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 قديمّالعامالتّ 

 

اء منظومة تجربة نموذجية إلرسخاضت التي  وزارات الدفعة األولىمن والتشغيل تعتبر وزارة التكوين املنهي 
، وهي تجربة هامة بالنظر لخصوصية املهمة التي تشرف عليها والتي التصرف في امليزانية حسب األهداف

اصة.  التشغيل وقطاع املبادرة الختتعلق أساسا بثالثة قطاعات حيوية وهم قطاع التكوين املنهي وقطاع 
السياسات  تمثل فّنية، ( برامج3( برامج، )4) اإلطار، تم تقسيم مهمة التكوين املنهي والتشغيل إلى وفي هذا

فير الدعم من خالل تو  أهدافهما تحقيق في بقية البرامج مساندة إلى وبرنامج أفقي يسعى القطاعية للوزارة
 ستي الضروريين.املادي والدعم التقني واللوج

 وتتوزع برامج املهمة كاالتي :

 املنهي،ّالتكوين: 1البرنامج عدد  .1

 التشغيل، :2البرنامج عدد  .2

 تنميةّاملبادرةّالخاصة*،: 3البرنامج عدد .3

 واملساندة.ّالقيادة: 9البرنامج عدد  .4

اجراء عدة ، وقد تم  2017يتواصل تشكيل مالمح خارطة هذا البرنامج الذي تم ادراجه ألول مرة سنة 
على اثر تسمية رئيس برنامج .  2018تعديالت، األول  بمناسبة اعداد املشروع السنوي لألداء بعنوان 

على إثر صدور الهيكل التنظيمي للوزارة وكذلك أشغال التنزيل  2020والتعديل الثاني خالل سنة 
رجع ققة إضافة الى أشغال تحديد مبالنظر لتقدم تركيز االستراتيجية والنتائج املح2018العملياتي للألداء 

 األنشطة واالعتمادات املرصودة لها.

   2019تقديم عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة : 

 لها الراجعة القطاعية السياسات تنفيذ على 2018 سنة خالل والتشغيل املنهي التكوين وزارة عملت
 فقد اإلطار هذا وفي، الصعبة واالجتماعية االقتصادية الظرفية مخلفات تجاوز  إلى سعيال مع بالنظر

هياكلها الخارجية والفاعلين العموميين تحت اشرافه على املحاور و  الوزارة مجهودات واصلتت
 :االستراتيجية التالية

  االستجابة لحاجيات األفراد واملجتمع من جهة ولحاجيات سوق الّشغل  على العملمواصلة
من  ابم واملكّونين املنظومةومهارات خريجي  كفاءاتالّرفع من مستوى من خالل  من جهة أخرى 

 على تحسين نجاعة املؤّسسات وقدرتها التنافسّية. شأنه أن يساعد
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  املطلوبة من ناحية  العدد ومن ناحية الكفاءة واألداء   وذلك   املهاراتتوفير   على العملمواصلة
 .الكبرى  عالية واملشاريعال تشغيليةالذات  االقتصادية القطاعات ختل مل

  خريجي منظومة التكوين املنهي. تشغيليةدعم 

 ل بين قطاع التشغيمن خالل التكامل  تحسين تشغيلية طالبي الشغل مواصلة العمل على
 .طالبي الشغل مرافقةتطوير منظومة املنهي و  ومنظومة التعليم والتكوين

 

 من خالل تطوير السياسة اإلتصالية  املنهي التكوين على اإلقبال وتحسين املهن ثقافة تثمين
 ووضع اإلجراءات التحفيزية لالقبال على غرار منحة التكوين.  للوزارة

 وضع وتنفيذ استراتيجية في  2017من خالل االنطالق منذ سنة  تطوير أداء مصالح التشغيل
 .وطنية للتشغيل

 وتطوير أساليب  لح التشغيلهيكلة مصا من خالل إعادة التشغيل آليات نجاعةرفع  على العمل
 العمل واألنشطة الفنية الخاصة بها.

 .تشخيص مكامن جديدة للتشغيل ودعم قدرة االقتصاد على إحداث مواطن شغل الئقة 

 ب ساليأتطوير و  إعادة هيكلة مصالح التشغيل وتطويرها ومراجعة أليات وبرامج التشغيل
 .العمل واألنشطة الفنية ملصالح التشغيل

 املؤسسات إحداث نسق من الرفعقصد  نشر ثقافة املبادرة الخاصةو ترسيخ  على العمل 

 .العاليالتعليم  ومرافقتهم خاصة من خّريجي بالباعثين اإلحاطة وتكثي  واملتوسطة الصغرى 

  دعم وتفعيل الالمركزية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومختل  مكونات مزيد
بالتالي و  جديدة لفائدة خريجي التكوين املنهي والتعليم العالي اققصد فتح آف املجتمع املدني

 .الشباب من املساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية املحلية تمكين

 شاف املنهي من خالل تكثي  استكمجال التكوين  اإلفريقي واألوروبي في دعم التعاون الثنائي
سسات وباملؤ باملراكز التحاد األوروبي توفير تربصات ميدانية بدول ا وتعاون جديدة  مجاالت

االقتصادية وتمكين املتربصين من ظروف إقامة وأنشطة ثقافية ورياضية تساعد على تنمية 
  مع حاجيات املؤسسات. ميتالء حس املواطنة لديهم إضافة إلى تكوين تقني

  في  تمر وذلكاملسبالخبرة التونسية في مجال التكوين  االستئناسدعم التعاون الثنائي في مجال
واملساندة من خالل توفير  واالستشارةإطار دعم الشراكة الخصوصية بهدف توفير الدعم 

 تكوين مستمر حضوري أو عن بعد يمنح شهائد معترف بها. 
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  من خالل    هيكلة االقتصاد غير املنظم وإدماجه ضمن الدورة االقتصاديةمزيد العمل على
صد املساعدة على االنتقال إلى األنشطة املنظمة وضمان إرساء آليات التكوين واإلحاطة ق

العمل الالئق إلى جانب ضمان ديمومة مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني بما سيساهم 
في التنمية املحلية من خالل خلق ديناميكية جهوية تمكن من االستغالل األمثل وتثمين املوارد 

القطاعات وتقريب الخدمات وتلبية حاجيات واملؤهالت املتاحة حسب خصوصية الجهات و 
 مختل  الفئات.

  طار اإل إعداد من خالل  االستراتيجية الوطنية لدفع املبادرة الخاصة العمل على تفعيل
ضافة إيهيكل املبادرة الذاتية ويدمجها في الدورة االقتصادية )الذي لمبادر الذاتي" لقانوني "ال

تهدف إلى التعري  بمختل  مراحل انجاز والتي "اّنجم"  الحملة الوطنية التحفيزيةإلى إطالق 
منصة رقمية موحدة   املشاريع والتحفيز على املبادرة الخاصة من خالل تركيز

www.commententreprendre.tn  ملرافقة وتأطير الراغبين في بعث املشاريع كما تم احداث
قصد    ”.innajimخاصة على مواقع التواصل االجتماعي لتيسير النفاذ إلى املعلومة " صفحة 

تمويل لتحفيز األشخاص  خط ووضعسهيل إجراءات النفاذ إلى التمويل والتقليص في اآلجال ت
 *.*ذوي اإلعاقة على بعث املشاريع ودعم النفاذ إلى السوق الستيعاب املشاريع الصغرى 

  تنمية روح املبادرةلمحوري ثالث و االقتصاد االجتماعي والتضامني كقطاع العمل على دعم 
إطار قانوني موحد بهدف تكريس املشروع املواطني املبني على مبادئ  من خالل وضعالتضامنية 

العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص واملساواة بين الجنسين وإرساء منظومة وطنية وجهوية 
 ** .والحوكمة الرشيدةي املحلي تكرس مبادئ العمل التشارك

 

 

  

http://www.commententreprendre.tn/
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   ة وزارة لسن ل ة ا 2تنفيذ ميزاني 0 1 9 

 927678.3حسب قانون املالية التكميلي ما قدره  2018االعتمادات املرسمة بميزانية الوزارة لسنة  بلغت
  ، مثلما هو مبين في الجدول التالي:%94أدأي بنسبة انجاز بلغت 869946.6أد، وقد تم استهالك مبلغ قدره 

 

ّمقارنةّبالتقديرات2019ّتنفيذّميزانيةّالوزارةّلسنةّ
ّالدفع(ّاعتماداتالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقةّ)

ّحسبّمنظومةّأدبّ)االعتماداتّاملفتوحةّدفعا(

 دونّاعتبارّاملواردّالذاتيةّللمؤسسات

 بيانّالنفقات

2019ّتقديراتّ

ّ(2)2019ّإنجازاتّ

ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي
ّ ّ%نسبةّاإلنجاز

(2/1)ّ

 %100 103,9- 386029,9 386133,8 360254ّنفقاتّالتصرف

 تاجيرّعمومي
330928 356525,9 356450 -75,9 100% 

 وسائلّاملصالح
27183 27182,9 27160,2 -22,7 100% 

 تدخلّعمومي
2143 2404,9 2389,7 -15,2 99% 

 نفقاتّالتنمية
42000 42000 3558,1 -38441,9 8% 

 استثماراتّمباشرة
8100 8100 1644,5 -6455,5 20% 

 علىّامليزانية
6000 6000 1644,5 -4355,5 27% 

 علىّالقروضّالخارجية
2100 2100 0 -2100 0% 

 تمويلّعمومي
33900 33900 1913,6 -31986,4 6% 

 علىّامليزانية
28100 28100 1913,6 -26186,4 7% 

 علىّالقروضّالخارجية
5800 5800 0 -5800 0% 

 صناديقّالخزينة
490000 499544,5 480358,6 -19185,9 96% 

 املجموعّالعام
892254 927678,3 869946,6 -57731,7 94% 

ّ*امليزانيةّدونّاعتبارّاملواردّالذاتيةّللمؤسسات
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2018ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّسنةّ

 طبيعةّالنفقةالتوزيعّحسبّ

ّ
ّ

ّمقارنةّبالتقديرات2019ّتنفيذّميزانيةّالوزارةّلسنةّ

 التوزيعّحسبّالبرامج

 الذاتيةّللمؤسساتمجموعّامليزانيةّدونّاعتبارّاملواردّ *

ّمالحظةّ:*

محمولة2019ّّوالىّحدودّساانةّّجدرّاإلشااارةّانّاالعتماداتّاملرصااودةّلتمويلّأنشاااةّاملبادرةّالخاصااةت باعتبارّأنهّا
ااااااانويةّّتظهرلنّّعلىّبرنامجّالتشااااااااغيل اااااانةّّلألداءفيّالتقاريرّالسا ااااااانويّلالداءّنعنوانّسا االّابتداءاّمنّالتقريرّالسا

2020.ّّّ.  

3
5

6
5

2
5

,9

2
7

1
8

2
,9

2
4

0
4

,9

8
1

0
0

3
3

9
0

0

4
9

9
5

4
4

,5

3
5

6
4

5
0

2
7

1
6

0
,2

2
3

8
9

,7

1
6

4
4

,5

1
9

1
3

,6

4
8

0
3

5
8

,6

ر ي ج أ ت ل ا ح ل صا م ل ا ل  ئ ا س و ي وم م ع ل ا ل  خ د ت ل ا ت  را ا م ث ت س إل ا
رة ش ا ب م ل ا

ومي م ع ل ا ل  ي و م ت ل ا ة ن ي ز خ ل ا ق  ي د ا ن ص

2019تقديرات 2019إنجازات 

 البرامج
ّق.م

2019ّ
ّق.م.ت
2019 

إنجازاتّ
2019 

 الفارقّباملبلغ
 نسبةّاإلنجاز

% 

%98 6497,6- 353963,1 360460,7 334683,1 :ّّالتكوينّاملنهي1البرنامجّعدد  

ّّالتشغيل2البرنامجّعددّ : 535920,8 544836 497152,5 -47683,5 91%  

ّّتنميةّاملبادرةّالخاصة3البرنامجّعددّ :*ّ0 0 0 0 0%  

ّّالقيادةّواملساندة9البرنامجّعددّ : 21650,1 22361,6 18801 -3560,6 84%  

 %94 57741,7- 869916,6 927658,3 892254 مجموعّامليزانية*
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2018ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّسنةّ
 التوزيعّحسبّالبرامج

ّ

ّ
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:  2البرنامج عدد 
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:  3البرنامج عدد 
ةتنمية المبادرة الخاص

:  9البرنامج عدد 
القيادة والمساندة

*مجموع الميزانية

:2رسم بياني عدد 
)إعتمادات الدفع (التوزيع حسب البرامج 

2019وانجازات ميزانية المهمة لسنة )م التكميلي,ق(مقارنة بين تقديرات 

2019تقديرات  2019إنجازات 
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ّ  

 برنامج

 التكوين المهني

لسيد منير المحمودي:  رئيس البرنامج  ا

مدير عام التفقد والتدقيق البيداغوجي                
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ّالتقديمّالعامّلبرنامجّالتكوينّاملنهي:

هامة ومكونا أساسيا من مكونات املنظومة الوطنية إلعداد املوارد البشرية فضال  ركيزة املنهييعتبر التكوين 
لذا تم رسم خطة إصالح واستراتيجية جديدة للمنظومة الوطنية  ،لتشغيلاألسرع لبوابة عن اعتباره ال

ترمي أساسا إلى إضفاء النجاعة وتحسين املردودية  2020-2016للتكوين املنهي صلب املخطط الخماس ي 
 ودعم الكفاءاتجودة التكوين ومالءمته مع الحاجيات الفعلية لجهاز اإلنتاج من  من خالل الرفع من

  .وتحسين قابلية تشغيل خريجي املنظومة التكوينية ات االقتصاديةالقدرة التنافسية للمؤسس

درجة تواصل تنفيذ برامج ومشاريع خطة إصالح منظومة التكوين املنهي امل 2019هذا وقد شهدت سنة 
، فيما تميزت بإطالق مشاريع ذات صلة وثيقة بدعم البنية 2020-2016ضمن املخطط الخماس ي 

األساسية تهدف أساسا لتطوير وتركيز نظامي الجودة والرقابة والتدقيق واالنخراط األنجع في مجال 
اصة اس ي وخالتحول الرقمي والسعي لرقمنة وتأمين الخدمات املسداة عن بعد في مجالي التكوين األس

 املستمر. 

 على األهداف التالية: الكبرى التي تقومالهيكلية هذا وقد تواصل تنفيذ اإلصالحات 

 إرساءّرؤيةّشاملةّوموحدةّملنظومةّوطنيةّلتنميةّاملواردّالبشريةّّ:الهدفّاألوّل. 

 منّّّ:الهدفّالثاني عددّاملتكونينّبالجهازّالوطنّي ألف135ّّألفّمتكونّإلّىحوالي70ّّالرفعّفّي
باتّسوقّالشغل.ّوفقجودةّالمعّضمان2020ّّمتكونّسنةّ  متال 

 ّمعّمقتضياتّالعقدّّّ:الهدفّالثالث ّملنظومةّالتكوينّاملنهيّانسجاما ّناجعة إرساءّحوكمة
ة مركزي   .االجتماعيّواالقتصادّالوطنيّوالال 

 مرافقةّإنجازّمشاريعّإصالحّاملنظومةّّ:لرانعالهدفّا. 

 كاآلتي:حسب املحاور  وتبوبهاالبرامج واملشاريع املنشودة تم إقرار جملة من األهداف ولبلوغ 

 ل:خالّإرساءّرؤيةّشاملةّوموحدةّملنظومةّوطنيةّلتنميةّاملواردّالبشرية،ّمن:ّاملحورّاألوّل 

  البشرية تحت إشراف رئاسة الحكومةإحداث هيئة وطنية قارة لتنمية املوارد، 

  إلعالم والتوجيه املنهي لفائدة األفراد والعائالت واملؤّسساتامنظومة تطوير،  

 وضع برنامج وطني لتكوين وإدماج املنقطعين مبكرا عن الدراسة،  

 ع في طاقة التكوين املنهي ووضع يرفتإنجاز دراسة استشرافية لتعديل هرم الكفاءات وال
 .جهوية للتكوين متكاملة مع الخارطات التربويةخارطات 
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 ّ 2020ّألفّمتكونّسنة135ّّّلبلوغعّفيّعددّاملتكونينّبالجهازّالوطنيّيرفتالّ:الثانياملحور
باتّسوقّالشغل.ّوفقجودةّالمعّضمانّ  خالل:منّّمتال 

  وتحسين اإلقبال عليها،وتحديثها العمومية إحداث وإعادة هيكلة املراكز  

  عبر تركيز برامج خصوصية دعم القطاع الخاص للتكوين املنهي وتعزيز جودة خدماته
 والتشجيع على متابعة التكوين املقيس، 

  تعزيز دور للغرض بإحداث وحدات مختصة عبر إرساء نظام مندمج لالستشراف واليقظة
 ،املرصد الوطني للتشغيل واملهارات

  والتنظيمات البيداغوجية املالئمة لضمان جودة تطوير هندسة التكوين باعتماد املقاربات
 وإعداد مراجع ومواصفات التكوين املستوجبة،التكوين 

  وني إحداث سلك مك وأعوان املساندة عبر ومستمر" للمكونين يأساس ” تكوينتطوير منظومة
وضع و  "شهادة كفاءة بيداغوجية" ، ووضع منظومة تكوين إشهادي لفائدتهماملكونين

 ،اإلسنادمرجعيات املهن والكفايات الخاصة باملكونين وأسالك 

  تأهيل "شهائد ختم التكوين بنظام نــظام تنظير استبدالhabilitation مؤّسسات التكوين "
 املعايير الواردة بمواصفات التكوين، باعتماداملنهي 

 اغوجي بيدالتفّقد ال بمراجعة اإلطار القانوني لسلكلتقييم البيداغوجي امنظومة  تطوير
ى املراكز على مستو  بهدف تعزيزه باالنتدابات املالئمة ومواصلة تفعيله بالتكوين املنهي

 العمومية،

 " تركيز منظومة وطنية لإلشهادcertification "التكوين األساس ي  عبرالكفاءات املكتسبة ب
 ،"Validation des acquis de l’expérienceتقييم مكتسبات الخبرة "و واملستمر، 

