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 سلسلــة النتائــج                                     

  
  PRODUITS - OUTPUTSلمنتجاتا  OUTCOMES- EFFETS   المحاصيل

  التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف: محور 
نسبة بطالة الفتيات والنساء في الريف تراجعت  2020سنة  .1

  نقاط )5(بخمس

القدرات والمهارات المهنية للفتيات وللنساء في الريف . 1.1

  تطورت   

الريف من برنامج وطني يساعد على مرور العامالت في  .1.2

القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل تم وضعه واعتماده من 

  جميع الجهات المعنية   

النساء في الريف منخرطات في االقتصاد االجتماعي  .2

  والتضامني

النساء والمجتمعات المحلية في الريف واعية بأهمية  .1.2

  االقتصاد االجتماعي والتضامني   

االجتماعي والتضامني في الريف مركّزة هياكل االقتصاد  .2.2

  وفاعلة وتتمتّع بتمييز تفاضلي

مستوى وعي النساء في الريف بحقهن في امتالك وسائل  .1.3  نسبة حيازة المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج تطورت .3

  اإلنتاج وخاصة األرض ارتفع

النساء في الريف مدركات للفرص المتاحة لحيازة وسائل . 2.3

  ج  اإلنتا
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تعتمد التمييز اإليجابي بما ترتيبية نصوص تشريعية و .3.3

  شجع على حيازة المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج ي

تشجيعات لتيسير نفاذ منتجات النساء في الريف إلى  .1.4  النساء المنتجات في الريف يسوقن منتجاتهن .4

  األسواق اعتمدت وتنفّذ  

في ية تولي منتجات المرأة الهياكل والمؤسسات العموم .2.4

  الريف أفضلية في التزود  

  التمكين االجتماعي للفتيات والنساء في الريف: محور

الفتيات في الريف يواصلن دراستهن وينتفعن بحقهن في تعليم  .1

  كامل وجيد

الظروف المادية الضرورية للدراسة والتنقّل متوفرة في  .1.1

  الريف وتساعد على عدم االنقطاع

والمجتمعات المحلية في الريف واعون بأهمية  األسر .1.2

  مواصلة البنت لتعليمها وممارسة حقوقها في ذلك 

األوالد والبنات ال يشتغلون قبل السن القانونية لذلك والمتّفقة  .2

  مع المعايير الدولية

  األولياء يدركون مخاطر تشغيل األطفال .1.2

ع المدني الهياكل العمومية المختصة ومكونات المجتم.2.2

  يتصدون لظاهرة تشغيل األطفال وللوسطاء في ذلك  واإلعالم 

النساء في الريف يشتغلن في ظروف الئقة وتضمن لهن  .3

  السالمة

النساء والمشغلون واعون بأخطار النقل غير النظامي .1.3

  لألشخاص وال يعتمدونه

آليات لنقل العامالت الفالحيات في ظروف آمنة معتمدة .2.3

  ةومفعل



4 

 

النساء والمشغلون واعون بالمضاعفات الصحية لبعض .3.3

  ويتخذون اإلجراءات الوقائية لذلك الفالحةالمواد المستعملة في 

النساء العامالت الفالحيات محميات من المضاعفات الصحية .4.3

  لبعض المواد المستعملة في الزراعة

هن في نسبة النساء في الريف الالتي يتمتعن بحق 2020سنة  .4

  %20الحماية االجتماعية تطورت ب

لحماية اإلجراءات تشجع على تغطية أوسع باالقوانين و.1.4

  االجتماعية للنساء العامالت وغير العامالت في الريف  

خدمات الحماية االجتماعية متاحة وقريبة من المرأة .2.4

  واألسرة في الريف  

خدمات صحية  الفتيات والنساء في الريف يتمتعن بحقهن في .5

 جيدة ومتاحة للجميع

  

  

  

  

  

تقدم خدمات صحية منتظمة، جيدة ومندمجة للفتاة  هياكل.1.5

  الريف  وللمرأة في 

المستشفيات الجهوية بالواليات ذات الصبغة الريفية .2.5

  متطورة، تقدم خدمات مندمجة وتشع على كامل الوالية  

   

  

 لحياة العامةمشاركة الفتيات والنساء في ا: محور
  

الفتيات والنساء في الريف يمارسن كامل حقوقهن كمواطنات  .1

  دون أي تمييز أو إقصاء

  كمواطنات   الفتيات والنساء في الريف واعيات بحقوقهن.1.1

الهيئات والمجالس المنتخبة توفّر فرص مشاركة إيجابية .2.1
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  للفتيات والنساء في الريف

ف المشاركات في االنتخابات نسبة الفتيات والنساء في الري .2

  %15المحلية والجهوية والوطنية تطورت بـ

الفتيات والنساء في الريف لهن بطاقات كل  2020سنة .1.2

  تعريف وطنية

خدمات إعالم وتوجيه وتنشيط وتثقيف قانوني واجتماعي  .3

  متاحة للنساء والفتيات في المناطق الريفية

دمات الجوار فضاءات متعددة اإلختصاصات لتقديم خ.1.3

ولإلعالم والتوجيه والتثقيف لفائدة الفتاة والمرأة في الريف 

  مهيئة ومجهزة ودخلت حيز النشاط

  تحسين جودة الحياة للفتاة والمرأة في الريف: محور

ت والنساء في الريف يتمتّعن بحقوقهن في الثقافة االفتي. 1

  والترفيه

ن مواعيد النساء والفتيات في الريف يحضر 2020سنة .1.1

  وتظاهرات ثقافية وفنية منتظمة ويمارسن أنشطة ثقافية

  توفير المعطيات الدقيقة والمحينة: محور 
المنظومات اإلحصائية الوطنية والقطاعية مراعية للنوع .1

  االجتماعي

كل المنظومات اإلحصائية الوطنية والقطاعية  2020سنة .1.1

  اإلقامةتراعي النوع االجتماعي ومفصلة حسب وسط 
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  برنامج العمــــل
  يتطلّب هذا البرنامج إحداث هيئة تنسيق ومتابعة مكلفة بتنفيذ

  األنشطة المشتركة للوزارات المعنية و ممثلة على النطاق الجهوي و المحلي
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  )1( التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف: 1محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

 طالة النساء والفتيات في الريفالتقليص من نسبة ب �
  تنمية قدرات الفتيات والنساء في الريف ومهاراتهن �
  تيسير النفاذ إلى األسواق  –تيسير مرور النساء والفتيات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل �

  نسبة بطالة الفتيات والنساء في الريف تراجعت بخمس نقاط  2020سنة : OUTCOME 1المحصول 

  القدرات والمهارات المهنية للفتيات وللنساء في الريف تطورت   :  OUTPUT.  1.1المنتج 

الجهة المسؤولة   النشاط/ البرنامج

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

تقديرات   مؤشر البلوغ

  الميزانية

  اإلنجاز فترة 

لرفع من تشغيلية تنمية القدرات ل

النساء في الريف ودعم التشغيل 

  :تيالذا
في تقنيات  مندمج برنامج تكوينوتنفيذ وضع 

وفي التحويل وفي في القطاع الفالحي اإلنتاج 

   وإدارتها والتصرف فيهاإحداث المشاريع 

  متواصل

ــة  وزارة الفالحـــ
والمــوارد المائيــة  

ــري  ــيد البح  -والص

وزارة المرأة واألسرة 

  والطفولة

وزارة التكوين المهني 
وزارة  - والتشغيل

ناعات السياحة والص

المجتمع  - التقليدية

  المدني

 900: 2017سنة 
  منتفعة 

: 2020سنة 
2600  

 د.أ 750
وزارة (

 632: الفالحة

وزارة + د .أ

 118: المرأة
  )د.أ

انطالقا من السنة 
 -2017التكوينية 

2018  
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تأهيل اليد لتكوين ووضع وتنفيذ برنامج 

  في القطاع الفالحي )األجيرة( العاملة النسائية

  جديد

  

واألسرة رة المرأة وزا

  والطفولة

اإلتحاد  – وزارة الفالحة

التونسي للفالحة والصيد 
المجتمع  - البحري

  المدني

عـــدد النســـاء 

المنتفعات بتكـوين  
تقني اشهادي فـي  

  المجال الفالحي

: 2020ســــنة

يتضــاعف هــذا 
ــس   ــدد خم الع

  أضعاف  

انطالقا من سنة   د.أ 100

2018  

ات توفير اإلطار المشجع على تطـوير قـدر  

  :المرأة في الريف
 )على عـين المكـان  ( التقنيتقريب التكوين 

لنساء والفتيات في المناطق ل المشفوع بشهادة 

   تكوين متنقلةات الريفية بإيجاد وحد

  جديد
  

ــة  وزارة الفالحـــ
والمــوارد المائيــة  

  والصيد البحري

واألسـرة  وزارة المرأة 
ــة ــة   -والطفول الوكال

التونســـية للتكـــوين 

ان الوطني الديو-المهني

   للصناعات التقليدية

  :2017سنة  
امرأة وفتاة  100 -

يتلقين تكوينا علـى  

  عين المكان

  : 2020سنة
ــدتان  - وحــ

متنقلتان لتكـوين  

النساء تنشـطان  

  في الريف

امــرأة  750 -
ــين   ــاة يتلق وفت

تكوينا على عين 

  المكان

  

انطالقا من السنة   د.أ 500
 -2017التكوينية 

2018  

   



9 

 

  )2( ين االقتصادي للفتيات والنساء في الريفالتمك: 1محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

 التقليص من نسبة بطالة النساء والفتيات في الريف �

  تنمية قدرات الفتيات والنساء في الريف ومهاراتهن �
  اق تيسير النفاذ إلى األسو –تيسير مرور النساء والفتيات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل �

  نسبة بطالة الفتيات والنساء في الريف تراجعت بخمس نقاط  2020سنة : OUTCOME 1المحصول 

برنامج وطني يساعد على مرور العامالت في الريف من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل تم وضعه واعتماده من :  OUTPUT.  2.1المنتج 

