOOOرص بعنOOOOوان سOOOOنة لسOOOOتثمار نفقOOOOات االتقOOOOدر 

مثOل نسOبة یأد  45أي بنقص قOدره 2020أد سنة  10630دفعا مقابل د .أ 10585ـب2021

 :لياالعتمادات على الوحدات العملیاتیة كما یتتوزع و. 0.42%

 د.أ 6785:الوحدة العملیاتیة المرأة -

 د.أ300:ة العنف ضد المرأةالوحدة العملیاتیة المرصد الوطني لمناھض -

 د.أ 3500: الوحدة العملیاتیة األسرة -

المشOاریع الجدیOدة العتمادات بین مواصلة المشOاریع والبOرامج المتواصOلة وتنقسم ھذه او

 :كما یلي

  :المشاریع المتواصلة
ویقتOرح فOي  للم;رأة و االجتم;اعي مواصلة تنفیذ مشروع التمكین االقتص;ادي -

لسOOنة  م د 5.685دفOOع قOOدرھا  م د و اعتمOOادت 8تعھOOد قOOدرھا فOOتح اعتماداتھOOذا الصOOدد 

  :كما یلي تتوزعو. 2021

 م د 3:االجتماعي للنساء في الریفللتمكین االقتصادي والخطة الوطنیة   -
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  م د 2.685: الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة -

وذلOOك مOOن خOOالل فاالقتص;;ادي واالجتم;;اعي للنس;;اء ف;;ي الری;; الخط;;ة الوطنی;;ة للتمك;;ین -

وذلOOك السOOتكمال تنفیOOذ البOOرامج   2021د بعنOOوان سOOنة .م3رصOOد اعتمOOادات دفOOع تقOOدر بOOـ

 :في إطار محورین والمشاریع واألنشطة المضمنة بالخطة والتي تشمل أساسا

بواسOOطة )م د 3(التمك;;ین االقتص;;ادي للنس;;اء والفتی;;ات ف;;ي المن;;اطق الریفی;;ة

ي إحداث مشاریع في تقنیات اإلنتاج الفالحي وفOي ف تكوین لفائدة النساءبرامج ومشاریع 

إحOOداث المشOOاریع وإدارتھOOا والتصOOرف فیھOOا كیفیOOة التحویOOل وفOOي الصOOناعات التقلیدیOOة و

 .وبعث موارد رزق ألمھات التالمیذ المھددین في االنقطاع المدرسي

عبر بOرامج )م د 1(التمكین االجتماعي للنساء والفتیات في المناطق الریفیة

مقاومة االنقطاع المدرسي في المنOاطق الریفیOة  باألساس فيمتمثلة الن االجتماعي التمكی

ومحOOOو األمیOOOة ومقاومOOOة االرتOOOداد إلیھOOOا إضOOOافة إلOOOى تنظOOOیم حمOOOالت لتحسOOOیس وتوعیOOOة 

  .نخراط في التغطیة االجتماعیةالعامالت في الوسط الریفي بأھمیة اال

تسOOاھم ھOOذه : 2021)م د 2.685(ةل;;دفع المب;;ادرة االقتص;;ادیة النس;;ائیالخط;;ة الوطنی;;ة  -

الرفع من تشغیلیة النساء وتعزیز مساھمتھن في الدورة االقتصادیة، على أمل الخطة في 

 . 2021في نھایة سنة مشروع  8000بلوغ 

ویقOOوم البرنOOامج باألسOOاس علOOى مرافقOOة وتوجیOOھ وتكOOوین صOOاحبات األفكOOار فOOي إعOOداد  -

طریOOق تOOوفیر قOOروض بشOOروط ودراسOOة المشOOروع، إلOOى جانOOب وضOOع خOOط تمویOOل عOOن 

ع الصOOغرى والمتوسOOطة، ثOOم وفOOي یمیسOOرة لتمویOOل المشOOاریع متناھیOOة الصOOغر والمشOOار

  .مرحلة أخیرة متابعة وإسناد الباعثات حتى مرحلة استقرار المشروع

على ،وسOیتم.قد تم الشروع في برنامج تقییمي للخمس سنوات األولى من المشOروعھذا و -

وجھOOات الكبOOرى للفتOOرة القادمOOة ومزیOOد تسOOلیط الضOOوء علOOى تحدیOOد الت ،ضOوء ھOOذا التقیOOیم

ه التجربOة والبحOث فOي سOبل الرفOع مOن نتائجھOا وانتشOارھا علOى كOل بیة لھOذالنقاط اإلیجا

 .الجھات
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 المرأةحول  1325یذ قرار مجلس االمن الدولي خطة العمل الوطنیة لتنف مواصلة تنفیذ -

مواصOلة  تمثل مشOاریع ھOذا التOدخل فOيتو .اد 300قدرھا دفع باعتمادات األمنوالسلم و

 : إنجاز

 .ن في جھة طبرقة من والیة جندوبة قطاع المرجافي صغرى مشاریع  §

 .قطاع تثمین المرقوم بوالیة قفصةفي صغرى مشاریع  §

 .في قطاع الحلفاء بوالیة  القصرینصغرى مشاریع  §

 .في قطاع الحایك بوالیة  القیروانصغرى مشاریع  §

العمOOOل علOOOى النھOOOوض االجتمOOOاعي : )د.أ500(للم;;;رأة واألس;;;رةالتنمی;;;ة االجتماعی;;;ة  -

السOOجینات، األمھOOات المنجبOOOات ( واالقتصOOادي بالنسOOاء ذوات االحتیاجOOات الخصوصOOیة 

ھن تكOOOوینبوذلOOOك .) اصخOOOارج إطOOOار الOOOزواج، العOOOامالت المنزلیOOOات، االتجOOOار باألشOOOخ

ؤ الفOرص وتكOاف تحقیOق المسOاواة مOن أجOلفي بعث المشOاریع متناھیOة الصOغر  ومرافقتھن

 لنھOوض بOالحقوق االقتصOادیةالعمOل علOى اإلOى جانOب لكل النساء دون إقصاء أو تھمOیش 

 .واالجتماعیة لھن

وذلك من خالل رصد اعتمOادات الدعم االقتصادي لألسر ذات الوضعیات الخصوصیة -

 )2021(ھذه السنة د .أ 1500دفع تقدر بـم د اعتمادات 2.000تعھد تقدر بـ 

د .أ 100وذلOOك مOOن خOOالل رصOOد اعتمOOادات دفOOع تقOOدر بOOـ رة المھ;;اجرةاإلحاط;;ة باألس;; -

ببلOدھم وتعزیOز مسOاھمتھم فOي  ذه العOائالتتمتین صOلة أفرادھO من أجل2021بعنوان سنة 

 واالقتصادیةاالجتماعیةالتنمیة 

الل رصOد اعتمOادات دفOع تقOدر وذلك من خOالخطة الوطنیة للنھوض باألسرة  -

 فOOي إطOOارللتOOدخل بمختلOOف والیOOات الجمھوریOOة  وذلOOك 2021د بعنOOوان سOOنة .أ370بOOـ

تقOOدیم خOOدمات التوعیOOة والتحسOOیس والمرافقOOة حOOول التربیOOة الوالدیOOة واإلعOOداد للحیOOاة 

 ...) الزوجیة والوقایة من السلوكات السلبیة
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 :جدیدةالمشاریع ال -
لتقOOدیم خOOدمات متعOOددة االختصاصOOات لفائOOدة  إح;;داث فض;;اءات مندمج;;ة لألس;;رة -

مواصلة العمل على إنجاز ھOذه الفضOاءات و البOدء فOي ، وذلك من خالل سرةأفراداألمختلف 

 دراسة إحداث فضاء جدید بحاجب العیون و المطویة

 لألسOOOOOر بوالیOOOOOات سOOOOOیدي بوزیOOOOOدمندمجOOOOOة فضOOOOOاءات یتواصOOOOOل العمOOOOOل علOOOOOى و س

 )د.أ150(القیOOOOOOروانو )د.أ150(باجOOOOOOة و)  د.أ150(والمھدیOOOOOOة ) د.أ150(السOOOOOOالطنیة

وصOفاقس  )د.أ150(والمنستیر  )د.أ150(وسلیانة  )د.أ150(مدنین و )د.أ150(والكاف

  )د.أ30(و المطویة  )د.أ50(وحاجب العیون )د.أ150(

حول أثر الطالق عل;ى المجتم;ع و العائل;ة و دراس;ة تخ;ص ت;أثیر األزم;ات دراسة  -
اعتمOادات دفOع تقOدر ود .أ 100 ود .أ200علOى التOوالي بOـ باعتمادات تعّھد تقدر على األسرة

  .2021بعنوان سنة  لكل دراسةد .أ 50بـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
51

مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو10585 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص لسنة 
التالي

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرص
10 585 15 065 44 83010 630-45 -29 765-66.40-0.42

585 10المجموع 15 065 44 83010 630-29 765-45-6640-042



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار
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8 805

1 780

10 58510 585 المجموع 

مشاریع جدیدة

805 8مشاریع بصدد اإلنجاز 1 000

14 065

15 065

1 000

14 065

15 065

1780



و قد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما یلي: 

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 021
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البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2020

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

805 0008 1مشاریع بصدد اإلنجاز

14 0651 780

10 585 15 065

44 830

44 830

10 630

10 630

43 830-

14 065

29 765-

1 825-

1 780

45-
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 برنامج الطفولة: 2نامج عددالبر
  

 :واستراتیجیتھتقدیم البرنامج  -1

 :ه على تركیز جملة من التوجھاتیعمل برنامج الطفولة بمختلف عناصر

االرتقاء بمس@توى خ@دمات الحمای@ة والرعای@ة الموجھ@ة لألطف@ال فاق@دي الس@ند والفئ@ات  -

 الھشة،

 وقایة األطفال من أسباب التھدید والمخاطر االجتماعیة، -

 المساھمة في تنفیذ برامج وسیاسة الّدولة في مجال الّنھوض بقطاع الّطفولة، -

 حقوق الّطفل والتعریف بحقوق الّطفل، المساھمة في نشر ثقافة -

المس@@اھمة ف@@@ي الوقای@@@ة م@@@ن مظ@@@اھر التھدی@@@د المس@@@تجدة الت@@@ي یمك@@@ن أن یتع@@@ّرض لھ@@@ا  -

 األطفال،

 تطویر البرامج االجتماعیة الموجّھة لألطفال وفق آلیة العمل الشبكي، -

 تطویر عمل المؤسسات المختّصة في مجال الّطفولة، -

 .ودائرة إشعاعھدفع العمل الّشبكي وتوسیع مداه  -

  :برنامج الطفولة فيوتتمثل توجھات 

  وضع منظومة متكاملة لحمایة الطفولة، -

  تمكین كل طفل من العیش داخل أسرة طبیعیة أو بدیلة، -

في االلتح@اق بری@اض أطف@ال  بحقھم) سنوات 5-3(تمتیع األطفال في الطفولة المبكرة  -

 ذات جودة،

  .والسلوكات المحفوفة بالمخاطر إتاحة الترفیھ لألطفال ووقایتھم من العنف -

التمییز االیجابي للجھات والفئات الھشة والمحرومة تحقیقا  علىخطط العمل  وترتكز

لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بین األطفال سعیا إلى الحد من التفاوت الجھوي في مختلف 

  .مؤشرات التنمیة االجتماعیة

رساء اآللیات الكفیلة بضمان نماء الطفل إ علىالطفولة  ة من خالل برنامجتعمل المھمو

ورفاھھ وتربیتھ تربیة شاملة ومتوازنة تتماشى مع متطلبات المجتمع الحالي وذلك في إطار 



 

خطط عمل وقائیة وحمائیة واضحة یتآزر فیھا عمل جمیع المتدخلین ویكون الطفل والعائلة 

لضمان إتاحتھا خدمات ھذه الاالرتقاء بمستوى 

 فاقدي السند والفئات الھشة،

  وقایة األطفال من أسباب التھدید والمخاطر االجتماعیة

فیما  والعالقاتالطفولة محاور التدخالت الخاصة ببرنامج 

  برنامج الطفولة
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خطط عمل وقائیة وحمائیة واضحة یتآزر فیھا عمل جمیع المتدخلین ویكون الطفل والعائلة 

  .فیھا محورا وشریكا

  :الیةتتلخص أولویات البرنامج في النقاط الت

االرتقاء بمستوى خدمات لألطفال وتوفیر ال -

فاقدي السند والفئات الھشة،خاصة منھم لكل األطفال و

وقایة األطفال من أسباب التھدید والمخاطر االجتماعیة

محاور التدخالت الخاصة ببرنامج  أھمیلخص الرسم التالي 

برنامج الطفولةخارطة : 8عدد بیاني رسم
  

خطط عمل وقائیة وحمائیة واضحة یتآزر فیھا عمل جمیع المتدخلین ویكون الطفل والعائلة 

فیھا محورا وشریكا

تتلخص أولویات البرنامج في النقاط التو
  

وقایة األطفال من أسباب التھدید والمخاطر االجتماعیة

یلخص الرسم التالي و

  .بینھا
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الطفولة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  الطفولة لسنة 

البرنامج

125 007 انشطة القیادة و المساندة الخاصة ببرنامج الطفولة

292 رصد ودراسات وتوثیق ونشر ثقافة  حقوق الطفل و دعم المشاركة

787 تعلیم عالي

676 حمایة الطفولة المهددة وفي خالف مع القانون

1 214  االعالمیة و التكونولوجیا الموجهة للطفل و الوقایة من مخاطر
الفضاء االفتراضي

386 اصطیاف وترفیه

1 186 التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة

391 انشطة مندوبي حمایة الطفولة

4 864 رعایة االطفال و ادماجهم

6 665 رعایة االطفال بالوسط الطبیعي
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989 التفقد البیداغوجي و التكوین

142 456  المجموع :
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 أداء البرنامج -2
 

 الراجعة المصالحتمت صٌاؼة أهداؾ البرنامج بصورة تتالءم مع مهام وأنشطة 

النقابص تفادي  التً تستهدؾ االستراتٌجٌةللبرنامج وبالرجوع إلى التوجهات  بالنظر

 . الطفولةمجالفً الكبرى التً تم الوقوؾ علٌها 

 :كما ٌلًي أولوٌة ذٌٌن  عامهدفٌنلتحقٌق هذه الؽاٌة، رسم البرنامج و

 النهوض بىماء ورفاه ألاطفال فخياث وفخياها. 

 النهوض بحماًت ألاطفال فخياجا وفخياها مً جميع أشكال التهدًد. 

 ما ٌلً التطرق  فً ٚع١زٌُبٌن الجدول التالً حوصلة ألهداؾ ومإشرات البرنامج

 لكل هدؾ كل على حدة و أولوٌاته و المإشرات المعتمدة لقٌس آدابه

 زٕصهت اْذاف انبشَبيح ٔيؤششاث االداء: 1خذٔل عذد 

املؤشزاث ألاهداف 
 بىماء ورفاه ألاطفال ضالنهو: 2.1:الهدف

 فخياث وفخياها
  الخحاق ألاطفال بمؤسساث الطفولت املبكزةةوسب: 1.1.2املؤشز

 جطور اهخفاع ألاطفال بخدماث الخيشيط التربوي ةوسب: 2.1.2املؤشز

 الاجخماعي

النهوض بحماًت ألاطفال فخياجا :2.2:الهدف

 وفخياها مً جميع أشكال التهدًد
 مً مجموع إلاشعاراث الخعهد باألطفال املهددًًةوسب: 2.2.1املؤشز

 ة على مىدوبي حماًت الطفولتالوارد

 إلادماج الاجخماعي لألطفال املخعهد بهم فخياجا ةوسب: 2.2.2املؤشز

 وفخياها

 ألاطفال في وضعياث الهشاشت املىخفعين بالخعهد ةوسب: 2.2.3املؤشز

 الالمؤسساحي

 األْذاف االعخشاحٛدٛت نهبشَبيح ٔحطٕس يؤششاث األداء- 2-1

:  بًُبء ٔسفبِ األطفبل فخٛبث ٔفخٛبَبانُٕٓض: -1-2انٓذف 

إن إعمال حقوق الطفل ٌمر بالضرورة عبر المإسسات التً تعنى بالطفولة وٌتجلى ذلك 

من خالل الحرص على الرفع من نسب النفاذ لخدمات الطفولة ذات الجودة وفً إطار 

المساواة وتكافإ الفرص وعدم التمٌٌز بٌن جمٌع األطفال بهدؾ وقاٌتهم وتربٌتهم 

 . والتشاركٌة على نحو أفضلاإلبداعٌةوترفٌههموتنمٌة مهاراتهم 
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 :نسبة التحاق األطفال بمإسسات الطفولة المبكرة: 1.1.2.المإشر

استثمار الدولة فً التربٌة منذ السنوات ىمن متابعة مدمإشر ألنه ٌمكننا هذا اللقد تم اعتماد 

األولى وتدعم الخٌار اإلستراتٌجً الذي ٌرتكز على الرفع من قدرات األفراد الفاعلٌن فً 

 .التنمٌة المستدامة للدول

 :نسبة تطور انتفاع األطفال بخدمات التنشٌط التربوي االجتماعً: 2.1.2.المإشر

 :ٌمكن هذا المإشر من متابعة

تكرٌس حق تطور النفاذ إلى خدمات التنشٌط التربوي االجتماعً من أجل  -

الفتٌات فً التمتع بخدمات الطفولة وضمان مبدأ عدم التمٌٌز بٌن الجنسٌن 

  المساواة واحترام الذات االنسانٌة،قوتكافإ الفرص من اجل تحقً

 . فً االنتفاع بهذه الخدماتالفوارق بٌن الجنسٌن وبٌن الجهاتمتابعة  -

 

 :انُٕٓض بسًبٚت األطفبل فخٛبَب ٔفخٛبحب يٍ خًٛع أشكبل انخٓذٚذ: 2.2انٓذف 

الطفولة على إعمال حقوق األطفال دون أي شكل من  منظومة حماٌة  تقوم:تقدٌم الهدؾ

توفٌر كل الظروؾ الكفٌلة باحتضان األطفال المهددٌن والفاقدٌن للسند أشكال التمٌٌز و

واالجتماعً لمساعدتهم على  النفسً حماٌتهم من كل أشكال التهدٌد وتحقٌق توازنهمل

 تدعم دور  فً إطار مقاربة نسقٌة اإلقصاء والتهمٌش وذلكاالندماج فً المجتمع وتجنٌبهم

 .األسرة وتمنحها األولوٌة فً مجال اإلحاطة بالطفل

 باألطفال المهددٌن من مجموع اإلشعارات الواردة على دنسبة التعه: 1.2.2.المإشر

 :مندوبً حماٌة الطفولة

ٌسمح هذا المإشر بقٌاس نسبة التعهد من مجموع اإلشعارات الواردة أي الملفات التً 

 .حظٌت باالستفادة من خدمات الحماٌة االجتماعٌة دون اللجوء إلى الحماٌة القضابٌة

كما ٌهدؾ إلى اٌالء األهمٌة للمرحلة األخٌرة من التعهد والمتمثلة فً متابعة الحالة على 

 .المدى القصٌر، المتوسط وعلى المدى البعٌد

 :نسبة اإلدماج االجتماعً لألطفال المتعهد بهم فتٌاتاوفتٌانا: 2. 2.2المإشر 
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 داخل أسرة سواء طبٌعٌة أو بدٌلةٌمكن هذا المإشر من متابعة مدى تحقٌق إدماج األطفال 

 ٌمكنه من تحقٌق  ومتناسقاسلٌماا نمو شخصٌته نموتأو إدماج بالتشؽٌل أو إدماج بالزواج ل

 .ذاته والوصول إلى أحسن إمكاناته

 : فً وضعٌات الهشاشة المنتفعٌن بالتعهد الالمإسساتًلنسبة األطفا:3 .2.2المإشر 

من أن األسرة ٌمكن هذا المإشر من متابعة مدى تحقٌق الرعاٌة الالمإسساتٌة وذلك انطالقا 

  الوحدة األساسٌة للمجتمع والبٌبة الطبٌعٌة لنمو ورفاهٌة جمٌع أفرادها وخاصة األطفالهً

فً جو من و بٌبة عابلٌة يبدٌلة ؾ داخل أسرة سواء طبٌعٌة أو أن ٌنشؤٌتمكن كل طفل من ول

 ٌمكنه من تحقٌق ذاته  ومتناسقاسلٌماا نمو شخصٌته نموت لالسعادة والمحبة والتفاهم

 .والوصول إلى أحسن إمكاناته

و ٌبٌن الجدول التالً التطور فً هذه المإشرات والعالمات المنشودة خالل الثالث 
 :سنوات القادمة

 

انٕزذة  يؤششاث لٛظ أداء انٓذف  
إَدبصاث 

2020 
 حمذٚشاث

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 ٔغجخ اٌزؾبق :1.1.2انًؤشش-

األؽفبي ثّئعغبد اٌطفٌٛخ 

 اٌّجىشح

 %34 36 42 45 47 50 55 

 ٔغجخ رطٛس :2.1.2انًؤشش-

أزفبع األؽفبي ثخذِبد 

 اٌزٕش١ؾ اٌزشثٛٞ االعزّبػٟ

 %        1 2 5 

 ٔغجخ اٌزؼٙذ :2.1. 2انًؤشش

ثبألؽفبي اٌّٙذد٠ٓ ِٓ ِغّٛع 

اإلشؼبساد اٌٛاسد ػٍٝ 

 ِٕذٚثٟ ؽّب٠خ اٌطفٌٛخ

 %82 78 90 93 95 98 100 

 ٔغجخ اإلدِبط :2.2. 2انًؤشش

االعزّبػٟ ٌألؽفبي اٌّزؼٙذ 

 ثُٙ فز١برب ٚفز١بٔب

 %6.5 9.13 18.4 10.29 11 11.5 12.5 

ٔغجخ :  2.3. 2انًؤشش

األؽفبي فٟ ٚػؼ١بد اٌٙشبشخ 

 إٌّزفؼ١ٓ ثبٌزؼٙذ اٌالِئعغبرٟ

 %58 53 55 71 72 73 74 
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 :أنشطة البرنامج- 2-2

٠مذَ اٌغذٚي اٌزبٌٟ ث١بٔب فٟ األ٘ذاف اٌخبطخ ثجشٔبِظ اٌطفٌٛخ ٚاٌّئششاد اٌّؼزّذح 

 .ٌم١بط ِشدٚد٠خ األٔشطخ اٌّزخزح فٟ اٌّغبي

 

 األَشطت انخذخالث انًؤششاث

انُٕٓض بًُبء ٔسفخّ األطفبل فخٛبحب ٔفخٛبَب : 1-2انٓذف

 ٔغجخ :1.1.2انًؤشش

اٌزؾبق األؽفبي ثّئعغبد 

 اٌطفٌٛخ اٌّجىشح
 

: بشَبيح انُٕٓض ببنطفٕنت انًبكشة  - 

 10.000 ِٛاطٍخ رٕف١ز اٌجشٔبِظ ثغ١ّغ اٌٛال٠بد ٚأزفبع 

ؽفال ٚاٌزشف١غ فٟ ِٕؾخ خالص اٌشٙشٞ ٌٍطفً اٌٛاؽذ ِٓ 

 د٠ٕبس شٙش٠ب 50 د٠ٕبس شٙش٠ب اٌٝ 25

 :ثشٔبِظ اػبدح اؽ١بء س٠بع االؽفبي اٌجٍذ٠خ-    

دػُ ٘زٖ :        ثشٔبِظ فؼبءاد اٌطفٌٛخ اٌّجىشح

اٌّئعغبد ثبؽبساد رشث٠ٛخ 

 ٔغجخ :2.1.2انًؤشش

رطٛس أزفبع األؽفبي 

ثخذِبد اٌزٕش١ؾ اٌزشثٛٞ 

 االعزّبػٟ

 

 ثشِغخ ر١ٙئخ ٔٛادٞ األؽفبي- 

  ٔٛادٞ أؽفبي ِزٕمٍخ4ثشِغخ الزٕبء ٚرغ١ٙض - 

 الزٕبء ؽبفٍخ ٌإلػال١ِخ اٌّٛعٙخ ٌٍطفً- 

 انُٕٓض بسًبٚت األطفبل فخٛبحب ٔفخٛبَب يٍ خًٛع أشكبل انخٓذٚذ: 2-2انٓذف

 ٔغجخ:1.2.2انًؤشش

اٌزؼٙذ ثبألؽفبي اٌّٙذد٠ٓ 

ِٓ ِغّٛع اإلشؼبساد 

اٌٛاسد ػٍٝ ِٕذٚثٟ ؽّب٠خ 

 اٌطفٌٛخ

ِشاعؼخ اٌزٕظ١ُ ا١ٌٙىٍٟ ٌّىزت -          

إٌّذٚة اٌؼبَ ٚاٌّىبرت اٌغ٠ٛٙخ ٌّٕذٚثٟ 

ؽّب٠خ اٌطفٌٛخ ثّب ٠ؼّٓ رغط١خ  ٚاعؼخ 

 .ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌٛؽٕٟ ٚاٌغٙٛٞ

         رغ١ٙض ِىبرت ِٕذٚثٟ ؽّب٠خ اٌطفٌٛخ ·

 أد ٌزغ١١ش ِىبرت ِٕذٚثٟ ؽّب٠خ 15         رخظ١ض ·

اٌطفٌٛخ 

 أد رذخالد ٌفبئذح ِىبرت ِٕذٚثٟ 2         رخظ١ض ·

ؽّب٠خ اٌطفٌٛخ 

 ٔغجخ :2.2. 2انًؤشش

اإلدِبط االعزّبػٟ 

ٌألؽفبي اٌّزؼٙذ ثُٙ فز١برب 

 ٚفز١بٔب

 .رؾ١١ٓ اٌجؾٛس االعزّبػ١خ     - 
اػذاد ِششٚع ؽ١بح خبص ثىً ؽفً ِٕز لجٌٛٗ    -

ثبٌّئعغخ 

أغبص ِششٚع اٌؾ١بح اٌخبص -         

 .ؽفً ثىً
ِزبثؼخ رمذَ رٕف١ز ِششٚع ؽ١بح اٌطفً   - 

اػذاد اٌطفً ٌالدِبط     -  .ر١ٙئخ اٌطفً ٌإلدِبط-         

  

ٔغجخ :3.2.2انًؤشش

األؽفبي فٟ ٚػؼ١بد 

اٌٙشبشخ إٌّزفؼ١ٓ ثبٌزؼٙذ 

 اٌالِئعغبرٟ

رّى١ٓ األؽفبي إٌّزفؼ١ٓ ثجشٔبِظ -         

 200اإل٠ذاع اٌؼبئٍٟ ِٓ ِٕؾخ رمذس ثـ 

 .د٠ٕبسا ٌٍطفً اٌٛاؽذ

أغبص اٌزمش٠ش اٌغٕٛٞ اٌخبص ثبإل٠ذاع اٌؼبئٍٟ ٌغٕخ - 

2020. 