  مراجعة اإلطار التشريعي خالل مراجعة منظومة التكوين املستمر لتحسين مردوديتها من
رقية إعادة هيكلة املركز الوطني للتكوين املستمر والتو املنّظم آلليات تمويل التكوين املستمر 

وتفعيل  .املهنية في اتجاه دعم وظيفة اإلحاطة للمؤسسات والشركاء املهنيين واالجتماعيين
 لعمليات التكوين املستمر.  «Audit de la formation»الرقابة التقنية والبيداغوجية 

 ّّوّإرساءّحوكمةّملنظومةّالتكوينّاملنهيّتستجيبّملتالباتّ:الثالثاملحور املؤسساتّاألفراّد
ّمنّ واملجتمعّوالجهات  خالل:متالئمةّمعّالعقدّاالجتماعي،
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  املنظومة الوطنية للتكوين املنهي على مستوى قيادة وتسيير إرساء نظام جديد لتسيير
إعداد هياكل تنظيمية جديدة لوزارة التكوين املنهي ب تماشيا مع مبدأ الاّلمركزّية املنظومة

  ها،بأعوان ةالخاص، ومراجعة األنظمة األساسية والتشغيل والهياكل تحت إشرافها

  على ) التعاون الفني مع الشركاء الفنيين واملمولينتنفيذ جملة من املبادرات ومشاريع مواصلة
برنامج و ، (ETF) حول الحوكمة الجهوية مع املنظمة األوروبية للتكوين غرار مشروع التعاون 

PAFIP ، برنامج وIRADA)، 

 وحدات  ركيزتفعيل ومأسسة شراكة حقيقية ترتكز على تحديد األدوار وإلزامية النتائج بت
مجلس »كيز تر و لية بالجامعات املهنية والنقابات العمالية الجهوية للتكوين املنهي والتشغي

  ،بكل مركز تكوين منهي تسند رئاسته للمهنيين ويضّم كاّفة األطراف االجتماعّية« مؤسسة

  ية الهياكل املركزية والجهو  لربطإرساء نظام معلوماتي مندمج للتكوين املنهي والتشغيل
 ،لتكوين املنهي مع هياكل التشغيلل

  وتفعيل مبادئ التصّرف حسب األهداف، وفقنظام قيس أداء املنظومة وتفعيل تركيز 
 الرقابة الداخلية ملختل  الهياكل،

 نظام متابعة وتقييم للمنظومة الوطنية  التحيين الدوري ملؤشرات قيس األداء وإرساء
والتميز عبر  ةباعتماد مقتضيات تمش ي الجودة وضمن ثقافة الرقابة واملساءل للتكوين املنهي

 التنافس وتثمين الدراسات املنجزة والتجارب الرائدة في الداخل والخارج وتبادل الخبرات. 

 ّّمرافقةّإنجازّمشاريعّإصالحّاملنظومةّمنّخالل:ّّالرانعاملحور: 

  لك للنجاح كمس هتركيز استراتيجية متكاملة لالتصال حول التكوين املنهي، تهدف إلى إبراز
ة إصالح املنظومة الوطنيخطة  مشاريعرافقة وتضمن مورافد من روافد التشغيل والتنمية. 

 نخراط كل الفاعلين.باللتكوين املنهي 

  تنمية وتطوير مهارات الفاعلين في مجاالت التدبير اإلداري واملالي بالهياكل، وإعداد املشاريع
 وتنفيذها.

  ب السابقة لضمان استمرارية التطور واالستفادة من التجارب دعم الهياكل في تثمين التجار
 .الرائدة في املجالالدولية 

 :ّّخالصةّأهدافّبرنامجّالتكوين

  تتلخص أهداف برنامج التكوين املنهي في :

 ّضمانّالنجاعةّواملردوديةّفيّمختلفّمراحلّالتكوين:1ّّالهدف، 
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 ّنّاملنهيااالتكوينشرّثقافةّاملهنّوتحسينّاإلقبالّعلىّ:2ّّالهدف، 

 ّوالترقيةّاملهنيةّالتكوينّاملستمرّتاوير:3ّّالهدف، 

 ّنياااانّاملهااااازّالتكويااااااااجهّحااااااوكمةرّااااااااتاوي :4ّالهدف. 

 :ّخارطةّبرنامجّالتكوينّاملنهي .1

ّّ
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ّتذكير:

املعتمدة،  املرجعي املحيين للمنهجيةتمت مراجعة خارطة البرنامج بمناسبة أشغال التنزبل العملياتي وتبعا لإلطار 

 ، حيث أصبح البرنامج يتكون من:2020وقد تم ادراج ذلك في املشروع السنوي لألداء لسنة 

 "برنامج فرعي وحيد: " قيادة جهاز التكوين املنهي 

 ،"وحدة عملياتية: "النهوض بالتكوين املنهي 

  :املنهي،الوكالة التونسية للتكوين  -ثالثة فاعلين عموميين 

 املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية، -

 املركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين، -

      ّ

ّ:2019تقديمّعامّلإلنجازاتّاالستراتيجيةّلبرنامجّالتكوينّاملنهيّخاللّسنةّ-2

 لي:يبالنظر إلى البرامج الفرعية املنضوية تحت برنامج "التكوين املنهي"، تمحورت أهم األنشطة فيما 

ّدةّجهازّالتكوينّاملنهي"ّا"قيّ:1إنجازاتّالبرنامجّالفرعيّعددّ-1.2

 للمؤسسات:ّاألنشاةّاملتعلقةّبخدماتّالتكوينّاملوجهةّ .أ

 للمؤسساتّاملوجهةّالتكوينّلخدماتّالعامةّاإلدارةّمهامّملخص 

o ي التعويل ف الجهة بين جهاز التكوين املنهي وجهاز اإلنتاج ومرافقة قطاعيا وجهويا الشراكة تطوير

 كفاءاتال املتأكدة من الحاجيات تشخيص على هياكلها قدرة ودعم احتياجاتها على قدراتها لبلورة

 .املشاريع املالئمة للغرض برامج ملفات واقتراح

o  والنظر لشراكةا سبل تطوير بهدف املنهي التكوين قطاع حول  املهنية املنظمات مع املباشر التواصل 

  تذليلها، على والعمل الصعوبات في

 

 ّّواملرافقةّلفائدةّالجهاتّملخصّاإلنجازاتّونتائجّاملساندة

o مع ضبط مجاالت واالجتماعية االقتصادية الجهة جدوى تتضمن تحليال ملعطيات دراسات إعداد 

 .بالجهة ملنهيا التكوين منظومة تطوير برنامج بالجهة وإعداد التنموية للمتطلبات بالنظر التكوين



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 14 

 

o الفضاءات البشرية االختصاصات واملوارد مشاريع لتحديد برامج ملفات وصياغة اعداد 

 .الجملية للمشاريع الكلفة مع تحديد والتجهيزات

o :للشروع في إعداد الدراسات  -قفصة وقابس وسيدي بوزيد-( واليات3تم اإلذن لثالث) اإلنجازات

االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الجهوي. باعتماد منهجية تستند ملؤشرات وأدوات تحليل 

الواقع االقتصادي واالجتماعي، مع تدقيق متطلبات الجهة من املهن والكفاءات وكذلك متابعة 

 جهاز الجهوي للتكوين املنهي.خرجي مراكز ال

تم  « DPP »مل  برنامج مشروع  04ويتوقع االنتهاء واملصادقة من قبل الجهات املذكورة على عدد 

، فيما ال تزال األشغال في مرحلة 2020-2016ومرسمة باملخطط  وزارية إقرارها خالل مجالس

 واالجتماعية على مستوى الوالية. االقتصادية املعطيات تحديد

 

 التكويناألنشاةّاملتعلقةّبالخدماتّاملوجهةّلاالبيّ .ب

 التكوينّلاالبيّاملوجهةّللخدماتّالعامةّاإلدارةّمهامّملخص: 

o بتنظير وتجديد تنظير شهادات املتعلقة مؤسسات التكوين العمومية والخاصةمطالب  معالجة

 من فراألو  الجزء له وتسخر اإلدارة بها تضطلع التي األنشطة أهم)،ومؤهالت في التكوين املنهي

 (البشرية طاقاتها

o وية قصد تسمشغلة  معالجة مطالب تصني  شهائد تكوين منهي صادرة عن مواطنين أو مؤسسات

 ، وضعيات األعوان املنتمين لها أو إعادة تصنيفهم

o  معادلة شهادات التكوين األجنبيةالبت في مطالب الحصول على ، 

o  االعتراض ملواصلة التكوين بالخارج،إسناد شهادات في عدم التمتع بمنحة وعدم 

o املهنية)إحصائيات وإشكاليات( الكفاءة بتأمين اختبارات إثبات املتعلقة اإلجراءات متابعة 

o ملنهيا التكوين مراكز إلى أساس ي التاسعة السنوات تالميذ بتوجيه املتعلقة معالجة األشغال 

 العمومية

 ملخصّاإلنجازات 

o كوينشهائد تطالب تنظير بمختل  أصنافها اآلنفة الذكر وكذلك مجميع املطالب  معالجة تمت 

 في شأنها ثالثة صدر ملفا 299لمصادقة على للجنة القارة لتنسيق التكوين املنهي عرضها على الو 
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الب التنظير مطتتوزع و  .تعلق بتنظير وتجديد تنظير شهادات ومؤهالت في التكوين املنهيت اتقرار 

  كما يلي: حسب املتدخلين واملستوى 

o ضمن خطة إصالح منظومة التكوين املنهي "إرساء منظومة اإلشهاد ابعة تنفيذ مشروع مدرج مت

 بمكتسبات املتكونين بالتكوين املنهي"

 :)نفقاتّالتصرفّ)معّالتحليل  

 في إطار تنظير شهادات تكوين ومؤهالت التكوين املنهي لفائدة هياكل التكوين الخاصة، تم تخصيص

)د( على  17860بدراسة ملفات التنظير وقد تم صرف )أل  د( لتأمين تأجير املقررين املكلفين  20

 )د( . 8900)د( وقيمة القسط الثاني  8960قسطين وقد بلغت قيمة القسط األول 

وتجدر اإلشارة إلى أن صرف االعتمادات يبقى مرتبطا بإتمام دراسة امللفات التقنية والبيداغوجية والتي 

 يمكن أن تمتد إلى السنة املوالية.

 إلشرافّاملزدوجّعلىّالتكوينّوالقااعّالخاصاملتعلقةّبااألنشاةّ .ت

 واإلشــــــــــراف علــــــــــى قطــــــــــاع التكــــــــــوين  علــــــــــى التكــــــــــوينلإلشــــــــــراف املــــــــــزدوج  العامــــــــــة اإلدارة مهــــــــــام ملخـــــــــص

 الخاص 

 وضـــــــبطتنســــــيق األعمـــــــال املتعلقــــــة بـــــــالتكوين املنهــــــي مـــــــع الـــــــوزارات املتدخلــــــة فـــــــي التكــــــوين املنهـــــــي  -
 وزارات وهياكل أخرى.ل املوكولةاألطر القانونية والترتيبية لبعض مجاالت التكوين 

مجموع 
 الشهادات
حسب 
 املتدخلين

 الشهادة مستوى 

 مؤسسات التكوين
 الثاني الثالث الرابع

 و.ت.ت.م – الوكالة التونسية للتكوين املنهي 15 25 10 50

 د.و.ت.س -الديوان الوطني التونس ي للسياحة 00 05 03 08

 و.إ.ت.ف -وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي 03 01 01 05

 مجموعّاملؤسساتّالعمومية 18 31 14 63

 -هياكل التكوين الخاصة التابعة للغرف التجارية والصناعية 00 01 00 01

 ه.ت.خ -هياكل التكوين الخاصة 21 132 82 235

 مجموعّهياكلّالتكوينّالخاصة 21 133 82 236

 املجموعّالعامّحسبّاملستوّى 39 164 96 299
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تطــــــوير أداء مؤسســـــاته مــــــن خـــــالل تقــــــديم  والعمـــــل علـــــىتنميـــــة القطـــــاع الخــــــاص للتكـــــوين املنهــــــي  -

متابعــــــة أداء املؤسســـــــات  فـــــــياإلدارة  تســــــاهماملســــــاندة اإلداريــــــة والبيداغوجيـــــــة فــــــي الغـــــــرض. كمــــــا 

النهـــــوض بمنــــــاخ االســــــتثمار واإلطـــــار التحفيــــــزي بالنســــــبة للبــــــاعثين كــــــذلك و  ،الخاصــــــة التكوينيـــــة
 التونسيين واألجانب على حد السواء في مجال التكوين املنهي.

ّ

 األنشاةّاملتعلقةّبالتفقدّالبيداغوجي:ّ .ث

 مراجعـــــــــــة اإلطـــــــــــار القــــــــــــانوني العـــــــــــام لوظيفـــــــــــة التفقــــــــــــد  2019تـــــــــــم خــــــــــــالل ســـــــــــنة القاااااااااااانوني:ّّاإلطاااااااااااار
 2019أوت  22ؤرخ فــــــــــــــي املـــــــــــــ 2019لســــــــــــــنة  776حكــــــــــــــومي عـــــــــــــدد المـــــــــــــر األ  باستصــــــــــــــدارالبيـــــــــــــداغوجي 

، والـــــــــذي  علــــــــق بضــــــــبط النظــــــــام األساســــــــ ي الخــــــــاص بســــــــلك التفقــــــــد البيــــــــداغوجي للتكــــــــوين املنهــــــــيواملت
سيتســــــنال مــــــن خاللــــــه تطـــــــوير هــــــذه الوظيفــــــة باملنظومــــــة الوطنيـــــــة بــــــدءا بتيســــــير االنتــــــدابات املتأكـــــــدة 

ومـــــــــن ثمــــــــة إطــــــــالق مشــــــــاريع الرقمنــــــــة والتعــــــــاون وتبـــــــــادل ملعالجــــــــة الــــــــنقص العــــــــددي مــــــــن املتفقــــــــدين 
 الخبرات لتأمين النجاعة في تسيير شبكة التفقد على الصعيد الوطني.

 :ّالتفقدّالبيداغوجيّعلىّمستوىّالوكالةّالتونسيةّللتكوينّاملنهي
ية للتكوين التونسسعيا إلى تحسين أدائها والرفع من جودة خدماتها وترسيخا ملبادئ التقييم عملت الوكالة 

املنهي على تفعيل دورها في القيس املوضوعي ملردود املؤسسات التكوينية الراجعة لها بالنظر وتقييم أنشطتها 
 .وفقا للمهام املوكولة لها حسب قانون إحداثها

تدقيق  مرجع) مرجعي استنادا ملعايير ومراجع الجودة املعتمدة إعداد دليل فيالوكالة  شرعتوفي هذا اإلطار 
 (ISO9001ونظام إدارة الجودة   RNQFPاملرجع الوطني لجودة التكوين املنهي:أنشطة املؤسسات التكوينية 

ا تقييمو التابعة لها التكوين املنهي  راكزدورية ملإنجاز عمليات تموقع بهدف استخدامه مستقبال في   أدائه
ة النقائص املسجلة وتطوير األداء إضافة إلى في الجوانب البيداغوجية وإعداد مخططات عمل ملعالجسيما 

 .املذكورةاعتماد نتائج التموقع كأحد مقاييس تصني  املراكز 
وحسب إدارة التقييم والجودة في التكوين يبقى نجاح عملية التدقيق املفّعلة باالستئناس باملرجع الوطني 

تركيز ضمان الجودة صلب املنظومة لجودة التكوين املنهي مرتبطا بمدى انسجامها مع خطة الوزارة في 
الوطنية للتكوين املنهي بكافة مكّوناتها في قطاعيها العمومي والخاص بالنظر خاصة إلى أهداف املشروع 

 املتعلق بتأهيل مؤسسات التكوين املنهي العمومية والخاصة على حد السواء.
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 نشاطّالتفقدّطبيعة : 

 ار تقديم التأطير واملساندة الفنية والبيداغوجية لإلط تنظيم زيارات ميدانية لهياكل التكوين بهدف
املشرف على التكوين، وتقييم تنظيم وسير التكوين وتقييم األداء عموما بالنظر للمراجع املعتمدة 

 واملساعدة على تدارك النقائص املسجلة،

 ،معالجة الشكاوى ذات الصبغة البيداغوجية الواردة على الوزارة 

 هياكل التكوين من حيث عدد مواطن التكوين املقّيس واملفض ي إلى شهائد  تحديد طاقة استيعاب
 ختم تكوين معترف بها. 