  جميع الجهات المعنية   

الجهة المسؤولة   شطةاألن/ البرامج 
  الرئيسية

مؤشر   الشركاء
  االنطالق

مؤشر 
  البلوغ

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية

 دفع المبادرة اإلقتصادية النسائيةالوطني ل البرنامج

  )مرافقة، تمويل، متابعةتكوين، توجيه، ( الخاصة 

  
  متواصل

وزارة المــــرأة 

  واألسرة والطفولة
وزارة الســـــياحة 

 ليديـة، والصناعات التق
ــة، وزارة  وزارة الفالح

ــي  ــوين المهنـ التكـ
البنك التونسي  والتشغيل،

ــامن، ــع  للتض المجتم
  المدني

عدد المشـاريع  

ــائية  النســـ

  477: المحدثة

: 2020سنة 

تطور العـدد  

ــى   1900إل

مشــــروع 
 نسائي

وزارة (د .م 7.2

  )المرأة

من  انطالقا

2017   

   ةبرنامج التمكين اإلقتصادي لألسر التي تعيلها امرأ
تكوين تقني تكميلي في اختصاصات متنوعة، تكوين ( 

 )في تسيير مشروع صغير والتصرف فيه، تمويل 

  متواصل

وزارة المــــرأة 
  والطفولة واألسرة

ــة،   ــالس الجهوي المج
الشؤون اإلجتماعية، .وز
التنميــة واإلســتثمار .و

والتعاون الدولي، وزارة 
ــة، و ــياحة .الفالح الس

: 2017سنة 
امرأة 150

 ةمعيلة ألسر

  منتفعة

امرأة  600
 معيلة ألسرة

  منتفعة

انطالقا من   د. م 2
2017  
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والصناعات التقليديـة،    
. و.صناعة والتجارةال.و

التكوين المهني والتشغيل 
  ، جمعيات تنموية 

إعداد وتنفيذ برنامج تأطير ومرافقة تقنية  للفالحات 

 والناشطات في الصيد البحري
  متواصل 

ــنة     وزارة الفالحة  :  2017س

  منتفعة 2000

:     2020سنة 

  منتفعة 7550

  2017ابتداء من   د .أ 50
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  )3( التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف: 1محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

 التقليص من نسبة بطالة النساء والفتيات في الريف �

  تنمية قدرات الفتيات والنساء في الريف ومهاراتهن �
  تيسير النفاذ إلى األسواق  –ور النساء والفتيات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكلتيسير مر �

  

  الفتيات والنساء في الريف منخرطات في االقتصاد االجتماعي والتضامني: OUTCOME 2المحصول 

  قتصاد االجتماعي والتضامنيالفتيات والنساء والمجتمعات المحلية في الريف واعية بأهمية اال:  OUTPUT.  1.2المنتج 

  هياكل االقتصاد االجتماعي والتضامني في الريف مركّزة وفاعلة وتتمتّع بتمييز تفاضلي:  OUTPUT.  2.2المنتج 

  

الجهة   األنشطة/  البرامج  

المسؤولة 

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

تقديرات   مؤشر البلوغ

  الميزانية

  فترة اإلنجاز

مي توعوي موجه للنساء إعالرنامج إعداد وتنفيذ ب

الريف حول اإلقتصاد اإلجتماعي والفتيات في 

 :والتضامني 

حمالت تحسيس وتعريف باإلقتصاد اإلجتماعي   -
والتضامني، تكوين المكونين، تكوين المنتفعات و 

مرافقتهن في إحداث وتسيير هياكل اإلقتصاد 

اإلجتماعي والتضامني، زيارات ميدانية لتجارب 

ــة  وزارة الفالحـ

والموارد المائيـة  

   والصيد البحري

أة وزارة المــــر
  واألسرة والطفولة،

  

  

ــياحة   وزارة الس

ــناعات  والصــ

ــة، وزارة  التقليدي

الشؤون المحليـة  
والبيئة، المجتمـع  

  .المدني

  

: 2017سنة 

هيكل مهني  64

  نسائي 

  
  

  

  

: 2020سنة 

هيكل مهني  120

  نسائي جديد 

  
  

  

  

ــف  476 ألــ

ــار وزارة (دينـ
. أ 336: الفالحة

 وزارة+  د

   )د.أ 140: المرأة

  
  

   2018انطالقا من 
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 ،،حة،ناج

وطني إلحداث هياكل مهنية وضع وتنفيذ برنامج  -

 نسائية في إطار اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني
في مجاالت الفالحة والصناعات التقليدية 

تحفيز، تدعيم (والخدمات واإلقتصاد األخضر

  ).لإلنتاجبمعدات جماعية 

  جديــد

  

    

  

  

  

  

 

  

وضع وتنفيذ برنامج لتركيز المؤسسات الجماعية 

الصغرى في المناطق الجبلية نصفها مؤسسات 

   .نسائية

  متواصل                

وزارة الفالحـــة 

والموارد المائيـة  

  والصيد البحري 

ــوين   وزارة التك

المهني والتشغيل، 

وزارة التنميـــة 

واالســـــتثمار 
والتعاون الـدولي،   

  جتمع المدنيالم

مؤسسات  10  )مؤسسات( 4

  2020بحلول 

تمويل ( د. أ 500

في إطار التعاون 

  )الدولي

2018-2020  

تنفيذ مشروع نموذجي مندمج للنهوض بآليات 
اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني بواليات باجة 

في إطار التناصف بين (وجندوبة والكاف وسليانة

  )النساء والرجال

  متواصل

ــوين  وزارة التكـ
المهني والتشغيل، 

ــل   ــة العم منظم

  الدولية     

وزارة الفالحــة، 
ــرأة،  وزارة المـ

ــة،  وزارة التنميـ

ــام   ــاد الع اإلتح

التونسي للشـغل،  
التحــاد التونســي 

للفالحة والصـيد  

البحري، اإلتحـاد  

التونسي للصناعة 
ــارة  والتجــــ

هيكل مهني  20  
نسائي على األقل 

في كل والية من 

يات األربـع   الوال

  تم إحداثه 

تمويــل (د.م 2.5
في إطار التعاون 

  )الدولي

2017- 2019  
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ــناعات  والصــ

  التقليدية

مراجعة مجلة الغابات باتجاه تمكين النساء قاطنات 

الغابات والمنتظمات في هياكل االقتصاد االجتماعي 

والتضامني من رخص لالستغالل االقتصادي للموارد 

اريخ استغالل قرار السيد وزير الفالحة بت( الغابية 
حول تمكين مجامع التنمية الفالحية  2017جانفي  27

من استغالل المراعي والغابات في إطار تجربة 

  )رعوية - مواقع غابية 10نموذجية في 

    

مجلس نواب   وزارة الفالحة

الشعب، السلط 

الجهوية، المجتمع 

  المدني

عدد سكان 

الغابات الذين 

يستغلون 

الموارد الغابية 
بصفة قانونية 

المحافظة  ومع

على االستدامة 

  البيئية

هيكـــــل  20

ــادي  اقتصـــ

تضامني نسـوي  

   2020في سنة 

  2018سنة   الشيء

إقرار تزود المطاعم المدرسية في المناطق الريفية 
ودور المسنين ومركبات الطفولة بصفة تفاضلية بنسبة 

من حاجياتها من المواد الغذائية، مباشرة وبناء على 

االقتصاد االجتماعي  كراس شروط، من هياكل

  والتضامني النسائية بمناطقها، إن وجدت   

  

ــة،  وزارة التربيـ
وزارة المــــرأة 

  واألسرة والطفولة

رئاسة الحكومة، 

  ، وزارة الفالحة
الحجم الحالي 
للمواد الغذائية 

التي تتزود بها 

المطاعم 

المدرسية من 
منتجات المرأة 

  في الريف 

تطور هذه النسبة 
سنة   % 20بـ 

2020  

     2018سنة   ال شيء
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  )4(التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف: 1محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

 التقليص من نسبة بطالة النساء والفتيات في الريف 

  تنمية قدرات الفتيات والنساء في الريف ومهاراتهن
  تيسير النفاذ إلى األسواق  –لقطاع المهيكلتيسير مرور النساء والفتيات من القطاع غير المهيكل إلى ا

  نسبة حيازة المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج تطورت : OUTCOME 3المحصول 

  مستوى وعي الفتيات والنساء في الريف بحقهن في امتالك وسائل اإلنتاج وخاصة األرض ارتفع:  OUTPUT. 1.3المنتج 

  البرامج

  األنشطة

الجهة 

المسؤولة 

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

تقديرات   مؤشر البلوغ

  الميزانية

  فترة اإلنجاز

برنامج تحسيسي توعوي لفائدة النساء والفتيات في 

والمحيط االجتماعي بخصوص الحق  الوسط الريفي

  :وإعمال الحق في امتالك وسائل اإلنتاج

حملة توعوية للنساء ومحيطهن االجتماعي حول *

  . تماعية للمرأة  حيثما كانتالحقوق االقتصادية واالج
حملة توعية للنساء في الوسط الريفي لتثمين *

     .قدراتهن على امتالك المبادرة والمشاركة في اإلنتاج 

  جديـــد

وزارة المـــرأة و 

  سرة و الطفولةاأل

وزارة الفالحة و 

الموارد المائية و 

  الصيد البحري 
وزارة السياحة و 

  الصناعات التقليدية 

  

نسبة النساء -

في الريف 

ممتلكات ال
 لوسائل اإلنتاج

  %4حاليا 

  

ه النسبة تطور هذ

سـنة   % 8إلى 

2020  
  

  2018سنة   .ألف د 60

  للمشاريع الناجحة مرافقة برامج توجيه و 

  :و ذات قيمة مضافة عالية

وزارة المرأة 

  واألسرة والطفولة

  الفالحة اتوزار

  الموارد المائية و
التكوين المهني و

المعدل السنوي 

لعدد المعارض  
المنظمة في هذا 

معرض على 

األقل في كل سنة 
  والية 20في 

-2019 تيسن  .ألف د 180

2020   



15 

 

تنظيم معارض متنقلة في المناطق الريفية لمشاريع *

ار التجارب استثم. (ناجحة لنساء رائدات من الريف

  )والمبادرات الناجحة

  جديـــد     

  والتشغيل

 السياحةو

والصناعات 
التقليدية، والتجارة 

والصناعة، 

  مدنيالمجتمع وال

المجال في 

  ق الريفيةالمناط

  

  )5( التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف: 1محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

 التقليص من نسبة بطالة النساء والفتيات في الريف �

  تنمية قدرات الفتيات والنساء في الريف ومهاراتهن �
  تيسير النفاذ إلى األسواق  –ير مرور النساء والفتيات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكلتيس �

  نسبة حيازة المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج تطورت : OUTCOME 3المحصول 

  لفرص المتاحة لحيازة وسائل اإلنتاجلالفتيات والنساء في الريف مدركات :  OUTPUT.  2.3المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة  امج  البر
  الرئيسية

مؤشر   الشركاء
  االنطالق

تقديرات   مؤشر البلوغ
  الميزانية

  فترة اإلنجاز

وضع وتنفيذ برنامج للتعريف بمختلف الفرص -
المتاحة لتطوير حيازة المرأة في الريف لوسائل 

اإلنتاج من امتالك واستغالل لألرض، واالستفادة من 

  .نكيالتمويل العمومي والب

وزارة المــــرأة 
  واألسرة والطفولة

  الفالحة ةوزار
 والموارد المائيـة 

   والصيد البحري،

ــوين زارة و التكـ

  المهني والتشغيل

مستوى معرفـة  
ــي   ــاء ف النس

الريف لفـرص  

حيازة وسـائل  

  اإلنتاج

ــذا  ــور ه تط
ــتوى ا لمســ

سـنة   %30بـ

2020  

  2020و 2019سنتا   .ألف د 60
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  جديـــد     .
  