ادِبط األؽفبي ثؼبئالرُٙ أٚ -         

 ثبٌزشغ١ً أٚثبٌضٚاط
 .ص٠بساد ِزبثؼخ ٌألؽفبي ٚػبئالرُٙ- 
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 َفمبث انبشَبيح -3

 أد 140014مقابل . أد142456.فً حدود 2021ضبطت نفقات برنامج الطفولة لسنة

 : وتتوزع كما ٌل2020ًسنة   (دون اعتبار الموارد الذاتٌة للمإسسات العمومٌة)

 د٠ٕبساي:اٌٛؽذح

 انبٛبٌ
إَدبصاث  

2019 
 2020ق و 

حمذٚشاث 

2021 
 (%)انُغبت  انفبسق

َفمبث 

انخأخٛش 

 %0,04- 44- 109956 110000 93310 َ ع َ

      َ ق ؿ َ

      ػ ؿ

 %0,04- 44- 109956 110000 93310 يٕاسد انذٔنت

      َ ر َ ع

 %0,04- 44- 109956 110000 93310 يدًٕع انمغى

َفمبث 

انخغٛٛش 

 %11,68 544 5200 4656 2320 َ ع َ

      َ ق ؿ َ

      ػ ؿ

 %11,68 544 5200 4656 2320 يٕاسد انذٔنت

   244 244 265 َ ر َ ع

 %11.1  5444 4900 2586 يدًٕع انمغى

َفمبث 

انخذخالث 

 %96,75 7032 14300 7268 3052 َ ع َ

      َ ق ؿ َ

      ػ ؿ

 %96,75 7032 14300 7268 2586 يٕاسد انذٔنت

 %-100  -21  21  َ ر َ ع

 %96.19 7011 14300 7289 2586 يدًٕع انمغى

َفمبث 

اإلعخثًبس 

 %28,14- 5090- 13000 18090 15523 َ ع َ

      َ ق ؿ َ

      ػ ؿ

 %28,14- 5090- 13000 18090 15523 يٕاسد انذٔنت

      َ ر َ ع

 %28,14- 5090- 13000 18090 15523 يدًٕع انمغى

انًدًٕع 

 انعبو

 

 %1,74 2442 142456 140014 114205 َ ع َ

      َ ق ؿ َ

      ػ ؿ

 %1,74 2442 142456 140014 114205 يٕاسد انذٔنت

 %7.92- 21- 244 265 265 َ ر َ ع

 % 1.7 2421 142700 140279 114470 يدًٕع انمغى
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

109 956 0001 794 2003 188 00013 000 000127 938 200 قیادة  برنامج الطفولة 1

169 600581 800751 400 الوقایة والحمایة واالدماج بتونس2

64 90093 000157 900   الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة3
باریانة

124 200396 100520 300 الوقایة والحمایة واالدماج بمنوبة4

261 500565 100826 600  الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببن5
عروس

75 500218 000293 500 الوقایة والحمایة واالدماج بزغوان6

172 400448 300620 700   الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة7
ببنزرت

104 400310 500414 900 الوقایة والحمایة واالدماج بنابل8

151 500506 200657 700   الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة9
بباجة

142 500553 100695 600 Aالوقایة والحمایة واالدماج بجندوبة



64
 
 206 000464 900670 900 Bالوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  

بالكاف

77 000237 500314 500 Cالوقایة والحمایة واالدماج بسلیانة

174 500823 500998 000 Dالوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  
بالقصرین

139 800296 800436 600 Eالوقایة والحمایة واالدماج بسوسة

182 500660 300842 800 Fالوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  
بالقیروان

151 500284 100435 600 Gالوقایة والحمایة واالدماج بالمنستیر

135 000475 700610 700 Hالوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  
بالمهدیة

151 000606 600757 600 Iالوقایة والحمایة واالدماج بصفاقس

167 000444 200611 200 Jالوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  
بقفصة

206 500996 5001 203 000 Kالوقایة والحمایة واالدماج سیدي بوزید

86 500676 500763 000 Lالوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  
بتوزر

85 500257 200342 700 Mالوقایة والحمایة واالدماج بقابس

143 500526 300669 800 Nالوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  
بقبلي
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164 000440 300604 300 Oالوقایة والحمایة واالدماج بمدنین

69 000249 500318 500 Pالوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  
بتطاوین

109 956 0005 200 00014 300 00013 000 000142 456 000 2جمـــلة البرنامج
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  نفقات التأجیر  1- 3

أد 109956في حدود 2021لسنة ات التأجیر تعھدا ودفعا لبرنامج الطفولة ضبطت نفق

لـتغطیة  جھ أساساوستو. %0.04نسبة ل أد یمث 44أي بنقص قدره أد  110000مقابل

  :النفقات التالیة

 الزیادة في األجور  -

 الترفیع في المساھمات المستوجبة بعنوان التقاعد والمحمولة على كاھل المشغل -

 الخطط الوظیفیة على المستوى الجھوي والمركزي التسمیات في  -

 )خطة  24(2020تغطیة االنتدابات المبرمجة خالل سنة  -

 ) عونا 1062(2020جة في المبرم تغطیة كلفة الترقیات -

 تغطیة نفقات الترقیة والتدرج  -

 مھذا و سیتم العمل على إعادة توظیف الموارد البشریة لإلطارات التربویة وإحكا

توزیعھم على مؤسسات الطفولة حتى تؤمن حسن تسییر المؤسسات من جھة وفتح 

 11مركبو 30(مؤسسة  41المؤسسات الجاھزة والمغلقة من جھة أخرى والبالغ عددھا 

  .)نادوفضاءطفولةمبكرة

ولة العدد و یمثل برنامج الطف. اعون 4058 یبلغ عدد األعوان العاملین في البرنامجو

  .المھمةمن جملة أعوان  %85ة حیث یمثل قرابة األكبر من أعوان المھم

  .لتأطیرو نشیر إلى أن ھذا البرنامج یعتبر من أكثر البرامج في نسبة ا

 نفقات التسییر  3-2

أد مقابل 5200في حدود 2021طت نفقات التسییر تعھدا ودفعا لبرنامج لسنة ضب

  :ویرجع ذلك أساسا إلى. % 11.7و تقدر نسبة االرتفاع بـ .2020سنة 4656

 رصد االعتمادات الخاصة باحترام البروتوكول الصحي -

بعنfوان برنfامج الطفولfة بعض النفقات المخصصة لفائfدة المنfدوبیات الجھویfة  تحویل -

ألھداف القیادة والمساندة وإلحاقھا بأنشطة الوحدات العملیاتیة الرتباطھا با برنامج من

 للبرنامجالمرسومة 
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 انة وسائل النقل لتقادم األسطولالترفیع في نفقات صی -

 .مصاریف الوقود للنوادي المتنقلةالترفیع في  -

الجھویffة  بوحffدة العملیاتیffة الخاصffة بالمكاتffنفقffات التسffییر الخاصffة بالالترفیffع فffي  -

 لمندوبي حمایة الطفولة 

أد سیتم تخصیصھا  244و تبلغ االعتمادات الذاتیة للمؤسسات التابعة للبرنامج 

  :و تنقسم ھذه الموارد كما یلي. لتغطیة بعض النفقات في وسائل المصالح

  لمؤسسات العمومیة التابعة لبرنامج الطفولةالذاتیة لموارد التوزیع 

  2021  2020  المؤسسة

  96000  96000  كز االصطیاف و الترفیھ بالحماماتمر

  107000  107000  المركز الوطني لإلعالمیة الموجھة للطفل

  96000  25000المعھد العالي إلطارات الطفولة بقرطاج درمش

  107000  10000  المركز المندمج للشباب و الطفولة بباردو

  5000  5000المركز المندمج للشباب و الطفولة بحي الخضراء

  1000  1000  المركز المندمج للشباب و الطفولة بدوز

  244000  244000  المجموع

  

 نفقات التدخالت  3-3

تعھدا ودفعا لسنة  14300في حدود  دخالت لبرنامج الطفولة ضبطت نفقات الت

  .التبویب الجدید باعتباروذلك   2020تعھدا و دفعا سنة .أد 7268مقابل 2021

تحویل الذي تم بخصوص بعض النفقات التي كانت مبوبة یعود ھذا االرتفاع إلى الو

  . البرنامج ضمن نفقات التسییربمیزانیة 
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  :فيھذه االعتمادات أھم  مثلتتو 

بأنش44طة الوح44دات العملیاتی44ة لبرن44امج الطفول44ة الخاص44ة نفق44ات الت44دخل  -

كب4ات طفول4ة، فض4اءات ن4وادي أطف4ال، مر(المخصصة لفائ4دة المن4دوبیات الجھوی4ة 

 )ة مبكرةطفول

إألى  2605م44ن  SOSالرف44ع ف44ي قیم44ة ال44دعم الموج44ھ لجمعی44ة ال -

 .أد2870

المكف4ولین  ألطف4الالتعھد با عتماداتالترفیع في المقاییس المخصصة ال -

من إكساء ولوازم یومی4ة، نفق4ات الدراس4ة، الت4داوي، م4نح اإلی4داع  من طرف الدولة

ی44ر كافی44ة لتلبی44ة احتیاج44ات م44ع اإلش44ارة إل44ى أن ھ44ذه االعتم44ادات تبق44ى غ...الع44ائلي 

األطف444ال باعتب444ار ظ444روفھم االجتماعی444ة والنفس444یة الھش444ة وتعرض444ھم للص444عوبات 

 .الصحیة

  

 االستثمارفقات ن 3-4

مقابل  أد13000د في حدو 2021 الطفولة لسنة لبرنامج االستثمارضبطت نفقات 

  .2020سنة أد  18090

  :و ستوجھ إلنجاز المشاریع التالیة

 المشاریع المتواصلة
د منحة المخصصة لمصاریف  50رنامج النھوض الطفولة المبكرة، سیتم تخصیص ب 

 .التسجیل واالنتفاع بخدمات ریاض األطفال لفائدة أبناء العائالت المعوزة 

عھ44د الت لمؤسس44ات الطفول44ة، یواص44ل العم44ل عل44ىاألساس44یة  ف44ي مج44ال ص44یانة البنی44ة 

وتھدی44دھا أحیان44ا لس44المة األطف44ال المؤسس44ات وترمیمھ44ا باعتب44ار تق44ادم بنیتھ44ا األساس44یة ب

وللغرض یتم تخصیص االعتمادات الكفیلة بإجراء االختبارات الفنی4ة الض4روریة لتحدی4د 

 جملة التدخالت وكلفتھا،
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عصfریة ووظیفیfة تسfاعدھم وسfائل عمfل وتمكین المؤسسfات مfن  تحدیث التجھیزات 

لتقfادم وعfدم على تطویر الخدمات وتحسینھا خاصfة وأن التجھیfزات الحالیfة تشfكو مfن ا

 .الوظیفیة إلى جانب عدم استقطابھا لألطفال

 .مواصلة تنفیذ برنامج المرافقة التربویة 

  جدیدة المشاریع ال
إحffداث نffادي اطفffال نمffوذجي متنقffل لإلعالمیffة لفائffدة المركffز الffوطني لإلعالمیffة  

أد  300یقfوم ھfذا األخیffر باقتنfاء الحافلfة وتجھیزھfا باعتمfادات قffدرھا : الموجھfة للطفfل

تعھد في إطار تقریب خfدمات االعالمیfة والتكنولوجیfا لألطفfال القfاطنین بالمنfاطق ذات 

 الكثافة السكانیة العالیة والمناطق المصنفة ذات اولویة،

دعffم النffوادي المتنقلffة والترفیffع فffي عffددھا وذلffك لتقریffب خffدمات الترفیffھ والتنشffیط  

ء وخاصfة بالوالیfات الممتfدة جغرافیfا التربوي االجتماعي والحمایة من األطفال واألولیا

والتي ال یتوفر بھا العدد الكfافي مfن المؤسسfات القfارة التfي تقfدم ھfذه الخfدمات ألطفfال 

نffوادي أطفffال متنقلffة ستخصffص لوالیffات باجffة  4الجffوار مffن خffالل اقتنffاء وتجھیffز 

 .وجندوبة وصفاقس وتطاوین

والبffدء فffي إنجffاز دراسffات بffرامج تھیئffة مؤسسffات الطفولffة واقتنffاء التجھیffزات لھffا  

 .بعنوان تھیئة المؤسسات

اقتنfffاء سfffیارتي مصfffلحة واحfffدة لفائfffدة المركfffز المنfffدمج للشfffباب والطفولfffة بحفfffوز  

 . أد تعھد 100واالخرى لفائدة مندوب حمایة الطفولة بقبلي باعتمادات قدرھا 

 .أد 80لمتابعة تنقالت نوادي األطفال المتنقلة بكلفة   GPSاقتناء وتركیز  

مواصلة أشغال تھیئة وتوسfعة وتجھیfز مركfز اصfطیاف وترفیfھ األطفfال بالحمامfات  

 .أد مخصصة للتجھیزات 200أد منھا  950بكلفة 

 ).تعھدا(ملیون دینار  2إعادة إحیاء ریاض األطفال البلدیة بـ  
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ملیfون دینfارا والfذي  1تجھیز مركز اصطیاف وترفیھ األطفال بجرجیس بكلفfة تقfدر  

 .2021نتھاء أشغالھ خالل سنة من المنتظر ا

 .أد تعھدا 200تجھیز مكاتب مندوبي حمایة الطفولة بكلفة تقدر بـ  

  .أد 300اقتناء تجھیزات المراقبة لتأمین مؤسسات الطفولة بكلفة تقدر بـ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
71

مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي13000 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج الطفولة لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

قیادة  برنامج الطفولة 
13 000 22 510 42 60018 090-5 090 -20 090-47.16-28.14

000 13المجموع 22 510 42 60018 090-20 090-5 090-4716-2814



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

72

8 350

4 650

13 00013 000 المجموع 

مشاریع جدیدة

350 8مشاریع بصدد اإلنجاز 280

22 230

22 510

280

22 230

22 510

4650



و قد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما یلي: 

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 021

73

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2020

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

350 2808مشاریع بصدد اإلنجاز

22 2304 650

13 000 22 510

42 600

42 600

18 090

18 090

42 320-

22 230

20 090-

9 740-

4 650

5 090-
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  برنامج كبار السن : 3البرنامج عدد 
  

 :واستراتیجیتھتقدیم البرنامج  -1

في تزاید عدد التركیبة العمریة للسكان یتجلى  لمجتمع التونسي تغیرا فيایشھد 

تنبئ ، كما 2019من مجموع السكان سنة % 12.5تھم حوالي نسب بلغتكبار السن حیث 

ھذه النسبة سیتواصل في السنوات القادمة لتبلغ ارتفاع اإلسقاطات اإلحصائیة السكانیة بأن 

  .2029 سنة % 17.7 كبار السن حواليشریحة 

كبار السن على رؤیــــــــــــــــة واضحة قوامھا ینبني برنامج ، ھذا اإلطارفي و

تأمین رفاه كبار السن سواء بمحیطھم الطبیعي أو بمؤسسات الرعایة واالستثمار األمثل في 

كفاءاتھم وخبراتھم بما یضمن مشاركتھم الفاعلة في الحیاة العامة والمسار التنموي للبالد بما 

الفرص قق رفاھھم، وذلك وفق نظرة شمولیة مندمجة تعتمد مبدأ المساواة الشاملة وتكافؤ یح

  :خالل من

تمكین كبار السن من خدمات الوقایة والحمایة االجتماعیة والقانونیة لضمان  ×

 .ظروف عیش كریمة لفائدتھم

كبار السن في محیطھم الطبیعي وفي وسطھم العائلي حفاظا على توازنھم تثبیت  ×

 .ودعما للروابط االجتماعیة نفسيال

تحسین خدمات الرعایة االجتماعیة والصحیة ومالءمتھا للحاجیات الخصوصیة  ×

 . لكبار السن

 .توظیف خبراتھم بما یضمن مشاركة فاعلة في المجتمع ×

  .كبار السن مواكبة لتطور حاجیاتھمتطویر األطر القانونیة التي تعنى بقطاع  ×

مواصلة تنفیذ مختلف  السن إلىیسعى برنامج كبار  ،االستراتیجیةأھدافھولبلوغ 

من خالل تعدیل التدخالت  2020-2016المشاریع التي تم رسمھا ضمن مخطط التنمیة 

ار السن سواء أجل إحاطة ناجعة بكب من 2020- 2019ضوء انجازات  وتقییمھا على

تم اتخاذھا التي  االستثنائیةالرعایة مع مراعاة اإلجراءات  تبمؤسسا أوبمحیطھم الطبیعي 

  .لمجابھة فیروس كورونا
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على إعداد مشروع  2017 منذ بدایة سنة وكبار السن عملت وزارة المرأة واألسرة والطفولةو

  .مجلة كبار السن، وھي المجلة األولى في العالم التي تُعنى بھذه الفئة

ة مشارك رالتي تیّستعمل الوزارة على مراجعة وتعدیل اآللیات والبرامج اإلدماجیة و

كفاءات من كبار السن إعادة توظیف السجل الوطني لل من خاللالسن في الحیاة العامة  كبار

كل  على مستوىبنك في الكفاءات والخبرات إعداد من خالل  )2003أحدث سنة (والمتقاعدین 

 تأمین(نشیطة،  شیخوخةلو للتقاعدلإلعداد الخطة الوطنیة الیة باإلضافة إلى إعادة تفعیل و

  ).من الحیاة المھنیة إلى مرحلة التقاعد قال التدریجينتاال

" فرصة استثماریة " وتحویلھ إلىالعمر  من التقدم فياالستفادة  الدولة علىكما تعمل 

للباعثین قطاع المسنین، وذلك بفتح المجال  في ةاألجنبیالجاذبیة االستثماریة المحلیة و عبر دعم

طبیة واجتماعیة ات لتقدیم خدمات طبیة وشبھ خدم الخواص إلحداث مؤسسات خاصة وشركات

  .والشروع في إعداد كراس شروط یتعلق بإحداث نوادي نھاریة لكبار السن بالبیتلكبار السن 

لتطویر  2025-2021وطنیة جعة التشریعات وإعداد استراتیجیةكما تم تركیز لجنة تفكیر لمرا

  .الحقوقیة والمؤسساتیةقطاع كبار السن بمختلف أبعادھا االجتماعیة والصحیة و

  :یشتمل برنامج كبار السن على

 ).وقایة وحمایة، إدماج ومشاركة ( وھو برنامج قیادة كبار السن:برنامج فرعي واحد -

 :وحدتین عملیتین والذي یتنزل بدوره إلى

o وھي إدارة كبار السن: المركزيعلى المستوى  وحدة عملیاتیة. 

o كبار السن  ةلحمص 24 وھي:لجھويعلى المستوى ا وحدة عملیاتیة

 .الجھویة للمرأة واألسرة بالمندوبیات 

 .واحد وھو اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي فاعل عموميباالضافة إلى 

 السن والعالقاتكبار  یلخص الرسم التالي اھم محاور التدخالت الخاصة ببرنامجو

  .المتدخلین العاملین فیھو
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  بار السنكخارطة برنامج : 9عدد  بیاني رسم
  

جھوي

الفاعل 
العمومي

االتحاد التونسي للتضامن االجتماعي

:ع.و
 بالمندوبیاتمصالح كبار السن 

لشؤون المرأة واألسرة الجھویة

كبار السن: 03برنامج 
مدیرة كبار السن: رئیس البرنامج 

مركزي

:ع.و
إدارة كبار السن

قیادة برنامج كبار السن: 1البرنامج الفرعي  

  
  

  :فیما یلي 2021في مجال كبار السن لسنة  التوجھاتتتمثل أبرز 

 .تقاعد ولشیخوخة نشیطةعداد للتفعیل الخطة الوطنیة لإل -

إبرام عقود تطوع إلدماج كبار السن في الحیاة العامة على أن یكونوا  -

 .السن والمتقاعدینمنخرطین بالسجل الوطني للكفاءات من كبار 

إبرام اتفاقیات شراكة بین الوزارة والبلدیات على المستوى الجھوي إلرساء  -

 .بیئة صدیقة لكبار السن

علق المتشروط الكراس  مراجعةتنظیم االستثمار في مجال كبار السن وذلك ب -

 .كبار السنرعایة بإحداث مؤسسات 

مؤسسات رعایة كبار  الھیئات الحقوقیة في مجال متابعة معتعزیز التعاون  -

 .السن

 .دعم وتحفیز االستثمار في قطاع كبار السن -
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  :حسب األنشطة على النحو التالي 2021ة برنامج كبار السن لسنة وتتوزع میزانی

  
  میزانیة برنامج كبار السن حسب مآل النفقة حسب البرامج الفرعیة و األنشطة

  ألف دینار: الوحدة 

بیــــــــــــان 
 البرنامج

  
  

  األنشطة 
  

 إنجازات
2019 

قانون 
 المالیة 
2020  

)1(  

 تقدیرات
2021  
)2( 

  نسبة التطّور 
2019-2020 

  المبلغ
)2(-)1(  

 

  النسبة
 ) (% 
)2(- )1 /(

)1(  
البرامج الفرعیة 

 المركزیة 
 األنشطة المركزیة

  1برنامج فرعي 
قیادة برنامج كبار 

 السن

أنشطة القیادة والمساندة  :  1النشاط
 % 16.95 702.4  4142,2  3439,8 2430 الخاصة ببرنامج كبار السن

إسداء الخدمات :  2النشاط 
االجتماعیة والصحیة بمؤسسات 

  الرعایة
13773 14200 14200 0 0% 

االحاطة  الرعایة و:  3النشاط 
  24نشاط جھوي ( واالدماج
 )مندوبیة

0 19.2 28.8 9.6 33.33 % 

 % 3.87 712 18371 17659 16203 مجموع البرنامج

  
  