 إشكاالتّتفعيلّوظيفةّالتفقدّالبيداغوجيّخالصة 

تناثر الوظيفة و باملنظومة الوطنية للتكوين املنهي  بالرقابة البيداغوجية: تعدد األســــــــــالك املعنية أو ال
ار اتخــاذ القر واملتــابعــة و والتقييم  لإلرشـــــــــــاد والرقــابــةمنهجيــة موحــدة في غيــاب بين عــديــد الوزارات 

 الصائب،
: عدم تغطية وظيفة التفقد البيداغوجي ملراكز التكوين املنهي الراجعة بالنظر للوكالة التونســية ثانيا

ّأكبر متدخل في منظومة التكوين املنهي  بصفتهاللتكوين املنهي 
هياكل التكوين الخاصــــــــة في غياب العدد الكافي من املتفقدين النســــــــق التصــــــــاعدي إلحداثات  رانعا:

 لعدم القدرة على تأمين االنتدابات املستوجبة منذ سنوات 
 

 إحصائيةّوأهمّاالستنتاجاتّبيانات 

تحوصل الجداول والرسوم املوالية جزئيا تطور نشاط التفقد على مستوى هياكل التكوين الخاصة خالل 
 ، ويمكن استخالص أهم االستنتاجات التالية:2019إلى  2012الفترة املمتدة من 

  يالحظ عموما أن نسق إحداثات هياكل التكوين الخاصة تصاعدي منذ حذف نظام العمل
 ، 2001بالتراخيص املسبقة واستبداله بنظام التصاريح سنة 
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 من  يكما أن عدد الهياكل التي تنظم تكوينا مقّيسا عموما في تصاعد مع تواصل النقص العدد
 املتفقدين لتأمين الرقابة املستوجبة،

  

 

هيكال  64معدال سنويا يقدر بـ  2019-2012شمل التفقد امليداني على امتداد السنوات السبع  
 ،%33يوفر تكوينا مقّيسا أي ما يعادل الـ  196خاصا من جملة 

 %17سنويا أي بما قدره مهمة  114سنوات األخيرة( حوالي  7يشّكل معّدل املهام املنجزة )خالل الـ  
 من إجمالي االختصاصات الناشطة )بالنظر ملعدل إجمالي الشهائد املنظرة(

نسبة البيانات 
المتوفرة من 
قبل هياكل 
التكوين 
الخاصة

العدد 
الجملي 

للمتكونين

عدد 
المرسمين  
في التكوين 

المقيّس

عدد 
المتكونين 

الذين 
شملهم 
التفقد

اختصاصات
 تكوين 

مقيّس غير
 ناشطة

عدد 
الواليات

اختصاصات
 التكوين 
المقيّس 
موضوع 

التفقد

عدد 
المتفقدين 
الميدانيين

عدد المهام 
المنجزة

عدد 
الهياكل 
موضوع 

التفقد

جملة 
الشهائد 
المنظرة

جملة 
الهياكل 

التي توفر 
تكوينا 
مقيّسا

العدد 
الجملي 
لهياكل 
التكوين 
األساسي

السنة 
التكوينية

49% 26050 7616 -- 2 10 21 5 47 40 551 141 956 2012

25% 22491 7412 2852 21 17 38 4 115 88 647 152 965 2013

31% 17997 7476 3860 29 15 41 4 144 73 685 179 1000 2014

35% 18449 10152 4690 7 14 35 4 128 62 580 177 1007 2015

38% 21216 11681 5852 10 13 39 3 127 64 619 185 1056 2016

20% 18196 10222 6311 5 17 33 3 114 57 651 189 1124 2017

35% 18847 11313 3684 8 16 30 2,5 85 52 782 238 1169 2018

29% 17780 11568 3560 6 15 36 2,5 84 54 804 252 1188 2019

31% 19282 9975 4401 12 15 36 3 114 64 681 196 1073 
معـــدّل

7 سنوات

س التكوين بيانات قيّ د مهمات أفرزتها بيانات الم ق ف داغوجي الت ين عددالبي قطاع في المتكون  ال
ط تطور حول رقمية بيانات2012 إلى 2019 شا د ن ق ف داغوجي الت فترة خالل الخاصة التكوين لهياكل البي دة ال  من الممت
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في غياب االنتدابات املتأكدة  امستمر  اتراجع حاليا( 02بالوزارة ) عدد املتفقدين امليدانيينيشهد  
ال يسمح  ، كمامقّيساالخاصة التي تنظم تكوينا العمومية و تغطية كافة الهياكل  ، ما يعيق2011منذ 

 بمتابعة التكوين غير املقّيس،

ي مجال ف تأمينه يتعينربع ما  ال يتجاوز عدد املهام املنجزة ، فإن لمتفقديناملحدود ل عددنظرا لل 
 مثلما تبرزه األرقام. بما يؤكد الحاجة املاسة إلى مزيد الدعم التكوين املقيس بهياكل التكوين الخاصة

على مستوى اإلمكانات املادية والبشرية ليضطلع التفقد البيداغوجي بدوره في تطوير قيادة جهاز 
 التكوين املنهي،

يتوقع أن تساهم مشاريع الرقمنة املرتقبة سيما املتعلقة منها بتركيز منظومة معلوماتية مندمجة في  
القطاعين العمومي والخاص، في مزيد الوضوح من حيث األرقام املحينة في انتظار تركيز نظام الجودة 

 عبر تأهيل مؤسسات التكوين.

 
 

ّاألنشاةّاملتعلقةّبإدارةّالجودةّوالتقييمّفيّالتكوين .ج

 لتحقيق اإلنجازات التالية: 2018نشاط إدارة التقييم والجودة في التكوين منذ جانفي  انطلق
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ّمعّ) .1 ّوالتعاون ّالجودة ّضمان ّلجنة ّاملجال:ETFتركيز ّفي حيث اعتبارا للتعاون القائم بين الوزارة  (
واملؤسسة األوروبية للتكوين في مجال ضمان الجودة في منظومات التكوين املنهي وخاصة انخراطها في 

ز لجنة على مستوى تركي 2018دولة من ضفتي املتوسط، تّم منذ سبتمبر  16منتداها الذي يضم ما يفوق 
الوزارة تضم ممثلين عن الهياكل تحت اإلشراف تعنال بكافة املسائل املتعلقة بضمان الجودة في التكوين 

 بلورة قائمة في املؤشرات املالئمة ملتابعة نجاعة منظومة التكوين املنهي. 2019وقد أفرزت أشغال سنة املنهي. 
ّالجودةّ .2 ّبه:إجراءّزيارةّالنظراءّعلىّأحدّمحاور ّللمكونينّواإلشهاد قّبالتكوينّالبيداغوجي ام ق يتعل 

مشاركا(  15( لضمان الجودة )حوالي ETF، فريق من خبراء من الدول املنخرطة في منتدى )2019خالل أفريل 
بعملية تقييمية لسيرورة "التكوين البيداغوجي املسدى للمكّونين والتحضير لعملية اإلشهاد به" التي يسهر 

ا املركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين. وأسفرت مهمة الخبراء على استحسان على تنفيذه
 الجوانب التقنية واملتعلقة بتصّور السيرورة وعلى تقديم توصيات للنجاح في تركيز سيرورة اإلشهاد.

3. ّ ّالدولية ّاملسابقة ّضمن ّبها ّاملشاركة ّقصد ّاملنهي ّالتكوين ّفي ّناجحة ّأمثلةّملمارسات راكزّملإعداد
العمل ضمن لجنة الجودة وبمشاركة ممثلين عن كافة الهياكل تحت  2019حيث تّم خالل سنة  االمتياز:

اإلشراف على تثمين أهم أمثلة املمارسات الناجحة في قطاع التكوين املنهي والتي تمت بلورتها عن كل هيكل 
 كما يلي:
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 التجربةّالناجحةّللتكوين الهيكلّتحتّإشرافّالوزارة

 تجربة التكوين التخصص ي التي شملت عّدة مجاالت. الوكالة التونسية للتكوين املنهي

املركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة 
 التكوين

تجربة التصّور الجديد إلعداد محتوى مواد التكوين 
 العام وإسداء التكوين فيها

املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية 
 املهنية

التكوين عن بعد الذي تسديه املدرسة تجربة 
 املفتوحة للشغالين

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل 
 املستقل

تجربة التكوين التكميلي في قطاع النسيج لفائدة 
حاملي الشهادات العليا والباحثين عن شغل بوالية 

 املنستير

 

 األساس ي"ّ::ّ"تاويرّالتكوينّاملنهي2ّإنجازاتّالبرنامجّالفرعيّعددّ-2.2

والرامية  2020-2016تفعيل برامج ومشاريع خطة إصالح منظومة التكوين املنهي  2019تواصل خالل سنة 
إلى تحسين جودة التكوين املنهي وتطويره ودعم البنية األساسية للرفع في طاقة التكوين وتوفير اليد العاملة 

 املختصة بما يستجيب ملتطلبات سوق الشغل. 

وتتمثل اإلنجازات أساسا في تطوير طاقة التكوين عبر تطوير البنية األساسية من خالل إحداث مراكز 
مبيتات ومطاعم جديدة أو إعادة هيكلة مراكز محدثة وتهيئة البعض منها والفضاءات التابعة لها من 

التكوين  اتمع توفير معد نشطة ثقافية ورياضية وترفيهيةبيداغوجية وفضاءات مخصصة ألوفضاءات 
 الالزمة. 

 مشروعا 120فقد بلغ عددها ، 2019لوكالة التونسية للتكوين املنهي لسنة ل مشاريع التنميةبخصوص و 

 ّالتنميةّللوكالةّالتونسيةّللتكوينّاملنهيّمشاريع

  بهدف الرفع من طاقة  2019املرسمة بعنوان سنة و  وزعة على جميع الجهاتاملبلغ عدد املشاريع
 يقّدر بــــ حّينمبلغ جملي بم امشروع120 الجهاز الراجع بالنظر للوكالة وتحسين جودة التكوين،

  د م 743,339

  املكونات املادية ملختل  املشاريع، حيث تم التعهد بمبلغ  إنجازفي  اتصاعدي انسق 2019شهدت سنة
البرامج السنوية )إصالحات كبرى  إطارت في دينار بما في ذلك التدخال  مليون  64,5جملي يفوق 

 وتكوين مكونين واقتناء تجهيزات إضافية(. 
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  مليون دينار مقابل ميزانية دفع مدرجة  32,7تم تسجيل أذون خالص على مختل  املشاريع تفوق
 م د. 19التي كانت في حدود  2019بقانون املالية 

 واقتناء  مثلة في دراسات وتطوير نظام املعلوماتإضافة للمشاريع الخصوصية والبرامج السنوية املت
تجهيزات إعالمية ودعم الجودة وتطوير املوارد البشرية ودعم املصالح املنفذة للمشاريع 
واألكاديميات لتطوير التكوين من أجل اإلشهاد وتطوير الحياة الجماعية باملراكز والتهيئة والصيانة 

 نقل.والتجهيزات التكميلية واقتناء وسائل ال

 املبلغ الجملي
 )م د(

عدد املشاريع
نسبة تقّدم 

اإلنجاز املادي 
اإلجمالي

موقع املشروع

75,1 17 43,2%    منطقة العاصمة: تونس وأريانة

90,6 20 54,9% ــوبة وزغوان ونابل ـ ـ    منطقة جنوب العاصمة : بن عروس ومنـ

181,5 24 34,2% ــاجة وبنزرت وسليانة: ـ    منطقة الشمال: الكاف وجندوبة وبـ

118,5 24 46,2%    منطقة الساحل الكبير : القيروان وسوسة واملنستير واملهدية:

126,5 19 17,0%    منطقة الوسط :قفصة القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس

150,6 16 27,0%    منطقة الجنوب: قابس وقبّلي وتوزر ومدنين وتطاوين

742,8 120 37,6% املجمــــــــوع /6 منـــــــــــــــــــــــــاطق /  املعـــــــــّدل

و ضعية املشاريع حسب التوزيع الجغرافي

 
 

 2019بعنوان سنة بخصوص تقدم اإلنجاز وضعية مشاريع املراكز الجداول والرسوم املوالية وتخلص 
 :فيما تتضمن املالحق تفاصيل أوفر في الغرض

الكلفة الجملية 
 )أد(

 التقدم المادي لإلنجاز عدد المشاريع

 % 20أقل من  47 000 408

 % 50و 20بين  20 804 71

 % 75و 50بين  16 139 86

 % 75أكثر من  37 395 177

 % 35نسبة تقدّم اإلنجاز اإلجمالي:  120 338 743
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ويتم احتساب نسبة التقّدم املادي باعتبار مراحل إنجاز كل مكّونة من مكونات املشروع مع ترجيح كلفتها 
 بالنسبة للكلفة الجملية للمشروع. التقديرية املحّينة

 

ّجدولّمحوصلّألهمّمشاريعّالتحولّالرقميّبالوكالة

ّوصفّاملشروعّمشروعّالرقمنةّ
 في التصرف عمليات رقمنة

 املنهي التكوين
 املتعلقة املجاالت كل تغطيمندمجة  منظومةتركيز 

 واملتابعة التنظيم والخدمات، املبيت التسجيل،)الترشح، باملتكونين
 (إلخالتقييم، البيداغوجية،

 الخاّصة البيانات قواعد تطوير على العمل 2019 خالل تواصل البيانات قواعد تطوير
 اإلطعام لخدمات املقّدمة واملراكز الوحدات تسيير بمتابعة

 واملبيت واإلعاشة
 السيارات مراقبة منظومة تركيز

 اإلدارية
 مصاري  على منظومة مراقبة وتتّبع للسيارات اإلدارية للضغط

 حّيز مع توقع دخولها. النقل وسائل صيانة وكلفة املحروقات
 2020 موفى خالل االستغالل

اقتناء منظومة مندمجة للتصرف 
في املحاسبة وامليزانية واملوارد 

  املالية

 .وطني عروض طلب عن واإلعالن الشروط كراس إعداد تم -
 .2020 لسنة مبرمج واإلنجاز

تركيز منظومة مندمجة للتصرف 
 في املوارد البشرية

على املستوى  2019انطلق العمل باملنظومة الجديدة منذ جانفي  -
 املركزي 

أطلقت بعض الخدمات على الخط ملصلحة املوظفين ومديري  -
 املراكز

47

39%

20

17%

16

13%

37

31%

التقدم المادي إلنجاز مشاريع الوكالة
2019لسنة 

%20أقل من 

%50و20بين 

%75و50بين 

%75أكثر من 
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ّوصفّاملشروعّمشروعّالرقمنةّ
تكونين املو  موظفينلل تعميم التواصل االلكتروني والعمل التشاركي -

 .Office 365باستعمال منظومة 

 منح املتكونين، صيانة منظومة التصرف في -

 منظومة معالجــة الشهــادات.تحيين  -

واإلشــراف على تنصيبها  SIMFORMمواصلـة صيــانة منظومـة  -
 وحسـن استغاللهــا.

 تحيين املنظومة املعلوماتية للتصرف في املشاريع. -
 

 :"إرادة"ّبرنامجّ 

تحت شعار للجهة ومن الجهة، أعلنت وزارة التكوين املنهي والتشغيل ووزارة التنمية واالستثمار والتعاون 
مرحلة التنفيذ الفعلي لبرنامج التعاون املشترك بين الوزارتين  انطالقعن  2019جانفي  خاللالدولي 

  -ة""إراد :قتصادية املستدامةاملبادرة الجهوية لدعم التنمية اال-واالتحاد األوروبي في إطار برنامج 

جندوبة  واليات: يإلى دفع الحركة االقتصادية في ثمان 2022و 2016 املمتد بينويهدف برنامج "إرادة" 
وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة ومدنين وقابس وصفاقس وبنزرت من خالل إرساء فضاءات للحوار بين 

هدف تحديد مجاالت لالستثمار وبعث مشاريع الخاص ومكونات املجتمع املدني بو العمومي  ينالقطاع
 .تشاركية تركز بالخصوص على إمكانيات الجهات باإلضافة إلى برامج التكوين ودعم القدرات التشغيلية

 :ساسية وهيأمحاور  3ويرتكز البرنامج على 

  دعم دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالجهات من خالل تمويل إحداث املؤسسات
 مليون أورو،  8الصغرى بقيمة 

  وتطوير قطاع التكوين املنهي العمومي من خالل تمويل إحداث اختصاصات جديدة وفقا
  ،مليون أورو 10للخصوصيات الجهوية بقيمة 

 ملنهي بهدف تلبية احتياجات سوق الشغل واملؤسسات واملساهمة في تحسين جودة التكوين ا
االقتصادية ومزيد تفعيل مساهمة املتدخلين الجهويين في تنمية القطاع الخاص وحوكمة 

 .التكوين املنهي

 الفصل السابع من الدستور واملتمثل في تكريس لتتنزل في إطار أحكامأهداف هذا التعاون املشترك وإن 
تها ذها وفقا لخصوصياتها وحاجيايتصور مشاريعها وتنفقادرة على ح الجهة تصبلمبادئ الحكم املحلي 

ومبادئ إصالح املنظومة الوطنية  2020-2016مع أهداف املخطط التنموي  تنسجم كما .التنموية
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تكريس مبدأ الالمركزية وإعطاء الجهة دورها في تسيير املنظومة وحوكمة التكوين الرامية لللتكوين املنهي 
 .قصد تحسين التشغيلية واالستجابة ملتطلبات سوق الشغل املحلية والجهوية والوطنية والدوليةاملنهي 

 :ّ"ّتاويرّالتكوينّاملستمرّوالترقيةّاملهنية3ّإنجازاتّالبرنامجّالفرعيّعاددّ-3.2

على مزيد تحقيق األهداف املرسومة  2019عمل املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية خالل سنة 
 التركيز على : من خالل

ا  ةمساعدبتنمية الوظيفة األساسية للمركز  - املؤسسات على تشخيص حاجياتها وإعداد مخططاته
ي وتكوين مختل  املوارد البشرية من املتدخلين ف التكوينية وتقييمها وذلك بتشريك القطاع الخاص

التكوين ومكوني املؤسسات وإطارات الوحدات الجهوية التابعة التكوين املستمر كاملسؤولين عن 
 ،للمركز

ة املتابعة امليدانّية للعملّيات التكوينّية املنجز  باستحثاث نسقتحسين نجاعة عمل الوحدات الجهوية  -
 ،على حساب آلية حقوق السحب

شاركة من خالل م املهنيةالترقية التكوين املستمر و خطة إصالح منظومة العمل على مواصلة تنفيذ  -
 مشاريع مدرجة ضمن خطة اإلصالح : 05املركز في 

 

 ،اليقظة االستراتيجية واالستشراف وتحديد الحاجيات 

   مراجعة منظومة التكوين املستمر لتحسين مردوديتها لفائدة املؤسسات والشركاء املهنيين
 واالجتماعيين،

  ،إرساء نظام معلوماتي مندمج 

  يم ملنظومة التكوين املنهي،تركيز نظام متابعة وتقي 

  .تركيز استراتيجية اتصال حول التكوين املنهي 
 

مزيد التعري  بآليات تمويل التكوين املستمر والخدمات التي يسديها املركز لفائدة املؤسسات  -
 تكثي  املشاركة في التظاهرات الدولّية والوطنّية والجهوّية،مع قتصادّية واألوساط املهنّية اال

 نسخة تفاعلية ملوقع الواب للمركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية،تطوير  -

املنظومة الوطنّية للتكوين املستمر والترقية  مكوناتمواصلة إرساء تمش ي الجودة وتعمييمه على  -
ت وذلك باملحافظة على الشهادة باملطابقة لنظام الجودة طبقا املهنّية لتحسين جودة الخدما