الســـياحة زارة و

ــناعات  والصــ

ــة، و زارة التقليدي
المالية، والمجتمع 

  المدني

دليل الفرص والخدمات "إعداد وتوزيع واستثمار -

  .       "  المتوفرة للمرأة في الريف

  جديـــد

وزارة المرأة 

  واألسرة والطفولة

كل األطراف 

المعنية بوضع 

المرأة في الريف 

اقتصاديا 
  واجتماعيا

  وثيقة الدليل-  الدليلوثيقة 

د عـــــد-

ــلين  المتحصـ

  عليه

الربع األول من سنة   .آالف د 10

2019  

  

  )6( التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف: 1محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

   التقليص من نسبة بطالة النساء والفتيات في الريف �
  تنمية قدرات الفتيات والنساء في الريف ومهاراتهن �

  تيسير النفاذ إلى األسواق  –ات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكلتيسير مرور النساء والفتي �

  نسبة حيازة المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج تطورت : OUTCOME 3المحصول 

  جابي في ذلك  النصوص التشريعية والترتيبية تشجع على حيازة المرأة الريفية لوسائل اإلنتاج وتعتمد التمييز اإلي:  OUTPUT.  3.3المنتج 

الجهة   األنشطة/ البرامج  

المسؤولة 

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

تقديرات   مؤشر البلوغ

  الميزانية

  فترة اإلنجاز
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  الرئيسية

اعتماد التمييز اإليجابي لفائدة المرأة في الريف عند  -
  .إسناد   المقاسم الفالحية

وزارة أمالك 
الدولة والشؤون 

وزارة العقارية، 

لسلط الفالحة، ا

  الجهوية

وزارة المرأة 
واألسرة والطفولة، 

السلط الجهوية، 

  المجتمع المدني

نسبة النساء 
المتحصالت 

على مقاسم 

  فالحية 

 2020سنة 
تطور هذه 

 15النسبة بـ 

%  

  2018انطالقا من   ال شيء

وضع وتنفيذ حمالت مناصرة ودعم  لتيسير حيازة  -

      .لريف لوسائل اإلنتاجاالمرأة في 

  جديـــد               

وزارة المــــرأة 

واألسرة والطفولة، 

  وزارة الفالحة

الدعائم المتوفرة   المجتمع المدني

  حاليا

عدد أنشطة -

 الدعم

  ، والمناصرة
الدعائم -

  اإلتصالية

  2019سنة   .ألف د 20

  

  )7(التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف: 1محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

 قليص من نسبة بطالة النساء والفتيات في الريفالت �
  تنمية قدرات الفتيات والنساء في الريف ومهاراتهن �
  تيسير النفاذ إلى األسواق  –تيسير مرور النساء والفتيات من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل �

  منتجاتهن  الفتيات والنساء المنتجات والحرفيات في الريف يسوقن: OUTCOME 4المحصول 

  تشجيعات لتيسير نفاذ منتجات الفتيات والنساء في الريف إلى األسواق اعتمدت وتنفّذ  :  OUTPUT.  1.4المنتج 
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الجهة المسؤولة   األنشطة/ البرامج  
  الرئيسية

مؤشر   الشركاء
  االنطالق

تقديرات   مؤشر البلوغ
  الميزانية

  فترة اإلنجاز

جات المرأة لعرض وبيع منت قارةتركيز نقاط  -
منشور (الريفية بمعدل واحدة في كل والية على األقّل

السيد وزير الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 
    )13/10/2016بتاريخ  226عدد 

  جديـــد

التجارة وزارة   وزارة الفالحة
والصناعة، وزارة 

والصناعات السياحة

التقليدية، مجتمع 

  مدني

نقاط عرض  4 
وبيع في سنة 

2017  

نقاط  10  
عرض  بيع 

إضافية سنة 

2020  

   2017انطالقا من   .ألف د 500

وضع برنامج لمساعدة النساء المنتجات في المناطق 

: سلسلة القيمةباعتماد (الريفية على تسويق منتجاتهن 

مصدر "شهادة  - عرض  -تعليب - تصميم
.     )  Produit à origine contrôlée"مراقب

  جديـــد

أة وزارة المــــر

  واألسرة والطفولة،

ــناعة  وزارة الص

والتجارة ، وزارة 

ــياحة  الســــ
ــناعات  والصــ

التقليدية، المجتمع 

الســلط  -المــدني

  الجهوية

ــود  -  ال يوجد برنامج وجــ

برنامج واليات 

  تنفيذه وتقييمه
عدد النسـاء   -

ــات  المنتجــ

المنتفعــــات 

   بالبرنامج

 .ألف د 100

  )تعاون دولي(

  2019انطالقا من سنة 

موقع إلكتروني للتعريف بمنتجات النساء إحداث  -

      .في المناطق الريفية وتسويقها 

  جديـــد  

وزارة المرأة 

واألسرة والطفولة،  

ــا  وزارة تكنولوجي

ــال  االتصــــ
واإلقتصاد الرقمي، 

ــناعة  وزارة الص

ــارة ،  والتجـــ

  المجتمع المدني

عدد المواقع 

  حاليا

ــع  الموقـــ

ــي  اإللكترونـ
أحدث ودخـل  

  حيز النشاط

  2019انطالقا من   .ألف د 30
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بعث شبكة لتجميع منتجات النساء في المناطق  -

  الريفية بهدف تسويقها

  جديـــد                     

وزارة المــــرأة 

  واألسرة والطفولة،

ــناعة  وزارة الص

والتجارة ، وزارة 

ــياحة  الســــ
ــناعات  والصــ

التقليدية، المجتمع 

  المدني

ال توجد شبكة 

  للتجميع

شبكة محدثة 

  مليةوع

  2020و  2019سنتا   .ألف د 100

التجارية الكبرى في  المؤسساتتركيز شراكة مع -

 للمؤسسة لتخصيص" المسؤولية المجتمعية"إطار

فضاءات لعرض وبيع منتجات النساء في المناطق 
  .    الريفية

  جديـــد

وزارة المــــرأة 

  واألسرة والطفولة 

  
  

وزارة المرأة 

واألسرة والطفولة، 

اعة و وزارة الصن
  التجارة  

الفضاءات عدد 

ــة  المخصصـ

لعرض وبيـع  
منتجات النساء 

  في الريف

عدد اتفاقيات -

الشــــراكة 

المبرمــة مــع 
في ؤسسات الم

المسؤولية "إطار

  "المجتمعية

عـــــدد -

ــاءات  الفضـ
ــة  المخصصـ

منتجات  لعرض

ــي  ــاء ف النس

  الريف

     2019سنة   الشيء

وضع وتنفيذ خطة اتصالية للتعريف والترويج  -

التسويق التضامني لمنتجات المرأة في  لمفهوم
  الريف،

  جديـــد

وزارة المــــرأة 

  واألسرة والطفولة، 

وزارة الفالحة 

وزارة التجارة 
والصناعة، وزارة 

السياحة 

والصناعات 

مستوى التسويق 

التضامني 
  الحالي

تطور حجم 

التسويق 
التضامني إلى 

الضعفين سنة 

2020  

  2019انطالقا من   .ألف د 50
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التقليدية، المجتمع 

  المدني،  اإلعالم
  

  )8( التمكين االقتصادي للفتيات والنساء في الريف: 1محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

 التقليص من نسبة بطالة النساء والفتيات في الريف �

  تنمية قدرات الفتيات والنساء في الريف ومهاراتهن �
  تيسير النفاذ إلى األسواق  –إلى القطاع المهيكلتيسير مرور النساء والفتيات من القطاع غير المهيكل  �

  يسوقن منتجاتهن  الفتيات والنساء المنتجات والحرفيات في الريف:  OUTCOME   4المحصول

  الهياكل والمؤسسات العمومية تولي منتجات المرأة الريفية أفضلية في التزود:  OUTPUT.  2.4المنتج 

الجهة   األنشطة/ البرامج 

ة المسؤول

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

تقديرات   مؤشر البلوغ

  الميزانية

  فترة اإلنجاز

إقرار مبدأ تزود المؤسسات العمومية بنسبة محددة من 
كلما كانت متوفّرة وجيدة،  في الريفمنتجات المرأة 

وذلك بميزات تفاضلية عن بقية المزودين اعتبارا 

  .ي والتضامنيجها في إطار اإلقتصاد اإلجتماعاإلنت

نسبة التزود من   كل الوزارات  رئاسة الحكومة
 منتجات المرأة

  الريف في

ــك  ــاع تل ارتف
 %20النسبة بـ

  2020سنة 

  2019ابتداء من سنة   ال شيء

إعداد دليل حول منتجات المرأة في الريف حسب كل 

ختلف الوزارات والمنشآت والية يوزع على م

  .    العمومية

 وزارة المــــرأة

 واألسرة والطفولة

   ووزارة الفالحة

ــناعة  وزارة الص

ــارة، وزارة  والتج

ــياحة  الســــ

الدليل الـورقي    الدليل الورقي 

وتـم   تم إعداده

  هتوزيع

  2019تداء من سنة اب  .ألف د 20
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ــناعات   جديـــد والصــ