  :حسب األنشطة على النحو التالي 2021و تتوزع میزانیة برنامج كبار السن لسنة 
  

  ألف دینار: الوحدة 

  1202تقدیرات   األنشطة  : البرنامج

  كبار السن

أنشطة القیادة والمساندة  الخاصة ببرنامج 
  كبار السن

  
17310  

  الرعایة واإلحاطة واإلدماج
  1061  

 18371   المجموع
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كبار السن

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  كبار السن لسنة 

البرنامج

17 310 أنشطة القیادة والمساندة الخاصة بالبرنامج

1 061 الرعایة واالحاطة واالدماج

18 371  المجموع :
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 أداء البرنامج -2
  للبرنامج وتطور مؤشرات األداء االستراتیجیةاألھداف : 2-1

  
انطالقا من استراتیجیة برنامج كبار السن التي تم بیانھا أعاله، واألولویات 

 :ما یليفي  المرسومة لھذا البرنامج،  یمكن تضمین أھدافھ

 .ضمان ظروف عیش مالئمة لكبار السن 

 حمایة كبار السن نساء ورجاال من كل أشكال العنف وسوء المعاملة 

 . والثقافیة دعم إدماج كبار السن في الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة 

  :ضمان ظروف عیش مالئمة لكبار السن: 1الھدف 

ء قامة وإعاشة مناسبة سوایتمثل ھذا الھدف في تمكین كبار السن من ظروف إ

تعطى األولویة في التدخالت بالخصوص إلى فئة . داخل أسرھم أو بمؤسسات الرعایة

في تقدیم الخدمات الرعایة المسنین المعوزین والفاقدین للسند العائلي وتتمثل ھذه 

اإلجتماعیة والصحیة لكبار السن في بیوتھم، وتمكین الفاقدین للسند من عائالت حاضنة 

اإلیداع العائلي لكبار السن والرعایة المؤسساتیة في صورة غیاب برنامج إطار في 

  .وى العائلي والمحیط الطبیعي للمسنحلول بدیلة خاصة على المست

 :تتمثل أولویات العمل على ھذا الھدف في

 . المحافظة على كبار السن في وسطھم الطبیعي -

 .الصحیة لفائدتھماالجتماعیة و ضمان جودة الخدمات -

 .حمایة كبار السن من العزلة االجتماعیة والحفاظ على توازنھم النفسي والجسدي -

  :تم االتفاق على اعتماد ثالث مؤشرات ذلكو لتحقیق 

یمكن ھذا المؤشر من :نسبة التعھد بكبار السن بمؤسسات الرعایة: 1-1- 3المؤشر  •

كز الراجعة لھا االستجابة لطلبات اإلیواء بمختلف المرامجھود اإلدارة في  متقیی

 .بالنظر

المؤشرمن یمكن ھذا : نسبة كبار السن المنتفعین بخدمات القرب: 2- 1-3المؤشر •

متابعة نسبة تغطیة الخدمات المقدمة لكبار السن بمحیطھم الطبیعي على المستوى 
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الوطني ـ سواء في إطار الفرق المتنقلة أو اإلیداع العائلي والتي تساھم في تیسیر 

فاظ على توزانھم النفسي وإعادة إدماجھم في الوسط األسري وترسیخ رعایتھم و الح

 قیم التضامن االجتماعي

  :حمایة كبار السن نساء ورجاال من كل أشكال العنف وسوء المعاملة: 2فلھدا
 :تالیینمؤشرین التم اعتماد ال

السن على نسبة التعھد باإلشعارات المتعلقة بحاالت العنف المسلط على كبار : 1.2.3المؤشر  •

قیس مدى تفاعل اإلدارة مع التشكیات والعرائض الواردة یمكن ھذا المؤشر من : المستوى الوطني

علیھا من كبار السن في محیطھم الطبیعي أو بمؤسسات الرعایة والمتعلقة بالتھدید وسوء المعاملة 

عھد بكبار السن مدى نجاعة تدخل اإلدارة المركزیة و الجھویة  في معالجة الشكاوى والت ومعرفة

 . في وضعیات تھدید أو ضحایا  العنف ضمن نطاق تدخلھا

ذات العالقة بحمایة كبار ) الجدیدة(عدد النصوص التشریعیة والترتیبیة : 2.2.3المؤشر  •

وتعدد أشكال  ة  العنف  المسلط  ضد كبار السن حول  ظاھراإلحصائیات في ظل عدم توفر :السن

، فقد بات من  الضروري  ....)غالل اإلفتصادي ، اإلستبعاد اإلجتماعي اإلست( اإلساءة اإلجتماعیة  

إصدار نصوص قانونیة وأوامر ترتیبیة تجّرم  من خاللتحصین حقوق  ھذه  الفئة العمریة 

ممارسة العنف وكل أشكال سوء المعاملة وتطویر آلیات الرصد واإلشعار عن التھدید والعنف 

  ).مجاني أو  خطة مندوب حمایة كبار السن خط ھاتفي(بار السن المسلط على ك

  : والثقافیةدعم إدماج كبار السن في الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة: 3الھدف 

یرمي ھذا الھدف إلى استشراف واقع وآفاق كبار السن والمتقاعدین قصد ضمان 

م إعادة إدماجھطة وحثھم على مواصلة البذل والعطاء بعد بلوغ سن الستین ونششیخوخة 

  .في الحیاة العامة

  :لمؤشرین التالیینو لتحقیق ھذا الھدف تم اعتماد ا

ھذا المؤشر مدى  یبین:عدد المنخرطین بالنوادي النھاریة لكبار السن -1-3-3المؤشر  •

  .انخراط كبار السن والمتقاعدین في أنشطة النوادي النھاریة

ن ھذا المؤشر من قیس مدى یمكّ :نسبة الكفاءات الموظفة في خدمة التنمیة -2-3-3المؤشر  •

  .التطوعي والعمل التنموي للبالدانخراط كبار السن والمتقاعدین في النشاط 

 تطورھا المرتقب خاللوالمؤشرات و یبین الجدول التالي حوصلة لألھدافو

  . القادمةالسنوات



81 
 

  الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء 
  إنجازات

2020  
 تقدیرات

2017  2018 2019  2021  2022 2023 
 ف عیش مالئمة لكبار السنضمان ظرو: 1الھدف 

نسبة التعھد :   1.1.3المؤشر 
 بكبار السن بمؤسسات الرعایة

 %80  %70  %60  مؤشر جدید  نسبة

نسبة كبار :  2-1-3المؤشر 
 السن المنتفعین بخدمات القرب

 0.7%  0.6%  %0.5  مؤشر جدید  نسبة

 ن كل أشكال العنف وسوء المعاملةحمایة كبار السن نساء ورجاال م: 2الھدف 

نسبة التعھد :  1-2-3المؤشر
باإلشعارات المتعلقة بحاالت 
العنف المسلط على كبار السن 

 على المستوى الوطني

  %80  مؤشر جدید  نسبة

    

85% 90% 

عدد :  2-2-3المؤشر
النصوص التشریعیة والترتیبیة 

ذات العالقة بحمایة ) الجدیدة(
 : كبار السن

 5 3  1  مؤشر جدید  ميك

 دعم إدماج كبار السن في الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والثقافیة:3الھدف 

نسبة تطور :  1-3-3المؤشر
عدد المنخرطین بالنوادي 

 النھاریة لكبار السن
 %10 %7  %5  مؤشر جدید  نسبة

نسبة الكفاءات : 2-3-3المؤشر
 .الموظفة في خدمة التنمیة

 %20 %18  %15  مؤشر جدید  نسبة

  :أنشطة البرنامج -2-2

خاصة فیما یتعلق  تنفیذھا بتنوعھابإدارة كبار السن  تقومتتمیز األنشطة والتدخالت التي 

المجال التشریعي والمجاالت الخدماتیة ومجاالت تھیئة البنیة األساسیة (بمجاالت التدخل

التعاون من في إطار ذلك تقوم بو....) لدور الرعایة،و توفیر مستلزمات العمل اإلداري،

  .والتنسیق مع مختلف المتدخلین في المجال من ھیاكل حكومیة ومكونات المجتمع المدني

  .و یبین الجدول التالي جردا ألھم التدخالت و األنشطة التي یقوم البرنامج بالتدخل فیھا
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  التدخالت لبرنامج كبار السنبیان األنشطة و 

  المؤشرات

  2021لسنة 

  شطةاألن  التدخالت

  ضمان ظروف عیش مالئمة لكبار السن: 1الھدف 

نسبة : 1-1-3المؤشر
التعهد بكبار السن 

  بمؤسسات الرعایة

  

  

  

نسبة :2.1.3المؤشر 
كبار السن المنتفعین 

 بخدمات القرب

  

  

التعهد بكبار السن الفاقدین 
للسند والراغبین في االیواء 
واالستجابة إلى مطالبهم في 
صورة توفر الشروط 

مطلوبة والشغورات الالزمة ال
 .بمؤسسات الرعایة

تنظیم عملیات تحسیس  - 
قصد ترغیب مزید من 
العائالت في كفالة كبار 

  السن

متابعة ظروف عیش كبار 
السن لدى العائالت 

  . الحاضنة

الترفیع في عدد المنتفعین  - 
بخدمات الفرق المتنقلة 
وعدد  المسنین المكفولین 

  .لدى أسر حاضنة

بكبار السن المعوزین والعمل على االستجابة إلى التعهد  -
  .مطالبهم المتعلقة باالیواء بمؤسسات الرعایة

دعم لجان القبول باإلطار البشري المختص لدراسة -
  .الملفات االجتماعیة والصحیة لطالبي االیواء

توفیر أفضل ظروف االقامة لفائدتهم وتعمیم العمل   -
  .بمقاربة مشروع حیاة لكل مقیم

  لكبار السن المكفولیندوریة تنظیم زیارات متابعة  -
  .إسناد منح للعائالت الكافلة -

تنظیم دورات تكوینیة موجهة لفائدة األعوان المكلفین  -
  .بملف كبار السن على مستوى الجهات

وتطویر وسائل عمل الفرق المتنقلة  اإلمكانیاتدعم  -
  . التهانشطتها لمزید تصویب تدخالمیدانیة ألمتابعة الو 

Å  إبرام اتفاقیات شراكة مع الجمعیات العاملة في
  .المجال
Å   تعاقد الجمعیات مع مختصین في المجاالت

 .)سواق - أعوان إحاطة حیاتیة- أطباء(المذكورة 

تفویض منح للمندوبیات الجهویة قصد صرفها للجمعیات 
  .الجهویة والمحلیة المسیرة للفرق المتنقلة

  نساء ورجاال من كل أشكال العنف وسوء المعاملةحمایة كبار السن : 2الھدف 

نسبة :  1.2.3المؤشر
التعهد باإلشعارات 
المتعلقة بحاالت العنف 
المسلط على كبار السن 

  على المستوى الوطني

سیق المستمر التواصل والتن -
المندوبیات الجهویة للمرأة مع 

 مؤسسات الرعایةواألسرة وكافة 
لمتابعة االشعارات الواردة 
بخصوص العنف المسلط على 

التوعیة والتحسیس بضرورة حسن معاملة كبار السن  -
ومناهضة كل أشكال العنف ضدهم وذلك في إطار 

  .استراتیجیة االعالم واالتصال

تنظیم تظاهرات وطنیة وجهویة بمناسبة االحتفاء بالیوم  -
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عدد :2.2.3.المؤشر

النصوص التشریعیة 
ذات ) الجدیدة(والترتیبیة 

  العالقة بحمایة كبار السن

لوقایة من كل كبار السن بهدف ا
أشكال سوء المعاملة سواء 
بالنسبة للمقیمین أو العاملین 

  .بها

  

  

  

التحسیس والتوعیة بشتى  -
  .ملةأشكال العنف وسوء المعا

دعم المنظومة التشریعیة في -
مجال وقایة كبار السن وحمایتهم 

  . من العنف المسلط ضدهم

  .لعالمي للتوعیة بشأن إساءة معاملة كبار السنا

تكوین اإلطارات العاملة في مجال كبار السن حول  -
  :المواضیع التالیة

تطبیقة إعالمیة حول التعهد بالوضعیات االجتماعیة  - 1
  .لكبار السن

التنسیقیات الجهویة إلسعاف كبار السن في حاالت  - 2
  .التهدید

  .في وضعیات التهدیدأسالیب التعهد بكبار السن  - 3

 .إصدار مجلة كبار السن - 1
 .مراجعة النصوص القانونیة الجاریة - 2
 .الدعم والمناصرة لمشروع المجلة - 3
السهر على تنفیذ مقتضیات النظام الداخلي لمؤسسات  - 4

  .الرعایة

  والثقافیة دعم إدماج كبار السن في الحیاة اإلقتصادیة واإلجتماعیة:3الھدف 

نسبة :1.3.3المؤشر 
ر المنخرطین تطو 

بالنوادي النهاریة لكبار 
  السن  

ترغیب كبار السن في  -
اإلنخراط في النوادي النهاریة و 
تطویر أنشطتها والرفع من جودة 
خدماتها لترتقي إلى نوادي 

  .نهاریة نموذجیة

إحداث إصدار كراس شروط  -
مؤسسات رعایة كبار  و تسییر

  السن

قدرات روادها وتنمیة  النوادي النهاریةدعم أنشطة  -
وتنویع أنشطتها من أجل غرس روح المبادرة و القدرة على 

 .اإلنجاز لدى كبار السن 

  .إسناد منح للجمعیات المسیرة لنوادي نهاریة لكبار السن-

  

  :2.3.3مؤشر 
الكفاءات الموظفة  نسبة

  في خدمة التنمیة 
 

التنسیق مع مختلف الهیاكل 
الحكومیة والمؤسسات العمومیة 

ت المجتمع المدني من ومكونا
أجل إعداد قاعدة بیانات وطنیة 
تضم كفاءات كبار السن 
والمتقاعدین تكون منطلقا 
لإلتصال بهم وترغیبهم في 

  . اإلنخراط في سجل الكفاءات

مواصلة العمل على توظیف الكفاءات المنخرطة من  -
كبار السن بوضعھم على ذمة الجمعیات والمؤسسات 

  .نظمات الدولیةوالم العمومیة والخاصة
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 نفقات البرنامج -3
  

مقابل أد 18371في حدود  2021لسنة السن برنامج كبارضبطت نفقات 

  :وتتوزع كما یلي 2020 سنةأد17659

  دینارف ال:الوحدة

 البیان

  
إنجازات   مصادر

2019 

ق م 
2020 

  
    تقدیرات 

 النسبة 
  

  التمویل
التبویب 
  )%(  الفارق  2021 الجدید

  ت التأجیرنفقا

 0 0 328 328 220 م ع م
      ح خ

 0 0 328 328 220 موارد الدولة

      م ذ م ع
 0 0 328 328 220 قسممجموع ال

  نفقات التسییر

 29.3 12 53 41 9.2 م ع م
       ح خ

 29.3 12 53 41 9.2 موارد الدولة

       م ذ م ع
 29.3 12 53 41 9.2 قسممجموع ال

نفقات 
  التدخالت

 2.0 300 15490 15190 13788.8 م ع م
       م ق خ م

       ح خ
 2.0 300 15490 15190 13788.8 موارد الدولة

       م ذ م ع
 2.0 300 15490 15190 13788.8 قسممجموع ال

نفقات 
  االستثمار

 19 400 2500 2100 2185 م ع م
      م ق خ م

      ح خ
 19 400 2500 2100 2185 موارد الدولة

      م ذ م ع
 19 400 2500 2100 2185 قسممجموع ال



 

18371 712 4 

   
   

18371 712 4 

   

18371 712 4 

  حسب طبیعة النفقة 2021شروع میزانیة برنامج كبار السن لسنة 

  

نفقات االستثمار  
13,6%

85 

 17659 16203 م ع م

   م ق خ م
   ح خ

 17659 16203 موارد الدولة

   م ذ م ع

 17659 16203 مجموع القسم

شروع میزانیة برنامج كبار السن لسنة توزیع م: 10رسم بیاني عدد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نفقات التأجیر 
1,8%

نفقات التسییر 
0,3%

نفقات التدخالت 
84,3%

التأجیرنفقات

التسییرنفقات

التدخالتنفقات

اإلستثمارنفقات

 المجموع

  
  

رسم بیاني عدد

نفقات

نفقات

نفقات

نفقات
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

328 00053 00015 490 0002 500 00018 371 000 قیادة برنامج كبار السن1

328 00053 00015 490 0002 500 00018 371 000 3جمـــلة البرنامج
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 نفقات التأجیر  1- 3
  

مقابل  أد 328في حدود حیث ضبطت 2021جیر تغییرا خالل سنة نفقات التألم تشھد 

  .2020نفس المبلغ خالل سنة

 نفقات التسییر  2- 3
  

 أد53د في حدو 2021لسنة  كبار السن ات التسییر تعھدا ودفعا لبرنامجضبطت نفق

تم خالل ھذه السنة الرفع من االعتمادات المخصصة لفائدة . 2020سنة أد  41مقابل 

بذلك فإن نسبة و. یزانیة تسییر إدارة كبار السنضمن مأد  1.2أد إلى  0.8من المندوبیات 

یخصص باألساس لتغطیة الحاجیات المتزایدة في  %29.3بالغالوالتطور في ھذه النفقات 

  .الجھات

 .2020سنة  21.2مقابلأد  24.2بـ االعتماد الخاص بتسییر اإلدارة المركزیةیقدرو 

 نفقات التدخالت  3- 3
  

تعھدا ودفعا لسنة  أد 15490د في حدو السن لبرنامج كبارضبطت نفقات التدخالت 

خالل ھذه  لم تشھد ھذه النفقات تطورا.2020دفعا سنة تعھدا وأد  15190مقابل  2021

  .دات المخصصة لالتحاد التونسي للتضامن االجتماعيالعتمالنسبةلالسنة با

وھي ةبالجھات محلیی ةعمل الفرق المتنقلة بإضافة فریق متنقلة علىدعم مھموتعمل ال

وذلك بھدف تقریب الخدمات االجتماعیة  2020-2016احداثات مدرجة بمخطط التنمیة 

تفعة والمعتمدیات ذات والصحیة لكبار السن بالبیت بالمناطق ذات الكثافة السكانیة المر

األولویة بما یضمن بقاءھم في محیطھم الطبیعي إلى جانب تمكین أكبر عدد ممكن من كبار 

وذلك ...)أدویة، حفاظات، خدمات إحاطة حیاتیة(السن الفاقدینلالستقاللیة من الخدمات 

ة ثالث 2021و یبلغ عدد الفرق الجملیة المبرمجة لسنة  .أد624،6بـ  باعتمادات مقدرة

مسنا بالخدمات  5000محلیة ینتفع من خاللھا  20جھویة و  23منھا ) 43(ن فریقاأربعوو

  .المقدمة

وفي نطاق معاضدة مجھود األسر في التكفل بمسنیھا ووقایتھم من العزلة االجتماعیة، 

تم إحداث نوادي نھاریة لكبار السن تقدم أنشطة تثقیفیة وترفیھیة وخدمات اجتماعیة 
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الل ھذه السنة بعنوان الخدمات المسداة في خأد175 تخصیص اعتماد قدرهتم و. وصحیة

  .إطار ھذه النوادي

برنامج اإلیداع العائلي  یخصصوحفاظا على كبار السن في محیطھم الطبیعي ، 

أد 408تخصیص اعتماد قدره لتشجیع للعائالت على احتضان مسنین فاقدین للسند العائلي و

  .2021بعنوان سنة 

تماعي عبر الجمعیات التي تسیر مؤسسات رعایة یقوم االتحاد التونسي للتضامن االج

 19باإلظافة إلى . مسنا 850مؤسسة یسكنھا  12المسنین بتقدیم الخدمات للمسنین في 

  . مسنا 513مؤسسة خاصة تقدم خدماتھا ل

ومصاریف ھذه الجمعیات  یستوجب األخذ بعین االعتبار لتكالیف تأجیر أعوان

عمل وشراكة مع الدولة تتكفل من خاللھا بخالص أجور ة ویقوم االتحاد بعقد اتفاقی. تسییرھا

 . األعوان العاملین في ھذه الدور وخالص نفقات تسییرھا

أد منھا  12000أد لالتحاد تخصص  14200تم االتفاق على إسناد اعتمادات قدرھا 

أد بعنوان تسییر  2200لتغطیة  مصاریف تأجیر األعوان بینما تخصص اعتمادات قدرھا 

  .اتالمؤسس

 االستثمارنفقات  4- 3
  

مقابل أد  2500في حدود  2021لسنة  لبرنامج كبار السن االستثمارضبطت نفقات 

  :تنقسم میزانیة االستثمار لھذا البرنامج إلىو . 2020سنة في أد  2100

ü المشاریع المتواصلة: 

سیتم إعطاء و تھیئة مؤسسات رعایة كبار السنعلى  2021سیتم التركیز خالل سنة 

یة إلى إتمام أشغال تخص تھیئة مؤسسات رعایة كبار السن وإعادة بنائھا وصیانتھا األولو

مؤسسات رعایة كبار و یھم خاصة . أد 1328بمبلغ جملي یقّدر بـ  وتوسعة البعض منھا

 .)أد 200( القیروانو) أد200(وسوسة ) أد 250()قرمبالیة (نابل : التالیة والیاتالالسن ب

ü المشاریع الجدیدة:  

  :على 2021توجیھ االستثمارات خالل سنة سیتم 
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في إطار تطویر البنیة األساسیة : بناء وتھیئة مراكز رعایة المسنین •

تھیئة الشروع في 2021ة خالل سنة مھمایة كبار السن، تعتزم اللمؤسسات رع

 أد دفعا 200أد تعھدا  200بكلفة قدرھا  بجندوبةرعایة كبار السن مؤسسة 

 .أد100أد واعتمادات دفع بـ 250ومواصلة تھیئة مؤسسة القیروان بكلفة 

في إطار الرفع من جودة الخدمات  :تجھیز مراكز رعایة المسنین •

أد  690قدره  جمليتعھد اعتماد  تم ترسیمالمسداة للمقیمین بمراكز رعایة المسنین، 

ص اعتمادات دفع بینما ستخصالقتناء تجھیزات لفائدة مراكز الرعایة  2021لسنة 

  .2020أد لخالص التعھدات الخاصة بھذه التجھیزات خالل سنة 1450قدرھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 نفقات اإلستثمار

نظـام أمـد
90

مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي2500 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج كبار السن لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

قیادة برنامج كبار السن
2 500 1 640 5 6332 100400 -3 993-70.8919.05

500 2المجموع 1 640 5 6332 100-3 993400-70891905



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

91

1 410

1 090

2 5002 500 المجموع 

مشاریع جدیدة

410 1مشاریع بصدد اإلنجاز

1 640

1 640

1 640

1 640

1090



و قد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما یلي: 

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 021

92

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2020

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

410 1مشاریع بصدد اإلنجاز

1 6401 090

2 500 1 640

5 633

5 633

2 100

2 100

5 633-

1 640

3 993-

690-

1 090

400
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  المساندةبرنامج القیادة و :9البرنامج عدد 
 :واستراتیجیتھتقدیم البرنامج  -1

 

یندرج ھذا البرنامج في اطار اضطالعھ بمھام قیادة ومساندة مختلف البرامج 

المنضویة تحت المھمة من خالل دعمھا لوجستیا وتوفیر الدعم المالي بما ینسجم مع المبادئ 

العامة والمعاییر الدولیة والوطنیة في مجاالت دعم مبادئ الحوكمة والقیادة الرشیدة وضمان 

  . موارد البشریة والمالیةالتصرف الناجع في ال

كما یلعب دورا مھما في معاضدة المجھود الوطني ومواكبة اإلصالحات الوطنیة 

الكبرى والتحدیات االجتماعیة المناطة بعھدة الوزارة خاصة في ما یتعلق بمساندة والتكفل 

وما ترتب عنھا من  19-بالفئات في وضعیة الھشاشة خاصة مع انتشار جائحة الكوفید

  .تحدیات اجتماعیة ومالیة إضافیة

بتأمین الخدمات ذات كل المصالح التي تقوم  برنامج القیادة والمساندة  یجمع

الشؤون المالیة والموارد البشریة واإلتصال كا االختصاص وتوفیر دعم أفقي لجمیع البرامج