 وتعميم اإلشهاد باملقر االجتماعي وبكافة مؤسساته الفرعية 9001زو للمواصفة إي
ساتّإنجازات هةّللمؤس   :  الخدماتّاملوج 

ّ:ّبالنسبةّلتمويلّبرامجّالتكوينّاملستمرّ-
 :ّلخالّمنّاستعمالهاّعلىّاملتدخلينّوتكوينّواستغاللهاّاملركزّخدماتّرقمنةّمشاريعّتركيزّ-



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 26 

 

 ،"مالك" واملالية البيداغوجية الكشوفات بإيداع خاصة الخط على معلوماتية منظومة*

 ،بعد عن التكوينية األنشطة ملراقبة إعالمية تطبيقة تركيز*

 ،باملكونين خاصة بيانات قاعدة تركيز*

 ، التكوين بهياكل خاصة بيانات قاعدة تركيز*

 .املقدمة الوثائق في التثبت بعد التكوين وهياكل املكونين ترسيم على املصادقة*

الح ندوة صحفية حول "إصو وفي هذا السياق تم تنظيم أيام تحسيسية وإعالمية بكافة واليات الجمهورية 
املنظومة الوطنية  وعرضاملنظومة الوطنية للتكوين املستمر من أجل تطوير املوارد البشرية" 

)أنترنات + تطبيقة على الهوات  الّذكّية(  اليةإليداع ومتابعة الكشوفات البيداغوجية وامل “ماااااااااااااااااااااااالك”
  االقتصادية املنخرطة في آلية التسبقة على األداء. لفائدة املؤّسسات
حرفاء املركز  من قبلخدمة على الخط ك  “ماااااااااااااااااااااااالك” منظومةفي استغالل هذه  2019وشرع خالل سنة 

وتأمين  هاتتخفيض آجال معالجو  تقريب الخدمات من املؤّسساتتهدف لاملنتفعين بآلّية الّتسبقة على األداء 
من إدخال بيانات الكشوفات البيداغوجّية واملالّية ومتابعة معالجتها  هاتمكيناملتابعة الدقيقة والحينية، و 

تل  مخبكافة املعنيين باستخدام املنظومة تكوين تأمين  تولى املركز . وقدعلى الخّط )واب وهوات  جّوالة(
 .الواليات

ّتحويل الّرقمي، ال عبر االنصهار في مجالفي إطار إصالح املنظومة الوطنّية لتمويل أنشطة الّتكوين املستمر و
 بموارد بشرّية ذاتّية تطوير الخدمات الّتالية:و تم 

 

ة( - اتي  يرّالذ  نينّ)الس  فّفيّاملكو  صر   :ّخدمةّعلىّالخطّللت 

قاعدة  طويرت تضمنتم تطوير خدمة لفائدة املكّونين املتدّخلين في أنشطة تكوينّية ممّولة من طرف املركز 
ة املعطيات املتعّلقة بالّسير الّذاتّية وتحيينها دورّيا عبر حسابات إلكترونيّ  بتسجيلبيانات محّينة للمكّونين 

ّ(. badge personnelخصوصّية والحصول على البطاقة الّشخصّية للمكّون )
كوين - فّفيّهياكلّالت  صر   :ّتركيزّخدمةّعلىّالخطّللت 

شروع في والتم تطوير خدمة لفائدة هياكل الّتكوين املتدّخلة في أنشطة تكوينّية ممّولة من طرف املركز 
ات جميع املعطيات وتحيينها دورّيا عبر حساببت بالهياكل املعنيةخاّصة استغاللها وتطوير قاعدة بيانات 

 إلكترونّية خصوصّية بعد إجراء عملّية الّتسجيل. 
 :املستمرّالتكوينّتمويلّبآلياتّبهاّاملعموّلّاإلجراءاتّتبسيط -

 بتبسيط اإلجراءات كالتالي : 2019قام املركز بداية من سنة 
 : ّالتسبقةّعلىّاألداّء
د ات التي يتجاوز عدلمؤسسبالنسبة لعلى الخط حصريا الي املبيداغوجي و الكش  الإيداع وجوب  -

 .2019بعنوان سنة  بداية من الكشوفات اعون 40أعوانها 
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 النهائية املبالغ بخصوص املركز مصالح إلى تصحيحيا مطلبا توّجه املؤّسسة : املؤّسسات اعتراضات -
املنهي  إلى وزير التكوين ااعتراض في شأنهأن توجهللمؤسسة  يمكنالذي يتولى إصدار مقرر تصحيحي. 

 والتشغيل.
 ّّالسحب  :علىّمستوىّفرديّحقوق

 سحب،لالنتفاع بآلية حقوق الوضعيتها الجبائية الخاصة تسوية املؤسسات االقتصادية يشترط في   -
 3ملؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط افي التكوين األساس ي ة ساهمتعفى من شرط امل -

عون والتي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يتم  100املؤسسات التي ال يتجاوز عدد أعوانها ، و سنوات
 ،ضبطها سنويا بقرار مشترك بين وزير املالية والوزير املكل  بالتكوين املنهي

 

 ّّالسحب  ّ:علىّمستوىّجماعيّحقوق

هوية ذات الجماعية الجيقوم الشريك املنهي باختيار الهياكل التكوينية التي ستكل  بإنجاز البرامج  -
أل   100األولويات املحددة من طرف اللجنة الجهوية املوسعة في بداية كل سنة والتي ال تفوق كلفتها 

 دينار.
ّ

ساتّ: ّبالنسبةّلإلحاطةّباملؤس 

تبعا للدور الذي يقوم به املركز في مجال مساندة املؤسسات في األنشطة املتعلقة بهندسة التكوين وتطوير 
البشرية وانسجاما مع الرؤية اإلستراتيجية للمركز واملتمثلة في التركيز على الجوانب البيداغوجية املوارد 

والتقنية للتكوين املستمر بترجيح مهمة اإلحاطة واملساندة، تم تشريك إطارات الوحدات الجهوية آليا في كل 
 التدخالت امليدانية.

 يلي :بما  2019وقد تميز نشاط اإلحاطة بالنسبة لسنة 
 مزيد تدعيم وتعميم التمش ي الجهوي عبر تدخالت ميدانية لفائدة مؤسسات فردية، -

 مواصلة الدعوة العتماد تمش يقض ي بإرساء "نواة للتكوين الداخلي"  -

 االنتهاء من إعداد الوثائق املرجعية لالعتراف بوظيفة مستشار تكوين مستمر متدخل لدى املؤسسات  -

ائدة تقوم بنشاط تكويني لفعمومية أو خاصة لكل مؤسسة  رن املستمتركيز عالمة جودة في التكوي -
 احترامها ملتطلبات مقاييس الجودة في التكوين املستمر أعوانها وتريد إثبات

 

هةّلألفراد  : وفيّإطارّنشاطّالخدماتّاملوج 
 

خدمة الخالص اإللكتروني والفوترة ملعاليم التسجيل بمختل  مراحل التكوين املستمر  إدراج -
املوجهة لألفراد بمؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين املنهي على أن يتم استغاللها ابتداء من سنة 

2020، 
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 ،س"املوكالشروع في تركيز منظومة جديدة للتكوين عن بعد " التكوين في املهن واإلشهاد عبر  -

إطارية مع الشركاء تهدف إلى تمكين األعوان من متابعة مراحل التكوين املستمر عن  اتفاقياتإمضاء  -
  ،في الشهائد والشعب التي يوفرها املركزبعد أو عبر الدروس املسائية أو رافعة للكفاءات 

سسات التعليم املنهي ومؤ تنظيم ورشات تكوينية لفائدة املكونين واألساتذة التابعين ملراكز التكوين  -
العالي املتعاقد معها وكذلك لفائدة املتكونين الجدد بكافة األقسام الجديدة بمراحل التكوين عن بعد 

 ،حول استعمال التطبيقة البيداغوجية للتكوين والتواصل مع املؤطرين

 فتح أقسام جديدة بمؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين املنهي، -

ّيّأرقامخدماتّاملركزّف
 : 2019تّم خالل 

 مع مؤسسات التعليم العالي، 97مبرمة مع مراكز التكوين املنهي و 113اتفاقية منها  210إبرام  -
 57اختصاصا في التكوين املنهي و 43اختصاصا منها  100تنويع عروض التكوين ليبلغ عدد االختصاصات  -

 اختصاصا في التعليم العالي،
 مرّسما منها : 9792بلغ عدد املرسمين  -

 5685  متكونا عبر الدروس  191متكونا عن بعد و 5494مرّسما بمؤسسات التعليم العالي منها
 املسائية،

 4107  متكونا عبر الدروس املسائية  465متكونا عن بعد و 2047مرّسما بمراكز التكوين املنهي منها
 متكونا بالتكوين الرافع للكفاءات. 1595و

 
 : الدعمّواملساندة

 بناء مركب التكوين املستمر والترقية املهنّية بسوسة وبناء مركب مماثل بصفاقس، -

 تهيئة مقر معهد الترقية العليا للشغل بتونس، -

وتعميم اإلشهاد باملقر االجتماعي وبكافة  9001طبقا للمواصفة إيزو إرساء تمش ي الجودة  مواصلة -
 مؤسساته الفرعية.

 

 :ّ"تاويرّتكوينّاملكونينّوهندسةّالتكوين"4ّإنجازاتّالبرنامجّالفرعيّعددّ-4.2

 التكوين هندسة أنشطة تطوير على 2019 سنة خالل التكوين وهندسة املكونين لتكوين الوطني املركز عمل

 مجال في الوزارة سياسة تنفيذ إطار في وذلك والخاص العام بالقطاع البيداغوجي اإلطار كفاءات من والرفع

 : التالية اإلنجازات تحقيق تم وقد.املنهي التكوين
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 التكوين هندسة 

 :إعداد 2019 سنة خالل تم ،لها املرافقة واملراجع الشهادات مواصفات إعداد بخصوص

 لها، املرافقة واملراجع شهادات مواصفات 14 عدد -

 إشهاد، مراجع 19 عدد -

 موارد، تنظيم أدلة 11 عدد -

 .تكوين مراجع 12 عدد -

 : إعداد 2019 سنة خالل تم : املنهي التكوين برامج إعداد بخصوص

 دراسات، برامج 05 عدد -

 تقييم،  أدلة 17 عدد -

 بيداغوجية، أدلة 17 عدد -

 .وبيداغوجي مادي تنظيم أدلة 19 عدد -

 التكوين أطر كفاءات تاوير 

 حسب ويتوزعون  املنهي التكوين بمنظومة عمومية هياكل فائدةل امنتفع 1070 تكوين 2019 سنة خالل تم

 :  يلي كما التكوين مجال

 املستمر، البيداغوجي التكوين مجال فيعا منتف 413 -

 الوظيفي، التكوين مجال فيا منتفع 327 -

 .التقني التكوين مجال في امنتفع 330 -

 املستوى  على املؤسسات من العديد لفائدة بتكوين خصوص ي بمقابل امنتفع 330 عدد تكوين تم كما

الوطني لتكوين املكونين  املركز بين مبرمة بمقابل خدمات إسداء اتفاقيات إطار في وذلك والدولي الوطني
 .املتدخلين ومختل  وهندسة التكوين
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 :2019نتائجّالقدرةّعلىّاألداءّوتنفيذّميزانيةّبرنامجّالتكوينّاملنهيّلسنةّ .2

 ّّ:مالحظة

 اسأسيجدر التوضيح أن املعطيات الواردة بجداول تنفيذ امليزانية والتحاليل املرافقة تمت على ّ

للهياكل من طرف الوزارة على منظومة أدب. وتم تضمين إنجازات مقارنة مع  دفعاّاالعتماداتّاملفتوحة

ستمر والترقية املهنية تكوين املاالعتمادات املنجزة فعليا )بالوكالة التونسية للتكوين املنهي واملركز الوطني لل

على مستوى املالحق لبيان الدفوعات الفعلية على  واملركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين

  .(مستوى الهياكل تحت االشراف

 برنامجّالتكوينّاملنهيتقديمّلتنفيذّميزانيةّ-1.3
 

أد، أي بنسبة إنجاز تناهز              309022,6والخاصة ببرنامج التكوين املنهي  2019بلغ استهالك امليزانية لسنة 
 أد مثلما بينه الجدول التالي : 309587,4مقارنة بجملة االعتمادات املرصودة واملقدرة بــــ  %99.8الـ 
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ّ
ّ:1الجدولّعددّ

 حسبّطبيعةّالنفقةّومقارنتهاّباإلنجازات2019ّتنفيذّميزانيةّبرنامجّالتكوينّاملنهيّلسنةّ

ّحسبّمنظومةّ"أدب"
ّ

ّّّّّّّ 
2019ّتقديراتّ

ّ(2)2019ّإنجازاتّ
ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(2/1نسبةّاإلنجازّ)ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي

 %100 12,6- 302803,6 302816,2 286583,1 التصرفنفقات 

 تاجير عمومي
265210,1 281452,4 281439,8 -12,6 100% 

 وسائل املصالح
20415 20415 20415 0 100% 

 تدخل عمومي
958 948,8 948,8 0 100% 

 نفقاتّالتنمية
8100 8100 1913,6 6186,4 24% 

 استثمارات مباشرة
200 200 0 200 0% 

 على امليزانية
100 100 0 100 0% 

 على القروض الخارجية
100 100 0 100 0% 

 تمويل عمومي
7900 7900 1913,6 5986,4 24% 

 على امليزانية
2100 2100 1913,6 186,4 91% 

 على القروض الخارجية
5800 5800 0 5800 0% 

 صناديقّالخزينة
40000 49544,5 49245,9 -298,6 99% 

 %98 6497,6 353963,1 360460,7 334683,1 املجموعّالعام

 للهياكل الراجعة بالنظر لوزارة التكوين املنهي والتشغيل، املوارد الذاتية اعتباريزانية دون *مجموع امل

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ:1ّّّالرسمّالبيانيّعدد
  2019مقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّبرنامجّالتكوينّاملنهيّلسنةّّ

حسبّمنظومةّ"أدب"ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة  

 

 

 

360460,7ّأد مقابل اعتمادات مرصودة بقيمة 353963,1بما يعادل  % 98بلغت نسبة استهالك امليزانية 
 أد موزعة كاالتي:

 نفقاتّالتصرف : 

باالعتمادات  قارنةم % 100، أي بنسبة إنجاز تعادل أد302803,6   جملة نفقات التصرف املنجزة بلغت
  أد.ّ 302816,2املرصودة والبالغة 

  مستوى البرنامج استهالك كامل االعتمادات املفتوحة دفعا )أدب( بعنوان التأجير العمومي تم على
محينة وذلك دون  2019مقارنة بميزانية سنة  %100ووسائل املصالح والتدخل العمومي بنسبة 

 اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات.

 من خالل الجدول يمكن استنتاج بعض املالحظات هي على التوالي:

تم الترفيع في االعتمادات املخصصة للتأجير بمناسبة تحيين امليزانية مقارنة بقانون املالية األصلي  -
ويعود ذلك أساسا لدخول األنظمة األساسية الجديدة للهياكل العمومية تحت االشراف حيز التنفيذ 

ورغم هذا لبعض الهياكل  2017إضافة الى االنعكاسات املالية للترقيات خالل سنة  2017منذ 
التحيين فان املوارد العامة للميزانية لم تك  لتغطية هذه النفقات مما اضطر الهياكل الى اللجوء الى 

0
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التاجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي االستثمارات 
المباشرة

التمويل العمومي صناديق الخزينة

281452,4

20415 948,8
200 7900

49544,5

281439,8

20415
948,8 1913,6

49245,9

لسنةالمهنيالتكوينبرنامجميزانيةتنفيذ 2019

2019تقديرات  2019إنجازات 
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املوارد الذاتية لتغطية العجز )تفاصيل هذه املعطيات مبينة في التحليل املعمق لإلنجازات املضمنة 
 باملالحق(،

 م على مستوى املوارد العامة للميزانيةيالحظ كذلك التخفيض في ميزانية وسائل املصالح حيث ت -
الضغط على هذه املصاري  بنسبة ولو ضعيفة نسبيا رغم أن النفقات الفعلية تجاوزت املبرمج وتم 

 تسديد الفارق على املوارد الذاتية للمؤسسات.

  أساسا عن االنعكاس املالي: ناتجالعجز  -
ّ

 ّحيز التطبيق لبعض الهياكل تحت اإلشرافالنظام األساس ي خول لد 

  إليقاف االنتدابات واللجوء لتعويضها لتأمين الخدمات الواجب إسداؤها باستخدام الساعات
 اإلضافية

 للمغادرة االختيارية  

 للزيادة في األجور نتاج املفاوضات االجتماعية 

 نفقاتّالتنمية*:  

باالعتمادات املرصودة  قارنةم %24 أد، أي بنسبة إنجاز تعادل  1913,6ّ جملة نفقات التنمية املنجزة بلغت
 يرجع اإلنجاز النسبي لنفقات التنمية إلى سببين،أد.8100ّّوالبالغة 

أوال،  تعثر في إنجاز مشاريع التنمية )خطة اإلصالح، الوكالة...(، مع مالحظة تعثر انطالق بعض  -
املشاريع على غرار صك التكوين الذي شهد تأخيرا في االنطالق في صيغته الجديدة وتأخر في تنفيذ 

 .PAFIPمشاريع خطة إصالح منظومة التكوين املنهي وكذلك مشروع 

في التحليل على اإلنجازات املفتوحة دفعا أي املفتوحة على منظومة "أدب" يتم االعتماد ثانيا،  -
كما هو معمول به بوثائق امليزانية، وهذا املنوال يغيب عديد املعطيات على غرار االعتمادات 
املدفوعة على بقية مصادر التمويل إضافة الى الصرف الفعلي لالعتمادات املفتوحة على 

وكذلك االعتمادات املرسمة على الصندوق والتي   لفاعل العموميمنظومة "أدب"على مستوى ا
تقريبا من نفقات الصندوق مخصصة لتمويل مشاريع %  68   ( تمول جزء كبير من املشاريع

 )أد وفقا ملنظومة أدب29548الوكالة والبالغة 

 صناديقّالخزينة:  

 قارنةم %99 أد، أي بنسبة إنجاز تعادل  49245,9ق املرصودة للصنادي املنجزة  جملة نفقاتبلغت  
 . أد49544,5ّباالعتمادات املرصودة والبالغة 
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يجدر التذكير أن االعتمادات املرصودة على مستوى الصناديق تمول في نفس الوقت نفقات  مالحظة:
 تصرف وكذلك نفقات التنمية والتي ال تضهر على مستوى هذه الجداول.