التقليديـــة وزارة 

 تكنولوجيا االتصال
ــاد  واإلقتصـــ

ــي وزارة ،الرقمـ

 الخارجية،الشؤون 

ــة  الســلط الجهوي
المجتمع المـدني،  

  اإلعالم
   

  )1(التمكين االجتماعي للفتيات والنساء في الريف : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  ضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريف �

  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �
 تها من األخطار الممكنة في العمل الفالحيضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حماي �
  في الريف في التغطية االجتماعيةالعاملة ضمان حق المرأة  �

  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �

  الفتيات في الريف يواصلن دراستهن وينتفعن بحقهن في تعليم كامل وجيد: OUTCOME 1المحصول 

  للدراسة والتنقّل متوفرة في الريف وتساعد على عدم االنقطاع  ضروريةال الظروف المادية:  OUTPUT.  1.1المنتج 

  فترة اإلنجازتقديرات   مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاءالجهة المسؤولة   البرامج  
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  الميزانية  الرئيسية  األنشطة

المشروع الوطني المندمج تنفيذ 

لمقاومة االنقطاع المبكر عن الدراسة 

 ي المناطق الريفيةخاصة لدى الفتيات ف

مدارس إعدادية بالمناطق  5إضافة ( 

  :)ذات األولوية كل سنة
"  متعددة اإلختصاصات"تجهيز فضاءات  -

إلحتضان التالميذ في أوقات ما بين 

 الدراسة
 المطعم المدرسي -

 المرافقة الصحية والنفسية للتلميذ -

تمكين اقتصادي ألمهات التالميذ المهددين  -

 باب اقتصاديةباإلنقطاع المدرسي ألس
داخل وخارج  التنشيط الثقافي والترفيه -

 المدارس

شبكات محلية حاضنة للمشروع (التشبيك -
تتكون من الهياكل الحكومية المتدخلة 

والسلط المحلية والمجتمع المدني والقطاع 

الخاص وممثلين عن األسر في مناطق 

  متواصل )التدخل

ــرأة  وزارة المـــ

واألسرة والطفولـة،  

وزارة وزارة النقل، 

المجـالس  (الداخلية 
ــة ، وزارة )الجهويـ

ــة، وزارة  التربيــ

ــة،  ــؤون الثقافي الش

  ".المدنية"جمعية 
  

  

  

  

  

  

وزارة الشؤون 

االجتماعية، 

وزارة الصحة، 

السلط المحلية، 
  المجتمع المدني

  

  

  

وزارة الداخلية 

، )مجالس جهوية(

وزارة التربية، 

  .المجتمع المدني

  

  :2017سنة 

ــدارس  07 _ مـ

ــة ــة  إعدادي منتفع
بالبرنــــــامج 

ــرين(  -القصــ

  )جندوبة -القيروان

  

تطور العدد إلـى  

ــة  27 مدرســ

إعدادية منتفعـة  
  2020في سنة 

  

  

  د. م 5.6 

  

  

  2018انطالقا من سنة 
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تعميم برنامج النقل الريفي المدرسي على  -

  )والية 20(كامل الواليات المعنية 

  متواصل

عدد التالميذ -

المنتفعين بالنقل 

مدرسي الريفي ال

  .11350: حاليا

عدد التالميذ -

 المنتفعينالجملي 

بالنقل الريفي 

المدرسي حوالي 

15000.  

  

  د.م 5.2

  

2017 -2020   

  

ابتدائية  مدرسة 100توفير مطاعم مدرسية في 

في المناطق الريفيـة أو المحاذيـة للمنـاطق    

 ، مع التشجيع على التزود من منتجات الريفية

  .ة محلياالنساء الريفيات المتوفّر

  جديـــد

  وزارة المالية  وزارة التربية

  المجتمع المدني

ــاعم   ــدد المط ع

بالمدارس اإلعدادية 

  الريفية

مطعــــم  100

  إضافي

يحدد من قبل 

  وزارة التربية

  2019انطالقا من سنة 

  

  )2( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  تيات في التعليم الجيد ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريفضمان حق الف �
  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �
 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �

  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  الجيدةإتاحة وتقريب الخدمات الصحية  �

  

  الفتيات في الريف يواصلن دراستهن وينتفعن بحقهن في تعليم كامل وجيد: OUTCOME 1المحصول 
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  األسر والمجتمعات المحلية في الريف واعون بأهمية مواصلة البنت لتعليمها وممارسة حقوقها في ذلك :  OUTPUT.  2.1المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة  البرامج

  الرئيسية

مؤشر   اءالشرك

  االنطالق

مؤشر 

  البلوغ

تقديرات 

  الميزانية

  فترة اإلنجاز

وضع وتنفيذ خطّة اتصالية لرفع درجة وعي 

في الريف بأهمية  مواصلة والفتيات األولياء 
  حقها في ذلكبو تعليمهاالفتاة ل

  جديـــد

ــرأة  وزارة المـــ

  واألسرة والطفولة

وزارة وزارة التربية، 

 الشؤون االجتماعيـة، 
ــع ــدني،  المجتم الم

  اإلعالم

نسبة الفتيـات  

المنقطعات  عن 
ــي   ــيم ف التعل

الريف قبل تنفيذ 

  الخطة

النســبة بعــد 

: تنفيذ الخطة
انخفاض بـ 

ســنة  % 40

2020 

انطالقــا مــن الســنة   .ألف د 60

ــية  -2017الدراسـ
2018  

وضع وتنفيذ برامج تدخّل مشتركة بين الهياكل 

العمومية المعنية مباشرة وعدد من مكونات 
جتمع المدني على أساس عقود أهداف الم

لتخفيض نسب االنقطاع المدرسي في الريف 

  وخاصة بين الفتيات

  جديـــد

  

وزارة المرأة واألسرة   وزارة التربية 

ومكونــات  والطفولــة
  المجتمع المدني

عدد األنشـطة  

الموجهة نحـو  
ــن  ــة م الوقاي

التســـــرب 

المدرسي فـي  

  الريف حاليا

البرنـــامج -

  ومكوناته
ــود - عقــ

هـــداف األ

ــون  الموقعـ

  عليها

  2018انطالقا من   . ألف د 80

 سنة  16 تفعيل قانون إجبارية التعليم حتى سن

واعتمــاد جملــة مــن اإلجــراءات الرقابيــة 

المتواصلة للتصدي لظاهرة سحب الفتيات مـن  
  .الدراسة في الريف

وزارة وزارة التربية، 

ــرة   ــرأة واألس الم

منــدوبو (والطفولــة 
  )حماية الطفولة

ــدل،وزا وزارة  رة الع

 الشؤون االجتماعيـة،  

الســـلط الجهويـــة 
  والمحلية

نسبة الفتيـات  

المنقطعات  عن 

ــي   ــيم ف التعل
الريف قبل تنفيذ 

  اإلجراءات

النســبة بعــد 

ــذ  تنفيـــ

ــراءات : اإلج
انخفاض بـ 

ســنة  % 40

2020  

انطالقــا مــن الســنة   ال شيء

ــية  -2017الدراسـ

2018  



25 

 

اء وضع وتنفيذ خطّة  توعوية لتشجيع األولي
على اإلقبال على برنامج تعليم الكبار، بما 

يساعد على الرفع من درجة وعيهم بضرورة 

  .التعلّم

  جديـــد

  

وزارة الشؤون 
  االجتماعية

وزارة المرأة واألسرة 
والطفولة، المجتمع 

  المدني ، اإلعالم

عدد المسجلين 
في دروس تعليم 

الكبار بالمناطق 

 الريفية

 دارس 8.000

في  ودارسة
الدراسية  السنة

2016 - 

2017  

تطور العدد 
 % 40بنسبة 

  2020سنة 

كل . ألف د 40
وفي صورة . سنة

 توفر االعتمادات

ضرورة طلب 

اعتماد إضافي من 

  وزارة المالية

انطالقا من السنة 
- 2017الدراسية 

2018.  

وذلك في انتظار 

المصادقة على 

إستراتيجية محو األمية 
وتعليم الكبار والتعليم 

في نطاق  ميغير النظا

  .مجلس وزاري

تنظيم أيام إعالمية وإعداد وتوزيع دعائم 

 مدرسة الفرصة«لتعريف ببرنامج اتصالية  ل
     و تسويقه في الوسط الريفي" الثانية

  جديـــد

  

وزارة الشـــــؤون   وزارة التربية

االجتماعيـــة، وزارة 
المـــرأة واألســـرة 

والطفولــة، المجتمــع 

  المدني، اإلعالم

 عدد المنتفعـين 

 حسب الجـنس 
مدرسة "بمبادرة 

  "الفرصة الثانية

ــدد  العـــ

ــاعف   3تض
فــي مــرات 

  2020ة نس

انطالقــا مــن الســنة   .ألف د 20

ــية  -2017الدراسـ
2018  

  )3( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  أة والفتاة في الريفضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع األمية عن المر �

  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �
 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �

  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �
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  ت ال يشتغلون قبل السن القانونية لذلك والمتّفقة مع المعايير الدوليةاألوالد والبنا: 2OUTCOMEالمحصول 

  األولياء يدركون مخاطر تشغيل األطفال:  OUTPUT.  1.2المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/  البرامج  

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ

تشـاركية إلعـالم    وضع وتنفيذ خطّة عمـل 

األولياء واألشخاص المشغلين وتثقيفهم حـول  

  قبل السن القانونية اآلثار السلبية لتشغيل الفتيات

  جديـــد              

  

ــرأة  وزارة المـــ

  واألسرة والطفولة 

ــؤون  وزارة الش

االجتماعيــــة، 

ــؤون  وزارة الش
الدينية، المجتمـع  

  المدني، اإلعالم

ــاء  نســبة األولي

المعارضــــين 

  تشغيل الفتياتل

ــذه  ــاع ه ارتف

ــى   ــبة إل النس

ضـعفيها سـنة   
2020  

  2018سنة   .ألف د 80

أنشطة اتصالية مباشرة وعبـر  إعداد وانجاز -
لدى شعار سائل اإلعالم للتحسيس   بواجب اإلو