  .الشراءاتوالمنظومات المعلوماتیة كما یضم النزاعات والشؤون القانونیة إضافة إلى 

برنامج فرعي وحید خاص بالقیادة والمساندة على یحتوي برنامج القیادة والمساندة 

تخص القیادة والمساندة والتنسیق ویضم وحدتین عملیتین األولى على المستوى المركزي و

مصالح الدیوان واالدارة العامة للمصالح المشتركة ووحدة التصرف في المیزانیة وتضم 

لمصالح لحسب األھداف والثانیة على المستوى الجھوي وتخص االدارات الفرعیة 

  .المشتركة بالمندوبیات الجھویة لشؤون المرأة واألسرة

ملیات اإلشراف والمتابعة علق بمجال القیادة فإن برنامج القیادة والمساندة یتكفل بعتفیما ی

تنفیذ البرامج ھدف  إلى ضبطوفي ھذا اإلطار تّم التوجھ . والتخطیط والدراسات والتقییم

و یسعى البرنامج إلى إعتماد مبدأ . ستراتیجیة العامة المتبعةالتنمویة للوزارة  تبعا لأل

المساواة وتكافئ الفرص وذلك في كل ما یخص التسمیات والترقیات وتركیبة اللجان 

  .اإلداریة
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أما فیما یخص المساندة وأنشطة الدعم یتكفل البرنامج بتوفیر االنتدابات لكافة البرامج 

عد مرورا بالتكوین التقا عوان من اإلنتداب إلىالى جانب التصرف اإلداري في األ

  . والترقیات

توفیر الّدعم المادي واللوجستي لكافة البرامج وذلك عبر تأمین  یضاف إلى ذلك

الخدمات المتعلّقة بالجانب المالي في تنفیذ المیزانیة وإنجاز المشاریع المتعلقة بالبناءات 

لوزارة وإنجاز الجدیدة وأشغال التھیئة والصیانة، وذلك من خالل إعداد مشروع میزانیة ا

الشراءات العمومیة والمشاریع المتعلقة بالبناءات الجدیدة وأشغال التھیئة والصیانة إلى 

جانب التصرف في الموارد المالیة لمختلف الھیاكل المركزیة والجھویة التابعة للوزارة 

  .ومتابعة أسطول السیارات ومختلف التجھیزات والمعدات التابعة للھیاكل المركزیة

یوفر برنامج القیادة والمساندة الدعم على المستوى الجھوي من خالل التنسیق كما 

والمتابعة لبرامج اإلدارات الفرعیة للمصالح المشتركة بالمندوبیات الجھویة لشؤون المرأة 

  .واألسرة والطفولة وكبار السن

العالقات فیما ة والمساندة ویبین الرسم التالي حوصلة ألھم المتدخلین في برنامج القیاد

  .بینھم

  المساندةقیادة وخارطة برنامج ال: 11عدد بیاني رسم
  

UO
S/D   اإلدارة الفرعیة للمصالح

المشتركة

24

القیادة والمساندةلبرنامج  العملیاتيالتنزیل 

مركزي

جھوي

القیادة : 1ن
والمساندة 
والتنسیق

المصالح : 2ن
المشتركة

UO
القیادة والمساندة

Resp: DGSC

1ن

2ن

Sous-programme1 :  المساندة والتنسیق والقیادة
المدیر العام للمصالح المشتركة: رئیس البرنامج
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القیادة و المساندة

تقدیرات   األنشطة   2021 البرنامج

  بحساب أ.د

  حسب األنشطة على النحو التالي2021و تتوزع میزانیة برنامج  القیادة و المساندة لسنة 

البرنامج

15 675 القیادة والمساندة والتنسیق

3 330 المصالح المشتركة

19 005  المجموع :
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 :أداء البرنامج -2
  

مؤشرات قیس القیادة والمساندة وتطور برنامجاالستراتیجیة ل ھدافاأل 1- 2
  األداء الخاصة 

  :السبل وتسخیر الموارد لتحقیق األھداف االستراتیجیة التالیةیسھر البرنامج على تدعیم 

ü ضمان حوكمة المھمة والبرامج العمومیة  

ü المقاربة بین الكفاءات والحاجیات  التصرف في الموارد البشریة باعتماد ترشید
 لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بین األعوان

ü  المالیة للمھمةضمان دیمومة المیزانیة وترشید التصرف في الموارد  

و نقدم فیما یلي المؤشرات المعتمدة في تقییم آداء كل ھدف وفقا لتسلسلھا ضمن االستراتیجة 
 الخاصة بالبرنامج

  ضمان حوكمة المھمة والبرامج العمومیة: 1.9الھدف :1-1- 2

یعتبر ھذا الھدف ھدفا محوریا تم ضبطھ وفق التوجھات العامة وتحدیات     

اضافة الى التعھدات التي انخرطت فیھا مھمة المرأة واألسرة والطفولة ورھانات المرحلة 

  .وكبار السن

تدعیم وتطویر فاعلیتھ من خالل التنسیق بین جمیع ھیاكل القیادة یسعى البرنامج إلى و

والمساندة والتي تلعب دورا ھاما في تحقیق االھداف المرسومة خاصة على مستوى الرقابة 

المتعلقة بالتصرف العمومي وتنفیذ النفقات وتذلیل الالت والنقائص تفادي اإلخواالشراف ل

الصعوبات وتشخیص االشكالیات الراھنة بالتنسیق مع جمیع الھیاكل المتداخلة وایجاد جمیع 

  .تنفیذ استراتیجیة الوزارة في المجال االجتماعي والتنمويلضمان  الحلول والسبل الناجعة

علىتحقیق ھذا الھدف االدارات والھیاكل المعنیة درة وتم اعتماد أربع مؤشرات لقیس ق

  :موزعة كالتالي

  النسبة السنویة النجاز القرارات وتوصیات لجان القیادة :1.1.9المؤشر  −

 نسبة التطور السنوي لالستجابة لمطالب النفاذ للمعلومة: 2.1.9المؤشر  −

 للعمومنسبة نشر التقاریر والوثائق الخاصة بالمھمة : 3.1.9المؤشر  −
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  نسبة  رقمنة الخدمات االداریة: 4.1.9المؤشر  −

 :ارات وتوصیات لجان القیادةالنسبة السنویة النجاز القر :1.1.9المؤشر  -

یھم المؤشر جمیع لجان القیادة االستراتیجیة الموجودة على مستوى الدیوان أو التي من 

القیادة والمساندة في ارساء یندرج ھذا المؤشر في اطار مجھودات برنامج . المزمع احداثھا

منظومة التصرف حسب االھداف للمیزانیة بمختلف مكوناتھا من خالل قیادة لجان حوار 

التصرف وتحیین البرمجة السنویة للنفقات الخاصة بمختلف البرامج وقیادة اعداد وثیقة 

لین سواء میثاق التصرف ووثائق االداء السنوي اضافة الى التنسیق العام بین مختلف المتدخ

  .على المستوى القیادي أو التنسیقي

 : نسبة التطور السنوي لالستجابة لمطالب النفاذ للمعلومة: 2.1.9المؤشر  -

نظرا لتفعیل قانون حق النفاذ الى المعلومة وضرورة انخراط المصالح العمومیة في تكریس 

الضروریة عند طلبھا الشفافیة وانارة المتعاملین مع االدارة من خالل تمكینھم من الوثائق 

وتوفیر المعلومة الحینیة خاصة في ما یتعلق بتقدیم خدمات او توفیر تسھیالت او اتخاذ 

منح استثنائیة تبعا للتاثیرات االقتصادیة واالجتماعیة لجائحة كورونا، (اجراءات استثنائیة 

رجة ضمن االنتدابات االستثنائیة، برنامج الترقیات، كراسات شروط بعث المشاریع المند

یعتبر ھذا المؤشر مراة تعكس مدى انخراط البرنامج في تدعیم مبدا ....) خدمات المھمة 

 .تكافؤ الفرص والحوكمة وارساء قواعد الشفافیة

 :نسبة نشر التقاریر والوثائق الخاصة بالمھمة للعموم: 3.1.9المؤشر  -

ھیاكل المجتمع (معلومة یساھم ھذا المؤشر في مدى تكریس مبدأ الشفافیة مع جمیع طالبي ال

كما یعكس ھذا المؤشر ) المدني، المستثمرین، المؤسسات اإلعالمیة وعموم المواطنین

فاعلیة السیاسة االتصالیة للوزارة مع جمیع المتعاملین معھا وتدعیم انفتاح الوزارة للعموم 

جمیع بمزید التعریف بمشموالتھا وبرامجھا وأنشطتھا والقطاعات المشرفة علیھا ونشر 

األطر القانونیة والنصوص الترتیبیة الخاصة بمجاالت تدخلھا مما یعزز الثقة في مؤسساتھا 

  .ومصالحھا المركزیة والجھویة
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 : اإلداریةنسبة  رقمنة الخدمات : 4.1.9المؤشر  -

ان رقمة الخدمات االداریة تعتبر من اولویات المرحلة الحالیة خاصة في ظل تفشي جائحة 

مؤشر نسبة رقمنة الخدمات االداریة مدى انخراط الوزارة في تبسیط كورونا ویعكس 

االجراءات من خالل تمكین المواطنین من االنتفاع بخدماتھا عن بعد تفادیا لما یتكبده 

كما یغطي ھذا .المواطنون من عناء التنقل وتكبد مصاریف ناجمة عن التنقل واالنتظار

نجاعة مھام اطاراتھا بالعمل عن بعد خاصة مع المؤشر أنشطة المھمة وتدخالتھا عن بعد و

 .توجھ الدولة في تقلیص الحضور في أماكن العمل وفتح باب العمل عن بعد

المقاربةبین الكفاءات  التصرف في الموارد البشریة باعتماد ترشید: 1.9الھدف :1-2- 2
  والحاجیات لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بین األعوان

اطار مزید ایالء األھمیة للعنصر البشري وتأھیل وتدریب الموارد ا الھدف في ندرج ھذی

  .البشریة واعادة توظیف الكفاءات وفق المؤھالت العلمیة والخبرة المھنیة

القیادة والمساندة  في الجانب المتعلق بالتصرف برنامج تّمت صیاغة إستراتیجیة خاصة ب

إلدارة وذلك عبر تطویر آلیات العمل في الموارد البشریة وفقا آللیات تستجیب لمتطلبات ا

باعتماد المقاربة بین الكفاءات والحاجیات لضمان المساواة وتكافؤ  والتركیز على التكوین

  .الفرص بین األعوان

التصرف  ترشیدتحقیق االدارات والھیاكل المعنیة من وتم اعتماد ثالث مؤشرات لقیس قدرة 

الكفاءات والحاجیات لضمان المساواة وتكافؤ  المقاربة بین في الموارد البشریة باعتماد

  :وھي كما یلي الفرص بین األعوان

 نسبة  انجاز االعتمادات المخصصة لكتلة األجور.: 1.2.9المؤشر  -

یندرج اختیار ھذا المؤشر ضمن حرص برنامج القیادة والمساندة على تفعیل توجھات 

ة یالحاجیات الحقیق وفقالدولة وایمانا منھ بضرورة مزید التدقیق في ضبط تقدیرات التاجیر 

سد (اضافة الى متابعة تطور كتلة األجور واحكام ضبط تقدیراتھا وفق العناصر المتغیرة 

على شرف المھنة وحاالت النقل وااللحاق وجمیع حاالت المغادرة الشغورات واالحالة 

  ).االخرى
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 النساء المشاركة في برامج التكویننسبة : .2.2.9المؤشر  -

تكافؤ الفرص بین الجنسین فیما یخص االنتفاع  الى مزید تفعیل  مبدأ یھدف ھذا المؤشر

ببرامج التكوین واعتماد دعم القدرات النسائیة في جمیع المجاالت باعتبار وجود فوارق 

 .مبنیة على النوع االجتماعي وجب التقلیص فیھا

 نسبة تنفیذ المخطط السنوي للتكوین للمھمة: 3.2.9المؤشر  -

المخطط التكوین كما تم ضبطھ وفقا للحاجیات تم اختیار ھذا المؤشر لمتابعة تنفیذ 

والمتطلبات الحقیقة لألعوان كما یمكن من الوقوف على الصعوبات واالشكالیات التي تعیق 

  .تنفیذ الحلقات التكوینیة والعمل على اذاللھا وفق تطور المؤشر سلبا او ایجابا

التصرف في  ضمان دیمومة المیزانیة وترشید:  3.9 االستراتیجي الھدف: 1-3- 2
  الموارد المالیة للمھمة

اإلطار االستراتیجي العام التوجھات العامة لمیزانیة الدولة و ضمن ھذا الھدفیندرج 

المتمثل في حسن التصرف في االعتمادات المالیة للوزارة وممتلكاتھا وحسن تنفیذ للبرنامج 

التصرف في النفقات  فيتدعیم نجاعة اإلدارة المیزانیة من حیث االعداد المحكم واالنجاز و

لتحقیق األھداف المرجوة وضمان تركیز مبادىء والیات الحوكمة الرشیدة في  العمومیة

  .التصرف في میزانیة الوزارة

ضمان دیمومة علىاالدارات والھیاكل المعنیة وتم اعتماد أربعة مؤشرات لقیس قدرة 

  :وھي كما یليلمالیة للمھمةالمیزانیة وترشید التصرف في الموارد ا

 نسبة تنفیذ المیزانیة. : 1.3.9المؤشر -

أداة النارة الساھرین على تنفیذ المیزانیة ومدى احترام البرمجة یمثل ھذا المؤشر 

السنویة للنفقات والوثائق التحیینیة المتواترة وھو مؤشر ھام باعتباره یسلط الضوء على 

  .االشكالیات المتعلقةالمشاریع المعطلة والوقوف على 

ویتجھ برنامج القیادة والمساندة إلى دعم توجیھات الدولة من خالل ترشید النفقات 

  .الخاصة بالنأجیر والتسییر مع دعم نفقات التنمیة ونفقات التدخل
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نسبة االعتمادات المخصصة لبرنامج القیادة والمساندة مقارنة . : 2.3.9لمؤشرا -
 :بمیزانیة المھمة

البرنامج  ارنة بالمھمة ویمكن من تعزیز نجاحالمؤشر مقیاسا لحجم البرنامج مق یمثل ھذا

خاصة في مجال مساندتھ لبقیة البرامج وتوفیر الدعم اللوجستي للمھمة كما یقیس مدى تأثیر 

  .البرامج لبقیةالبرنامج وقدرتھ على تحقیق الدعم الكامل 

 :كلفة التسییر حسب األعوان. : 3.3.9المؤشر -

ھذا المؤشر في قیس كلفة العون من نفقات التسییر ولعل ارتفاع المؤشر یمكن  یندرج

ترشید (جدیدة في التصرف في نفقات التسییر البرنامج من رسم اھداف خاصة بارساء قواعد

استعمال الطاقات البدیلة وتطور نفقات صیانة المعدات ووسائل النقل  واستھالك الطاقة 

) ف في المواد المكتبیة واإلعالمیةوالتحكم في نفقات المحروقات  اضافة الى ترشید التصر

  .بتجنب التبذیر واحكام التصرف فیھا وفق الحاجیات الحقیقة واحكام متابعتھا

ین وتوفیر وسائل العمل الالئقة لتحفیز الموظفین وفي المقابل دعم النفقات المتعلقة بالتكو

وتحسین أدائھم وھو ما یتطلب دعما لوجستیا على مستوى توفیر المعدات االعالمیة 

المتطورة والتطبیقات االمنة اضافة الى الصیانة الدوریة للبناءت ووسائل النقل لتجنب 

  .ائیةالمصاریف االضافیة المنجرة عن اھمال الصیانة الدوریة والوق

 میزانیة االستثمارنسبة تنفیذ . : 4.3.9المؤشر -

یندرج في اطار معاضدة مجھودات الدولة في تحسین البنیة االساسیة وتعمیم الخدمات 

ح المنتفعة في ظل احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وایالء االھمیة ئعلى كافة الشرا

  .للمناطق الحدودیة

یة للمندوبیات الجھویة عن طریق بناء مقرات سالى تدعیم البنیة االسا و یسعى البرنامج

خاصة بھم تمكنھم من تحسین جودة الخدمات المسداة للفئات المستھدفة خاصة وان مقرات 

المندوبیات تضم المصالح الخصوصیة والمشتركة اضافة الى المكتب الخاص بمندوب 

  .حمایة الطفولة
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االعالمیة من شانھ أن یعزز جودة الخدمات عن طریق كما أن االستثمار في مجال 

التصرف في المنظومات الخاصة بالیات التصرف اضافة الى تدعیم التراسل االلكتروني 

بین المصالح و دعم االجتماعات االفتراضیة في ظل التوجیھات العامة باحترام التباعد 

  .وارساء االجتماعات عن بعد

ندة، عن طریق التصرف في اعتمادات االستثمار، الراعي ویعتبر برنامج القیادة والمسا

لمشاریع االستثمار عن طریق التنسیق بین رؤساء البرامج والمصالح الجھویة والمحلیة 

وحوكمة التحویالت المالیة ومتابعة مدى تقدم المشاریع بتامین الزیارات المیدانیة ومتابعة 

  .صرف االعتمادات تعھدا ودفعا

  
  

  الوحدة  الھدف  مؤشرات قیس أداء 
  إنجازات

2020  
 تقدیرات

2017  2018 2019  2021  2022 2023 

 ضمان حوكمة المھمة والبرامج العمومیة : 1الھدف

النسبة السنویة : 1.1.9المؤشر 
النجاز القرارات وتوصیات لجان 

 القیادة
%         20 50 80 100 

نسبة التطور   :2.1.9المؤشر 
السنوي لالستجابة لمطالب النفاذ 

 للمعلومة 
%        40 60 80 100 

نسبة نشر التقاریر  :3.1.9المؤشر 
 100 80 60 20        % والوثائق الخاصة بالمھمة للعموم

نسبة  رقمنة  :4.1.9المؤشر 
 90 80 60 40        % الخدمات اإلداریة

ترشید التصرف في الموارد البشریة باعتماد المقاربة بین الكفاءات والحاجیات لضمان المساواة وتكافؤ : 2الھدف
  الفرص بین األعوان

نسبة انجاز  :  .1.2.9المؤشر 
االعتمادات  المخصصة لكتلة 

 األجور
%  89  89 90 92 95 96 97 

نسبة  مشاركة   : .2.2.9المؤشر 
 60 60 55 63 83 10 -  % النساء في برامج التكوین

نسبة تنفیذ : .3.2.9المؤشر 
 100 100 75 61 20 17 11  % المخطط السنوي للتكوین
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المیزانیة وترشید التصرف في الموارد المالیة للمھمة ضمان دیمومة المیزانیة وترشید  ضمان دیمومة: 3الھدف
 التصرف في الموارد المالیة للمھمة

نسبة انجاز :  .1.3.9المؤشر
 97 96 95 80 91 99  98  % میزانیة المھمة 

نسبة االعتمادات . : 2.3.9المؤشر
المخصصة لبرنامج القیادة 

 بمیزانیة المھمةوالمساندة مقارنة 
%  8 9 11 9 10 11 11 

كلفة التسییر :  .3.3.9المؤشر
 1.421 1.317 1.021 0.910 1.082 1.011  0.986  أ د حسب األعوان

نسبة تنفیذ میزانیة . : 4.3.9المؤشر
 98 98 98 70 99 98 98  % االستثمار

 

  أنشطة البرنامج 1- 2

  یضم برنامج القیادة والمساندة األھداف والمؤشرات 

لتحقیق األھداف الخاصة ببرنامج القیادة والمساندة تم تحدید مجاالت التدخالت واألنشطة 

  :المزمع انجازھا وھي كما یلي

  األنشطة  التدخالت  المؤشرات

  ضمان حوكمة المھمة والبرامج العمومیة : 1.9 االستراتیجي الھدف

القیادة والمساندة 
  والتنسیق

  

  

النسبة السنویة  :1.1.9المؤشر 
إلنجاز القرارات وتوصیات 

 لجان القیادة

 ومتابعةالمحدثة على مستوى الوزارة  القیام بجرد للجان القیادة
أعمالھا وتخصیص جداول متابعة للغرض خاصة بكل لجنة 

  .ومتابعة تقدم أشغالھا
  

نسبة التطور :2.1.9المؤشر 
 السنوي للنفاذ للمعلومة

إحداث منظومة لمتابعة مطالب النفاذ للمعلومة وقیاس مدى 
اإلستجابة لھذه المطالب و إحترام اآلجال و متابعة القضایا في 

  .  الخصوص

نسبة نشر :1.93.المؤشر 
التقاریر والوثائق الخاصة 

 بالمھمة للعموم

والقیام  الوثائق الخاصة بالمھمة للعمومو متابعة نشر التقاریر
  .بالتقییم والمقاربات الالزمة

نسبة  رقمنة  :1.94.لمؤشر ا
  الخدمات اإلداریة

اإلداریة على الخط و القیام متابعة الخدمات مسك سجل ل
باستشارات و إستبیان في الغرض لتقییم جودة الخدمات المسداة في 

  الغرض  
المقاربة بین الكفاءات  التصرف في الموارد البشریة باعتماد ترشید : 2.9 االستراتیجي الھدف

  المساواة وتكافؤ الفرص بین األعوان  والحاجیات لضمان
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نسبة : .1.2.9المؤشر 
  كتلة األجورانجاز

الضبط الدقیق لتقدیرات التأجیر من خالل اإلنجازات الحقیقیة  -
والتوقعات إضافة إلى األخذ بعین االعتبار المتغیرات الحاصلة 

 .المحتملة للسنوات الموالیة

متابعة نسق استھالك اعتمادات التأجیر وضبط الفوارق بین  -
التقدیرات واإلنجازات موازاة مع التحیین الدوري للبرمجة 

 .السنویة للنفقات

 الضغط على كلفة الساعات اإلضافیة -

 ترشید منحة اإلنتاج وفق األداء الحقیقي لألعوان -

شغل والتعدیل اآللي لجرایة المتقاعدین تحیین مساھمات الم -
وفق السنة المالیة الخاصة بھا لتجنب تسجیل متخلدات في 

 الغرض

مزید التدقیق في اتفاقیات التأجیر والعمل على خالص  -
مستحقات المعنیین باألمر في السنة المالیة المعنیة باالتفاقیة 

  .لتجنب تسجیل متخلدات في الغرض

مشاركة  نسبة: .2.92.المؤشر 
 برامج التكوین النساء في

  تكریس مبدأ المساواة بین الجنسین وتحقیق تكافؤ الفرص -

نسبة تنفیذ : .2.93.المؤشر 
 مخطط التكوین

مزید التدقیق في تحدید حاجیات التكوین بالتنسیق مع جمیل  -
الھیاكل المتدخلة لضمان الفاعلیة والنجاعة ومالئمة البرامج 

 اإلستراتیجیة للمھمةالتكوینیة لألھداف 

توفیر میزانیة خاصة بالتكوین تكون مالئمة للحاجیات  -
والتطلعات إضافة إلى توفیر الموارد الالزمة لدعم التكوین 

آلة عرض، قاعة (بالمعدات اللوجستیة والتكوینیة الالزمة 
 )مخصصة، اتفاقیات تكوین مع ھیاكل مختصة

وتقییم دعم المصلحة بإطارات بشریة تمكن من متابعة  -
ومراقبة ومراجعة البرامج التكوینیة حسب المتغیرات 
التكنولوجیة وتطور آلیات التصرف والعمل اإلداري إضافة 

التصرف في (إلى تحیین البرامج وفق الظروف الوطنیة 
  ...)األزمات تبعا لجائحة كورونا أو الفیاضانات 

  التصرف في الموارد المالیة للمھمةضمان دیمومة المیزانیة وترشید :  3.9 االستراتیجي الھدف
  

  
نسبة انجاز :  .1.3.9المؤشر
  المیزانیة

ووحدة توفیر المعلومة الدوریة لمختلف رؤساء البرامج  -
التصرف في المیزانیة حسب األھداف خاصة فیما یتعلق 

 .بجداول تنفیذ میزانیة البرامج ومتابعة نسق تنفیذ المیزانیة

اإلسراع في تحویل االعتمادات للوحدات العملیاتیة في مفتتح  -
السنة المالیة لتعدیل نسق تنفیذ المیزانیة وإنجاز التحیینات 
الالزمة خاصة مع بطء انجاز المیزانیة في السداسي األول من 

القیادة والمساندة 
  والتنسیق
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السنة وتسارع إنجازھا في نھایة السنة المالیة مما یولد ضغطا 
ة إلى خطورة تطور نسبة كبیرا على أعوان التنفیذ إضاف