التي يمكن قراءتها من جدول تنفيذ امليزانية كما ورد باملنشور، ويمكن الرجوع هذه إجماال أهم املالحظات 
 إلى املالحق ملزيد التحليل وقراءة الدفوعات الفعلية باعتبار جميع مصادر التمويل.

ّ
 2019:ّتنفيذّميزانيةّبرنامجّالتكوينّاملنهيّلسنة2ّّالجدولّعدد

ّمقارنةّبالتقديراتّموزعةّحسبّالبرامجّالفرعيةّّ
 حسبّمنظومةّ"أدب"

ّ

اااانّالبرامجّالفرعية ا ا ا ا ا ا ا ا  بيا
ّق.م

ّ2019 
 2019ق.م.تّ

إنجازاتّ
2019 

 الفارّق
ّ نسبةّاإلنجاز

)%( 

 5426,5 :ّقيادةّجهازّالتكوينّاملنهي1ب.فّ
1983,1 1471,9 -511,2 74% 

 :ّتاويرّالتكوينّاملنهيّاألساس ي2ب.فّ
303116 329998,7 324998,7 -5000 98% 

 :ّتاويرّالتكوينّاملستمرّوالترقيةّاملهنية3ب.فّ
18835 20191,4 20042,5 -148,9 99% 

 :ّتاويرّتكوينّاملكونينّوهندسةّالتكوين4ب.فّ
7305 8287,5 7449,9 -837,6 90% 

 مجموعّميزانيةّالبرنامج*
334682,5 360460,7 353963 -6497,7 98% 

 املواردّالذاتيةّاعتباريزانيةّدونّمجموعّاملّ*
 

 

 2019رسمّبيانيّلتوزيعّميزانيةّبرنامجّالتكوينّاملنهيّلسنةّ

ّ

 

قيادة جهاز : 1ف .ب
التكوين المهني

0%

ن تطوير التكوي: 2ف .ب
المهني األساسي

93%

ن تطوير التكوي: 3ف .ب
المستمر والترقية 

المهنية
5%

ن تطوير تكوين المكوني: 4ف .ب
وهندسة التكوين

2%
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ّ:ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّالبرامجّالفرعيةّلبرنامجّالتكوينّاملنهي2ّّالرسمّالبيانيّعددّ
2019ّلسنةّ

 حسبّمنظومةّ"أدب"

 

 ّالفرعيّ"قيادةّجهازّالتكوينّاملنهي":ّتنفيذّميزانيةّالبرنامج

ّمقارنةّبالتقديرات2019ّميزانيةّقيادةّجهازّالتكوينّاملنهيّلسنةّّ:ّتنفيذ3الجدولّعددّ
ّحسبّمنظومةّ"أدب"ّالدفع(ّعتماداتا)ّالنفقةّطبيعةّحسبّالتوزيع

 بيانّالنفقات

2019ّإنجازات2019ّّتقديراتّ
(2)ّ

ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(2/1نسبةّاإلنجازّ)ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّاألصليقّمّ

 %99 12,6- 1303 1315,6 1226,5ّنفقاتّالتصرف

 تاجير عمومي
1226,5 1315,6 1303 -12,6 99% 

 وسائل املصالح
0 0 0 0 0% 

 تدخل عمومي
0 0 0 0 0% 

 نفقاتّالتنمية
200 200 0 -200 0% 

 استثمارات مباشرة
200 200 0 -200 0% 

 على امليزانية
100 100 0 -100 0% 

 على القروض الخارجية
100 100 0 -100 0% 

 تمويل عمومي
0 0 0 0 0% 

 على امليزانية
0 0 0 0 0% 

 على القروض الخارجية
0 0 0 0 0% 

 صناديقّالخزينة
4000 467,5 168,9 -298,6 36% 

 املجموعّالعام
5426,5 1983,1 1471,9 -511,2 74% 

ّ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

قيادة جهاز التكوين المهني

تطوير التكوين المهني األساسي

تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية

تكوين المكونين وهندسة التكوين

5426,5

303116

18835

7305

334 683

1983,1

329998,7

20191,4

8287,5

360 461

2019تقديرات  2019انجازات 
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 املوارد الذاتية اعتباردون )*( مجموع امليزانية 
 

 التحيين بمناسبة لكن أد 5426.5 ــــــــ بـ" املنهي التكوين جهاز قيادة" الفرعي للبرنامج االصلية امليزانية قدرت
 االعتمادات الذي شهدته  التخفيضو يعود ذلك أساسا إلى   أد 1983.1 لتصبح بالتخفيض مراجعتها تم

 .أد 467,5 إلى   أد4000 من لتتراجع الصناديق على املرصودة

ّبالنسبةّّلنفقاتّالتنمية،ّ

أد لتمويل خطة اإلصالح 200يجدر التذكير أن االعتمادات املرصودة كاستثمارات مباشرة والبالغة 
أد 100أد كأداؤ على القيمة املضافة و 100" موزعة كاالتي: PAFIPمنظومة التكوين املنهي  ومشروع "

لتمويل مختل  األنشطة. لكن لم يتم خالل السنة تنفيذ ما تمت برمجته نتيجة عدة عوامل موضوعية 
 خارجة عن إرادى الوحدة املكلفة  بمتابعة وإنجاز البرنامج خاصة باجراءات طلب العروض.

ّبالنسبةّللصناديق،

 : أد ، وذلك نتيجة467.5أد الى 4000تم التقليص في االعتمادات املرصودة  من 

والتي كان منتظرا أن تنطلق  أد(،1000تأجيل االنطالق في برنامج صك التكوين في صيغته الجديدة  ) -

(، حيث لم يتم االنتهاء من إدراج اإلصالحات الضرورية الكفيلة 2019)خالل الثالثي األخير من سنة 

تواصل استكمال  وكذلك  بضمان إقبال مؤسسات التكوين املنهي الخاصة على املشاركة في البرنامج

اإلجراءات املنظمة لخالص املؤسسات التكوينية املشاركة )إعداد اتفاقية جديدة بين وزارة التكوين 

املنهي والتشغيل وديوان البريد )بصدد اإلنجاز(، إجراءات املتعلقة بالترخيص في إحداث حساب 

 بريدي جاري للوزارة،...(.

املتقدم نسبيا  13ـد( باستثناء املشروع عدد 2000اإلصالح )التأخير الحاصل في تنفيذ مشاريع خطة  -
 أد(،168.9والذي يعكس االستهالك املسجل على مستوى الجدول )

وكذلك التراجع في املشروع املشترك بين وزارة التكوين املنهي والتشغيل ووزارة السياحة والصناعات  -
 السياحي،أد( واملتعلق بإعداد دراسات في التكوين 1000التقليدية )

ّمالحظة:

يجدر التنويه الى الصعوبة املسجلة في تقدم إنجازات خطة اإلصالح واالنطالق في العمل بالصيغة الجديدة 
لصك التكوين واملسجل للسنة الثانية على التوالي، والذي يستدعي اتخاذ إجراءات عملية لحلحلة تقدم 

 اإلنجاز.
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:ّقيادةّجهاز1ّ:ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّبرنامجّالفرعيّعدد2ّّّالرسمّالبيانيّعدد
  2019التكوينّاملنهيّّلسنةّّ

ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة

 حسبّمنظومةّ"أدب"
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2019تقديرات  2019إنجازات 
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2019ّ:ّتوزيعّميزانيةّتاويرّالتكوينّاملنهيّاألساس يّلسنة4ّّالجدولّعددّ 
ّ  )اعتماداتّالدفع(مقارنةّبالتقديراتّحسبّطبيعةّالنفقة

ّحسبّمنظومةّ"أدب"
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

2019ّتقديراتّ

ّ(2)2019ّإنجازاتّ

ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي
ّ نسبةّاإلنجاز

(2/1)ّ

 %100 0 281527,7 281527,7 269216ّنفقاتّالتصرف

 عمومي تأجير
249924,6 262243,3 262243,3 0 100% 

 وسائل املصالح
18500 18500 18500 0 100% 

 تدخل عمومي 
792 784,4 784,4 0 100% 

 نفقاتّالتنمية
5000 5000 0 -5000 0% 

 استثمارات مباشرة
0 0 0 0 0% 

 على امليزانية
0 0 0 0 0% 

 على القروض الخارجية
0 0 0 0 0% 

 تمويل عمومي
5000 5000 0 -5000 0% 

 امليزانيةعلى 
0 0 0 0 0% 

 على القروض الخارجية
5000 5000 0 -5000 0% 

 صناديقّالخزينة
28900 43471 43471 0 100% 

 %98 5000- 324998,7 329998,7 303116 املجموعّالعام

ّ،املواردّالذاتيةّاعتباردونّ)*(ّمجموعّامليزانيةّ

ّوقتحّاعتماداتّإضافيةّنظراّالستهالكّجميعّاالعتماداتّاملرصودةّللصندوقّتمّطلب

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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تاويرّالتكوين2ّّ:ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّالبرنامجّالفرعيّعدد3ّّّالرسمّالبيانيّعدد
  2019املنهيّاألساس يّّلسنةّّ

ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة

 حسبّمنظومةّ"أدب"

ّ

ّ

ّ

 :ّتحليلّنتائجّاستهالكّامليزانية

أد مقابل  324998.7بما يعادل  % 98بلغت نسبة استهالك ميزانية الوكالة التونسية  للتكوين املنهي  
 أد )وفقا ملنظومة أدب( موزعة كاالتي:329998.7اعتمادات مرصودة بقيمة 

 

 نفقاتّالتصرف:  

 ّالتأجيرنفقاتّ

لسنة  الوكالة التونسية للتكوين املنهي أعوان املخصصة لتغطية نفقات تأجير املرسمةاالعتمادات بلغت 
وفقا ملنظومة أدب، تم استهالكها بنسبة  أد262243.3، وقد تم تحيينها بالترفيع لتبلغ د.أ 925 249 2019

100% . 
ّمالحظة:ّّ

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

التاجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي االستثمارات 
المباشرة

التمويل العمومي صناديق الخزينة

262243,3

18500 784,4
5000

43471

262243,3

18500
784,4 0

43471

الفرعيالبرنامجميزانيةتنفيذ لسنةاألساسيالمهنيالتكوينتطوير :2 2019 

2019تقديرات  2019إنجازات 



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 40 

 

تجاوز االستهالك الفعلي لنفقات التأجير ما تمت برمجته،  حيث تم فتح اعتمادات إضافية  لتقليص عجز 
 أد  )أنظر املالحق( 010 281أد وليصبح املبلغ الجملي للنفقات 747 22أد إلى 980 33السنوات السابقة من 

 
ّ

  نفقاتّاملعداتّوالوسائلّ
 

 أد وفقا ملنظومة أدب،18500املوارد العامة للميزانية واملقدرة ب تم استهالك النفقات املبرمجة على 
ّمالحظة:

 لكن تم تجاوز االعتمادات املرسمة والتي تم تمويلها على مصادر أخرى وفقا للتوزيع التالي:
 ،على موارد صندوق النهوض بالتكوين والتدريب املنهيّد.أ500 9 -

 د،.أ634ّ 15إضافة للموارد الذاتية املنجزة والبالغة  -

هذا إلى جانب تغطية  أ.د 834 42املتوفرة والبالغة مقارنة باالعتمادات  د.أ 851 بما قدره فائضامما أفرز 
 أد. 800البالغة  2017عجز نفقات التسيير الراجع للسنة املالية 

وات سابقة سنكما تجدر اإلشارة وأنه بفضل املوارد الذاتية للوكالة تم التقليص في العجر الذي يعود إلى 
ّأدّ.ّ-769 23إلىّّّأدّّّ-36 408 واملقدر ب 2017منذ سنة 

 

 التدخلّالعمومي

 

 أد وفقا ملنظومة أدب،784.4تم استهالك النفقات املبرمجة على املوارد العامة للميزانية واملقدرة ب 
ّمالحظة:

 :د.أ  508 5  تجاوزت االعتمادات املحددة للتدخل العمومي ماهو مبرمج لتبلغ فعليا
 .بعنوان التدخالت العاديةو تعهدات دفوعات  أ.دّ -115 3

 د دفوعات بعنوان منح لفائدة املتكونين في القطاعات ذات األولوية.أ.393ّ 2 -

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

نفقات التأجير

نفقات التأجير

قانون المالية  قانون المالية 

الميزانية المتوفرة الميزانية المتوفرة

2019-12-31االنجازات إلى غاية   2019-12-31االنجازات إلى غاية   

الفارق مقارنة بالميزانية المتوفرة الفارق مقارنة بالميزانية المتوفرة
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على املنحة املخصصة  2018عن تعهدات سنة ناتج  2019على سنة  أد873 1 ما أفرز عجزا قدره م

 إلى غايةبوزارة املالية  املصالح املختصةفي حين لم يتم فتح اعتمادات من  د.أ 280 2للمتكونين البالغة 

خصم عجز سنوات سابقة يقدر ّإضافة الى  د.أ000ّ 1واملخصصة للمنحة إال في حدود  2018ديسمبر  31

 أد.)أنظرّاملالحق( 628 1ّّب
 

 :نفقاتّالتنمية 

 

وزارةاملالية ال تعكس مختل  مصادر التمويل بجدر اإلشارة الى أن طبيعة الجداول املعتمدة من طرف 

 للنفقة وبالتالي فهي ال تعطي قراءة شاملة  ومتكاملة لطبيعة النفقة بالنسبة للقراءة املجردة للجداول.

حيث أن نفقات التنمية يتم تمويلها بصفة كبيرة على حساب موارد الصناديق. وبالتالي بالنسبة لنفقات 

 ءتها كالتالي:التنمية الحقيقية يمكن قرا

أ.د ملختل  مشاريع الوكالة )ال تظهر في الجدول(، 648 29من جملة موارد الصناديق تم تخصيص مبلغ  

  موزع كالتالي: قدره 

 27 716  2019أ.د بعنوان مشاريع مرسمة سنة، 

 1 932 2019أ.د بعنوان مشاريع غير مرسمة سنة. 

بالنسبة للقروض الخارجية، يجدر التوضيح أنه يقع تنزبل العمليات املالية  الخاصة بالفروض  -

، املستضيفة على مستوى وزارة املالية )بالتنسيق مع البنك املركزي( CIADالخارجية على تطبيقة 

ينها حوبالتالي فهي ال تضهر حينيا على جداول أدب إال بعد مراجعة ومعالجة املعطيات التي يتم ت

 بعد أشهر عديدة.

 ، فإن الواقع مغاير تماما.%0وعليه رغم أن جداول أدب تضهر أن نفقات التنمية تساوي 

وهي إشكالية تمت اإلشارة اليها في عديد املناسبات لوزارة املالية )الهيئة العامة للميزانية والوحدة املركزية 

 للتصرف في امليزانية حسب األهداف(

 ّ:نفقاتّالصندوق 

م الترفيع في االعتمادات املخصصة للصندوق بصفة هامة خيث كما ذكرنا سابقا فان الصندوق يمول في ت
نفس الوقت نفقات التدخل ونفقات التنمية، وحيث أنه تم تسجيل تقدم هام في نسبة اإلنجاز تم فقتح 

 اعتمادات إضافية ملجابهة النفقات.

ّ

 ّاملهنيةّوالترقيةّاملستمرّالتكوينّتاوير"3ّالفرعيّعددّّتنفيذّميزانيةّالبرنامج:ّ" 
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2019ّالتكوينّاملستمرّوالترقيةّاملهنيةّلسنةّّتاويرميزانيةّّتوزيع:5ّّّجدولّعدد

ّالدفع(ّاعتمادات)ّالنفقةّطبيعةّحسبّبالتقديراتّمقارنة
ّحسبّمنظومةّ"أدب"

 

 بيانّالنفقات

2019ّإنجازات2019ّّتقديراتّ
(2)ّ

ّبالتقديراتاإلنجازاتّمقارنةّ

ّ(2/1نسبةّاإلنجازّ)ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي

 %100 0 13585,4 13585,4 10735ّنفقاتّالتصرف

 عمومي تأجير
9038 11890 11890 0 100% 

 وسائل املصالح
1545 1545 1545 0 100% 

 تدخل عمومي
152 150,4 150,4 0 100% 

 نفقاتّالتنمية
1000 1000 851,1 -148,9 85% 

 استثمارات مباشرة
0 0 0 0 0% 

 على امليزانية
0 0 0 0 0% 

 على القروض الخارجية
0 0 0 0 0% 

 تمويل عمومي
1000 1000 851,1 -148,9 85% 

 على امليزانية
1000 1000 851,1 -148,9 85% 

 على القروض الخارجية
0 0 0 0 0% 

 صناديقّالخزينة
7100 5606 5606 0 100% 

 املجموعّالعام
18835 20191,4 20042,5 -148,9 99% 

  

تمثل اإلنجازات االعتمادات املفتوحة بعنوان سنة * 
2019. 