عـن حـاالت تشـغيل    مندوبي حماية الطفولة 

   جديـــد             القصر الفتيات

ــرأة  وزارة المـــ
  واألسرة والطفولة

لمجتمع المدني، ا
  اإلعالم

العــدد الســنوي 
لحاالت اإلشعار 

  حاليا

تطور هذا العدد 
أضعافه  3إلى 

  2020سنة 

ــف د 40 ــاون ( .أل تع
  )دولي

انطالقا مـن سـنة   
2018  

  )4( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريف ضمان حق الفتيات في التعليم الجيد �

  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �
 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �

  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �
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  األوالد والبنات ال يشتغلون قبل السن القانونية لذلك والمتّفقة مع المعايير الدولية: 2OUTCOMEالمحصول 

  يتصدون لظاهرة تشغيل األطفال وللوسطاء في ذلك  واإلعالم الهياكل العمومية المختصة ومكونات المجتمع المدني:  OUTPUT.  2.2المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/ البرامج 

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

تقديرات   مؤشر البلوغ

  الميزانية

  فترة اإلنجاز

 تشغيل ظاھرة حول وطني مسحانجاز 
  تونس في ا0طفال

  جديـــد

وزارة الشؤون 

  االجتماعية

 الوطني المعھد
 ل�حصاء وبالتعاون

 العمل منظمة مع
  الدولية

التوجد 

إحصائيات دقيقة 

  حول الظاهرة

�نة ����وفر: 2020س��� ت
�ا����ائيةمعطي��� ت إحص

 الظ�اھرة ح�ول دقيق�ة
�ھا������������������� وخصائص

 والقطاعية الجغرافية
  والديمغرافية

  ألف دينار 550

في إطار التعاون (

  )الدولي

انطالقا من سنة 

2018  

سن نص تشريعي يجرم الوساطة والوسطاء في 

تشغيل األطفال باعتباره أحد أشكال االتجار 

  بالبشر
  

مجلس نواب 

  الشعب

ــرأة  وزارة المــ

 -والطفولة واألسرة

ــؤون  وزارة الشـ
  اإلجتماعية

وثيقة النص   انعدام النص

  التشريعي

  2018سنة   ال شيء

إصدار نصوص ترتيبية مشتركة بين مختلف 

الوزارات المتدخلة لتفعيل النصوص القانونية 

  لتجريم تشغيل األطفال 

ــرأة   رئاسة الحكومة وزارة المــ

واألسرة والطفولة، 

ــؤون  وزارة الشـ

  االجتماعية

  2018سنة   ال شيء  وثائق النصوص  عدام النصوصان

لسـنة   61إنجاز حملة للتعريف بالقانون عـدد  
المتعلــق بمكافحــة االتجــار بالبشــر  2016

ومشروع القانون األساسي المتعلق بالقضاء على 

العنف ضد المرأة مع التركيز علـى موضـوع   

  تشغيل األطفال

  جديـــد
  

وزارة المرأة 
  واألسرة والطفولة 

مستوى المعرفة   تمع المدنيالمج
  العامة بالقوانين

تطور مستوى تلك 
 10المعرفة إلى 

أضعافها سنة 

2020  

في إطار ( د .أ 60
  )التعاون الدولي

  2018انطالقا من 
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 مواصلة تنفيذ برنامج التنمية اإلجتماعية للمرأة

القضاء التدريجي على األمية الوظيفية لدى (

يفية ذات في المناطق الر النساء والفتيات

بما  والتقنية وتنمية قدراتهن المعرفية األولوية

يمكنهن من االندماج في الحياة االقتصادية 

 .)واالجتماعية والمشاركة في الحياة العامة

  متواصل

  

وزارة المرأة 
  واألسرة والطفولة

وزارة الشؤون 
االجتماعية، وزارة 

التربية، المجتمع 

  المدني

  80: 2017سنة 
امج منتفعة بالبرن

  النموذجي

ــنة  : 2020ســ
ــة   1000 منتفعـ

بالبرنامج قـادرات  

علـــى القـــراءة 

ــام  ــة والقي والكتاب

بالعمليات الحسابية 
ويشاركن في الحياة 

ــادية  اإلقتصـــ

  واإلجتماعية

انطالقا من سنة   د .م 1.8
2017  
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  )5( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  ضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريف �
  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �

 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �
  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  لخدمات الصحية الجيدةإتاحة وتقريب ا �

  يشتغلن في ظروف الئقة وتضمن لهن السالمةفي الريف  النساء: 3OUTCOMEالمحصول 

  النساء والمشغلون واعون بأخطار النقل غير النظامي لألشخاص وال يعتمدونه:  OUTPUT.  1.3المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/ البرامج  

  الرئيسية

تقديرات   شر البلوغمؤ  مؤشر االنطالق  الشركاء

  الميزانية

  فترة اإلنجاز

وضع وتنفيذ برنامج للتحسيس بأخطار نقل -

الفالحيات في ظروف غير الئقة العامالت 

  رةوخط

  

  دــــجدي

وزارة المرأة 

  واألسرة والطفولة

ــة،  وزارة الداخلي

اإلتحاد التونسـي  

للفالحة والصـيد  

، اإلعالم ،البحري
  المجتمع المدني

مكونات البرنامج   ال برنامج اآلن

وأنشطته والمستفيدين 

  منه

ألف  20

  )تعاون دولي(.د

 السداسيانطالقا من 

  2017الثاني لسنة 

اعتماد إجراءات سريعة وفاعلة للتصدي للنقل -

  .غير النظامي للنساء العامالت في الريف

، وزارة النقل  وزارة الداخلية

  السلط الجهوية

عدد الناقلين للنساء 

حيات العامالت الفال
في ظروف غير 

  الئقة غيرآمنة و

كل النساء العامالت 

الفالحيات يتنقلن في 
  ظروف آمنة والئقة

انطالقا من الثالثـي    ال شيء

  2017الثاني لسنة 



30 

 

  )6( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  األمية عن المرأة والفتاة في الريفضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع  �
  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �

 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �
  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �

  

  النساء في الريف يشتغلن في ظروف الئقة وتضمن لهن السالمة :OUTCOME 3المحصول 

  آليات لنقل العامالت الفالحيات في ظروف آمنة معتمدة ومفعلة :  OUTPUT.  2.3المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/ البرامج  

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ

 2004لسنة  33لقانون عدد مراجعة ا -
 2004أفريل  19المؤرخ في 

والمتعلق بتنظيم النقل البري بإدراج 
تتضمن  21مطة جديدة ضمن الفصل 

إحداث صنف جديد من النقل البري 
يعنى بنقل العملة والعام-ت في 

 القطاع الف-حي، 
  

  وزارة المالية،  وزارة النقل

ــوين  وزارة التك

  المهني والتشغيل،

التونسـي  اإلتحاد 
للصناعة والتجارة 

والصــــناعات 

التقليدية، اإلتحاد 

التونسي للفالحة 
  والصيد البحري 

ال يوجــد حاليــا 

قانون أو كراس 

شروط منظم لنقل 

العملة والعامالت 
ــاع   ــي القط ف

  الفالحي

إطار قانوني 

منظم لنقل العملة 

والعامالت في 

القطاع الفالحي 
في ظروف آمنة 

  والئقة

الثالثـي   انطالقا من  الشيء

  2017الثاني لسنة 

وضع كراس شروط ينظم نقل العملة  -
  والعام-ت في القطاع الف-حي

انطالقا من الثالثـي    الشيء

  2017الثاني لسنة 
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  )7( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  ألمية عن المرأة والفتاة في الريفضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع ا �

  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �
 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �

  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �

  

  النساء في الريف يشتغلن في ظروف الئقة وتضمن لهن السالمة: OUTCOME 3المحصول 

  ويتخذون اإلجراءات الوقائية لذلك  الفالحةالنساء والمشغلون واعون بالمضاعفات الصحية لبعض المواد المستعملة في :  OUTPUT.  3.3المنتج 

  البرامج

  األنشطة

الجهة المسؤولة 

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية  بلوغمؤشر ال

مواصلة تنفيذ البرنامج الحالي لتوعية  -
 النساء العامالت في القطاع الفالحي

 والمشغلين باألخطار الصحية لبعض
 في الفالحة المستعملة الكميائية المواد

   وضرورة التوقّي منها

  متواصل

وزارة الصــــحة، 

ــؤون  وزارة الشــ
معهــد (االجتماعيــة 

الســالمة الصــحة و

  )المهنية

ــة،  وزارة الفالح

ــرأة  وزارة المـ
واألســـــرة 

والطفولـــــة، 

المجتمع المدني، 

  اإلعالم

ــود   ــدم وج ع

  برنامج 

مكونات البرنـامج  

وعدد المسـتفيدين  
  منه

انطالقا من سنة    .ألف د 60

2017  
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، بـالنص  دعـائم اتصـالية  إصدار وتوزيـع  
أخطـار بعـض المـواد    ب للتعريفوالصورة، 

علـى  وأثرها ، تعملة في الفالحةالمس الكيميائية

بل التوقي منها وحقوق العمال فـي  الصحة وس

التصرف في المخـاطر  برنامج في اطار ( ذلك

 مـواد  ميـاه، :  ئـة الصحية ذات العالقة بالبي
 استعمال المبيدات في الوسط الفالحي، غذائية،

اعادة استعمال المادة المعالجـة فـي الميـدان    

   )الفالحي

  متواصل

، صــــحةوزارة ال
ــؤون  وزارة الشــ

معهــد (االجتماعيــة 

الصــحة والســالمة 

ــة ووزارة ، )المهنيـ

  الفالحة،

ــرأة  وزارة المـ
واألســـــرة 

والطفولـــــة، 

  المجتمع المدني، 

دعائم دم وجود ع
  اتصالية

عدد ونوع الدعائم 
اإلتصالية التي تم 

  وتوزيعها اصدارها

  2018سنة    .آالف د 5

تقريب خدمات طب الشغل من المناطق  -

   باقتناء وحدة طبية متنقلةفالحية ال

  دجديــ

  

وزارة الشؤون 

  االجتماعية

وزارة الفالحة، 

اإلتحاد التونسي 

للفالحة والصيد 
  البحري

نسبة المناطق 

الريفية المغطاة 

بخدمات طب 
  الشغل

من المناطق  % 20

الريفية مغطاة 

بخدمات طب الشغل 
  2020سنة 

 ألف دينار 140

القتناء وحدة طبية 

  .متنقلة
  

  