 .المتخلدات

تحلیل الفوارق في تنفیذ المیزانیة مقارنة بالبرمجة السنویة  -
األولیة والمحینة والوقوف على اإلشكالیات التي تعیق االلتزام 

 .بالبرمجة

تمكین رؤساء البرامج من مفاتیح عبور منظومة أدب للولوج  -
انیة برامجھم إلى المنظومة واالطالع على مدى تقدم تنفیذ میز

وتجنیب إطارات الشؤون المالیة بذل المجھودات اإلضافیة 
لتمكینھم من المعلومة خاصة وان ذلك یكلفھم وقتا ومجھودا 

 .على حساب االضطالع بمھامھم على أنسب وجھ

العمل على احترام آجال إعداد ومناقشة البرمجة السنویة  -
امج من التنفیذ للنفقات والتحیینات الخاصة بھا حتى یتمكن البرن

  .في آجال معقولة

نسبة . : 2.3.9المؤشر
االعتمادات المخصصة لبرنامج 

القیادة والمساندة مقارنة 
 بمیزانیة المھمة

 
دعم برنامج القیادة والمساندة بالموارد البشریة المختصة  -

خاصة في مجال المالیة العمومیة والتصرف في المیزانیة 
حسب األھداف والتصرف في الموارد البشریة والمختصین 
في مجال الشراء العمومي والتقنیین المختصین في مجاالت 

 .اإلعالمیة والتجھیز والبناءات

ضرورة إجراء دراسة معمقة في المعاییر المعتمدة للتوزیع  -
بین البرامج خاصة في ظل غیاب أي دراسة علمیة في 

 .المجال

تحدید المھام الراجعة بالنظر لبرنامج القیادة مزید التدقیق في  -
والمساندة وتوفیر الدعم اللوجستي للبرنامج خاصة وانھ بقوم 

  .بخدمات أفقیة ویتطلب دعما أھم

القیادة والمساندة 
  والتنسیق

كلفة التسییر :  .3.3.9المؤشر
  حسب األعوان

التحكم في مصاریف المواد االستھالكیة من المواد المكتیبة  -
ومواد التصرف اإلداري من فاكس وآالت ناسخة وطابعة 
وذلك عبر إرساء ثقافة التبادل االلكتروني للتقلیص من 

وخصوصا في ظل تفشي فیروس . استھالك الورق والحبر
 .19-كوفید

مزید التحكم في مصاریف االستقباالت والمھمات بالخارج من  -
خالل تمتیع االعوان بمھمات تندرج في صلب مھامھم 

تمكینھم من تطویر قدراتھم واالطالع على التجارب الریادیة و
 .في مجاالت تدخلھم

العمل على تنفیذ سیاسة ترشید استھالك الطاقة من خالل  -
استعمال الفوانیس المقتصدة في الطاقة واقتناء اآلالت 
الكھربائیة المقتصدة للطاقة مع إرساء مشاریع لتركیز الطاقة 

القیادة والمساندة 
  والتنسیق



105 
 

  
  

 :نـفـقـات برنامج القیادة والمساندة - 3
أد مقابل  19005حدود في  2021ضبطت نفقات برنامج القیادة و المساندة لسنة 

  :تتوزع كما یلي% 7.84 أد تمثل نسبة1382أي بزیادة قدرھا 2020أد سنة  17623
  

  )اعتمادات الدفع(یادة والمساندة حسب طبیعة النفقة میزانیة برنامج الق
  دینار فأل: الوحدة

  مصادر البیان
  التمویل

انجازات 
2019  

م لسنة .ق 
2020  

تقدیرات 
النسبة   الفارق  2021

(%)  

  نفقات التأجیر

 %0.54- 53-  9800 9853  9437 م ع م
 - - - - - م ق خ م
 - - - - - ح خ

 %0.54- 53- 9800 9853 9437 موارد الدولة
 - - - - - م ذ م ع

 %0.54- 53- 9800 9853 9437 مجموع القسم

 نفقات التسییر

 %12.24 535 4905 4370  2196 م ع م
 - - - - - م ق خ م

 - - - - - خح 
 %12.24 535 4905 4370 2196 موارد الدولة

 - - - - - م ذ م ع
 مجموع القسم

2196 4370 4905 535 12.24% 

 .المحروقاتالبدیلة وترشید استھالك 

الصیانة الدوریة للبناءات والمعدات لتجنب تعطبھا وما تكلفھ  -
 .من مصاریف إضافیة

الصیانة الدوریة ألسطول وسائل النقل وتحمیل المسؤولیات  -
 .لمستعملیھا

لتفادي التجاوزات  GPSنظام مراقبة جوالن العربات تركیز  -
  .وترشید استھالك المحروقات

تنفیذ نسبة . : 4.3.9المؤشر
  میزانیة االستثمار

التنسیق الجید بین جمیع المتدخلین لمتابعة تنفیذ مشاریع التنمیة  -
  من خالل متابعة تقدم الدراسات واألشغال 

المصالح 
  المشتركة



 

1800 100 5.88% 

- - - 
- - - 

1800 100 5.88% 
- - - 

1800 100 5.88% 

2500 800 47.06% 

- - - 
- - - 

2500 800 47.06% 
- - - 

2500 800 47.06% 

19005 1382 7.84% 

- - - 

19005 1382 7.84% 

  توزیع میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة
  

 
  

التسییرنفقات
26%

التدخالتنفقات
9%

 نفقات التأجیر

 نفقات التسییر

 نفقات التدخالت

 نفقات اإلستثمار

106 

 نفقات التدخالت

 1700  3201 م ع م
 - - م ق خ م
 - - ح خ

 1700 3201 موارد الدولة
 - - م ذ م ع

 1700 3201 مجموع القسم

 نفقات االستثمار

 1700  1694 م ع م
 - - م ق خ م
 - - ح خ

 1700 1694 موارد الدولة
 - - م ذ م ع

 1700 1694 مجموع القسم

 17623 16528 (*)المجموع 

 - - 
المجموع باعتبار موارد 

 17623  16528 المؤسسات العمومیة

  .دون إعتبار الموارد الّذاتیة للمؤسسات العمومیة

  
  

توزیع میزانیة البرنامج حسب طبیعة النفقة: 12رسم بیاني عدد

التأجیرنفقات
52%

اإلستثمارنفقات
13%

نفقات التدخالت

نفقات االستثمار

المجموع 

المجموع باعتبار موارد 
المؤسسات العمومیة

دون إعتبار الموارد الّذاتیة للمؤسسات العمومیة *
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بحساب الدینار
 البرنامج
الفرعي

المجموع العامنفقات التدخلنفقات التسییرنفقات التأجیرالبیـــان  نفقات العملیات
المالیة

نفقات االستثمار

  للبرنامج المذكور حسب البرامج الفرعیة كمـا یلي2021كمـا تتوزع تقدیرات  : 

9 800 0004 905 0001 800 0002 500 00019 005 000 القیادة و المساندة و التنسیق1

9 800 0004 905 0001 800 0002 500 00019 005 000 9جمـــلة البرنامج
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حیث  2021سنة  خاللتعھدا و دفعا نقصا نفقات التأجیر  تسجل: التأجیر نفقات  1- 3

أد مقابل  9800لتستقر في حدود %0.54تم التقلیص في كتلة األجور بنسبة 

رغم تزاید  الضغوطات على كلفة األجور و ستوجھ  2020أد سنة 9853

  :أساسا لتغطیة

 18مؤرخ في  2020لسنة  767حكومي عدد المر وفق األالزیادة في االجور -

الزیادة في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلّیة والمتعلق ب 2020سبتمبر 
 .والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة اإلداریة وضبط مقادیرھا

التدرج والترقیات االستثنائیة للسلك االداري المشترك تطبیقا لقرار رئیس   -
 .2020أوت  03الحكومة المؤرخ في 

اعادة توظیف اعوان وزارة المراة  و االسرة و الطفولة و كبار السن على معنى    -
وعلى    2016اوت  16المؤرخ في  2016لسنة  1143االمر الحكومي  عدد 

 . 2023و  2022و  2021ثالثة  سنوات 

 تغطیة الشغورات في الخطط الوظیفیة على المستوى الجھوي والمركزي  -

 .تعزیز المندوبیات الجھویة واالدارة المركزیة بأعوان عن طریق النقل و االلحاق -

تعلق بأحكام الم 2020أوت  13مؤرخ في  2020لسنة  38عدد تفعیل القانون  -
 .استثنائیة لالنتداب في القطاع العمومي

 .تسمیة رئیس البرنامج وتمتیعھ بالمنحة المستوجبة عنھا -

 .تكلیف رؤساء الھیاكل الراجعة بالنظر بمھمة وما یترتب عنھا من منح اضافیة -

  التسییر  نفقات 2- 3

أد مقابل  4905في حدود  2021لسنة تعھدا و دفعا ضبطت نفقات التسییر 

 :یعود ذلك لـ و. % 12.24نفقات ارتفاعا بــھذه الشھدت . 2020سنة  4370

رتفاع الالترفیع فى اإلعتمادات الخاصة باألكریة واآلداءات البلدیة  -

ضافة إلى باإلمعالیم الكراء الخاص بمبنى اإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

  .           2019الدیون المتخلدة لسنة 

  .إستھالك الماء والكھرباء واإلتصاالت الھاتفیةالزیادة في   -
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إقتناء الوقود الخاص بسیارات المصلحة فقد تم الزیادة في مصاریف  -

، حیث تم برمجة  2020آالف دینار مقارنة لسنة  10الترفیع فى اإلعتمادات بـــ

.                                                   ألف دینار وذلك لتغطیة تنقالت المصلحة لمختلف اإلدارات التابعة للوزارة 80

حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بالخطط الوظیفیة الزیادة في   -
ألف دینار وذلك إعتمادا على قائمة اإلطارات المنتفعین بوصالت  240تم رصد 

 .البنزین

صة للتكوین  الطارات الوزارة من الترفیع في االعتمادات المخص -
 أد 60الى  أد37

لمعدات  و لوازم االعالمیة من  الترفیع من االعتمادات المخصصة -
  أد 80أد الى  50

من بإقتناء معدات التصرف اإلداري الخاصة الترفیع فى اإلعتمادات  -
في النقص الفادح لتغطیة ألف دینار  15إلى  2020أالف دینار الخاصة بسنة  4

 .                                   معدات التصرف اإلداري

 40ھذه الفترة من إلعتناء بالبناءات االخاصة بعتمادات اإلالترفیع فى  -

ألف دینارا بإعتبار أن مبنى الوزارة یحتاج الى جملة من  60ألف دینار إلى 
اإلصالحات منھا إصالح قنوات تصریف المیاه وصیانة المكیف المركزي 
وإصالح شبكة الكھرباء وربط المقر الجدید لإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

نترنات والھاتف كما سیتم إبرام عقود لصیانة موزعات الھاتف وإقتناء بشبكة األ
  .         قواریر اإلطفاء 

 19أما بالنسبة للنفقات المباشرة للتنظیف فقد تم تخصیص مبلغ قدره  -

ونا یاطات الالزمة  لمجابھة فیروس كورألف  دینارا وذلك ألخذ التدابیر واإلحت
والتنظیف  التعقیم بعملیاتمن المواد للقیام  وغیرھا"الكلور"من خالل إقتناء

 . الدوریة

أد كنفقة جدیدة خاصة باقتناء المواد الصیدلیة  50تخصیص مبلغ  -
والطبیة وذلك تبعا للتدابیر الوقائیة من جائحة كورونا وما یتطلبھ من وسائل 

اقتناء الكمامات والجال المعقمة وأدوات (لضمان تطبیق البروتوكول الصحي 
  ).لحرارة عن بعدقیس ا
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ألف 38بالنسبة للصحف والمجالت فقد تم الترفیع فى اإلعتمادات إلى  -
دینارا وذلك بإعتبار المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة والذى رفع فى كمیات 

خاصة وأن االعتمادات  الصحف والمجالت للموظفین واإلطارات المنتفعین بھا
لم تمكن أغلبیة الموظفین من االنتفاع بالصحف  2020المرصودة سنة 

  .والمجالت

تم إحداث فقرة جدیدة خاصة بنفقات التغذیة لألعوان بمبلغ قدره  -
ألف دینار وذلك لتمتیع األعوان بمادة الحلیب إعتمادا على المناشیر الصادرة 20

 . في الغرض

خاصة بمستلزمات الوقایة والسالمة المھنیة وتم تم إحداث فقرة جدیدة  -
البدالت الخاصة بالتعقیم ووسائل ألف دینار إلقتناء  20تخصیص مبلغ قدره

بدالت خاصة، أقنعة واقیة، مرشات (الحمایة لالعوان الكلفین بتعقیم الفضاءات 
 .مجابھة فیروس كورونا وذلك في اطار) المطھرات والمعقمات

  :التدخالت نفقات 3- 3

قابل أد م 1800في حدود  2021لسنة  تعھدا و دفعاضبطت نفقات التدخالت  
ویعود  %5.88أد أي بنسبة تساوي  100بـأي بزیادة تقدر  2020د سنة .أ 1700

  :ھذا  التطور إلى
ى حیث من المتوقع أن یصل إلارتفاع عدد المنخرطین بالودادیة   -

منخرط إضافة إلى ارتفاع عدد األعوان المنتفعین بالمساعدات االجتماعیة  2700
 . 2017دیسمبر 29المؤرخ في  37طبقا للمنشور عدد 

المقدرة  لعامل المثالي  ولتعھد بجائزة اوخاصةاتكالیف الجوائز  -
  د1000

  :االستثمار نفقات 4- 3

أد  2500اعتمادات دفع فدرھا  2021سنة ة لمشروع میزانیة مھمرمجت الب

  . أد دفعا1700أد تعھدا و  6725مقابل تعھداعتمادات أد ك3000و

  :االعتمادات أساسا لـــــ وسترصد ھذه

أد دفعا الستكمال مشاریع الدراسات والبناءات الخاصة بالمندوبیات الجھویة  750 -

والكاف  لمنستیر وباجةقبلي وسوسة وا(ون المرأة واألسرة بالمناطق التالیة ؤلش
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اضافة الى تھیئة قاعة االجتماعات بالطابق الثالث لوزارة نظرا لوجود ) وتوزر

 .قاعة اجتماعات وحیدة بالطابق الخامس للوزارة

 :أد للتجھیزات المختلفة موزعة كاالتي 1690 -

 أد لتجھیز المندوبیات الجھویة 250 -

الوزارة و أشغال تھیئة قاعة دراسة تھیئة مدخل (أذ تھیئة مقر الوزارة 60 -

 )اجتماعات

 أد القتناء وسائل النقل 1180 -

 أد تجھیزات مختلفة لالدارة المركزیة 260 -

  أد للبرامج والتجھیزات االعالمیة  300 -

  
  

  :وتتوزع اعتمادات االستثمار حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي
 

  "حسب البرامج الفرعیة واألنشطة"میزانیة برنامج القیادة والمساندة حسب مآل النفقة : 8عدد جدول
 ألف دینار:الوحدة

 بیــــــــــــان البرنامج

  
  

  األنشطة 
  

 إنجازات
2019 

 قانون المالیة
2020  

)1(  

 تقدیرات
2021  

)2( 

  نسبة التطّور
2019-2020 

 المبلغ
)2(-)1(  

 

  النسبة
) (% 

)2(- )1) /(1(  

 األنشطة المركزیة البرامج الفرعیة المركزیة 
     

  1برنامج فرعي 
القیادة و المساندة 

 والتنسیق

 القیادة والمساندة والتنسیق: 1النشاط
12279 11774 13425 1651 

 

 
%14 

 14% 1651 13425 11774 12279 مجموع البرامج الفرعیة المركزیة واألنشطة
 األنشطة الجھویة  البرامج الفرعیة الجھویة 

     
  1برنامج فرعي 

القیادة و المساندة 
 والتنسیق

 المصالح المشتركة: 2النشاط
4249 5849 5580 -269 %-4.6 

 4.6-% 269- 5580 5849 4249 مجموع البرامج الفرعیة الجھویة واألنشطة

 %8 1382 19005 17623 16528 مجموع البرنامج
  .إعتبار الموارد الّذاتیة للمؤسسات العمومیة دون *
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مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن

بحساب ألف  دینار

2021 تقدیراتالبیـــان

  أد  و تتوزع حسب البرامج الفرعیة على النحو التالي2500 في حدود  2021ضبطت نفقات اإلستثمار لبرنامج القیادة و المساندة لسنة 

الدفعالتعهد الدفع التعهد
الفارق2020ق م

الدفع الدفعالتعهدالتعهد

 النسبة
(%)

القیادة و المساندة و التنسیق
2 500 3 000 6 7251 700800 -3 725-55.3947.06

500 2المجموع 3 000 6 7251 700-3 725800-55394706



كما یمكن توزیعها كما یلي:

المجموع ح خ  موارد قروض خارجیة موظفة الموارد العامة للمیزانیة

الدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهدالدفعالتعهد

بحساب ألف  دینار

113

2 340

160

2 5002 500 المجموع 

مشاریع جدیدة

340 2مشاریع بصدد اإلنجاز 1 200

1 800

3 000

1 200

1 800

3 000

160



و قد تطورت نفقات اإلستثمار على مستوى اعتمادات التعهد و اعتمادات الدفع كما یلي: 

تقدیرات

بحساب ألف  دینار

 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2 021

114

البیان
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

تطور اإلعتمادات ق م
 إعتمادات
التعهد

 إعتمادات
الدفع

2020

المجموع 

مشاریع و برامج  جدیدة

340 2002 1مشاریع بصدد اإلنجاز

1 800160

2 500 3 000

6 725

6 725

1 700

1 700

5 525-

1 800

3 725-

640

160

800



  
  
  
  
  
  
  

الحقمال  
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المباشرون بالدیوان

القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندة و التنسیقالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

8 : القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

8 : القیادة والمساندة والتنسیق1النشاط 

8 المباشرون بالدیوان
1 رئیس أو مدیر دیوان
7 مكلف بمأموریة

8جملة البرنامج الفرعي

8القیادة و المساندةجملة برنامج

8الجملة  العامة
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حسب األسالك و الرتب

116

توزیع التـرقیـات

المرأة واألسرة وتكافؤ الفرصالبرنـامج :
قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرصالبرنامج الفرعي :

31 : المراة1الوحدة العملیاتیة 

: تمكین المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

31

21السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

66.0 متصرف مستشارمتصرف

56.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

26.0 متصرف عاممتصرف رئیس

36.0 متصرفملحق إدارة

16.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

16.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

26.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

13.0 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

8سلك العملة

13.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

13.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

13.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

13.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

13.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

13.0 8عامل صنف 7عامل صنف 
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13.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

13.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

2سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

13.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

13.0 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

31جملة البرنامج الفرعي :

31المرأة واألسرة وتكافؤ الفرصجملة برنامج
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الطفولةالبرنـامج :
قیادة  برنامج الطفولة البرنامج الفرعي :

261 : االدارة العامة للطفولة1الوحدة العملیاتیة 

: انشطة القیادة و المساندة الخاصة ببرنامج الطفولة1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

261

105سلك العملة

453.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

223.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

83.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

123.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

63.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

33.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

33.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

43.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

23.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

3سلك أعوان التفقد الیبداغوجي لوزارة الشباب والریاضة

33.0 متفقد أول شباب و طفولةمتفقد شباب و طفولة

3سلك األساتذة األولیین للشباب والطفولة

33.0 متفقد أول شباب و طفولةمتفقد شباب و طفولة

4سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة

23.0 أستاذ في التدریب الریاضيأخّصائي نفساني أول

23.0 أخّصائي نفساني أولأخّصائي نفساني

3سلك مندوبي حمایة الطفولة

13.0 مندوب حمایة الطفولة رتبة أولىمندوب حمایة الطفولة مساعد

23.0 أستاذ في التدریب الریاضيأخّصائي نفساني أول

143سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي

23.0 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة للشباب والطفولةأستاذ أول ممیز للشباب والطفولة
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333.0 أستاذ أول ممیز للشباب والطفولةأستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة

123.0 أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولةأستاذ ممیز للشباب والطفولة

363.0 أستاذ ممیز درجة استثنائیة للشباب والطفولةأستاذ ممیز للشباب والطفولة

603.0 أستاذ ممیز للشباب والطفولةأستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة

261جملة البرنامج الفرعي :

261الطفولةجملة برنامج
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كبار السنالبرنـامج :
قیادة برنامج كبار السنالبرنامج الفرعي :

2 : إدارة كبار السن1الوحدة العملیاتیة 

: أنشطة القیادة والمساندة الخاصة بالبرنامج1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

2

2السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

13.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

13.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

2جملة البرنامج الفرعي :

2كبار السنجملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :
القیادة و المساندة و التنسیقالبرنامج الفرعي :

339 : القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

: القیادة والمساندة والتنسیق1النشاط 

العــدد المدة الرتبة الجدیدةالرتبة الحالیة

339

204السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة

556.0 متصرف مستشارمتصرف

156.0 متصرف رئیسمتصرف مستشار

46.0 متصرف عاممتصرف رئیس

356.0 متصرفملحق إدارة

306.0 كاتب تصرفمستكتب إدارة

406.0 مستكتب إدارةعون إستقبال

256.0 ملحق إدارةكاتب تصرف

1السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة

13.0 مهندس رئیسمهندس أول

126سلك العملة

513.0 2عامل صنف 1عامل صنف 

243.0 3عامل صنف 2عامل صنف 

113.0 4عامل صنف 3عامل صنف 

143.0 5عامل صنف 4عامل صنف 

73.0 6عامل صنف 5عامل صنف 

53.0 7عامل صنف 6عامل صنف 

63.0 8عامل صنف 7عامل صنف 

53.0 9عامل صنف 8عامل صنف 

33.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

2سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة

13.0 محلل مركزيمحلل

13.0 محللواضع برامج
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6السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة

13.0 تقني رئیستقني أول

13.0 تقني أولتقني

33.0 10عامل صنف 9عامل صنف 

13.0 محللواضع برامج

339جملة البرنامج الفرعي :

339القیادة و المساندةجملة برنامج

633الجملة  العامة العدد الجملي :
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حسب األسالك و الرتب
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2021توزیع اإلحاالت على التقاعد لسنة

القیادة و المساندةالبرنـامج :
دینــار اإلنعكاس المالي لإلحاالت على التقاعد : 000 138

القیادة و المساندة و التنسیقالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

13: القیادة والمساندة والتنسیق1النشاط 

11سلك العملة
14عامل صنف 

24عامل صنف 

31عامل صنف 

102عامل صنف 

1سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق

1سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
1أستاذ ممیز درجة استثنائیة

13جملة البرنامج الفرعي 138 000

13القیادة و المساندةجملة برنامج

دینــار13الجملة  العامة 138 000
اإلنعكاس المالي العدد الجملي
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حسب األسالك و الرتب
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توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

المرأة واألسرة وتكافؤ الفرصالبرنـامج :

قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرصالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

66 : المراة1الوحدة العملیاتیة 

66 : تمكین المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف1النشاط 

1 أسالك مختلفة
1 رتب مختلفة
20 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
6 متصرف
5 متصرف مستشار
4 متصرف رئیس
3 ملحق إدارة
2 مستكتب إدارة
18 سلك العملة
2 2عامل صنف 
5 3عامل صنف 
1 4عامل صنف 
6 5عامل صنف 
2 6عامل صنف 
1 7عامل صنف 
1 9عامل صنف 
12 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
5 أخصائي اجتماعي أول
7 أخصائي اجتماعي مستشار
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15 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
9 أخّصائي نفساني أول
6 أخّصائي نفساني

8 : األسرة2الوحدة العملیاتیة 

8 : النهوض باألسرة2النشاط 

3 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
1 متصرف
2 متصرف مستشار
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
3 أخصائي اجتماعي مستشار
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني

74جملة البرنامج الفرعي

74المرأة واألسرة وتكافؤ الفرصجملة برنامج
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الطفولةالبرنـامج :

قیادة  برنامج الطفولة البرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

4 012 : االدارة العامة للطفولة1الوحدة العملیاتیة 

4 012 : انشطة القیادة و المساندة الخاصة ببرنامج الطفولة1النشاط 

384 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
80 متصرف
40 متصرف مستشار
8 متصرف رئیس
66 ملحق إدارة
100 مستكتب إدارة
38 عون إستقبال
52 كاتب تصرف
6 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
2 مهندس عام
3 مهندس أول