** املجموع العام دون اعتبار املوارد الذاتية ودون اعتبار التسبقة على 
 األداء.

ليست نهائية و يتم الحصول عليها خالل الثالثي  2019)*( تجدر اإلشارة إلى أن املعطيات الواردة باملشروع السنوي لألداء لسنة  
 األول من الستة املوالية أي بمناسبة إعداد التقرير السنوي لألداء لنفس السنة. 
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:ّتاويرّالتكوين3ّّ:ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّالبرنامجّالفرعيّعدد4ّّّالرسمّالبيانيّعدد
  2019املستمرّوّالترقيةّاملنهيّلسنةّّ

ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة

 حسبّمنظومةّ"أدب"

 

ّ 

 :ّتحليلّنتائجّاستهالكّامليزانية

ما يمثل   2019املركز الوطني للتموين املستمر و الترقية املهنية بعنوان سنة  بلغت نسبة استهالك ميزانية
 أد موزعة كاالتي:20191.4ّّأد مقابل اعتمادات مرصودة بقيمة 20042.5  أي ما  يعادل   % 99

 نفقاتّالتصرف: -1

و قد تم استهالكها  13585.4ما يعادل   2019بلغت اإلعتمادات املرصودة  لنفقات التصرف بعنوان سنة  
   % 100بصفة كلية حيث بلغت نسبة اإلنجاز مقارنة بالتقديرات  

 :نفقاتّالتأجير 

تم فتح إعتمادات وقد  ،دينار أل  9038مبلًغا قدره  2019سنة لاإلعتمادات املرسمة لنفقات التأجير  بلغت

وباعتبار العجز املسجل  أل  دينار. 11890لتصبح امليزانّية املحينة ، أل  دينار 2852تكميلّية قدرها 

أد مقابل نفقات  10126أد تصبح االعتمادات الفعلية املتوفرة  1764 والبالغ  2018-2017سنتي بعنوان 
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 2019لسنةالمهنيةالترقيةوالمستمرالتكوينتطوير :3عددالفرعيالبرنامجميزانيةتنفيذ

2019تقديرات  2019إنجازات 
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 أل  دينار. 776 مبلًغا قدره  2019ل في موفى سنة بلغ العجز املسجوبالتالي  أد10902ّتأجير فعلية مقدرة ب

 إعتمادات تكميلّية لتغطية العجزتم في هذا الصدد طلب فتح 

 ّّنفقاتّالتسيير

ّ:نفقاتّاملعداتّوالوسائلّّّ

 1545اعتمادات الدفع املخصصة للمعدات والوسائل على حساب املوارد العامة للميزانية مبلغا قدره  بلغت 

، تم صرفه على النفقات االعتيادية لتأمين السير العادي للمركز واملتمثلة %100بنسبة أد تم استهالكه 

 أساسا في العقارات واالثاث واملعدات والسيارات اإلدارية...)أنظر املالحق(

ّمالحظة

يجدر التذكير أن اإلنجازات الفعلية فاقت االعتمادات املبرجة والتي تم فتحها على منظومة أدب وقد تم 

 أد(100يل جزء منها على املوارد الذاتية للمؤسسات )تمو 

  

 :ّنفقاتّالترقيةّاملهنية

 

مبلًغا  2019لنفقات الترقية املهنّية )خدمات خارجّية للتكوين املستمر( بعنوان سنة  املرسمة امليزانّية بلغت

أل  دينار ممولة 500ّوممولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب  أد 2000منها  أد 2500قدره 

 الذاتّية. على حساب املوارد 

ّمالحظة

أد( االعتمادات املفتوحة على منظومة أدب حيث تم تمويل 3400تجاوزت النفقات الفعلية للترقية املهنية )

 أد( .900الفارق على املوارد الذاتية للمؤسسات )

 

 ّالتدخالتّنفقات: 

أد على 100، كما تم  رصد %100العامة للميزانية بنسبة تم استهالك االعتمادات املرصودة على املوارد 

قات الخدمات ، ونفبنفقات تذاكر املطعم املوارد الذاتية ملجابهة النفقات الحقيقية للتدخالت، جلها متعلق

 اإلجتماعّية و املنح لفائدة الجمعيات.
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ّ:اإلستثمارّنفقاتّ -2

أد  و قد تم   1000على  التمويل العمومي أد و هي محمولة بالكامل  1000تم رصد اعتمادات بقيمة 

 ، موزعة كاالتي: أد 851.1أي ما يعادل  من  االعتمادات املرصودة % 85استهالك ما يعادل 

 ،اقتناء وسائل نقل -

 ،دراسات مختلفة -

 ،إقتناء تجهيزات -

  ،تهييئات وإصالحات مختلفة  -

  ،تأهيل إطارات وأعوان املركز -

 ،برامج إشهارية -

  ،خطالتسويق على ال -

 ، تركيز نظام الجودة -

  وظيفة اليقظة،تركيز  -

 ، تأهيل فضاءات اإلستقبال والحصول على شهادة املطابقة لعالمة مرحبا -

  ،التنظيم وتطوير أساليب العمل -

تركيز منهجّية علمّية في تقييم أثر التكوين باملركز "العائد على اإلستثمار في تكوين  -

 ، املوارد البشرّية"

ن اتفاقية توأمة في ميدان التكوي،  التعاون التونس ي السويسري الدولي )برامج التعاون  -

فاقية اتالسودان ،اتفاقية توأمة في ميدان التكوين املستمر مع ، املستمر مع الجزائر

  ( شراكة بين املركز  واملركز األفريقي للتدريب اإلداري والبحوث من أجل التنمية 

 مالحظة:

املرصودة فعليا ملشاريع التنمية تتجاوز االعتمادات املرصودة على حساب  يجدر التذكير أن االعتماات

 املوارد العامة للميزانية، حيث تم رصد

 ،(أد 4100املمولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب املنهي ) البرامج .1

 أد(، 1650املشاريع املمولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب املنهي ) .2

 ،(أد 1000املشاريع املمولة على حساب املوارد العامة للميزانية ) .3

 أد(، 650املشاريع املدرجة ضمن خطة إصالح املنظومة الوطنّية للتكوين املنهي ) .4
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 ،(دأ 227املشاريع املمولة على حساب بقايا إعتمادات بعنوان السنوات الفارطة ) .5

 )أنظرّاملالحقّللتحليلّاملفصلّلهذهّالنفقات(

ّ:صناديقّالخزينة-4

أد من صندوق النهوض بالتكوين و التدريب لفائدة املركز وقد بلغت  5606تم رصد اعتمادات تقدر ب

 ، تم صرفها كاالتي:%100نسبة اإلنجاز مقارنة بالتقديرا ت  ما يعادل 

 أد بعنوان مشاريع املركز، 106 -

 أد بعنوان الترقية املهنية، 2500 -

 أد بعنوان حقوق السحب، 3000 -

 ّدون احتساب املوارد الذاتية(4ّالبرنامجّالفرعيّعددّتنفيذّميزانيةتقديم( 

ّلسنة"ّالتكوينّوهندسةّاملكونينّتكوينّتاوير"4ّّ:ّتنفيذّميزانيةّالبرنامجّالفرعي7ّّالجدولّعدد
2019ّ

ّحسبّمنظومةّ"أدب"ّالدفع(ّعتماداتا)ّالنفقةّطبيعةّحسبمقارنةّبالتقديراتّ

 بيانّالنفقات

2019ّإنجازات2019ّّتقديراتّ
(2)ّ

ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(2/1نسبةّاإلنجازّ)ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي

 5405ّنفقاتّالتصرف
6387,5 6387,5 0 100% 

 عمومي تأجير
5021 6003,5 6003,5 0 100% 

 وسائل املصالح
370 370 370 0 100% 

 تدخل عمومي
14 14 14 0 100% 

 نفقاتّالتنمية
1900 1900 1062,4 -837,6 56% 

 استثمارات مباشرة
0 0 0 0 0% 

 على امليزانية
0 0 0 0 0% 

 على القروض الخارجية
0 0 0 0 0% 

 تمويل عمومي
1900 1900 1062,4 -837,6 56% 

 على امليزانية
1100 1100 1062,4 -37,6 97% 

 على القروض الخارجية
800 800 0 -800 0% 

 صناديقّالخزينة
0 0 0 0 0% 

 املجموعّالعام
7305 8287,5 7449,9 -837,6 90% 

 والتسبقة على األداء املوارد الذاتية اعتباردون )*( مجموع امليزانية  
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:ّتاويرّتكوين4ّّ:ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّالبرنامجّالفرعيّعدد5ّّالرسمّالبيانيّعدد
  2019املكونينّوهندسةّالتكوينّلسنةّّ

ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة

 حسبّمنظومةّ"أدب"

 

 

 

 

 قانون  حسب 2019 لسنة التكوين وهندسة املكونين لتكوين الوطني للمركز التقديرية امليزانية بلغت

  دينار أل  800 بــ املقدرة الخارجية القروض باعتبار دينار، أل  8287.5  قيمته ـما 2019 لسنة املالية

 :  كالتالي والتنمية التصرف نفقات بين تتوزع وهي

 التنمية نفقات .1

 ما وهو دينار أل  7449.9 يساوي  ما 2019 سنة خالل 4 عدد الفرعي البرنامج إنجازات مجمل غتبل كما

 :  كالتالي تتوزع وهي املالية، بقانون  املرسمة بالتقديرات مقارنة % 90 تساوي  إنجاز نسبة يعادل

 التصرف نفقات 

 حسب بدورها تتوزع دينار، أل  6387.5 يساوي  بما امليزانية موارد على التصرف نفقات قدرت

 : كالتالي النفقة طبيعة

 دينار، أل  6003.5 :العمومي التأجير نفقات 
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2019تقديرات  2019إنجازات 
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 دينار، أل  370 :املصالح وسائل نفقات 

 دينار أل  14 :العمومي التدخل نفقات. 

 

 التصرف مليزانية املفتوحة الدفع اعتمادات مستوى  على 2019 سنة خالل إنجازات نفقات التصرف بلغت

  (5405املرسمة بالتقديرات مقارنة %100 تساوي  إنجاز نسبة يعادل ما أي دينار أل   6387.5قيمته ما

 (د.أ

 :كالتالي  النفقة طبيعة حسب اإلنجازات هذه وتتوزع

 التأجير نفقات

 أل   6003.5 قدره ما املفتوحة الدفع اعتمادات مستوى  على 2019 لسنة التأجير نفقات إنجازات بلغت

 قدره ما ودفعا تعهدا الفعلية اإلنجازات بلغت حين في .  % 100 تساوي  إنجاز نسبة يمثل ما وهو دينار

 مقارنة % 119.4 وبنسبة املتوفرة باإلعتمادات مقارنة % 99.8 تساوي  إنجاز بنسبة أي دينار أل  5993.4

 إلى الفعلية واإلنجازات املالية بقانون  املرسمة التقديرات بين الفارق  ويعود .املرسمة باإلعتمادات

 اإلضافية الساعات خالص ،2018و 2017 سنتي بعنوان األجور  في زيادة إقرار عن املترتب املالي االنعكاس

 املشغل مساهمة في الترفيع.املركز ألعوان والرتبة الصن  في للترقيات املالي االنعكاس تغطية ملستحقيها،

 املرصودة التأجير اعتمادات في والتقليص 2019 جوان شهر من بداية %2 بنسبة التقاعد صندوق  بعنوان

 .التأجير ميزانية بمشروع مقارنة املالية بقانون 

 املصالح وسائل نفقات

 قدره ما املفتوحة الدفع اعتمادات مستوى  على (دفعا 2019 لسنة املصالح وسائل نفقات إنجازات بلغت

 ودفعا تعهدا الفعلية اإلنجازات بلغت حين في . %100 تساوي  إنجاز نسبة يمثل ما وهو (دينار أل  370

 .واملتوفرة املرسمة باإلعتمادات مقارنة % 99.7 تساوي  إنجاز بنسبة أي دينار أل   369قدره ما

  املوارد حساب على التسيير نفقات بلغت كما

 واملاء الكهرباء فواتير خالص خالل من املركز نشاط لتأمين االعتمادات هذه جملة استعمال تم وقد

 من اإلدارية السيارات ومصاري  للوسطاء ومرتبات املكاتب ولوازم املحروقات وشراء الهاتفية واالتصاالت

 .إلخ...املركز ألعوان.اإلكساء ومصاري  اإلدارية التجهيزات بعض واقتناء واصالحات تأمين
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ّمالحظة:ّ

 ذاتيةالّيجدر اإلشارة ان اإلنجازات الفعلية فاقت املبرمج باعتبار أنه تم صرف اعتمادات على املوارد

 املرسمة االعتمادات من %233.4 تساوي  إنجاز نسبة يعادل ما أي دينار أل  466.9 قدره ما للمركز

ّ.دينار أل   200بـــ واملقدرة
 

 العمومي التدخل نفقات

 أي دينار أل  14 قدره ما ودفعا تعهدا 2019لسنة  الفعلية العمومي التدخل نفقات إنجاز نسبة بلغت

 . املفتوحة الدفع اعتمادات مستوى  على % 100 تساوي  إنجاز بنسبة

 أنشطتها تغطية قصدأعوان املركز  لودادية دينار أل  14 بــ املقدرة االعتمادات جملة تخصيص تم وقد

 .املدرسية العودة بمنح االعوان تمتيع وخاصة

 

 التنمية نفقات 

 :  كالتالي التمويل مصادر حسب تتوزع دينار، أل  1900 قدره بما 2019 لسنة التنمية ميزانية قدرت

 دينار، أل  1100:  امليزانية موارد على -

 .دينار أل  800:  الخارجية القروض موارد على -

 الدفع اعتمادات مستوى  على 2019 لسنة امليزانية موارد حساب على التنمية نفقات إنجازات بلغتّوقد

ة املرسم بالتقديرات مقارنة %96.9 تساوي  إنجاز نسبة يعادل ما أي دينار أل  1065.5 قيمته ما املفتوحة
 : كالتالي تتوزع وهي ،(د.أ 1100والبالغة 

 التكوين إطارات تكوين 

 حيثأل  دينار  80 قيمته بما التكوين أطر لتكوين املرسمة 2019 سنة اعتمادات قدرت

 تكوين تم . وقد دينار أل  80 قدره ما 2019 سنة خاللاملفتوحة  الدفع اعتمادات بلغت

 تساوي  إنجاز بنسبة أي املنهي كوينالت بمنظومة العام القطاع من بالتكوين منتفع 1070

 منتفع(1200) تقديراتالب مقارنة % 89.2

 .ودوليا وطنيا والخاص العام القطاع من بمقابل بالتكوين منتفع 330 عدد تكوين جانب إلى .

 مالحظة:

أد، تم تمويلها على االعتمادات املتوفرة 108.9تم تجاوز االعتمادات املفتوحة ليبلغ اجمالي نفقات التكوين 
 )موارد ذاتية وبقايا(
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 لها املرافقة واملراجع الشهادات مواصفات/ املنهي التكوين برامج اعداد 

 بلغت حيثأل  دينار  120 قيمته بما التكوين مراجع لتألي  املرسمة 2019 سنة اعتمادات قدرت

 وإنجاز تكوين برامج وتركيز اقتناءأد  وقد تم  120 يساوي  ما 2019 سنة خالل املفتوحة الدفع اعتمادات

 البنك من بقرض املمول  "التونسية للبالد والجنوبية الغربية بالجهات املنهي التكوين بمراكز تقني تكوين

 .للتنمية اإلسالمي

 دليل 17 إعداد جانب إلى دراسات برامج  05وواملراجع املرافقة لها  شهادة مواصفة 14 إعداد تمهذاّوقدّ

 .وبيداغوجي مادي تنظيم دليل 19و تقييم دليل 17و بيداغوجي

 

 املركز تاوير وظائف 

 اعتمادات بلغت حين في دينار أل  430 قدره بما 2019 لسنة تطوير املركز وظائ  اعتمادات قدرت

 % 92.4 تساوي  إنجاز بنسبة أي دينار أل  397.4 يساوي  بما 2019 سنة خالل املفتوحة الدفع
 .2019مقارنةباإلعتمادات املرسمة لسنة 

  :واملادي الفعلياملالي  اإلنجاز •

 % 92.4 تساوي  إنجاز بنسبــــــة أي دينار أل .397.4 قدره ما املتعهدة االعتمادات بلغت
 .املتوفرة باإلعتمادات مقارنة% 100 وبنسبة املرسمة باإلعتمادات مقارنة

 حيث تم تمويل املشاريع التالية :

 دينار أل   381.4 بمبلغ التعهدتم :  باملركز فضاءت ثالث تهيئة مشروع بخصوص 

 املركز ألعوان ستخصص باملركز فضاءت ثالث لتهيئة أشغال عقدي إبرام خالل من

 املبالغ دفع وسيتم 2019 لسنة الرابع الثالثي خالل إنجازها في الشروع تم وقد
 .2020ة لسن األول  الثالثي نهاية املتعهدة

 خالل من دينار أل  16 بمبلغ التعهد تم:   التعلمية الوسائل إعداد وبخصوص 

 في املعد الشروط بكراس املحددة البيداغوجية املناهج إلعداد اتفاقيتين إبرام

 عن مبكرا املنقطعين وإدماج لتكوين الوطني البرنامج تنفيذ إطار في وذلك الغرض

 . 2020 لسنة األول  الثالثي نهاية املتعهدة املبالغ دفع وسيتم.الدراسة

 (الجودة مواصفة على اإلبقاء مرحلة) باملركز الجودة إدارة نظام تركيز 

  : واملادي املالي اإلنجاز •

 واملتعهدة املفتوحة اإلعتمادات بلغت كما دينار أالف 5ما قدره  املرسمة اإلعتمادات لغتب

 األول  املراقبة تدقيق خدمة إسداء بخالص املبلغ هذا يتعلق حيث دينار أل  3.1 قيمته ما
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 العقد وفق واملحدد باملركز الجودة إدارة لنظام الجودة بمواصفة اإلشهاد على لإلبقاء والثاني

 .2020  سنة خالل املبلغ هذا دفع وسيتم .الغرض في املبرم

 خارجية روضقب املمولة التنمية مشاريع إنجاز بخصوص املظافة القيمة على األداء معاليم 

 خارجية بهبات أو

 خالل املفتوحة الدفع اعتمادات بلغت حين في دينار أل  465 قدره بما 2019 لسنة االعتمادات قدرت

 ر.دينا أل  515 )متبقية ومفتوحة(  املتوفرة اإلعتمادات بلغت كما .دينار أل  465 يساوي  بما 2019 سنة

 املادي اإلنجاز من االنتهاء تم وأنه علما املستوجبة املبالغ دفع 2020 لسنة األول  الثالثي نهاية وسيتم هذا

 " ملشروع واملالي

 الخارجية القروض موارد حساب على التنمية نفقات 

 دينار أل  800 قدره ما الخارجية القروض موارد حساب على الدفع عتماداتال  املرسمة التقديرات بلغت

 للبالد والجنوبية الغربية بالجهات املنهي والتدريب املنهي التكوين منظومة تاوير برنامجوذلك في إطار "