انطالقا من سنة 

2019  
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  )8( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  ضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريف �
  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �

 لك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحيضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذ �
  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �

  

  النساء في الريف يشتغلن في ظروف الئقة وتضمن لهن السالمة: OUTCOME 3المحصول 

  المضاعفات الصحية لبعض المواد المستعملة في الزراعة ميات من العامالت الفالحيات محالنساء :  OUTPUT.  4.3المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/ البرامج  

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ

برنامج لتشـديد المراقبـة للتصـدي     اعتماد-

الستعمال المواد المحظـورة والخطـرة فـي    

  حيةاألنشطة الفال

  دــــجدي

  

ــة،   وزارة الصحة وزارة الفالح

ــؤون  وزارة الش

إدارة�(االجتماعية 

تفقـــــد�طـــــب�الشـــــغل�

والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�مة�

وزارة�)ا�هنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

�الشـــــــــــــؤون�ا�حليـــــــــــــة

  والبيئة

ــات  ــدد عملي ع

المراقبة السنوية 

  حاليا

ــور  ــدد تط الع

سنة   % 30ب

2020 

تحدد من قبـل وزارة  

  الصحة

انطالقـا مــن ســنة   

2018  
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مكين النساء من األدوات فرض إجبارية ت -
الوقائية عند استعمال المواد الكيميائية في 

  ...)لباس، أقنعة، نظارات(الفالحة 

وزارة الشؤون 
إدارة (االجتماعية 

تفقد طب الشغل 

  )والسالمة المهنية

وزارتي الصـحة   
  والفالحة

عدد عمليات 
المراقبة السنوية 

  حاليا

العدد تطور 
سنة   % 30ب

2020  

القا من سنة  انط  ال شيء
2018  

اعتماد وتنفيد برنامج للتوسيع  التدريجي 

لتدخالت  متفقدي الشغل واألطباء متفقدي 
الشغل ليشمل القطاع الفالحي المهيكل وغير 

  .المهيكل

  جديد

  

وزارة الشؤون 

  االجتماعية 

وزارة الفالحة، 

اإلتحاد التونسي 
للفالحة والصيد 

  البحري 

ــة   ــدى تغطي م

تدخالت متفقدي 
شغل واألطبـاء  ال

متفقدي الشـغل  

  للقطاع الفالحي

تطور التغطية 

الفعلية  لتشمل 
من  10%

المناطق 

الفالحية  سنة 

2020   

  ألف دينار200

القتناء سيارات رباعية 
 4الدفع بحساب 

 50(سيارات في السنة 

  )د.أ

وفي صورة توفر 

  االعتمادات الضرورة 
  

  2018انطالقا من 

على أن يتم طلب 
من  اعتماد إضافي

  وزارة المالية

إدراج التثقيف الصحي حول مخاطر بعض -

المواد المستعملة في الفالحة وطرق الوقاية 

منها ضمن برامج عمل اإلطار الطبي وشبه 

الطبي واالجتماعي العاملين في الريف وتنمية 
  قدراتهم في المجال

وزارة الصحة، 

وزارة الشؤون 

  االجتماعية

 مدى إدراج تلك  وزارة الفالحة

المواضيع ضمن 

ــل  ــرامج عم ب

  اإلطارات المعنية

انطالقا من سنة   ال شيء  اإلدراج الكامل

2019  
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  )9( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2المحور 

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  ضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريف �
  رة تشغيل األطفالمقاومة ظاه �

 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �
  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �

  

  %20بحقهن في الحماية االجتماعية تطورت ب نسبة النساء في الريف الالتي يتمتعن 2020سنة : OUTCOME 4المحصول 

  القوانين واإلجراءات تشجع على تغطية أوسع للحماية االجتماعية للنساء العامالت وغير العامالت في الريف  :  OUTPUT.  1.4المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/ البرامج  

  الرئيسية

تقديرات   مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

  نيةالميزا

  فترة التنفيذ

مراجعة قوانين التغطية االجتماعية قصد 

مالءمتها لخصوصيات عمل النساء في 

القطاع الفالحي وقطاع الصناعات 

التقليدية وذلك بالتقليص من مدة العمل 
الضرورية لالنخراط في والمستوجبة 

يوم عمل إلى  45الضمان االجتماعي من 

يوم عمل مع مشغّل واحد أو مشغلين  35

  . متعددين
  

وزارة الشؤون 

االجتماعية 

الصندوق الوطني (

  )للضمان االجتماعي

يوم عمل في  45  وزارة المالية

الثالثية  لدى مؤجر 

واحد كشرط 

لالنخراط في 
  المنظومة

يوم عمل في  35

الثالثية لدى مؤجرين 

  مختلفين

�طرف� �من تحّدد

�الضمان� صندوق

  �جتما�ي

  2019سنة�
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ة من دفتر يحمل تمكين العاملة الفالحي
رقم انخراطها في الضمان اإلجتماعي 

مؤشر عليه  من طرف الصندوق الوطني 

للضمان اإلجتماعي ويسجل فيه مختلف 

لتجاوز ( المؤجرون أيام عملها الفعلية

  )إشكالية تعدد المؤجرين
  

وزارة الشؤون 
صندوق (االجتماعية 

  )الضمان االجتماعي

اإلتحاد التونسي 
للفالحة والصيد 

بحري، المجتمع ال

  المدني

نسبة العامالت 
الفالحيات الالتي 

يشتغلن بصفة 

موسمية أو وقتية 

المنخرطات في 

منظومة الضمان 
  اإلجتماعي

تطور نسبة العامالت 
الفالحيات الالتي 

يشتغلن بصفة موسمية 

أو وقتية المنخرطات 

في منظومة الضمان 

اإلجتماعي بعد تجسيد 
 % 20المقترح بـ 

  2020سنة 

دد من طرف تح
صندوق الضمان 

  االجتماعي

  2019سنة 

مراجعة آلية االنتفاع بالعالج المجاني أو 

بالتعريفة المنخفضة بتمكين المرأة من 

نظير من بطاقة العالج المسندة لرئيس 
  .العائلة

وزارة الشؤون 

االجتماعية، السلط 

  الجهوية

عدد النساء    بدون   رئاسة الحكومة

  بطاقات عالج

دد إلى نزول الع

   2020النصف سنة 

يتم العمل بهذا   ال شيء

اإلجراء عند 

االنتهاء من المسح 
الوطني للعائالت 

المعوزة وإعداد 

البطاقات 

  اإللكترونية 
تقريب�خدمات�التغطية��جتماعية�من�-

متساك.-�الريف�واعتماد�أسلوب�

  الوحدات�ا2تنقلة

وزارة�الشؤون�

صندوق�(�جتماعية�

  ،)الضمان��جتما�ي

عدد�الوحدات�-  السلط�ا2حلية

  ا2تنقلة

عدد�ا2نتفعات�-

  من�تلك�الخدمات

اقتنـــــــــــــــــاء��:  2020ســـــــــــــــــنة�

حــــــــــــــــــــافLت�مجهــــــــــــــــــــزة�10

بالتقنيــــــــات�ا2علوماتيــــــــة�

Pـــــــــي�الضـــــــــرورية�للتنقـــــــــل�

  2ناطق�النائية،�ا

يتم�برمجSTا�Pي�

إطار�تعاون�ثنائي�

  .مع�بلدان�أوروبية

  2018انطLقا�من�

الم وضع وتنفيذ خطة اتصالية لإلع

إنخراط لتيسير  حشد الدعم والتوعية و

في النساء العامالت في الوسط الريفي 

 وزارة المرأة

  واألسرة والطفولة

وزارة الفالحة، 

وزارة الشؤون 

  االجتماعية

:  2016ســـنة  -

ــبة  % 10.5 نس

ــي  ــامالت ف الع

إلى تطور : 2020سنة 

نسبة العـامالت فـي   

القطـــاع الفالحـــي 

التعاون (د .أ 80

  )الدولي

2018  
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  الضمان اإلجتماعي

  جديد

  

القطاع الفالحـي  
المنخرطات فـي  

الضـــــمان 

   اإلجتماعي

ــبة ن  %32 و - س

ــي  ــات ف الحرفي
الوسـط الريفـي   

المنخرطات فـي  

الضـــــمان 

    اإلجتماعي
  

المنخرطـــات فـــي 
إلى الضمان اإلجتماعي 

13.5%،  

نسبة الحرفيات فـي  و

ــي  ــط الريفـ الوسـ

المنخرطـــات فـــي 
  الضــمان اإلجتمــاعي

   %35إلى 

لمنظمة  129لمصادقة على االتفاقية ا
بتفتيش العمل "العمل الدولية الخاصة 

لمنظمة العمل  184، واالتفاقية "الزراعي

السالمة والصحة في "الدولية بشأن 

  "الزراعة

وزارة الفالحة،   مجلس نواب الشعب
وزارة الشؤون 

  االجتماعية

االتفاقية غير 
  مصادق عليها

  2018سنة   ال شيء  االتفاقية مصادق عليها

تفعيل االتفاقية اإلطارية المشتركة في 
القطاع الفالحي الصادرة بالرائد الرسمي 

بما يضمن عالقات  25/11/2015في 

شغلية واضحة وقانونية ويحفظ حقوق 

  .العامالت

وزارة الشؤون 
  االجتماعية، 

االتحاد العام التونسي 
للشغل، االتحاد 

التونسي للفالحة 

والصيد البحري، 

ة المرأة واألسرة وزار
  والطفولة

مستوى احترام 
  حقوق  العامالت

  2018سنة   ال شيء  االتفاقية مفعلة
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  )10( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  ضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريف �

  هرة تشغيل األطفالمقاومة ظا �
 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �
  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �

  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �
  

  %20ن بحقهن في الحماية االجتماعية تطورت بنسبة النساء في الريف الالتي يتمتع 2020سنة : OUTCOME 4المحصول 

  خدمات الحماية االجتماعية متاحة وقريبة من المرأة واألسرة في الريف  :  OUTPUT.  2.4المنتج 