1 472 سلك العملة
301 1عامل صنف 
552 2عامل صنف 
89 3عامل صنف 
251 4عامل صنف 
92 5عامل صنف 
35 6عامل صنف 
32 7عامل صنف 
45 8عامل صنف 
37 9عامل صنف 
38 10عامل صنف 
14 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
6 محلل
1 تقني مخبراإلعالمّیة
7 واضع برامج
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4 سلك أعوان المكتبات والتوثیق باإلدارات العمومیة
1 مختزن مكتبات
2 حافظ مكتبات أو توثیق
1 حافظ رئیس للمكتبات أو التوثیق
5 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
1 أستاذ تعلیم أول فوق الرتبة
4 أستاذ أول ممیز
1 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
1 أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس اإلبتدائیة
25 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
18 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ محاضر  التعلیم العالي
5 مساعد  التعلیم العالي
1 أستاذ التعلیم العالي
1 سلك أعوان تفقدیة الشغل
1 متفقد مركزي للشغل
45 سلك أعوان التفقد الیبداغوجي لوزارة الشباب والریاضة
1 متفقد أول شباب و طفولة
44 متفقد شباب و طفولة
44 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
17 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
14 أخصائي اجتماعي مستشار
12 أخصائي اجتماعي
40 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
17 أخّصائي نفساني أول
23 أخّصائي نفساني
1 سلك مستشاري المصالح العمومیة
1 مستشار المصالح العمومیة
73 سلك مندوبي حمایة الطفولة
47 مندوب حمایة الطفولة مساعد
20 مندوب حمایة الطفولة رتبة أولى
6 2مندوب حمایة الطفولة رتبة 
1 السلك المشترك للفنیین السامین للصحة العمومیة
1 فني سامي أول للصحة العمومیة
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87 سلك رجال التعلیم -وزارة الشباب والطفولة-
51 مربي
36 أستاذ شباب و طفولة
16 سلك منشطي ریاض األطفال
1 منّشط ریاض األطفال
15 منشط تطبیق ریاض األطفال
4 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
2 متصّرف في الوثائق و األرشیف
2 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
34 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
11 مساعد تقني
2 عون تقني
1 تقني رئیس
15 تقني أول
5 تقني

1 306 -سلك األساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطقولة
965 أستاذ فوق الرتبة شباب و طفولة
341 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة

1 سلك القیمین بالمعاهد والمدارس اإلعدادیة
1 قیم أول
1 سلك اإلداریین الخاص بالتربیة
1 متصرف رئیس للتربیة
2 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
2 متصرف مستشار للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 سلك إطارات التسییر الریاضي
1 مسیر مستشار في الریاضة
1 سلك مدرسي التربیة البدنیة العاملین بالمدارس االعدادیة والمعاهد
1 أستاذ أول ممیز تربیة بدنیة

443 سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي
18 أستاذ أول ممیز للشباب والطفولة
350 أستاذ ممیز للشباب والطفولة
3 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة للشباب والطفولة
72 أستاذ ممیز درجة استثنائیة للشباب والطفولة

012 4جملة البرنامج الفرعي
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012 4الطفولةجملة برنامج
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كبار السنالبرنـامج :

قیادة برنامج كبار السنالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

28 : إدارة كبار السن1الوحدة العملیاتیة 

28 : أنشطة القیادة والمساندة الخاصة بالبرنامج1النشاط 

25 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
22 متصرف رئیس
3 مستكتب إدارة
2 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
1 أخصائي اجتماعي رئیس
1 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني أول

28جملة البرنامج الفرعي

28كبار السنجملة برنامج
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القیادة و المساندةالبرنـامج :

القیادة و المساندة و التنسیقالبرنامج الفرعي :
تقدیرات 2021السلك و الرتبة

548 : القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

548 : القیادة والمساندة والتنسیق1النشاط 

3 أسالك مختلفة
3 رتب مختلفة

208 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومّیة
81 متصرف
50 متصرف مستشار
6 متصرف رئیس
7 ملحق إدارة
35 مستكتب إدارة
4 عون إستقبال
25 كاتب تصرف
3 السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومیة
1 مهندس رئیس
1 مهندس أول
1 مهندس أشغال

192 سلك العملة
30 1عامل صنف 
53 2عامل صنف 
3 3عامل صنف 
24 4عامل صنف 
13 5عامل صنف 
23 6عامل صنف 
11 7عامل صنف 
15 8عامل صنف 
13 9عامل صنف 
7 10عامل صنف 
5 سلك محللي وتقنیي اإلعالمّیة
3 محلل
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2 واضع برامج
6 سلك رجال التعلیم بمعاهدالتعلیم الثانوي
1 أستاذ أول ممیز درجة استثنائیة
1 أستاذ تعلیم ثانوي مبرز درجة استثنائیة
4 أستاذ ممیز
1 -سلك رجال التعلیم العاملین بالمدارس اإلبتدائیة
1 أستاذ المدارس اإلبتدائیة
1 سلك المدرسین الباحثین بالجامعات
1 أستاذ مساعد  التعلیم العالي
2 السلك المشترك للصحافیین العاملین في اإلدارات العمومیة
2 مستشار صحفي
5 سلك أعوان التفقد الیبداغوجي لوزارة الشباب والریاضة
5 متفقد شباب و طفولة
4 سلك أعوان الخدمة اإلجتماعیة لإلدارات العمومیة
1 أخصائي اجتماعي أول
2 أخصائي اجتماعي مستشار
1 أخصائي اجتماعي
4 سلك األخصائیین النفسانیین لإلدارات العمومیة
1 أخّصائي نفساني رئیس
2 أخّصائي نفساني أول
1 أخّصائي نفساني
8 سلك مستشاري المصالح العمومیة
8 مستشار المصالح العمومیة
9 سلك مندوبي حمایة الطفولة
6 مندوب حمایة الطفولة مساعد
2 مندوب حمایة الطفولة رتبة أولى
1 2مندوب حمایة الطفولة رتبة 
1 سلك المدرسین الباحثین بمؤسسات التعلیم العالي الفالحي
1 مساعد للتعلیم العالي الفالحي
1 سلك محافظي التراث بوزارة الثقافة
1 محافظ التراث
12 سلك المتصّرفین في الوثائق واألرشیف
3 متصّرف رئیس في الوثائق و األرشیف
4 متصّرف مستشار في الوثائق و األرشیف
3 متصّرف في الوثائق و األرشیف
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2 متصّرف مساعد في الوثائق و األرشیف
14 السلك التقني المشترك لإلدارات العمومیة
1 مساعد تقني
3 تقني رئیس
9 تقني أول
1 تقني
11 -سلك األساتذة فوق الرتبة -الشباب و الطقولة
11 أستاذ أول فوق الرتبة شباب و طفولة
2 السلك اإلداري للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف عام للتعلیم العالي والبحث العلمي
1 متصرف رئیس للتعلیم العالي والبحث العلمي
56 سلك إطارات التنشیط التربوي االجتماعي
18 أستاذ ممیز للشباب والطفولة
35 أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة
3 أستاذ ممیز درجة استثنائیة للشباب والطفولة

548جملة البرنامج الفرعي

548القیادة و المساندةجملة برنامج

662 4الجملة  العامة



المؤسسات العمومیة الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان غیر القارین المرخص فیهم
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الطفولة 2  البرنامج :

1 قیادة  برنامج الطفولة البرنامج الفرعي :

المعهد العالي الطارات الطفولة بقرطاج درمش 3 الوحدة العملیاتیة :

تعلیم عالي

العدد   المؤسسة  / السلك و الرتبة 

3النشاط :

مؤسسات  التعلیم  العالي 46الفقرة  : 

المعهد العالي إلطارات الطفولة  46 المؤسسة : 

46سلك المدرسین الباحثین بالجامعات

15مساعد  التعلیم العالي

12أستاذ مساعد  التعلیم العالي

12أستاذ محاضر  التعلیم العالي

7أستاذ التعلیم العالي

46جملة النشاط :

46جملة الوحدة العملیاتیة :

46جملة البرنامج الفرعي :

46 جملة البرنامج :



المؤسسات العمومیة  غیر الخاضعة لمجلة  المحاسبة العمومیة

توزیع األعوان القارین المرخص فیهم

نظـام أمـد
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المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص 1  البرنامج :

1 قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرصالبرنامج الفرعي :

1 المراةالوحدة العملیاتیة :

بحوث ودراسات ورصد وتوثیق وٕاعالم وتكوین باعتماد مقاربة النوع االجتماعي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4النشاط :

0004 53الفقرة  : 

مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة  53 المؤسسة : 

30اإلطارات

3متصرف رئیس

8متصرف مستشار

1حافظ رئیس للخزانة أو المكتبة أو الوثائق

2حافظ  للخزانة أو المكتبة أو الوثائق

2مستشار صحفي

1مهندس أول

1محلل مركزي

1أستاذ التعلیم العالي

8متصرف

2كاتب صحفي

1موثق أرشیف

9أعوان المساندة أو التسییر 

3ملحق إدارة

1موثق مساعد



136

بحوث ودراسات ورصد وتوثیق وٕاعالم وتكوین باعتماد مقاربة النوع االجتماعي

العدد   المؤسسة  / الصنف و الرتبة 

4النشاط :

1تقني

3كاتب تصرف

1مساعد تقني

14أعوان التنفیذ 

1مستكتب إدارة

34عامل صنف 

52عامل صنف 

62عامل صنف 

82عامل صنف 

93عامل صنف 

53جملة النشاط :

53جملة الوحدة العملیاتیة :

53جملة البرنامج الفرعي :

53 جملة البرنامج :



جدول تفصیلي لإلستثمارات

نظـام أمـد

2021

المهمة:

السنة المالیة:

مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن21

137

 دون إعتبار المشاریع الممولة على موارد الحسابات الخاصة

مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز

المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص 1البرنـامج :

قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرصالبرنامج الفرعي : 1

المراة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تمكین المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة001800 625
685 2الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة001900 625
000 2الخطة الوطنیة لتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء في الریف002200 625
200الخطة الوطنیة إلدماج ومأسسة النوع االجتماعي002500 625
300  حول المرأة و السالم و ا1325خطة العمل الوطنیة لتنفیذ قرار مجلس األمن الدولي 003100 625

485 15جملة النشاط

485 15جمـــلة الوحدة العملیاتیة

األسرة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
النهوض باألسرة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100اإلحاطة باألسرة المهاجرة000600 625
500 1النهوض باألسر ذات الوضعیات الخاصة000900 625
370الخطة الوطنیة للنهوض باألسرة002100 625
150بناء فضاء األسرة بمدنین005082 625
150بناء فضاء األسرة بسلیانة005134 625
150بناء فضاء األسرة بصفاقس005261 625
000150 1بناء فضاء األسرة بالمهدیة005353 625
150بناء فضاء األسرة بالمنستیر005452 625
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150بناء فضاء األسرة بالسالطنیة005543 625
150بناء فضاء األسرة بالكاف005633 625
150بناء فضاء األسرة بالقیروان005741 625
150بناء فضاء األسرة بباجة005831 625

320 0003 21جملة النشاط

320 0003 21جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 0008 805

805 0008 11جمـــلة البرنـامج

الطفولة 2البرنـامج :

قیادة برنامج الطفولةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة للطفولة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قیادة برنامج الطفولة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

530إقتناء وتجهیز نوادي االطفال المتنقلة001100 604

000 1برنامج النهوض بالطفولة المبكرة000300 608
180المرافقة التربویة000400 608

150 1تهیئة نوادي األطفال001400 736
000 1تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة001600 736
500 1تهیئة مركبات الطفولة001800 736
400تهیئة الریاض البلدیة003900 736
18060دراسات لتهیئة مؤسسات الطفولة007200 736

750تجهیزات لفائدة مؤسسات الطفولة000100 739
500اقتناء تجهیزات لفائدة المراكز المندمجة للشباب والطفولة000300 739

070 11807جملة النشاط

070 11807جمـــلة الوحدة العملیاتیة

مرصد االعالم و التكوین و التوثیق  و الدراسات حول حمایة حقوق الطفل 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
رصد ودراسات وتوثیق ونشر ثقافة  حقوق الطفل و دعم المشاركة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط
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30المرصد الوطني للطفولة000100 608

230جملة النشاط

230جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المعهد العالي الطارات الطفولة بقرطاج  درمش 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعلیم عالي 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300تهیئة المعهد األعلى إلطارات الطفولة بدرمش000211 606
100100تجهیز المعهد االعلى الطارات الطفولة بدرمش000611 606

3100400جملة النشاط

3100400جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المركز  الوطني لالعالمیة الموجهة للطفل 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
االعالمیة و التكنولوجیا الموجهة للطفل و الوقایة من مخاطر الفضاء االفتراضي 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

200تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل001500 736

500تجهیزات لفائدة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل000200 739

5700جملة النشاط

4700جمـــلة الوحدة العملیاتیة

مكتب المندوب العام لحمایة الطفولة 5الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
حمایة الطفولة المهددة وفي خالف مع القانون 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

150تجهیزات لفائدة مكاتب مندوبي حمایة الطفولة000400 739

4150جملة النشاط

5150جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
2808 350

350 22808جمـــلة البرنـامج

كبار السن 3البرنـامج :
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قیادة برنامج كبار السنالبرنامج الفرعي : 1

إدارة كبار السن 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
أنشطة القیادة والمساندة الخاصة بالبرنامج 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

760تجهیز مراكز مسنین000811 756
200تهیئة مركز رعایة المسنین بالقیروان001841 756
200تهیئة مركز رعایة المسنین بسوسة001951 756
250تهیئة مركز رعایة المسنین بقرمبالیة002021 756

410 11جملة النشاط

410 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 410

410 31جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :

القیادة و المساندة و التنسیقالبرنامج الفرعي : 1

القیادة والمساندة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة والمساندة والتنسیق 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

800تهیئة المندوبیة الجهویة للمرأة واألسرة والطفولة وكبار السن ببنزرت001323 603
100دراسة بناء المندوبیة الجهویة للمرأة و االسرة بقبلي001773 603
100دراسة بناء المندوبیة الجهویة للمرأة و االسرة بسوسة001851 603
50أشغال بناء المندوبیة الجهویة للمرأة و االسرة بالمنستیر001952 603
100دراسة بناء المندوبیة الجهویة للمرأة و االسرة بالمنستیر002052 603
100دراسة بناء المندوبیة الجهویة للمرأة واالسرة بباجة002131 603

180 1إقتناء وسائل نقل000200 604
210إقتناء تجهیزات مختلفة001000 604

200إقتناء تجهیزات إعالمیة000100 605
50دراسة إحداث منظومات إعالمیة000200 605
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090 18002جملة النشاط

090 18002جمـــلة الوحدة العملیاتیة

اإلدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بتونس 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
المصالح المشتركة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

400250تجهیز المندوبیات الجهویة للمرأة و األسرة و الطفولة و كبار السن000111 604

2400250جملة النشاط

2400250جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 2002 340

340 2002 91جمـــلة البرنـامج

905 48020 2جملة مشاریع و برامج بصدد اإلنجاز
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مشاریع و برامج جدیدة

المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص 1البرنـامج :

قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرصالبرنامج الفرعي : 1

المراة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تمكین المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600200التنمیة االجتماعیة للمرأة  واألسرة001800 625
000 6الخطة الوطنیة لدفع المبادرة االقتصادیة النسائیة001900 625
000 0001 3الخطة الوطنیة لتمكین االقتصادي واالجتماعي للنساء في الریف002200 625

25050دراسة إحداث فضاء إلستقبال وٕایواء النساء ضحایا العنف بقابس00781ج 625
25050دراسة إحداث فضاء إلستقبال وٕایواء النساء ضحایا العنف بمعتمدیة قعفور- بسلیانة00834ج 625

300 1001 110جملة النشاط

300 1001 110جمـــلة الوحدة العملیاتیة

األسرة 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
النهوض باألسرة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

100اإلحاطة باألسرة المهاجرة000600 625
000 2النهوض باألسر ذات الوضعیات الخاصة000900 625
500الخطة الوطنیة للنهوض باألسرة002100 625

20030دراسة إحداث فضاء نموذجي لألسرة بالمطویة-قابس00181ج 625
28050دراسة إحداث فضاء نموذجي لألسرة بحاجب العیون-القیروان00241ج 625
20050دراسة حول الطالق في تونس من منظور متعدد األبعاد00900ج 625
10050دراسة حول أثر األزمات على األسرة01000ج 625

380180 23جملة النشاط

380180 23جمـــلة الوحدة العملیاتیة

مرصد مناهضةالعنف ضد المرأة Sالوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
 رصد وبحوث ودراسات واحصائیات ومتابعة التشریعات والسیاسات المتعلقة

بمناهضة العنف
7 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

135100إقتناء وسائل نقل لمرصد مناهضة العنف ضد المرأة00100ج 604
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20070إقتناء تجهیزات مختلفة لمرصد مناهضة العنف ضد المرأة00200ج 604

10080إقتناء تجهیزات إعالمیة لمرصد مناهضة العنف ضد المرأة00300ج 605

6030إعداد وطبع ونشر التقریر الوطني لمناهضة العنف00400ج 608
2010تفعیل وٕاعداد المیزانیة التنفیذیة لإلستراتیجیة الوطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة00500ج 608
7010بحوث ودراسات لمرصد مناهضة العنف ضد المرأة00600ج 608

7585300جملة النشاط

S585300جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
14 0651 780

780 0651 114جمـــلة البرنـامج

الطفولة 2البرنـامج :

قیادة برنامج الطفولةالبرنامج الفرعي : 1

االدارة للطفولة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
قیادة برنامج الطفولة 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

600270إقتناء وتجهیز نوادي االطفال المتنقلة001100 604
gps8020 (إقتناء وتركیز منظومة متابعة وسائل النقل(نوادي األطفال المتنقلة00600ج 604
50إقتناء سیارة مصلحة للمركز المندمج للشباب و الطفولة بحفوز00800ج 604
50إقتناء سیارة مصلحة لمندوب حمایة الطفولة بقبلي01000ج 604

000 5001 4برنامج النهوض بالطفولة المبكرة000300 608

000350 3تهیئة نوادي األطفال001400 736
500500 1تهیئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة001600 736
000 2تهیئة مركبات الطفولة001800 736
000150 2تهیئة الریاض البلدیة003900 736

50070بناءالقسط الثاني من مركب الطفولة بالحاجب-والیة القیروان00141ج 736
25030بناء القسط الثاني من مركب الطفولة بالكاف00233ج 736
380100إتمام بناء نادي األطفال بلسودة-والیة سیدي بوزید00343ج 736

000750 2تجهیزات لفائدة مؤسسات الطفولة000100 739
000480 1اقتناء تجهیزات لفائدة المراكز المندمجة للشباب والطفولة000300 739

300100إقتناء تجهیزات لتأمین مؤسسات الطفولة00400ج 739
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000250 1تجهیز مركز إصطیاف و ترفیه األطفال بجرجیس00882ج 739

070 2104 119جملة النشاط

070 2104 119جمـــلة الوحدة العملیاتیة

مرصد االعالم و التكوین و التوثیق  و الدراسات حول حمایة حقوق الطفل 2الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
رصد ودراسات وتوثیق ونشر ثقافة  حقوق الطفل و دعم المشاركة 2 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

10030المرصد الوطني للطفولة000100 608

210030جملة النشاط

210030جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المعهد العالي الطارات الطفولة بقرطاج  درمش 3الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
تعلیم عالي 3 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

70تجهیز المعهد االعلى الطارات الطفولة بدرمش000611 606

370جملة النشاط

370جمـــلة الوحدة العملیاتیة

المركز  الوطني لالعالمیة الموجهة للطفل 4الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
االعالمیة و التكنولوجیا الموجهة للطفل و الوقایة من مخاطر الفضاء االفتراضي 5 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

300إقتناء وتجهیز حافلة لإلعالمیة الموجهة للطفل00900ج 604

400200تهیئة المراكز الجهویة لإلعالمیة الموجهة للطفل001500 736

000100 1تجهیزات لفائدة مركز اإلعالمیة الموجهة للطفل000200 739

700300 51جملة النشاط

700300 41جمـــلة الوحدة العملیاتیة

مكتب المندوب العام لحمایة الطفولة 5الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
حمایة الطفولة المهددة وفي خالف مع القانون 4 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

20050تجهیزات لفائدة مكاتب مندوبي حمایة الطفولة000400 739
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420050جملة النشاط

520050جمـــلة الوحدة العملیاتیة

مركز االصطیاف و الترفیه بالحمامات 6الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
اصطیاف وترفیه 6 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

750150تهیئة و توسعة مركز األصطیاف و ترفیه الطفل بالحمامات01021ج 736

20050تجهیز مركز إصطیاف وترفیه األطفال بالحمامات00721ج 739

6950200جملة النشاط

6950200جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
22 2304 650

650 2304 222جمـــلة البرنـامج

كبار السن 3البرنـامج :

قیادة برنامج كبار السنالبرنامج الفرعي : 1

إدارة كبار السن 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
أنشطة القیادة والمساندة الخاصة بالبرنامج 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

690690تجهیز مراكز مسنین000811 756
500100دراسة تركیز ألواح شمسیة بمؤسسات رعایة كبار السن00100ج 756
200200تهیئة مركزرعایةالمسنین بجندوبة00232ج 756
250100تهیئة مركز رعایةالمسنین بالقیروان00341ج 756

090 6401 11جملة النشاط

090 6401 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 6401 090

090 6401 31جمـــلة البرنـامج

القیادة و المساندة 9البرنـامج :
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القیادة و المساندة و التنسیقالبرنامج الفرعي : 1

القیادة والمساندة 1الوحدة العملیاتیة

البیـــانت جالفقرةالفصل

الدفعالتعهدالدفعالتعهد

م ق خ م موارد عامة للمیزانیة
القیادة والمساندة والتنسیق 1 بحساب ألف  دیناررمز النشاط

220دراسة إحداث المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة واألسرة بصفاقس00461ج 603
150دراسة إحداث المندوبیة الجهویة لشؤون المرأةواالسرة بالكاف00533ج 603
150دراسة إحداث المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة واألسرة بتوزر00672ج 603
3030تهیئة قاعة إجتماعات بالطابق الثالث01000ج 603
3030دراسة تهیئة مدخل الوزارة01100ج 603

50050إقتناء تجهیزات مختلفة001000 604

500إقتناء تجهیزات إعالمیة000100 605
10050إحداث منظومات إعالمبة00100ج 605
120تهیئة قاعة الموزع وربط الوزارة والمندوبیات بالهاتف الذكي01200ج 605

800160 11جملة النشاط

800160 11جمـــلة الوحدة العملیاتیة

1جمـــلة البرنـامج الفرعي
1 800160

800160 91جمـــلة البرنـامج

680 7357 39جملة مشاریع و برامج جدیدة

585 21528 42الجملـة العامـة :



  : مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن21المهمة  

2021 السنة المالیة:

147نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التأجیر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص1البرنـامج 

قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرص :1البرنامج الفرعي

: المراة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تمكین المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف1النشاط 

101390 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 390األجر األساسي والتدرج000
101500 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 500المنح الخصوصیة القارة000
10160 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 60المنح المرتبطة بالوظیفة000
1013 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 3المنح الخصوصیة المتغیرة000
10120 000 منحـة اإلنتـاج05

000 20منحـة اإلنتـاج000
1011 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 1منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
1013 000 المنح    العائلیة13

000 3المنح العائلیة000
101200 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14
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000 200المساهمات المحمولة على المشغل000

000 177 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  بحوث ودراسات ورصد وتوثیق وٕاعالم وتكوین باعتماد مقاربة النوع االجتماعي4النشاط 

1251 523 000 مؤسسات  البحث04

000 523 1مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة031

000 523 1جملة النشاط :

000 700 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 700 2جملة البرنامج الفرعي :

000 700 2جملة البرنامج :
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 :  الطفولة2البرنـامج 

قیادة  برنامج الطفولة  :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للطفولة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة القیادة و المساندة الخاصة ببرنامج الطفولة1النشاط 

10137 560 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 560 37األجر األساسي والتدرج000

10155 450 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 450 55المنح الخصوصیة القارة000
10114 000 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 000 14المنح المرتبطة بالوظیفة000