   :التالي املشروع لتمويل وذلك للتنمية اإلسالمي البنك قبل من املمول  "التشغيل أجل من التونسية

 التكوين بمراكز التدريب ومستشارّي للمكونين تقني وتكوين منهي تكوين برامج وتركيز اقتناء 

  التونسية للبالد والجنوبية الغربية بالجهات املنهي املنهي

 أبرمت حيث دينار، أل  1874 قيمته ما التونس ي بالدينار تقريبا يمثل بما 2018 سنة خالل املركز تعهد

 بقيمة بانتقاء مسبق دولي عروض طلب إطار في دراسات مكتب مع للدراسات عمومية صفقة

 التكوين بمراكز تقني تكوين وإنجاز تكوين برامج وتركيز باقتناء املتعلق املشروع إلنجاز أورو 844.250.00

 قدره ما 2019 سنة خالل الدفوعات بلغت حين في التونسية للبالد والجنوبية الغربية بالجهات املنهي

 1499 قيمته ما بالعملة التونسية تقريبا يعادل ما وهو للتنمية اإلسالمي البنك قبل من أورو 675.400.00

 .تونس ي دينار أل 

ّمالحظة:

بالنسبة للقروض الخارجية، يجدر التوضيح أنه يقع تنزبل العمليات املالية  الخاصة بالفروض الخارجية 

، املستضيفة على مستوى وزارة املالية )بالتنسيق مع البنك املركزي( وبالتالي فهي ال CIADعلى تطبيقة 

 حينها بعد أشهر عديدة.تضهر حينيا على جداول أدب إال بعد مراجعة ومعالجة املعطيات التي يتم ت

 ، فإن الواقع مغاير تماما.%0وعليه رغم أن جداول أدب تضهر أن نفقات التنمية تساوي 

وهي إشكالية تمت اإلشارة اليها في عديد املناسبات لوزارة املالية )الهيئة العامة للميزانية والوحدة املركزية 

 للتصرف في امليزانية حسب األهداف(

ّ
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ّالقدرةّعلىّاألداءّوتحليلهاّ:تقديمّلنتائجّ-

مختل  األهداف املرسومة للسياسة العمومية. ( مؤشرا لقيس مدى نجاعة 15)أربعة أهداف وتم وضع 
 وتتوزع هذه املؤشرات على األهداف كاآلتي:

 ( مؤشرات،05ضمان النجاعة واملردودية في مختل  مراحل التكوين: ويتضمن ).1.1ّلهدفّا 

 ( مؤشرات،04املنهي: ويتضمن ) التكوين على االقبال وتحسين املهن ثقافة نشر.2.1ّّفداله 

 ّ( مؤشرات،03تطوير التكوين املستمر والترقية املهنية: ويتضمن ) .3.1الهدف 

 ّمؤشرات. (03تطوير حوكمة جهاز التكوين املنهي: ويتضمن ) .4.1الهاااااادف 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ّ

 فيّمختلفّمراحلّالتكوينّضمانّالنجاعةّواملردودية 1.1.الهااااادف .1

 

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2018ّمقارنةّبينّ
2019ّو

2019ّمقارنةّإنجازاتّ
ّمقارنة

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

ّب-مّ=ج
ّم/ب
%ّ

:ّنسبةّاستغاللّطاقة1.1.1ّّم.
ّالتكوين

% 68 71,5 64,5 -3,5 -5,15 -7,00 -9,79 

ّالعددّالجمليّللمتخرجين2.1.1ّ.ّم .
 مقيس

 5,27- 1132,00- 60,79- 31577- 20368 21500 51945 متخرج

ّنسبةّالتكوينّمعّاملؤسسة3.1.1م. . % 87 87 88 1 1,15 1,00 1,15 

ّالعددّالجمليّللبرامجّاملعدة4.1.1ّم. .
 حسبّاملقاربةّبالكفايات

 5,00- 1,00- 0,24- 6- 19 20 25 برنامج 

ّعددّاملكونينّوإطارات5.1.1ّم.ّ .
 التكوينّاملنتفعينّبالتكوين

 10,83- 130,00- 0,24- 347- 1070 1200 1417 متكون 
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 :تحليلّوتفسيرّالنتائجّالتيّتمّتحقيقها 
 

 األداءّقيسّمؤشرات
وحدةّ
ّالقيس

ّنسبة 2018
)%(ّ

 اإلنجاز

ّ)%(ّنسبة 2019
 اإلنجاز

ّتقديرات
 ق.م

ّتقديرات
 ّإنجازاتّق.م.م

ّتقديرات
 ق.م

ّتقديرات
 ّإنجازاتّق.م.م

.نسبةّاستغالل1.1.1ّ
 طاقةّالتكوين

%ّ75 75 68ّ91 71,5 71,5 64,5ّ90 

ّالعددّالجملي
 مقيسّللمتكونين

 49152ّ83,5 59000 59000 87 51945 60000 60000 متكوّن

العددّالجمليّ.2.1.1
 21500ّ21500ّ20368ّ95 19500ّ19500ّ21031ّ108 متخرجّللمتخرجينّمقيس

نسبةّالتكوينّمعّ.3.1.1
 88ّ101 87 87 87ّ99 88 88 %ّاملؤسسة

العددّالجمليّ.4.1.1
للبرامجّاملعدةّحسبّ

ّاملقاربةّبالكفايات
 95 19 20 20 125 20ّ25 20 برنامج

عددّاملكونينّ.5.1.1
طاراتّالتكوينّإّو

 املنتفعينّبتكوين

 89 1070 1200 1200 79 1417 1100 1100ّمتكوّن

 

هذه بعض املفاهيم املستعملة لحسن قراءة األرقام واملؤشرات الخاصة بهدف "ضمان النجاعة واملردودية 
 في مختل  مراحل التكوين":

  =عدد مواطن التكوين )طاقة التكوين(Capacité physique:  وهو عدد املقاعد املتوفرة فعليا بكل
 ماطأن عن النظر بغض( املتوفرة التجهيزات حسب والقاعات واملخابر بالورشاتمركز تكوين )

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

نسبة : 1.1.1.م
ناستغالل طاقة التكوي

العدد الجملي. 2.1.1.م 
للمتخرجين مقيس

ن نسبة التكوي. 3.1.1.م
مع المؤسسة

العدد الجملي . 4.1.1.م
للبرامج المعدة حسب 

المقاربة بالكفايات

عدد . 5.1.1.م
المكونين وإطارات 

التكوين المنتفعين
بالتكوين

68

51945

87 25 141764,5

20368

88 19 1070

أ2018إنجازات  ج2019إنجازات 
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 فضاءات عبجمي الوقت نفس في املتكونين عدد الستقطاب املمكنة التكوين مواطن وهي. التكوين
  باملركز، التكوين

 دخول  عن الناجمة اإلضافية التكوين مواطن عدد واحتساب( مرجعية سنة) 2013 سنة اعتماد تم 
 نسبةبال التكوين مواطن عدد في والتخفيض هيكلة، إعادة شهدت التي أو املحدثة املراكز بعض

 هيكلتها، إعادة عمليات انطالق املزمع للمراكز

  وهو عدد املتكونين في إطار تكوين يفض ي إلى الحصول على إحدى  مقيس:العدد الجملي للمتكونين
نية، شهادة الكفاءة امله، مؤهل التقني املنهي، شهادة السامي شهادات التكوين املقيسة )مؤهل التقني

مهارة، شهادة إنتهاء تدريب بالنسبة للمتدربين الذين يتابعون تكوين تكميلي باملركز، شهادة التكوين 
 ،(املنهي

  *عدد املتكونين املعادل للتكوين املقيم((L’équivalent résidentiel وهو العدد الجملي للمتكونين :
تكوين باملركز أي التكوين بالتداول وحسب أنماط مختل  أنماط ال تكوينهم حسب افتراضعلى 

 .F16و  F4التدريب 

 

  ّّنسبةّاستغاللّطاقةّالتكوين1.1.1ّ.مؤشر: 

ّ

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 اإلنجاز

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 2019 2018 اإلنجاز

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي
ّنسبة
)%( 

75 68ّ91 71.5ّ64.5ّ90 

ّ

 توضيحّمنهجي:

يعطي هذا املؤشر فكرة واضحة عن املجهود الذي تبذله مراكز التكوين الستقطاب الشبان طالبي التكوين 
من خالل قيس نسبة استغالل مواطن التكوين القارة )تكوين مقيم( ومواطن التكوين مع املؤسسة املتاحة 

 في إطار االستغالل األمثل لجميع أنماط التكوين املتوفرة. )سواء بالتداول أو التدريب املنهي(

ويتم احتسابه وفقا للمعادلة التالية علما وأن هنالك توجه ملراجعة طريقة احتساب املؤشر نحو تفادي 
 التعقيد ومزيد التبسيط من حيث املقروئية وتيسير املتابعة:

  )100*)العدد الجملي للمتكونين املعادل للتكوين املقيم / عدد مواطن التكوين 
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  تدعو هذه املعادلة إلى توضيح كيفية احتساب املؤشر الفرعي: "العدد الجملي للمتكونين
 املعادل للتكوين املقيم"، وهي كاالتي:

 بالتداول *  عدد املتكونين) += )عدد املتكونين باملركز( عدد املتكونين املعادل للتكوين املقيم
عدد املتكونين )(F8(*8/40 + )عدد املتكونين )(F4 ( *4/40 + )عدد املتكونين )(( + 1/2)

F12(*12/40 + ))( عدد املتكونينF16(*16/40)) 

 اإلنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

وهي نسبة جيدة مقارنة بالتقديرات، ويرتبط هذا املؤشر بصفة مباشرة بعدد  % 90 نجازاإل نسبة  بلغت
 :املتكونين الذي تراجع نسبيا مقارنة بالسنة الفارطة كما يبين ذلك الجدول التالي

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 اإلنجاز

 إنجازات تقديرات
 اإلنجازّ)%(ّنسبة

2018 2019 

60000 51945 87 59000ّ49152ّ83,5 

 ويعزى هذا التراجع الى األسباب التالية:

والخشب  واألحذية الجلود على غرار االختصاصاتبعض ب لاللتحاقطالبي التكوين  عزوف -
 ،والفالحة والحرف الفنية والتقليدية 

مراكز تكوين الفتاة الريفية ومراكز التكوين كبعض املراكز ب لاللتحاقطالبي التكوين  عزوف -
 والتقليدية،  الفنية الحرفوالتدريب في 

ة مراكز إعادة هيكل النطالقالحاصل بين تواريخ اإلنجاز املتوقعة وتواريخ اإلنجاز الفعلي  الفرق  -
 ،ملنهياالتكوين 

 صوصاخ املأمولةمكونات مشاريع إعادة الهيكلة لم يكن بالكيفية  مختل أن نسق تنفيذ  كما -
 الية.متت سنوات عدةلميزانيات الوكالة  ضمنجديدة  انتداباتعلى إنجاز  املوافقة تملم ت وانه

2191

20306
22739

6025

37931

5196

توزيع متكوني الوكالة التونسية للتكوين المهني49152
حسب مستوى ونمط التكوين

2019سنة 

مستوى التكوين مؤهل التقني السامي مؤهل التقني المهني شهادة الكفاءة المهنية

شهادة مهارة شهادة التكوين المهني شهادة إنتهاء التدريب المجموع
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وهو ما يدعو إلى مزيد العمل على تحسين وظيفتي اإلعالم والتوجيه املنهي وكذلك الرفع من طاقة اإليواء في 
 بعض الجهات.

 واملنتفعين املقيس للتكوين املتــابعين 2019هــذا، ويلخص الجــدول املوالي عــدد املتكونين في موفى ســــــــــنــة 
 نمط التكوين: و  مستوى  حسب باملراكز التكميلي بالتكوين

 مستوىّالتكوين
 نمطّالتكوين

 املجموع تدريبّمنهي بالتداوّل باملركز

 7295  4715 2580 مؤهل التقني السامي

 22739 242 20306 2191 مؤهل التقني املنهي

 15550 2685 12269 596 شهادة الكفاءة املهنية

 2335 1142 641 552 شهادة مهارة

 142 36  106 شهادة التكوين املنهي

 1091 1091   شهادة إنتهاء التدريب

 49152 5196 37931 6025 املجموع

املتابعين للتكوين املقيس واملنتفعين بالتكوين  2019يلخص الجدول املوالي عدد املتكونين في موفى سنة كما 
 : التكميلي باملراكز حسب قطاع التكوين والجنس

 التكويني القطاع
 عدد املتكونين 

 )التكوين املقيس(
 املجموع إ ذ 

 26 24 2 الفالحة

 6108 457 5651 البناء واألشغال العمومية وتوابعه

 5991 5473 518 واإلكساء النسيج

 255 152 103 الجلود واألحذية

 4717 202 4515 والتركيب املعدني واللحاماآللية العامة 

 16411 2025 14386 واإللكترونيكالكهرباء 

 403 245 158 الصناعات الغذائية

النقل وسياقة وصيانة العربات ومعدات األشغال العمومية 
 والفالحية

5069 288 5357 

 2730 1032 1698 السياحة والفندقة

 558 239 319 الحرف الفنية والتقليدية

 4084 2644 1440 الوظائ  اإلدارية

 2512 1912 600 والصناعات املختلفةالخدمات 

 49152 14693 34459 املجموع العام
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 .2019من العدد الجملي للمتكونين سنة  %30وتمثل نسبة اإلناث 

في قطاع  %92ّوقد تجاوز عدد اإلناث عدد املتكونين الذكور في عدة قطاعات حيث تمثل نسبة اإلناث 
في  %65ّ ووالصناعات املختلفة  الخدماتفي قطاع ّ%76ّوواإلكساء  النسيجفي قطاع  %91ّ والفالحة 
من العدد  واألحذية الجلودفي قطاع %60ّ والغذائية  في قطاع الصناعات %61ّ واإلدارية  الوظائ قطاع 

 الجملي للمتكونين.

 .السياحة والفندقة %38ّو الحرف الفنية والتقليديةفي قطاع  %43كما تمثل نسبة اإلناث 

شغال في قطاع البناء واأل   %7ّ والكهرباء واإللكترونيك في قطاع  %12ّغير أن هذه النسبة ال تتجاوز 
النقل وسياقة وصيانة العربات ومعدات األشغال العمومية والفالحية في قطاع  %5ّالعمومية وتوابعه و 

 .والتركيب املعدني واللحاماآللية العامة في قطاع ّ%4ّو

 
 

وعالوة على املتكونين الذين يتابعون تكوينا مقيسا فإن الوكالة بصدد تأمين املتابعة والتأطير لفائدة 
( ويتوزعون حسب قطاع  F0متدربا يتابعون تكوينا حسب نمط التدريب املنهي غير املقيس )  18637

 التدريب كما يلي:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

الفالحة

البناء واألشغال العمومية وتوابعه

النسيج  واإلكساء

الجلود واألحذية

اآللية العامة و اللحام والتركيب المعدني

الكهرباء واإللكترونيك

الصناعات الغذائية

النقل وسياقة وصيانة العربات ومعدات األشغال العمومية والفالحية

السياحة والفندقة

الحرف الفنية والتقليدية

الوظائف اإلدارية

الخدمات والصناعات المختلفة

نسبة اإلناث مقارنة بنسبة الذكور

إناث ذكور
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 الرمز القااع ذكوّر إناث املجموع

 100 العامامليكانيك  522 3 525

 200 التركيب املعدني 2252 11 2263

 300 الخشب والتأثيث 363 23 386

 400 البناء وتوابعه 737 20 757

 500 النسيج والجلود واالحذية 1036 4986 6022

 600 ميكانيك السيارات 3195 22 3217

 700 الكهرباء واإللكترونيك 957 635 1592

 800 التجارة 57 42 99

 900 املواد الغذائية والكيمياء 1824 930 2754

 1000 متنوعات 677 345 1022

 املجموع 11620 7017 18637

 

 
وبالتالي يبلغ العدد الجملي للمتكونين بمراكز التكوين املنهي التابعة للوكالة التونسية للتكوين املنهي الذين 

متكونا ومتدربا يتوزعون حسب نوعية املركز  67789يتابعون التكوين املقيس والتدريب املنهي غير املقيس 
 والجنس كما يلي :
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ّّّّ ّّّّّّ توزيعّاملتكونينّ  

 

 نوعيةّاملركز

ّعددّاملتكونينّ
ّ)التكوينّاملقيس(

F0ّعددّاملتدربينّ
ّ)التدريبّاملنهيّغيرّاملقيس(

ّاملجموعّالعام

ّاملجموعّإّذّاملجموعّإّذّاملجموعّإ ذ

 29423 8807 20616 13070 4601 8469 16353 4206 12147ّمراكزّالتدريبّاملنهيّ

ماراكازّالاتاكاويانّوالانهوضّ
ّبالعملّاملستقل

2767 969 3736 813 384 1197 3580 1353 4933 

 563 281 282 167 39 128 396 242 154 مراكزّالحرفّالتقليدية

 510 508 2 9 9 0 501 499 2 مراكزّالفتاةّالريفية

 32360 10761 21599 4194 1984 2210 28166 8777 19389 املراكزّالقااعية

 67789 21710 46079 18637 7017 11620 49152 14693 34459 املجموعّالعام

 

ّ.ّالعددّالجمليّللمتخرجينّمقيس:2.1.1املؤشرّ. .أ
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 اإلنجاز

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 2019 2018 اإلنجاز

 21500ّ20368ّ95 19500ّ21031ّ108 متخرج الوكالة التونسية للتكوين املنهي
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ّ:منهجيّتوضيح

يحدد املؤشــــر عدد املتخرجين الذين تابعوا بنجاح تكوينا أو تدريبا مهنيا يفضــــ ي إلى الحصــــول على احدى 
مهـارة، شــــــــــهـادة الكفـاءة املهنيـة، مؤهـل التقني املنهي، مؤهـل التقني  ةاملقيس( شــــــــــهـادشــــــــــهـادات التكوين 

هادة التكوين باملركز، شـــــتدريب بالنســـــبة للمتدربين الذين يتابعون تكوين تكميلي  انتهاءشـــــهادة  الســـــامي،
 املنهي(