  األنشطة/ البرامج
الجهة المسؤولة 

  الرئيسية

اآلليات   تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

  المقترحة

التغطية االجتماعية من تقريب خدمات - 

متساكني الريف واعتماد أسلوب الوحدات 

  .المتنقلة
  

  جديد

وزارة الشؤون 
صندوق (االجتماعية 

  ،)الضمان االجتماعي

ــدات -  السلط المحلية ــدد الوح ع
  المتنقلة

عدد المنتفعات من -

  تلك الوحدات خدمات

: 2020ســـــنة 
حافالت مجهـزة  10

بالتقنيات المعلوماتية 

 ورية تسـدي الضر

ــاطق  ــدمات للمن خ

  ، النائية

تحّدد�من�طرف�

ذة
ّ

  الجهات�ا2نف
  2018انطالقا من 
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  )11( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  ضمان حق الفتيات في التعليم الجيد ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريف �
  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �

 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �
  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �

  

  تاحة للجميعالفتيات والنساء في الريف يتمتعن بحقهن في خدمات صحية جيدة وم: OUTCOME 5المحصول 

  هياكل تقدم خدمات صحية منتظمة، جيدة  ومندمجة للفتاة وللمرأة في الريف  :  OUTPUT.  1.5المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/ البرامج  

  الرئيسية

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

تطوير الخارطة الصحية الريفية بمزيـد  

اث مراكز صحة أساسـية منتظمـة   إحد

: )ة(الخدمات وقريبـة مـن المـواطن   

فـي   األساسـية تطوير مراكز الصحة 

مراكز  وإحداث تأهيلهاو الوسط الريفي 

 4صنف أساسيةكز صحة امر أو وسيطة
قـدم خـدمات طـب    ت(حسب الجهـة  

طب  +أشعةقسم  +مخبر+ االختصاص 

طـب   +عيادة طب االطفـال  +األسنان

ــز    وزارة المالية  وزارة الصحة ــدد المراك ع

الوسيطة و المراكز 

المتوفرة  4 صنف
  حاليا

 مراكز وسيطة 3إحداث 

ــنف أو  ــز ص     4مراك

  كل جهة في

  2018انطالقا من   وزارة الصحة تحددهالم 
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 الخـدمات الوقائيـة   التوليد عالوة على
   ).واالستعجالي

  متواصل

  

في عدد العيادات التدريجي الترفيع 

ز الصحة األساسية األسبوعية في مراك

  في المناطق الريفية النائية

من مراكز  % 19  وزارة المالية  وزارة الصحة

الصحة األساسـية  

تقدم خدمات طبيـة  

   أيام في األسبوع 6

هذه النسبة  تضاعف

 2020سنة  بحلول
  2018انطالقا من   وزارة الصحة تحددهالم 

دعم أسطول المصحات المتنقلة للديوان 
والعمران البشري الوطني لألسرة 

وتعزيزه بوحدات جديدة مندمجة 

  .الخدمات ومجانية للجميع في الريف

  دجديــ

الديوان الوطني 
لألسرة والعمران 

البشري، وزارة 

  الصحة العمومية

مصحتان متنقلتان -  وزارة المالية
تابعتان للديوان 

الوطني لألسرة 

  والعمران البشري

مصحة مخابر -

في  )(Bayerبايار
اكة مع إطار شر

  القطاع الخاص 

  :  2020سنة 
مصحات متنقلة تقدم  04

خدمات تثقيفية وطبيـة  

في مجـاالت األمومـة   

        اآلمنة والتنظيم العـائلي 

  و الصحة اإلنجابية 
ــة   01* ــدة متنقل وح

مختصــة فــي مجــال 

ــراض   ــة األم مكافح

  . المنقولة جنسيا والسيدا

ألف  500 -
 للمصحتين المتنقلتين(دينار

مويلها من طرف ت تمسي
الشركة التونسية لألنشطة 

  )البترولية

للوحدة (ألف دينار  80 -
التعاون  المتنقلة، في إطار

مع الصندوق العالمي 

  )لمكافحة السيدا

كلفة (ألف دينار  55 -
صيانة وإعادة تجهيز 

   )المصحة الرابعة

  2018انطالقا من 
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تنفيذ البرنامج الوطني تطوير و
تابعة ورصد والوليد وم األملصحة 

  :مهاتوفيات األ

لمتابعة النساء  خصوصي تنفيذ برنامج 

وفيات األمهات من للتخفيض الحوامل 

في واليات سليانة وسيدي بوزيد 

   والقصرين وتطاوين

  متواصل            

وزارة الصحة 
العمومية، الديوان 

الوطني لألسرة 

  والعمران البشري

ــرأة  وزارة المـ
واألســــــرة 

والطفولـــــة، 

  مع المدنيالمجت

المعدل الوطني 
حالة  44,8الحالي 

الف  100وفاة لكل 

  حية والدة

وفيات الوطنية لنسبة ال
األمهات انخفضت سنة 

  نقاط 10بـ  2020

وزارة  تقديرات(د.م 01 
  )الصحة

  2018انطالقا من 

دعم خدمات التثقيف و التوعية والتوجيه 

للوقاية من العنف القائم على النوع 

خدمات المصحات االجتماعي ضمن 

المتنقلة واألعوان الميدانيين للنهوض 
  االجتماعي

  جديد

وزارة الصحة، 

الديوان الوطني 

لألسرة والعمران 

البشري، وزارة 
  الشؤون االجتماعية

وزارة المرأة 

واألسرة 

والطفولة، 

  المجتمع المدني

نسبة الفتيات 

والنساء ضحايا 

العنف في الريف 

 %50: حاليا

 تراجع هذه النسبة

  نقاط ) 05(بخمس

انطالقا من سنة   ألف دينار 30

2018  

تدريب أعوان المصحات المتنقلة 

واألعوان الميدانيين للنهوض االجتماعي 

حول الوقاية من العنف القائم على النوع 

   االجتماعي

  جديد

ــوطني  ــديوان ال ال

لألسرة و العمـران  

ــري، وزارة  البشـ

ــرة  ــرأة واألس الم

  والطفولة

 المجتمع المدني،

المرأة  مركز

العربية للتدريب 

  "كوثر" والبحوث

مستوى قدرات 

األعوان في المجال 

  قبل التدريب

مستوى قدرات األعوان 

  في المجال بعد التدريب

  2019سنة   .ألف د 20
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  )12( للفتيات والنساء في الريف االجتماعيالتمكين : 2محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  يم الجيد ورفع األمية عن المرأة والفتاة في الريفضمان حق الفتيات في التعل �
  مقاومة ظاهرة تشغيل األطفال �

 ضمان ظروف العمل الالئق للمرأة الريفية بما في ذلك حمايتها من األخطار الممكنة في العمل الفالحي �
  ضمان حق المرأة في الريف في التغطية االجتماعية �
  إتاحة وتقريب الخدمات الصحية الجيدة �

  

  الفتيات والنساء في الريف يتمتعن بحقهن في خدمات صحية جيدة ومتاحة للجميع: OUTCOME 5حصول الم

  تقدم خدمات مندمجة وتشع على كامل الوالية   يات ذات الصبغة الريفية متطورة، المستشفيات الجهوية بالوال:  OUTPUT.  2.5المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/  البرامج

  الرئيسية

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

تأهيل المستشفيات الجهوية بما يجعلها 

قادرة على حسن تغطية مناطقها الريفية 

تدعيم  تحسين البنية التحتية ، (والمنعزلة

المعدات والتجهيز ، تدعيم الموارد 
  )البشرية

  متواصل     

عدد المستشفيات التي   يةوزارة المال  وزارة الصحة 

  سيشملها التأهيل

  
  

عدد المستشفيات 

تأهيلها  تمالتي 

 فعليا

تقديرات (د . م 20

  )وزارة الصحة
انطالقا من سنة 

إلى سنة  2018

2020  

تدعيم الجهات بطب االختصاص للحد من 
  تحويل المرضي

الحـاالت التـي تـم    عدد     وزارة الصحة 
تحويلهــا مــن مستشــفي 

ــوي  ــيجه ــفي إل  مستش

العدد نزل إلى 
النصف سنة 

2020  

تقديرات ( د . أ 200
  )وزارة الصحة

  2018سنة 
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  جامعي

  

  )1(النساء في الريف في الحياة العامة لفتيات ومشاركة ا: 3محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  نشر ثقافة الحقوق والمواطنة لدى الفتيات والنساء في الريف �

  في ديناميكية التنمية المحلية وفي الهياكل المنتخبةمشاركة الفتيات والنساء في الريف  �
  مشاركة الفتاة والمرأة في الريف في المواعيد االنتخابية  �

  دون أي تمييز أو إقصاءكمواطنات الفتيات والنساء في الريف يمارسن كامل حقوقهن : OUTCOME 1المحصول 

  كمواطناتحقوقهن الفتيات والنساء في الريف واعيات ب:  OUTPUT.  1.1المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/  البرامج  

  الرئيسية

تقديرات   مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

  الميزانية

  فترة اإلنجاز

عبـر  (وضع وتنفيذ برنـامج اتصـالي   

اإلذاعات والقنوات التلفزية واالتصاالت 

يهدف إلى رفع درجة وعـي  ) المباشرة
لفتيـات  االمجتمعات المحلية في الريف و

والنساء بأهمية مشاركتهن فـي الشـأن   

  دـــجدي             .العام

وزارة المرأة 

  واألسرة والطفولة

المجتمع المدني، 

  اإلعالم

نسبة مشاركة المرأة في 

الريف في الهيئات 

  المنتخبة حاليا

ارتفعت النسبة سنة 

 10بـ  2020

  نقاط

انطالقا من سنة   .ألف د 60

2018  

وق اإلنسانية والتمكين إدراج مبادئ الحق

  والمواطنة ضمن برامج تعليم الكبار

وزارة الشؤون 

  االجتماعية

وزارة المرأة 

  واألسرة والطفولة

مدى توفّر الموضوع 

  ضمن برامج تعليم الكبار

توفّر الموضوع 

ضمن برامج تعليم 

  الكبار

انطالقا من السنة   ال شيء

- 2018الدراسية 

2019  
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  )2(لنساء في الريف في الحياة العامة الفتيات ومشاركة ا: 3محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  نشر ثقافة الحقوق والمواطنة لدى الفتيات والنساء في الريف �

  مشاركة الفتيات والنساء في الريف في ديناميكية التنمية المحلية وفي الهياكل المنتخبة �
   مشاركة الفتاة والمرأة في الريف في المواعيد االنتخابية �

  دون أي تمييز أو إقصاء كمواطنات الفتيات والنساء في الريف يمارسن كامل حقوقهن: OUTCOME 1المحصول 