1013 600 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

600 3المنح الخصوصیة المتغیرة000
101200 000 منحـة اإلنتـاج05

000 200منحـة اإلنتـاج000

10182 400 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

400 82منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
101350 000 المنح    العائلیة13

000 350المنح العائلیة000

1012 000 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 000 2المساهمات المحمولة على المشغل000
10280 000 أعوان  یشغلون  خطط  وقتیة01

000 80أعوان یشغلون خطط وقتیة000

10240 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02

000 40األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000
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000 766 109جملة النشاط :

000 766 109جملة الوحدة العملیاتیة :

: المعهد العالي الطارات الطفولة بقرطاج درمش3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعلیم عالي3النشاط 

124190 000 مؤسسات  التعلیم  العالي05

000 190المعهد العالي إلطارات الطفولة044

000 190جملة النشاط :

000 190جملة الوحدة العملیاتیة :

000 956 109جملة البرنامج الفرعي :

000 956 109جملة البرنامج :
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 :  كبار السن3البرنـامج 

قیادة برنامج كبار السن :1البرنامج الفرعي

: إدارة كبار السن1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  أنشطة القیادة والمساندة الخاصة بالبرنامج1النشاط 

10177 200 األجر  األساسي  والتدرج01

200 77األجر األساسي والتدرج000

101150 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 150المنح الخصوصیة القارة000
10130 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 30المنح المرتبطة بالوظیفة000

1012 500 منحـة اإلنتـاج05

500 2منحـة اإلنتـاج000
1012 800 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

800 2منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000

101500 المنح    العائلیة13

500المنح العائلیة000
10165 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 65المساهمات المحمولة على المشغل000

000 328جملة النشاط :

000 328جملة الوحدة العملیاتیة :

000 328جملة البرنامج الفرعي :
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000 328جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة و التنسیق :1البرنامج الفرعي

: القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة والمساندة والتنسیق1النشاط 

100220 000 تأجیر  أعضاء  الحكومة  والتأجیرات  المعادلة  له02

000 220تأجیر أعضاء الحكومة والتأجیرات المعادلة له000

100140 000 تأجیر  أعضاء  الدواوین04

000 140تأجیر أعضاء الدواوین000
1013 750 000 األجر  األساسي  والتدرج01

000 750 3األجر األساسي والتدرج000

1014 700 000 المنح  الخصوصیة  القارة02

000 700 4المنح الخصوصیة القارة000
101325 000 المنح  المرتبطة  بالوظیفة03

000 325المنحة الوظیفیة001

10130 000 المنح  الخصوصیة  المتغیرة04

000 30المنح الخصوصیة المتغیرة000
10180 000 منحـة اإلنتـاج05

000 80منحـة اإلنتـاج000

10150 000 منحة  الساعات  اإلضافیة و العمل  اللیلي06

000 50منحة الساعات اإلضافیة و العمل اللیلي000
10125 000 المنح    العائلیة13

000 25المنحة العائلیة001

101150 000 المساهمات  المحمولة  على  المشغل14

000 150المساهمات المحمولة على المشغل000
102330 000 األعوان  المتعاقدون  والعاملون  بالحصة02
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000 330األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة000

000 800 9جملة النشاط :

000 800 9جملة الوحدة العملیاتیة :

000 800 9جملة البرنامج الفرعي :

000 800 9جملة البرنامج :

000 784 122 جملة الموارد العامة للمیزانیة

122 784 000 الجملة العامـة :



  : مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن21المهمة  

2021 السنة المالیة:
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جدول تفصیلي لنفقات التسییر

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص1البرنـامج 

قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرص :1البرنامج الفرعي

: المراة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تمكین المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف1النشاط 

2015 000 المطبوعات14

000 5المطبوعات الخصوصیة005
2013 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 3مصاریف اإلستقباالت001
2012 000 مصاریف المهمات22

000 2مصاریف المهمات000
2012 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 2مصاریف نقل األشخاص بالخارج003
2012 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 1ملتقیات للتكوین001
000 1تربصات تكوین002

20110 000 عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم32

000 10عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم000
20186 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 86تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000
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000 110جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  بحوث ودراسات ورصد وتوثیق وٕاعالم وتكوین باعتماد مقاربة النوع االجتماعي4النشاط 

225257 000 مؤسسات  البحث04

000 257مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول  المرأة031

000 257جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رصد وبحوث ودراسات واحصائیات ومتابعة التشریعات والسیاسات المتعلقة بمناهضة العنف7النشاط 

224250 000 مؤسسات أخرى30

000 250المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة052

000 250جملة النشاط :

000 617جملة الوحدة العملیاتیة :

: األسرة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  النهوض باألسرة2النشاط 

2012 000 المطبوعات14

000 2المطبوعات الخصوصیة005
2011 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 1مصاریف اإلستقباالت001
2011 000 مصاریف المهمات22
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000 1مصاریف المهمات000
2011 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 1مصاریف نقل األشخاص بالخارج003
2014 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 3ملتقیات للتكوین001
000 1تربصات تكوین002

2012 000 عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم32

000 2عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم000
20119 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 19تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

000 30جملة النشاط :

000 30جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المراة والألسرة بتونس3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة والسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المرأة والألسرة بأریانة4الوحدة العملیاتیة 



158 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة والسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المرأة واألسرة بمنوبة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة والسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المراة واألسرة ببن عروس6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004
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000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المراة واألسرة بزغوان7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المرأة واألسرة ببنزرت8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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: مصلحة المرأة واألسرة بنابل9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المرأة واألسرة بباجة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المرأة واألسرة بجندوبة :B الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة واألسرة بالكاف :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بسلیانة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011
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000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بالقصرین :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بسوسة :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة المراة و االسرة  بالقیروان :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بالمهدیة :I الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بصفاقس :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة بقفصة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018



165 نظـام أمـد

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بسیدي بوزید :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بتوزر :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة المراة و االسرة  بقابس :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بقبلي :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بمدنین :P الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بتطاوین :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

2242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 695جملة البرنامج الفرعي :

000 695جملة البرنامج :
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 :  الطفولة2البرنـامج 

قیادة  برنامج الطفولة  :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للطفولة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة القیادة و المساندة الخاصة ببرنامج الطفولة1النشاط 

20110 000 المطبوعات14

000 10المطبوعات الخصوصیة005

2011 200 تعلیق ونشر اإلعالنات18

200 1نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
2016 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

000 6مصاریف اإلستقباالت001

2018 000 مصاریف المهمات22

000 8مصاریف المهمات000
2011 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 1المنحة الیومیة للتنقل001

2014 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 4مصاریف نقل األشخاص بالخارج003
20176 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 60ملتقیات للتكوین001
000 16التكوین المستمر003

20120 000 عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم32

000 20عملیات اإلرشاد وٕاعالم العموم000
20151 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 51تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

224812 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 20المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001
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000 8المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002
000 16المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003
000 30المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004
000 28المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005
000 36المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006
000 56المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007
000 38المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008
000 22المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009
000 36المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010
000 26المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011
000 32المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012
000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013
000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014
000 64المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015
000 44المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016
000 44المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017
000 30المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018
000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019
000 22المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020
000 34المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021
000 26المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022
000 64المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023
000 16المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

200 989جملة النشاط :

200 989جملة الوحدة العملیاتیة :

: مرصد االعالم والتكوین والتوثیق والدراسات حول حمایة حقوق الطفل2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رصد ودراسات وتوثیق ونشر ثقافة حقوق الطفل ودعم المشاركة2النشاط 

224220 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 220المرصد الوطني للطفولة005

000 220جملة النشاط :

000 220جملة الوحدة العملیاتیة :

: المعهد العالي الطارات الطفولة بقرطاج درمش3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعلیم عالي3النشاط 

224185 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 185المعهد العالي إلطارات الطفولة044

000 185جملة النشاط :

000 185جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز الوطني لالعالمیة الموجهة للطفل4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االعالمیة و التكونولوجیا الموجهة للطفل و الوقایة من مخاطر الفضاء االفتراضي5النشاط 

224210 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 210المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل004
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000 210جملة النشاط :

000 210جملة الوحدة العملیاتیة :

: مكتب المندوب العام لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الطفولة المهددة و في خالف  مع القانون4النشاط 

22440 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركز االصطیاف و الترفیه بالحمامات6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اصطیاف و ترفیه6النشاط 

224150 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 150 نوفمبر بالحمامات7مركز اإلصطیاف 010

000 150جملة النشاط :

000 150جملة الوحدة العملیاتیة :
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200 794 1جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بونس :2البرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بتونس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22442 600 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

600 42المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

600 42جملة النشاط :

600 42جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22440 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 40 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء082

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22448 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 48المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو081

000 48جملة النشاط :

000 48جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22414 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 14المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة5الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22410 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 10المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 10جملة النشاط :

000 10جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

600 169جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  باریانة :3البرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  باریانة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22439 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 39المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

400 39جملة النشاط :

400 39جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

2243 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 3المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

500 3جملة النشاط :

500 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

2247 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 7المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002
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000 7جملة النشاط :

000 7جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

900 64جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بمنوبة :4البرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بمنوبة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22432 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 32المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003
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200 32جملة النشاط :

200 32جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة ببرج العامري2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22460 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 60المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى103

000 60جملة النشاط :

000 60جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

2247 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 7المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

000 7جملة النشاط :

000 7جملة الوحدة العملیاتیة :



178 نظـام أمـد

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22410 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 10المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

000 10جملة النشاط :

000 10جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

200 124جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببن عروس :5البرنامج الفرعي



179 نظـام أمـد

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببن عروس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22449 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 49المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

000 49جملة النشاط :

000 49جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة برادس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22450 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 50المركز المندمج للشباب والطفولة برادس084

000 50جملة النشاط :

000 50جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام األنف3الوحدة العملیاتیة 



180 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22438 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 38المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف083

000 38جملة النشاط :

000 38جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22452 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 52المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق085

000 52جملة النشاط :

000 52جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22436 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 36المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین086



181 نظـام أمـد

000 36جملة النشاط :

000 36جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

2243 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 3المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

500 3جملة النشاط :

500 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22418 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 18المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

000 18جملة النشاط :

000 18جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 261جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بزغوان :6البرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بزغوان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22434 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 34المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

000 34جملة النشاط :

000 34جملة الوحدة العملیاتیة :



183 نظـام أمـد

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22410 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 10المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

500 10جملة النشاط :

500 10جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22416 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 16المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

000 16جملة النشاط :

000 16جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 



184 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 75جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببنزرت :7البرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببنزرت1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22447 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 47المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

400 47جملة النشاط :

400 47جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22414 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 14المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22418 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 18المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

000 18جملة النشاط :

000 18جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006



186 نظـام أمـد

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الطفولة المهددة و في خالف  مع القانون4النشاط 

22478 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 78المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت087

000 78جملة النشاط :

000 78جملة الوحدة العملیاتیة :

400 172جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببنابل :8البرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بنابل1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22447 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 47المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007
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400 47جملة النشاط :

400 47جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22414 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 14المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22428 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 28المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

000 28جملة النشاط :

000 28جملة الوحدة العملیاتیة :



188 نظـام أمـد

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

400 104جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بباجة :9البرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بباجة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22435 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 35المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المركز المندمج للشباب والطفولة بباجة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22460 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 60المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة100

000 60جملة النشاط :

000 60جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22424 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 24المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

500 24جملة النشاط :

500 24جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 



190 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22417 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 17المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

000 17جملة النشاط :

000 17جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 151جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بجندوبة :Aالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بجندوبة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22437 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 37المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

000 37جملة النشاط :

000 37جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22462 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 62المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم088

000 62جملة النشاط :

000 62جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22417 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 17المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009
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500 17جملة النشاط :

500 17جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22411 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 11المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

000 11جملة النشاط :

000 11جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :
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500 142جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالكاف :Bالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالكاف1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22439 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 39المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

000 39جملة النشاط :

000 39جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22447 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 47المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف089

000 47جملة النشاط :

000 47جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22474 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 74المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة090

000 74جملة النشاط :

000 74جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

2247 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 7المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

000 7جملة النشاط :

000 7جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة5الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22424 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 24المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

000 24جملة النشاط :

000 24جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 206جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسلیانة :Cالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسلیانة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22432 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 32المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

000 32جملة النشاط :

000 32جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22414 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 14المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22416 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 16المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011
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000 16جملة النشاط :

000 16جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 77جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالقصرین :Dالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالقصرین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22439 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 39المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012
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000 39جملة النشاط :

000 39جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22478 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 78المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین093

000 78جملة النشاط :

000 78جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22424 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 24المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

500 24جملة النشاط :

500 24جملة الوحدة العملیاتیة :
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: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22418 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 18المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

000 18جملة النشاط :

000 18جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 174جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسوسة :Eالبرنامج الفرعي
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: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسوسة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22445 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 45المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

800 45جملة النشاط :

800 45جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22445 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 45المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة091

000 45جملة النشاط :

000 45جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 



201 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22414 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 14المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22420 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 20المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013
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000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

800 139جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالقیروان :Fالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالقیروان1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22447 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 47المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

000 47جملة النشاط :

000 47جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22475 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 75المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز094
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000 75جملة النشاط :

000 75جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22424 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 24المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

500 24جملة النشاط :

500 24جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22421 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 21المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

000 21جملة النشاط :

000 21جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 182جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالمنستیر :Gالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالمنستیر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22448 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 48المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

000 48جملة النشاط :

000 48جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22450 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 50المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر092

000 50جملة النشاط :

000 50جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

2243 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 3المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

500 3جملة النشاط :

500 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22435 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 35المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 151جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالمهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالمهدیة1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22445 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 45المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

000 45جملة النشاط :

000 45جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بالسواسي2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22430 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 30المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى101

000 30جملة النشاط :

000 30جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22421 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 21المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016
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000 21جملة النشاط :

000 21جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22424 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 24المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

000 24جملة النشاط :

000 24جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 135جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بصفاقس :Iالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بصفاقس1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22443 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 43المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 43جملة النشاط :

000 43جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22442 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 42المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس095

000 42جملة النشاط :

000 42جملة الوحدة العملیاتیة :
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: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22435 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 35المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22416 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 16المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 16جملة النشاط :

000 16جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 



211 نظـام أمـد

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 151جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقفصة :Jالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقفصة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22440 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22480 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 80المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة096

000 80جملة النشاط :

000 80جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22414 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 14المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22418 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 18المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018
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000 18جملة النشاط :

000 18جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 167جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسیدي بوزید :Kالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسیدي بوزید1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22443 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 43المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019
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000 43جملة النشاط :

000 43جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22498 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 98المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید097

000 98جملة النشاط :

000 98جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22431 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 31المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

500 31جملة النشاط :

500 31جملة الوحدة العملیاتیة :
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: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22419 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 19المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

000 19جملة النشاط :

000 19جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 206جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بتوزر :Lالبرنامج الفرعي



216 نظـام أمـد

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بتوزر1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22443 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 43المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

000 43جملة النشاط :

000 43جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22417 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 17المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

500 17جملة النشاط :

500 17جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22411 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 11المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

000 11جملة النشاط :

000 11جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 86جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقابس :Mالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقابس1الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22440 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22410 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 10المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

500 10جملة النشاط :

500 10جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22420 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 20المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021
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000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 85جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقبلي1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22439 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 39المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022
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000 39جملة النشاط :

000 39جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22458 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 58المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز099

000 58جملة النشاط :

000 58جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22417 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 17المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

500 17جملة النشاط :

500 17جملة الوحدة العملیاتیة :
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: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22414 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 14المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

500 143جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بمدنین :Oالبرنامج الفرعي
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: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بمدنین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22446 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 46المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

000 46جملة النشاط :

000 46جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

22455 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 55المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان098

000 55جملة النشاط :

000 55جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22414 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 14المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

000 14جملة النشاط :

000 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

22434 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 34المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

000 34جملة النشاط :

000 34جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023
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000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

000 164جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بتطاوین :Pالبرنامج الفرعي

: مصالح الطفولة بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بتطاوین1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

التفقد البیداغوجي و التكوین  :B النشاط

22435 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 35المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

22411 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 11المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024
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000 11جملة النشاط :

000 11جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

2248 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 8المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

000 8جملة النشاط :

000 8جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

22415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :
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000 69جملة البرنامج الفرعي :

000 200 5جملة البرنامج :
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 :  كبار السن3البرنـامج 

قیادة برنامج كبار السن :1البرنامج الفرعي

: إدارة كبار السن1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  أنشطة القیادة والمساندة الخاصة بالبرنامج1النشاط 

201500 المطبوعات14

500المطبوعات الخصوصیة005

201500 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21

500مصاریف اإلستقباالت001
2014 000 مصاریف المهمات22

000 4مصاریف المهمات000

2012 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 2مصاریف نقل األشخاص بالخارج003
2017 200 تكوین ورسكلة األعوان28

200 7ملتقیات للتكوین001

20110 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 10تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000

200 24جملة النشاط :

200 24جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بتونس2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بأریانة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بمنوبة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003
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200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بن عروس5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن  بزغوان6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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: مصلحة كبار السن  ببنزرت7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بنابل8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بباجة9الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بجندوبة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بالكاف :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010
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200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بسلیانة :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بالقصرین :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة كبار السن  بسوسة :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بالقیروان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بالمنستیر :G الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن  بالمهدیة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن  بصفاقس :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017
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200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بقفصة :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن سیدي بوزید :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة كبار السن توزر :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بقابس :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن قبلي :N الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن مدنین :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن تطاوین :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

2241 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 1المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024



238 نظـام أمـد

200 1جملة النشاط :

200 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 53جملة البرنامج الفرعي :

000 53جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة و التنسیق :1البرنامج الفرعي

: القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة والمساندة والتنسیق1النشاط 

201150 000 األكریة واألداءات البلدیة01

000 150األكریة واألداءات البلدیة000

20135 000 إستهالك الماء02

000 35استهالك الماء000
201120 000 إستهالك الكهرباء والغاز03

000 120استهالك الكهرباء والغاز000

201120 000 اإلتصاالت04

000 80االتصاالت الهاتفیة001
000 40تراسل المعطیات002

20112 000 إقتناء األثاث05

000 12تأثیث اإلدارة001

201320 000 الوقود06

000 80شراء الوقود لوسائل النقل001
000 240حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظیفیة003

20112 400 نفقات البرید07

800 11المراسالت اإلداریة001
600مصاریف الحسابات الجاریة بالبرید002

20115 000 إقتناء المعدات08

000 15معدات التصرف اإلداري001
20113 000 مصاریف التأمین09

000 13تأمین وسائل النقل001
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201242 000 التعهد والصیانة10

000 60اإلعتناء بالبنایات001
000 160تعهد وصیانة وسائل النقل002
000 20تعهد وصیانة المعدات و األثاث003
000 2تعهد وصیانة الحدائق والنباتات006

20119 000 مصاریف التنظیف11

000 19النفقات المباشرة للتنظیف001
20165 000 لوازم المكاتب13

000 65لوازم المكاتب000
20110 000 المطبوعات14

000 10المطبوعات الرسمیة001
2014 000 التوثیق15

000 4الوثائق المكتوبة001
20138 000 الصحف والمجالت16

000 38الصحف والمجالت000
20115 000 إشتراكات بوكاالت اإلعالم17

000 15إشتراكات بوكاالت اإلعالم000
20120 000 تعلیق ونشر اإلعالنات18

000 20نشر اإلعالنات بالصحف و المجالت001
201125 000 مصاریف  اإلعالمیة19

000 80شراء اللوازم والمعدات001
000 15شراء منظومات002
000 30نفقات الصیانة003

201122 600 نفقات إستغالل المنظومات اإلعالمیة20

000 6نفقات استغالل منظومة "أدب"001
000 57نفقات استغالل منظومة "إنصاف"002
000 1نفقات استغالل منظومة "رشاد"003
100 7نفقات استغالل منظومة أمان004
100 40تطبیقات المخطط المدیري المشترك لإلدارة005
400 11استغالل منظومات إعالمیة أخرى099

20125 000 مصاریف اإلستقباالت واإلقامة21
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000 20مصاریف اإلستقباالت001
000 5مصاریف اإلقامة002

20142 000 مصاریف المهمات22

000 42مصاریف المهمات000
20160 000 إكساء األعوان23

000 60إكساء العملة وأعوان اإلستقبال002
20113 000 إرجاع مصاریف التنقل24

000 10المنحة الیومیة للتنقل001
000 3إرجاع مصاریف نقل األشخاص003

20140 000 مصاریف نقل األشخاص25

000 5مصاریف نقل األشخاص بالداخل001
000 5إشتراكات النقل002
000 30مصاریف نقل األشخاص بالخارج003

20140 000 تكوین ورسكلة األعوان28

000 20ملتقیات للتكوین001
000 14تربصات تكوین002
000 6التكوین في التصرف حسب األهداف006

20120 000 نفقات التغذیة29

000 20النفقات المباشرة للتغذیة001
20121 000 نفقات طبیة لفائدة األعوان30

000 1نفقات التداوي001
000 20شراء األدویة والمواد الصیدلیة002

20115 000 تنظیم اإلمتحانات والمناظرات31

000 15تنظیم اإلمتحانات والمناظرات000
20112 000 تظاهرات دوریة وأستثنائیة ذات صبغة وطنیة36

000 12تظاهرات دوریة واستثنائیة ذات صبغة وطنیة000
2013 000 اللجان الطبیة37

000 3اللجان الطبیة000
20118 000 معالیم الجوالن و العبور40

000 13معالیم الجوالن001
000 5معالیم العبور002
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2018 000 خدمات أخرى لفائدة اإلدارة47

000 2نقل األثاث والمعدات001
000 6اإلختبار ، المراقبة والتحالیل003

20150 000 لوازم أخرى ومواد إستهالك49

000 50مستلزمات الوقایة و الّسالمة المهنیة001

000 825 1جملة النشاط :

000 825 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بتونس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224100 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 100المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 100جملة النشاط :

000 100جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة باریانة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224110 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 110المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002
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000 110جملة النشاط :

000 110جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بمنوبة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224110 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 110المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

000 110جملة النشاط :

000 110جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بببن عروس5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

22480 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 80المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

000 80جملة النشاط :

000 80جملة الوحدة العملیاتیة :
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: االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بزغوان6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

22490 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 90المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

000 90جملة النشاط :

000 90جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بببنزرت7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224100 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 100المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

000 100جملة النشاط :

000 100جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بنابل8الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

22490 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 90المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

000 90جملة النشاط :

000 90جملة الوحدة العملیاتیة :

: االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بباجة9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224120 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 120المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

000 120جملة النشاط :

000 120جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بجندوبة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224120 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 120المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009
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000 120جملة النشاط :

000 120جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بالكاف :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224120 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 120المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

000 120جملة النشاط :

000 120جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بسلیانة :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224130 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 130المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

000 130جملة النشاط :

000 130جملة الوحدة العملیاتیة :
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االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بقصرین :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224200 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 200المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

000 200جملة النشاط :

000 200جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بسوسة :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

22490 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 90المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

000 90جملة النشاط :

000 90جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بالقیروان :F الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224120 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 120المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

000 120جملة النشاط :

000 120جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بالمنستیر :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224110 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 110المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

000 110جملة النشاط :

000 110جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بالمهدیة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224160 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 160المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016
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000 160جملة النشاط :

000 160جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بصفاقس :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224160 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 160المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 160جملة النشاط :

000 160جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بقفصة :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224130 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 130المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

000 130جملة النشاط :

000 130جملة الوحدة العملیاتیة :
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االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بسیدي بوزید :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224200 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 200المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

000 200جملة النشاط :

000 200جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بتوزر :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224200 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 200المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

000 200جملة النشاط :

000 200جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بقابس :M الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224150 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 150المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

000 150جملة النشاط :

000 150جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بقبلي :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224130 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 130المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

000 130جملة النشاط :

000 130جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بمدنین :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224150 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 150المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023
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000 150جملة النشاط :

000 150جملة الوحدة العملیاتیة :

االدارة الفرعیة للمصالح المشتركة بتطاوین :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  المصالح المشتركة2النشاط 

224110 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 110المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

000 110جملة النشاط :

000 110جملة الوحدة العملیاتیة :

000 905 4جملة البرنامج الفرعي :

000 905 4جملة البرنامج :

000 853 10 جملة الموارد العامة للمیزانیة

10 853 000 الجملة العامـة :



  : مهمة المرأة و األسرة و  كبار السن21المهمة  

2021 السنة المالیة:

253نظـام أمـد

جدول تفصیلي لنفقات التدخالت

* * الموارد العامة للمیزانیة * * 

 :  المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص1البرنـامج 

قیادة برنامج المرأة واألسرة  وتكافؤ الفرص :1البرنامج الفرعي

: المراة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تمكین المرأة وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف1النشاط 

302782 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 782منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة000
30257 000 جوائز ومكافآت40

000 57جوائز ومكافآت000
307230 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 100مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث151
000 116منظمة المرأة العربیة154
000 14صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة155

000 069 1جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  بحوث ودراسات ورصد وتوثیق وٕاعالم وتكوین باعتماد مقاربة النوع االجتماعي4النشاط 

مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة  المنشأة  : 

81155 000 إقتناء وسائل نقل0001
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81121 000 إقتناء تجهیزات0002

81120 000 إقتناء معدات إعالمیة0003

811130 000 المخطط المدیري لإلعالمیة0004

81120 000 الرصیدالوثائقي0005

811200 000 دراسات0006

81180 000 تهیئة مركز البحوث و الدراسات و التوثیق و اإلعالم حول المرأة0015

تشجیعات مباشرة  المنشأة  : 

81154 000 تظاهرات و جوائز0016

000 580جملة النشاط :

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رصد وبحوث ودراسات واحصائیات ومتابعة التشریعات والسیاسات المتعلقة بمناهضة العنف7النشاط 

3241 000 مؤسسات أخرى30

000 1المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة052

000 1جملة النشاط :

000 650 1جملة الوحدة العملیاتیة :

: األسرة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  النهوض باألسرة2النشاط 

302353 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 353منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة000

3025 000 جوائز ومكافآت40

000 5جوائز ومكافآت000
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30760 000 منّظمات ذات صبغة خصوصّیة99

000 60منّظمات ذات صبغة خصوصّیة000

000 418جملة النشاط :

000 418جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المراة والألسرة بتونس3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة والسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المرأة والألسرة بأریانة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة والسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

000 5جملة النشاط :
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000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المرأة واألسرة بمنوبة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة والسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المراة واألسرة ببن عروس6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المراة واألسرة بزغوان7الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المرأة واألسرة ببنزرت8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة المرأة واألسرة بنابل9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007
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000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المرأة واألسرة بباجة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المرأة واألسرة بجندوبة :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة المراة واألسرة بالكاف :C الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بسلیانة :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بالقصرین :E الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بسوسة :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بالقیروان :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014
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000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بالمنستیر :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بالمهدیة :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة المراة و االسرة  بصفاقس :J الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة بقفصة :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بسیدي بوزید :L الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بتوزر :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بقابس :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021
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000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بقبلي :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة المراة و االسرة  بمدنین :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة المراة و االسرة  بتطاوین :Q الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تنفیذ برنامج المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص3النشاط 

3245 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 5المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

000 5جملة النشاط :

000 5جملة الوحدة العملیاتیة :

000 188 2جملة البرنامج الفرعي :

000 188 2جملة البرنامج :
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 :  الطفولة2البرنـامج 

قیادة  برنامج الطفولة  :1البرنامج الفرعي

: االدارة العامة للطفولة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة القیادة و المساندة الخاصة ببرنامج الطفولة1النشاط 

3023 070 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 070 3جمعیات وودادیات أخرى099

30228 000 جوائز ومكافآت40

000 28جوائز ومكافآت000
30714 000 منظمات ذات صبغة خصوصیة02

000 14منظمة الیونیساف482

000 112 3جملة النشاط :

000 112 3جملة الوحدة العملیاتیة :

: مرصد االعالم والتكوین والتوثیق والدراسات حول حمایة حقوق الطفل2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رصد ودراسات وتوثیق ونشر ثقافة حقوق الطفل ودعم المشاركة2النشاط 

32412 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 12المرصد الوطني للطفولة005

000 12جملة النشاط :
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000 12جملة الوحدة العملیاتیة :

: المعهد العالي الطارات الطفولة بقرطاج درمش3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  تعلیم عالي3النشاط 

32412 000 مؤسسات التعلیم العالي05

000 12المعهد العالي إلطارات الطفولة044

000 12جملة النشاط :

000 12جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز الوطني لالعالمیة الموجهة للطفل4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  االعالمیة و التكونولوجیا الموجهة للطفل و الوقایة من مخاطر الفضاء االفتراضي5النشاط 

3244 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 4المركز الوطني لالعالمیة  الموجهة للطفل004

000 4جملة النشاط :

000 4جملة الوحدة العملیاتیة :

: مكتب المندوب العام لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الطفولة المهددة و في خالف  مع القانون4النشاط 

32412 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 12المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 12جملة النشاط :

000 12جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركز االصطیاف و الترفیه بالحمامات6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  اصطیاف و ترفیه6النشاط 

32436 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 36 نوفمبر بالحمامات7مركز اإلصطیاف 010

000 36جملة النشاط :

000 36جملة الوحدة العملیاتیة :

000 188 3جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بونس :2البرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324151 600 مؤسسات الشباب والطفولة13

600 151 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء082

600 151جملة النشاط :

600 151جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324170 200 مؤسسات الشباب والطفولة13

200 170المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو081

200 170جملة النشاط :

200 170جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324243 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 243المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001
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000 243جملة النشاط :

000 243جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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800 581جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  باریانة :3البرنامج الفرعي

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

32483 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 83المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

500 83جملة النشاط :

500 83جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

3247 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 7المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

500 7جملة النشاط :

500 7جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 93جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بمنوبة :4البرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة ببرج العامري2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324225 600 مؤسسات الشباب والطفولة13

600 225المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج العامرى103

600 225جملة النشاط :

600 225جملة الوحدة العملیاتیة :
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: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324153 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 153المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

500 153جملة النشاط :

500 153جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

100 396جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببن عروس :5البرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة برادس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324147 800 مؤسسات الشباب والطفولة13

800 147المركز المندمج للشباب والطفولة برادس084

800 147جملة النشاط :

800 147جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام األنف3الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324101 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 101المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام االنف083

000 101جملة النشاط :

000 101جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324142 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 142المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق085

000 142جملة النشاط :

000 142جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

32483 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 83المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین086



276 نظـام أمـد

000 83جملة النشاط :

000 83جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

32454 300 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

300 54المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

300 54جملة النشاط :

300 54جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32435 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 35المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :



277 نظـام أمـد

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

100 565جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بزغوان :6البرنامج الفرعي

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324188 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 188المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

500 188جملة النشاط :

500 188جملة الوحدة العملیاتیة :



278 نظـام أمـد

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32427 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 27المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

500 27جملة النشاط :

500 27جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

000 218جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببنزرت :7البرنامج الفرعي
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: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

32465 700 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

700 65المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

700 65جملة النشاط :

700 65جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32435 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 35المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  حمایة الطفولة المهددة و في خالف  مع القانون4النشاط 

324345 600 مؤسسات الشباب والطفولة13

600 345المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت087

600 345جملة النشاط :

600 345جملة الوحدة العملیاتیة :

300 448جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  ببنابل :8البرنامج الفرعي

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324248 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 248المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

500 248جملة النشاط :

500 248جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32460 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 60المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

000 60جملة النشاط :

000 60جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007
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000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

500 310جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بباجة :9البرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بباجة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324192 200 مؤسسات الشباب والطفولة13

200 192المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة100

200 192جملة النشاط :

200 192جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324282 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 282المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008
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000 282جملة النشاط :

000 282جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32430 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 30المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

000 30جملة النشاط :

000 30جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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200 506جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بجندوبة :Aالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324141 600 مؤسسات الشباب والطفولة13

600 141المركز المندمج للشباب والطفولة بعین دراهم088

600 141جملة النشاط :

600 141جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324394 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 394المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

500 394جملة النشاط :

500 394جملة الوحدة العملیاتیة :
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: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

100 553جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالكاف :Bالبرنامج الفرعي
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: المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324132 400 مؤسسات الشباب والطفولة13

400 132المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف089

400 132جملة النشاط :

400 132جملة الوحدة العملیاتیة :

: المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324235 800 مؤسسات الشباب والطفولة13

800 235المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة090

800 235جملة النشاط :

800 235جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة4الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

32454 700 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

700 54المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

700 54جملة النشاط :

700 54جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32440 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010
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000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

900 464جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسلیانة :Cالبرنامج الفرعي

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324213 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 213المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

000 213جملة النشاط :

000 213جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32422 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 22المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011
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500 22جملة النشاط :

500 22جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

500 237جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالقصرین :Dالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324229 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 229المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرین093
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000 229جملة النشاط :

000 229جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324570 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 570المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

000 570جملة النشاط :

000 570جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32422 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 22المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

500 22جملة النشاط :

500 22جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

500 823جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسوسة :Eالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324119 800 مؤسسات الشباب والطفولة13

800 119المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة091

800 119جملة النشاط :

800 119جملة الوحدة العملیاتیة :
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: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324135 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 135المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

000 135جملة النشاط :

000 135جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32440 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

800 296جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالقیروان :Fالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324270 800 مؤسسات الشباب والطفولة13

800 270المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز094

800 270جملة النشاط :

800 270جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324355 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 355المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

000 355جملة النشاط :

000 355جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32432 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 32المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

500 32جملة النشاط :

500 32جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014
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000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

300 660جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالمنستیر :Gالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324163 400 مؤسسات الشباب والطفولة13

400 163المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستیر092

400 163جملة النشاط :

400 163جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

32441 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 41المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015
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200 41جملة النشاط :

200 41جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32477 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 77المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

500 77جملة النشاط :

500 77جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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100 284جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بالمهدیة :Hالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بالسواسي2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

32474 000 مؤسسات الشباب والطفولة13

000 74المركز المندمج للشباب و الطفولة بالسواسى101

000 74جملة النشاط :

000 74جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324359 700 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

700 359المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

700 359جملة النشاط :

700 359جملة الوحدة العملیاتیة :
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: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32440 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 40المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

000 40جملة النشاط :

000 40جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

700 475جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بصفاقس :Iالبرنامج الفرعي
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: المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324141 600 مؤسسات الشباب والطفولة13

600 141المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس095

600 141جملة النشاط :

600 141جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324433 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 433المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 433جملة النشاط :

000 433جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32430 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 30المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 30جملة النشاط :

000 30جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

600 606جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقفصة :Jالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة2الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324230 200 مؤسسات الشباب والطفولة13

200 230المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة096

200 230جملة النشاط :

200 230جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324184 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 184المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

500 184جملة النشاط :

500 184جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32427 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 27المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018
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500 27جملة النشاط :

500 27جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

200 444جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بسیدي بوزید :Kالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324404 200 مؤسسات الشباب والطفولة13

200 404المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي بوزید097
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200 404جملة النشاط :

200 404جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324562 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 562المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

800 562جملة النشاط :

800 562جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32427 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 27المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

500 27جملة النشاط :

500 27جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

500 996جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بتوزر :Lالبرنامج الفرعي

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324659 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 659المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

500 659جملة النشاط :

500 659جملة الوحدة العملیاتیة :
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: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32415 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 15المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

000 15جملة النشاط :

000 15جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

500 676جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقابس :Mالبرنامج الفرعي
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: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324220 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 220المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

200 220جملة النشاط :

200 220جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32435 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 35المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

000 35جملة النشاط :

000 35جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

200 257جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بقبلي :Nالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324157 800 مؤسسات الشباب والطفولة13

800 157المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز099

800 157جملة النشاط :

800 157جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324346 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 346المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

500 346جملة النشاط :

500 346جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32420 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 20المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

000 20جملة النشاط :

000 20جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022
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000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

300 526جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بمدنین :Oالبرنامج الفرعي

: المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  رعایة االطفال و ادماجهم9النشاط 

324155 200 مؤسسات الشباب والطفولة13

200 155المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان098

200 155جملة النشاط :

200 155جملة الوحدة العملیاتیة :

: مركبات الطفولة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324213 100 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

100 213المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023
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100 213جملة النشاط :

100 213جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32470 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 70المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

000 70جملة النشاط :

000 70جملة الوحدة العملیاتیة :

: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة5الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :
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300 440جملة البرنامج الفرعي :

الوقایة و الحمایة و االدماج بالمندوبیة الجهویة لشؤون المراة و االسرة  بتطاوین :Pالبرنامج الفرعي

: مركبات الطفولة2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

رعایة االطفال بالوسط الطبیعي  :A النشاط

324235 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 235المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

000 235جملة النشاط :

000 235جملة الوحدة العملیاتیة :

: نوادي الطفولة القارة والمتنقلة وفضاءات الطفولة المبكرة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  التنشیط التربوي واالجتماعي والطفولة المبكرة7النشاط 

32412 500 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

500 12المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

500 12جملة النشاط :

500 12جملة الوحدة العملیاتیة :
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: المكتب الجهوي لحمایة الطفولة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  انشطة مندوبي حمایة الطفولة8النشاط 

3242 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 2المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

000 2جملة النشاط :

000 2جملة الوحدة العملیاتیة :

500 249جملة البرنامج الفرعي :

000 300 14جملة البرنامج :
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 :  كبار السن3البرنـامج 

قیادة برنامج كبار السن :1البرنامج الفرعي

: إدارة كبار السن1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  أنشطة القیادة والمساندة الخاصة بالبرنامج1النشاط 

30214 375 000 المنحة المخولة لإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي04

000 000 12تأجیر أعوان اإلتحاد التونسي للتضامن االجتماعي001
000 200 2منح تسیر مراكز المسنین018
000 175منحة النوادي النهاریة لكبار السن020

30282 400 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

400 82منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة اجتماعیة000

400 457 14جملة النشاط :

400 457 14جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بتونس2الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32453 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 53المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتونس001

800 53جملة النشاط :
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800 53جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بأریانة3الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32459 600 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

600 59المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بأریانة002

600 59جملة النشاط :

600 59جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بمنوبة4الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32430 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 30المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمنوبة003

400 30جملة النشاط :

400 30جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بن عروس5الوحدة العملیاتیة 
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32451 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 51المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببن عروس004

800 51جملة النشاط :

800 51جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن  بزغوان6الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32428 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 28المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بزغوان005

400 28جملة النشاط :

400 28جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن  ببنزرت7الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32439 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 39المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة ببنزرت006
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400 39جملة النشاط :

400 39جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بنابل8الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32445 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 45المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بنابل007

400 45جملة النشاط :

400 45جملة الوحدة العملیاتیة :

: مصلحة كبار السن بباجة9الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32441 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 41المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بباجة008

800 41جملة النشاط :

800 41جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة كبار السن بجندوبة :A الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32430 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 30المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بجندوبة009

200 30جملة النشاط :

200 30جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بالكاف :B الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32419 600 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

600 19المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالكاف010

600 19جملة النشاط :

600 19جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بسلیانة :C الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32412 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 12المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسلیانة011

000 12جملة النشاط :

000 12جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بالقصرین :D الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32478 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 78المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقصرین012

400 78جملة النشاط :

400 78جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن  بسوسة :E الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32428 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 28المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسوسة013
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800 28جملة النشاط :

800 28جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بالقیروان :F الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32437 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 37المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالقیروان014

800 37جملة النشاط :

800 37جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بالمنستیر :G الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32419 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 19المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمنستیر015

000 19جملة النشاط :

000 19جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة كبار السن  بالمهدیة :H الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32430 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 30المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بالمهدیة016

200 30جملة النشاط :

200 30جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن  بصفاقس :I الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32439 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 39المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بصفاقس017

800 39جملة النشاط :

800 39جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بقفصة :J الوحدة العملیاتیة
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البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

3247 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 7المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقفصة018

200 7جملة النشاط :

200 7جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن سیدي بوزید :K الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32439 000 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

000 39المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بسیدي بوزید019

000 39جملة النشاط :

000 39جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن توزر :L الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32426 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 26المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتوزر020
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400 26جملة النشاط :

400 26جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن بقابس :M الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32450 400 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

400 50المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقابس021

400 50جملة النشاط :

400 50جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن قبلي :N الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32480 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 80المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بقبلي022

200 80جملة النشاط :

200 80جملة الوحدة العملیاتیة :
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مصلحة كبار السن مدنین :O الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

324103 800 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

800 103المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بمدنین023

800 103جملة النشاط :

800 103جملة الوحدة العملیاتیة :

مصلحة كبار السن تطاوین :P الوحدة العملیاتیة

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  الرعایة واالحاطة واالدماج2النشاط 

32479 200 المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة20

200 79المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة بتطاوین024

200 79جملة النشاط :

200 79جملة الوحدة العملیاتیة :

000 490 15جملة البرنامج الفرعي :

000 490 15جملة البرنامج :
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 :  القیادة و المساندة9البرنـامج 

القیادة و المساندة و التنسیق :1البرنامج الفرعي

: القیادة والمساندة1الوحدة العملیاتیة 

البیــانف . ف
بحساب الدینار

اإلعتمادات الفصل

:  القیادة والمساندة والتنسیق1النشاط 

3021 800 000 منح لفائدة جمعیات وودادیات ذات صبغة إجتماعیة08

000 800 1ودادیات األعوان001

000 800 1جملة النشاط :

000 800 1جملة الوحدة العملیاتیة :

000 800 1جملة البرنامج الفرعي :

000 800 1جملة البرنامج :

000 778 33 جملة الموارد العامة للمیزانیة

33 778 000 الجملة العامـة :
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المؤسسات  البرامج

ألف دینار

 كما  یلي2021في ما یتعلق بالمؤسسات التابعة للمهمة ، یمكن توزیع تقدیرات نفقاتها لسنة 

الجملةنفقات التدخالتنفقات التسییرنفقات التأجیر
منحة الدولةمنحة الدولةمنحة الدولةموارد ذاتیةمنحة الدولة موارد ذاتیةموارد ذاتیةموارد ذاتیة

199 2المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص 1 5235555012150

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

419 298121

168المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 48120

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتونس

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بأریانة

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بمنوبة

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
ببن عروس

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بزغوان

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
ببنزرت

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بنابل

7 5 2
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المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بباجة

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بجندوبة

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالكاف

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسلیانة

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالقصرین

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسوسة

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالقیروان

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالمنستیر

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالمهدیة

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بصفاقس

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقفصة

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسیدي بوزید

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتوزر

7 5 2
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المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقابس

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقبلي

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بمدنین

7 5 2

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتطاوین

7 5 2

251مؤسسات  أخرى 2501

المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد
المرأة

251 1 250

 مؤسسات غیر خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

1 780 1 5232575050

780 1مؤسسات  البحث 1 5232575050

مركز  البحوث  والتوثیق  واإلعالم  حول
المرأة

50 1 780 50 257 1 523

401 16الطفولة 1905 02324411 188244

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

16 401 1905 02324411 188244

387مؤسسات التعلیم العالي 190185251225

25المعهد العالي إلطارات الطفولة 387 12 25 185 190

903 5مؤسسات الشباب والطفولة 1 8362194 067219
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المركز الوطني لالعالمیة
الموجهة للطفل 

107 214 4 107 210

232المرصد الوطني للطفولة 12 220

96 نوفمبر بالحمامات7مركز اإلصطیاف  186 36 96 150

10المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 218 170 10 48

المركز المندمج للشباب والطفولة بحي ال
 خضراء

5 192 152 5 40

المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام ا
النف

139 101 38

198المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 148 50

194المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 142 52

119المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرین 83 36

424المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 346 78

المركز المندمج للشباب والطفولة بعین د
راهم

204 142 62

179المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 132 47

310المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقیة 236 74
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165المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 120 45

المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنس
تیر

213 163 50

المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصر
ین

307 229 78

346المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 271 75

المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاق
س

184 142 42

310المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 230 80

 المركز المندمج للشباب والطفولة بسیدي
بوزید

502 404 98

المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردا
ن

210 155 55

1المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز 216 158 1 58

252المركز المندمج للشباب و الطفولة بباجة 192 60

المركز المندمج للشباب و الطفولة
بالسواسى

104 74 30

المركز المندمج للشباب و الطفولة ببرج
العامرى

286 226 60

111 10المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 3 0027 109
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المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتونس

414 272 142

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بأریانة

166 93 73

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بمنوبة

251 171 80

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
ببن عروس

207 91 116

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بزغوان

322 218 104

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
ببنزرت

233 103 130

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بنابل

471 311 160

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بباجة

444 314 130

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بجندوبة

514 412 103

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالكاف

218 97 121

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسلیانة

341 238 103

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالقصرین

723 595 129

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسوسة

312 177 135
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المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالقیروان

537 390 148

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالمنستیر

286 121 166

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالمهدیة

551 402 149

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بصفاقس

618 465 153

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقفصة

331 214 117

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسیدي بوزید

741 592 149

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتوزر

785 677 109

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقابس

377 257 120

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقبلي

480 369 112

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بمدنین

458 285 173

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتطاوین

335 250 85

061 1كبار السن 291 033

 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

1 061 291 033
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061 1المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 291 033

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتونس

55 54 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بأریانة

61 60 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بمنوبة

32 30 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
ببن عروس

53 52 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بزغوان

30 28 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
ببنزرت

41 39 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بنابل

47 45 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بباجة

43 42 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بجندوبة

31 30 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالكاف

21 20 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسلیانة

13 12 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالقصرین

80 78 1
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المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسوسة

30 29 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالقیروان

39 38 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالمنستیر

20 19 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالمهدیة

31 30 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بصفاقس

41 40 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقفصة

8 7 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسیدي بوزید

40 39 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتوزر

28 26 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقابس

52 50 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقبلي

81 80 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بمدنین

105 104 1

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتطاوین

80 79 1

080 3القیادة و المساندة 3 080
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 مؤسسات خاضعة لمجلة المحاسبة
العمومیة

3 080 3 080

080 3المندوبیات الجهویة لشؤون المرأة و األسرة 3 080

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتونس

100 100

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بأریانة

110 110

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بمنوبة

110 110

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
ببن عروس

80 80

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بزغوان

90 90

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
ببنزرت

100 100

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بنابل

90 90

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بباجة

120 120

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بجندوبة

120 120

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالكاف

120 120

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسلیانة

130 130
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المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالقصرین

200 200

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسوسة

90 90

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالقیروان

120 120

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالمنستیر

110 110

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بالمهدیة

160 160

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بصفاقس

160 160

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقفصة

130 130

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بسیدي بوزید

200 200

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتوزر

200 200

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقابس

150 150

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بقبلي

130 130

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بمدنین

150 150

المندوبیة الجهویة لشؤون المرأة و األسرة
بتطاوین

110 110
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741 22الجمـــلة العامة 17138 68729412 342294



تحویالت الدولة للمؤسسات العمومیة بعنوان نفقات ذات صبغة تنمویة

نظـام أمـد

إعتمادات الدفع

337

المؤسسات إعتمادات على البرامج
ق خ م

الجملة إعتمادات على
م ع م

بحساب األلف دینار

580المرأة واألسرة وتكافؤ الفرص 580 1

54تشجیعات مباشرة 54

526مركز البحوث  والتوثیق واإلعالم حول المرأة 526

580الجمـــلة العامة 580
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