  الهيئات والمجالس المنتخبة توفّر فرص مشاركة إيجابية للفتيات والنساء في الريف:  OUTPUT.  2.1المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/  البرامج 

  الرئيسية

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ  نطالقمؤشر اال  الشركاء

وضع آلية بوزارة المرأة واألسرة 

والطفولة للمتابعة المستمرة لكل أشكال 
التمييز واإلقصاء التي قد تتعرض لها 

وتحد من مشاركتها في في الريف المرأة 

الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا، 

  دــجدي .وترصد التجاوزات

لمرأة وزارة ا

 واألسرة والطفولة
  )الكريديف(

  2019سنة    )تقديرات( د.أ 200  آلية موجودة وفاعلة  بصدد التركيزآلية   المجتمع المدني
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  )3(النساء في الريف في الحياة العامة لفتيات ومشاركة ا: 3محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  الريف نشر ثقافة الحقوق والمواطنة لدى الفتيات والنساء في �
  مشاركة الفتيات والنساء في الريف في ديناميكية التنمية المحلية وفي الهياكل المنتخبة �

  مشاركة الفتاة والمرأة في الريف في المواعيد االنتخابية  �

 %15نسبة الفتيات والنساء في الريف المشاركات في االنتخابات المحلية والجهوية والوطنية تطورت بـ: OUTCOME 2المحصول 

  الفتيات والنساء في الريف لهن بطاقات تعريف وطنيةكل  2020سنة :  OUTPUT.  1.2المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/  البرامج 

  الرئيسية

  فترة اإلنجاز  تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

تنفيذ حملة وطنية وأنشطة متنقلة تشارك 
أجل أن  فيها كل القوى المجتمعية من

تكون لكل امرأة ورجل في تونس بطاقة 

         تعريف وطنية

  دـــجدي              

  

وزارة المرأة 
  واألسرة والطفولة

ــة،  وزارة الداخليـ
وزارة العدل، الهيئة 

ــتقلة  ــا المس  العلي

وزارات لالنتخابات، 

ــة  ــة، والتربي الثقاف
ــة  ــؤون الديني والش

والشؤون االجتماعية 

جمعيــات المجتمــع 

ــة،  ال ــدني المعني م
  واإلعالم 

عدد النساء في 
دون بطاقات الريف 

  تعريف

، كل 2020سنة 
النساء في الريف 

لهن بطاقات تعريف 

  وطنية

 الثالثيةانطالقا من   د.أ 30
من سنة  ةاألخير

2017  

تسيير فرق متنقلة متعددة االختصاصات 

في األرياف والمناطق المنعزلة 

وزارة المرأة 

  واألسرة والطفولة

ــة،  وزارة الداخليـ

وزارة وزارة العدل،

عدد النساء في 

دون بطاقات الريف 

، كل 2020سنة 

النساء في الريف 

انطالقا من سنة   ألف د 80

2017  
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ائق الستخراج بطاقات التعريف، والوث
   التي يتطلبها ذلك على عين المكان

   دــجدي                 

العالقة مع الهيئـات  
الدستورية والمجتمع 

ــوق   ــدني وحق الم

الهيئة العليا  اإلنسان،

المستقلة لالنتخابات، 

جمعيــات المجتمــع 
ــة،   ــدني المعني الم

ــ ــة الس لط الجهوي

  والمحلية

لهن بطاقات تعريف   تعريف
  وطنية

  

  )4(النساء في الريف في الحياة العامة لفتيات ومشاركة ا: 3محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  لدى الفتيات والنساء في الريفنشر ثقافة الحقوق والمواطنة  �

  مشاركة الفتيات والنساء في الريف في ديناميكية التنمية المحلية وفي الهياكل المنتخبة �
  مشاركة الفتاة والمرأة في الريف في المواعيد االنتخابية  �

 في المناطق الريفية خدمات إعالم وتوجيه وتنشيط وتثقيف قانوني واجتماعي متاحة للنساء والفتيات: OUTCOME 3المحصول 

  فضاءات متعددة اإلختصاصات لتقديم خدمات الجوار لفائدة الفتاة والمرأة في الريف مهيئة ومجهزة ودخلت حيز النشاط:  OUTPUT.  1.3المنتج 

الجهة   األنشطة/  البرامج 

المسؤولة 

  الرئيسية

تقديرات   مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

  الميزانية

  زفترة اإلنجا
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تهيئة وتجهيز وفتح فضاءات متعددة اإلختصاصات 
للتنشيط واإلعالم والتثقيف اإلجتماعي والقانوني وتقريب 

النساء والفتيات في  ونشر ثقافة المواطنة لدىالخدمات 

  متواصل المناطق الريفية

وزارة المرأة 
  واألسرة والطفولة

المجتمع 
  المدني، 

عدد الفضاءات 
  المتوفرة حاليا

ــنة   10: 2020ســ
فضــاءات متعــددة  

اإلختصاصات دخلـت  

  حيز النشاط

  2020-2017  د. م 1.750

  

  تحسين جودة الحياة للفتاة والمرأة في الريف: 4محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  األنشطة الثقافية والترفيهية في الريفحضور  �

  ممارسة الفتاة والمرأة في الريف ألنشطة ثقافية وترفيهية �

 الفتيات والنساء في الريف يتمتعن بحقوقهن في الثقافة والترفيه: OUTCOME 1المحصول 

  النساء والفتيات في الريف يحضرن مواعيد وتظاهرات ثقافية وفنية منتظمة  2020سنة :  OUTPUT.  1.1المنتج 

الجهة   األنشطة/  البرامج 

المسؤولة 

  الرئيسية

مؤشر   الشركاء

  االنطالق

  فترة اإلنجاز  ميزانيةتقديرات ال  مؤشر البلوغ

المهرجانات الثقافية الجهوية والوطنية تنفّذ 

جزءا من تظاهراتها في الريف مع التركيز 
  على حضور الفتاة والمرأة

الشؤون وزارة 

  ةيالثقاف

ــرأة  وزارة المـــ

، واألسرة والطفولـة 
  المجتمع المدني

عدد التظاهرات 

  الثقافية في الريف

 3تضاعف هذا العدد 

  2020مرات سنة 

ضمن (ال شيء 

ميزانيات 
المهرجانات 

  )والتظاهرات

سنة طالقا من نا

2018  

بعث نوادي تمارس فيها الفتيات والنساء في 

  الريف أنشطة ثقافية وفنية بتأطير من مختصين

وزارة الشباب 

  والرياضة

ــرأة  وزارة المـــ

واألسرة والطفولـة،  

  المجتمع المدني

: 2017سنة 

   ريفي نادي 198

 250 :2020سنة 

  نادي في حالة نشاط

يحدد من طرف 

وزارة الشباب 

  والرياضة

سنة انطالقا من 

2019  
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 : مجاالت العمل ذات األولوية-

  المنظومات اإلحصائية المراعية للنوع االجتماعي 
  الدراسات والبحوث الدورية حول أوضاع الفتيات والنساء في الريف

 نية والقطاعية مراعية للنوع االجتماعيالمنظومات اإلحصائية الوط: OUTCOME 1المحصول 

  وسط اإلقامةكل المنظومات اإلحصائية الوطنية والقطاعية تراعي النوع االجتماعي ومفصلة حسب  2020سنة :  OUTPUT.  1.1المنتج 

الجهة المسؤولة   األنشطة/  البرامج 

  الرئيسية

  اإلنجاز فترة  تقديرات الميزانية  مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

لفائدة المسـؤولين   كوينيةتنظيم دورات ت

عن المصالح والمنظومـات اإلحصـائية   

بمختلف الوزارات والمؤسسـات حـول   

مفــاهيم النــوع االجتمــاعي والتمكــين 
وأهميتهــا فــي " المجنــدرة"والبيانــات 

  التخطيط التنموي الوطني والمحلّي

   دــجدي                

وزارة المـــــرأة 

  ولةواألسرة والطف

المعهد الوطني 

  لإلحصاء

مستوى قدرات 

المنتفعين قبل 

   التكوين

مستوى قدرات 

  المنتفعين بعد التكوين

التعاون ( د.أ 150

  )الدولي

  2018سنة 

تنظيم دورات تدريبية لإلعالميين حول 
البيانات واإلحصاءات الخاصة بالمرأة 

ودورها في تحقيق التمكين  في الريف

  .الشامل لها

  دــجدي

  

ارة المرأة وز
  واألسرة والطفولة

المعهد الوطني 
لإلحصاء، نقابة 

  ، الصحفيين

مستوى قدرات 
المعنيين في المجال 

  قبل التدريب

مستوى قدرات 
المعنيين في المجال 

  بعد التدريب

  2019سنة   .ألف د 30
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  )2(توفير المعطيات والمؤشرات الدقيقة والمحينة حول الفتيات والنساء في الريف : 5محور

 : مجاالت العمل ذات األولوية

  المنظومات اإلحصائية المراعية للنوع االجتماعي �

  الدراسات والبحوث الدورية حول أوضاع الفتيات والنساء في الريف �
  

 المنظومات اإلحصائية الوطنية والقطاعية مراعية للنوع االجتماعي: OUTCOME 1المحصول 

  منظومات اإلحصائية الوطنية والقطاعية تراعي النوع االجتماعي ومفصلة حسب وسط اإلقامةكل ال 2020سنة :  OUTPUT.  1.1المنتج  

الجهة المسؤولة   األنشطة/ البرامج  

  الرئيسية

تقديرات   مؤشر البلوغ  مؤشر االنطالق  الشركاء

  الميزانية

  فترة اإلنجاز

التفصيل التدريجي لكل اإلحصاءات 

درها والبيانات الكمية والنوعية التي يص

المعهد الوطني لإلحصاء حسب النوع 

  .االجتماعي ووسط اإلقامة

المعهد الوطني 

  لإلحصاء

الهياكل الحكومية 

  المنتجة لإلحصائيات

النسبة الحالية  

للبيانات اإلحصائية 

المفصلة حسب النوع 

  والوسط الجغرافي

نسبة البيانات اإلحصائية 

المفصلة حسب النوع والوسط 

تطورت  2020الجغرافي سنة 

  على األقل % 30بـ 

يحددها 

المعهد 

الوطني 

  لإلحصاء 

انطالقا من سنة 

2018  

  