بلغ العدد الجملي للمتخرجين إذ  بالنسبة لــــــــعدد املتخرجين مقيس %95بــــــــ.. تقدر إنجازتسجيل نسبة  تم
يفضـــ ي إلى الحصـــول على  مهنيا تدريبا أو تكوينا بنجاح تابعوا20368 منهم  متخرجا 23553، 2019ســـنة 

  املؤشر كسابقه بصفة مباشرة بعدد املتكونين.، ويرتبط هذا إحدى شهادات التكوين املقيس

 مراكز التكوين املنهيي خريجوتتضمن الجداول والرسوم املوالية بيانات ضافية حول توزيع 

ّ
 مراكزّالتكوينّاملنهيّحسبّاملستوىّوالجنسيّخريججدولّ:ّتوزيعّ

 

 املجموع إناث ذكورّ مستوىّالتكوين

مهارةش ش.مّ-هادّة  611 517 1128 

ش.ك.مّ-كفاءةّمهنيةّشهادة  4814 1746 6560 

م.ت.مّ-مؤهلّتقنيّمنهي  5516 3208 8724 

م.ت.سّ-مؤهلّتقنيّسامي  1981 1377 3358 

 19770 6848 12922 مجموعّاملتخرجينّمنظر

تكوينّمنهي ش.ت.مّ-شهادّة  171 37 208 

إنتهاءّتدريبّمعّتكوينّتكميليّ  265 125 390 (F4)شهادّة

مقيسمجموعّاملتخرجينّ  13358 7010 20368 

 2078 1107 3185 (F0شهادةّإنتهاءّتدريبّدونّتكوينّتكميليّ)ّ

 23553 8117 15436 املجموعّالعام

 %100 %34 %66 النسبة
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لسنةّمراكزّالتكوينّاملنهيّّيخريج جدولّتوزيعّ
ّّاملستوىّونمطّالتكوين حسب2019ّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

مستوىّ
 التكوين

 املجموعّالعام تكوينّباملركز تكوينّبالتدريبّاملنهي تكوينّبالتداوّل

 املجموع إ ذ املجموع إ ذ املجموع إ ذ املجموع إ ذ
 1128 517 611 597 286 311 214 163 51 317 68 249 شّم

 6560 1746 4814 499 108 391 522 242 280 5539 1396 4143 شّكّم

 8724 3208 5516 829 564 265 77 8 69 7818 2636 5182 مّتّم

 3358 1377 1981 1071 556 515 0 0 0 2287 821 1466 مّتّس

مجموعّ
 املتخرجين

منظرتكوينّ  
11040 4921 15961 400 413 813 1482 1514 2996 12922 6848 19770 

 208 37 171 208 37 171 0 0 0 0 0 0 شّتّم

 F4 0 0 0 265 125 390 0 0 0 265 125 390 شّإّتّ

مجموعّ
 املتخرجين

 تكوينّاملقيس
11040 4921 15961 665 538 1203 1653 1551 3204 13358 7010 20368 

 F0  2078 1107 3185    2078 1107 3185 شّإّتّ

 23553 8117 15436 3204 1551 1653 4388 1645 2743 15961 4921 11040 املجموعّالعام

 

 % 43ومن خالل هذا الجدول نالحظ أنه بالنسبة للتكوين املقيس فإن شهادة مؤهل تقني منهي تمثل نسبة 
 .% 32من عدد خريجي مراكز التكوين املنهي تليها شهادة الكفاءة املهنية بـ 

 
ّ
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 .ّنسبةّالتكوينّمعّاملؤسسة3.1.1املؤشر. .ب

ّ

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّنسبة إنجازات تقديرات
)%(ّ

 اإلنجاز

ّنسبة إنجازات تقديرات
)%(ّ

 2019 2018 اإلنجاز

 88ّ101 87 87ّ99 88ّ% الوكالة التونسية للتكوين املنهي

ّ
ّتوضيحّمنهجي:

حرص الوكالة على اعتماد نمط التكوين مع املؤسسة باعتباره النمط األساس ي في منظومة التكوين ت
 يتابعون تكوينا في املؤسسات االقتصادية في إطار التدريب، وهو يعكس حجم املتكونين الذين املنهي

 املنهي والتكوين بالتداول.

ّاإلنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

يؤكد انفتاح مراكز التكوين  ممامع املؤسسة  لتكوينبالنسبة لــ %101بــ. تقدر إنجازتسجيل نسبة  تم
 بالجهاز سائدة اأنماط املنهي وبالتدريب بالتداول  التكوين نمطي واعتبار االقتصادياملنهي على محيطها 

ويبقى هذا املؤشر مرتبطا بمدى تطور الشراكة بين جهازي التكوين . باملركز التكوين بنمطمقارنة 
 واإلنتاج. 

 بالكفايات املقاربة حسب املعدة للبرامج الجملي العدد .4.1.1.املؤشر

 األداء قيس مؤشرات
 وحدة

 القيس

 إنجازات تقديرات
 (%) نسبة

 اإلنجاز

 نسبة إنجازات تقديرات

(%) 

 اإلنجاز
2018 2019 

املركزّالوطنيّلتكوينّ
 املكونينّوهندسةّالتكوين

 95 19 20 125 25 20 برنامج

 :ّمنهجي توضيح

 الوزارات دور  وتفعيل اإلنتاج وجهاز املنهي التكوين جهاز بين الشراكة ترسيخ مدى املؤشر هذا يعكس

 تألي  نشاط التكوين وهندسة املكونين لتكوين الوطني املركز يؤمن حيث النشاط، بهذا املعنية الفنية

 : خالل من املنهي التكوين بمراكز املعتمدة التكوين مراجع

 البرامج بتحيين والتعهد جديدة الختصاصات بالكفايات املقاربة حسب التكوين برامج إعداد -

 برنامج اعتبار يتم وأنه علما .املستجدة والتنظيمية التكنولوجية للتطورات مواكبة املعتمدة

 .فرعية كمؤشرات التكوين برنامج مكونات وبقية رئيس ي كمؤشر الدراسة
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 والتي العاملية واملواصفات املعايير باعتماد لها املرافقة واملراجع الشهادات مواصفات إنجاز -

 تركيز نحو التوجه خالل من املنهي، للتكوين الوطنية املنظومة إصالح خطة تنفيذ إطار في اندرجت

  .املنهي التكوين بمراكز املتكونين مكتسبات وإشهاد تقييم منظومة

 واستبداله بالكفايات املقاربة حسب املعد التكوين برنامج مصطلح عن تدريجيا التخلي سيتم وأنه علما

 تنظيم ومرجع التكوين مرجعو  اإلشهاد مرجع تضم والتي لها املرافقة واملراجع.الشهادة مواصفة بمصطلح

 .املوارد

 اإلنجاز ونسبة الفوارّق تحليل

 نتائج في تراجع مع املرجوة بالتقديرات مقارنة  2019لــسنة بالنسبة  % 95.بــ تقدر إنجاز نسبة تسجيل تم

  :أهمها األسباب من جملة الى ذلك ويعود الفارطة بالسنة مقارنة املؤشر

 في تكوينها تم الفنية البشرية املوارد من نواة قبل من الشهادات مواصفات إعداد في الشروع-. -

  2019سنة اعتبرت حيث باملركز الفنية اإلطارات بقية على التكوين تعميم على العمل مع الغرض

 العراقيل مختل  ودراسة ولتحليل الشهادات مواصفات إنجاز نسق لتحديد تجريبية سنة

 .الفارطة بالسنة مقارنة اإلنجاز نسبة تراجع إلى أدى الذي األمر .املركز لها تعرض التي والصعوبات

 

 

ّبتكوين املنتفعين التكوين وإطارات املكونين عدد .5.1.1.املؤشر

 األداء قيس مؤشرات
 وحدة

 القيس

 (%) نسبة إنجازات تقديرات

 اإلنجاز

 (%) نسبة إنجازات تقديرات

 2019 2018 اإلنجاز

ّيناملكونّلتكوينّالوطنيّاملركز
 التكوينّوهندسة

 89 1070 1200 129 1417 1100 متكوّن

 منهجي توضيح 

 الرامية التكوين لطلبات التكوين وهندسة املكونين لتكوين الوطني املركز استجابة مدى املؤشر هذا يعكس

  التكوين بمنظومة والخاص العام القطاع من) التكوين عملية في املتدخلة اإلطارات ورسلكة لتأهيل

 .والوظيفي التقنيو  البيداغوجي املجال أساسا التكوين هذا ويشمل
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 اإلنجاز ونسبة الفوارّق تحليل 

  1200بـــــ واملحددة املرجوة بالتقديرات مقارنة  2019لــسنة بالنسبة % 89.بــ تقدر إنجاز نسبة تسجيل تم

 منتفع  1070املتكونين عدد بلغ حيث املنقضية بالسنة مقارنة املؤشر نتائج في تراجع مع بالتكوين منتفع

  : أهمها األسباب من جملة الى ذلك ويعود

 ،2018بانجازات سنة   مقارنة  2019لسنة طموحة تقديرات-  -

 تعتمد مسبقة برمجة غياب في اإلنجاز توقعات لتحديد الفارطة السنوات إنجازات معدل اعتماد- -

 بمنظومة التكوين عملية في املتدخلة الهياكل ملختل  التكوين من اإلحتياجات طلبات على

 املنهي، التكوين

 في صعوبة عنه ينجر مما السنة مدى على مجزأة بصفة املركز على التكوين من الطلبات ورود- -

 .التنفيذه املالية واملوارد اإلنجاز تقديرات تحديد

 املنهيّ:ّالتكوينّعلىّاالقبالّوتحسينّاملهنّثقافةّنشرّ .2.1ّالهااااادف

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2019ّو2018ّمقارنةّبينّ
2019ّمقارنةّإنجازاتّ

ّمقارنة

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

ّب-مّ=ج
ّم/ب
%ّ

: العدد الجملي للمراكز التي قامت 1.2.1م.
 بتركيز وحدة االستقبال واالعالم والتوجيه

  
 11,93- 13- 6,80- 7- 96 109 103 وحدة 

: العدد الجملي لفضاءات اإلقالع 2.2.1م.
 نحو املبادرة

 0,00 0 100,00- 10- 0 10 10 فضاء 

 21,20- 19,5- 10,49- 8,5- 72.5 92 81 % : نسبة التعبئة3.2.1م.

 26,67 4 34,48- 10- 19 15 29 % : نسبة املنقطعين عن التكوين4.2.1م.

-  
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ّ
 :ّتحليلّوتفسيرّالنتائجّالتيّتمّتحقيقها

ى أربع املنهي" يتم االعتماد عل التكوين على قبالاإل وتحسين املهن ثقافةلقياس مدى تحقيق هدف "نشر 
 مؤشرات وهي التالية:

 

 األداءّقيسّمؤشرات
وحدةّ
ّالقيس

ّنسبة 2018
)%(ّ

 اإلنجاز

2019 
ّ)%(ّنسبة

 اإلنجاز
ّتقديرات

 ق.م

ّتقديرات
ّق.م.م

 ّإنجازات
ّتقديرات

 ق.م

ّتقديرات
ّق.م.م

 ّإنجازات

ااايّ.1.2.1 االا ا اااما ا اااجا ا ّالا ااادد ا اااعا ا الا
ّبتركيزّ ّقاااماات للمراكزّالتي
اااتقبالّواالعالمّ وحدةّاالسا

 والتوجيه

 90.5 96 109 109 90 103 115 115 وحدة

ااايّ.2.2.1 االا ا اااما ا اااجا ا ّالا ااادد ا اااعا ا الا
ّناحاوّ ااااءاتّاالقاالع ا ا ا ا ا ا ا ا لافضا

 املبادرة

 الش يء الش يء 10 67ّ10 10 15 15 فضاء

 79 72.5 92 92 90 90ّ81 90ّ% التعبئةنسبةّ.3.2.1

ّاملاناقااعينّ.4.2.1 اااة اابا ا ا ا ا ا نسا
 19 15 29ّ97ّ15 30 30 %ّعنّالتكوين

ّقراءة
ّخصوصيةّّ

ّلنسبةّاإلنجاز
ّ
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ّواإلعالمّوالتوجيهّاالستقبال.:ّالعددّالجمليّللمراكزّالتيّقامتّبتركيزّوحدة1.2.1ّاملؤشرّ
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 اإلنجاز

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 2019 2018 اإلنجاز

 90.5 96 109 90 103 115 وحدة الوكالة التونسية للتكوين املنهي

ّتوضيحّمنهجي:

خصصت العديد من املراكز فضاءات استقبال للشبان وعائالتهم ووضعت على ذمتهم مختصا في اإلرشاد 
الشباب نحو اختصاصات تتالءم ومؤهالتهم العلمية وتطلعاتهم املهنية  والتوجيه املنهي، مهمته توجيه

وتنويرهم على مختل  املسارات التكوينية، وهي مهمة تأطير نفسية وفنية هامة من شأنها مساعدة الشباب 
 مدى لىع على تصويب اختياراتهم في بناء مستقبلهم املنهي وانجاح العملية التكميلية، ويبين هذا املؤشر

 والتوجيه، اإلعالم لوظيفة املنهي التكوين على املشرفة الهياكل تحسس

تحاد إطار مشروع التعاون مع اال والتوجيه فيعالم االستقبال واإل  وحداتتركيز  مع التذكير أنه تّم انطالق
 .2012سنة وحدة  45تركيز ، حيث انطلق بPEFESEاألوروبي 

ّاإلنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

 قبالاالستالجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة  لعددبالنسبة لــ %90.5بــ تقدر إنجاز نسبة تسجيل تم
 .واإلعالم والتوجيه

يتعلق  2019أوت  15املؤرخ في  2019لسنة  802وتجدر اإلشارة أنه تبعا لصدور األمر الحكومي عدد 
ي وخاصة التونسية للتكوين املنه بضبط تنظيم وسير مؤسسات التكوين املنهي الراجعة بالنظر للوكالة

منه والذي ينص على أن مؤسسة التكوين املنهي تشتمل تحت إشراف مديرها على هياكل إدارية  16الفصل 
، فإنه سيتم النظر في وضع مؤشر قيس أداء خاص بهذا املحيط مع والعالقة املرافقة وحدةمن بينها 

"، جيهواإلعالم والتو  االستقبالالعدد الجملي للمراكز التي قامت بتركيز وحدة النشاط عوضا  عن مؤشر "
 .2021الذي تم التخلي عن إدراجه ضمن املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 املتكونين ملرافقة جديدة استراتيجية : 

 سلك جديد لإلحاطة باملتكونين والعالقة باملحيط واملؤسسات يهدف الى ـ: بإحداثالوكالة  قامت

o  طيلة فترة التكوين )في املحيط البيداغوجي واالجتماعي( و التوجيه  فيمرافقة املتكونين
 واملرافقة للدخول في الحياة املهنية من خالل املساعدة على اختيار مشروع منهي.

o ائدة طالبي التكوين.تطوير منظومة التواصل واإلعالم لف 

o  .القيام بزيارات إلى املؤسسات التعليمية للتعري  باإلمكانيات املتاحة بمراكز التكوين املنهي 
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o .إحداث سلك جديد لإلحاطة باملتكونين والعالقة باملحيط واملؤسسات 

o مؤسسات اقتصادية لفائدة طالبي التكوين لالطالع على واقع املهنة.لبرمجة زيارات ميدانية ل 

 اآلليات نم العديد طريق عن املتكون  ملرافقة جديدة استراتيجية وضع على الوكالة تعمل اإلطار هذا وفي
 .وبيداغوجي اداري  إطار من باملراكز العمل فرق  كافة بمساندة وذلك

ع واعي يكون مواطنا فاعال في املجتم لكي ومساعدتهتم وضع آليات جديدة للمتابعة النفسية للمتكون  كما
 بقيم املواطنة ولبلورة كل هذه اآلليات. 

 :السنة هذه خالل األنشطة أهم من 

 للمرافقة الكترونية باملنظومة العمل مواصلة : 

 والتدّخل كّون باملت اإلحاطة عملية تسّهل باملتكون  الخاص البيداغوجي النفس ي املل  من نابعة منظومه وهي
 .تكوينه فترة طيلة وجه أكمل على املرافقة بعملية القيام بهدف استباقية بكيفية

ة حينية نفسية ن من متابع، حيث ُتمّك التكوينياملنظومة أو التطبيقة األولى من نوعها في السلك  هذهُتعتبر  و
 :منها نذكر الكترونية ملفات عدة على تحتوي  هي و للمتكونينواجتماعية 

o  .مل  الكتروني خاص باملهتمين بالتكوين واملترشحين واملتدربين 

o .مل  الكتروني خاص بكّل مكون يمكنه من االطالع على املعلومات الضرورية للمتدربين 

o مل  الكتروني خاص يمكن االتصال بصفة مباشرة بأولياء األمر. 

o املتدخلينة رقمية تجمع كافة نصّ م. 

على مساحة تواصل مباشرة بين مختل  املتدخلين في املجال، على مستوى  اإللكترونيةالتطبيقة  وترتكز
 التعاطي مع ملفات املترشحين واملتكونين من خالل تبسيط الوصول إلى املعلومات الخاصة بهم. 

 كما تهدف إلى توفير نظام مرافقة متكامل يلبي حاجيات القطاع.
 

 املبادرةّ:ّالعددّالجمليّلفضاءاتّاإلقالعّنحو2.2.1املؤشرّ

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 اإلنجاز

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 2019 2018 اإلنجاز

 الش يءّالش يء 10 67 10 15 فضاء الوكالة التونسية للتكوين املنهي
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 إحداثها يتم التي املبادرة نحو اإلقالع فضاءات بواسطة املهن ثقافة نشر مدى قيس إلى املؤشر هذا يهدف

 واالنتصاب املؤسسات إحداث على املراكز متكوني وحث بتوعية إليها ويعهد املنهي التكوين مراكز صلب

ّ،الخاص للحساب

ّاإلنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

 واليات(  10فضاءات جهوية متواجدة بعدد من الواليات )

فضاءات و ملزيد متابعة هذا النشاط وتقييم  10في حدود  أمام استقرار عدد فضاءات اإلقالع نحو املبادرة
نجاعة إحداث هذه الفضاءات في البرنامج ككل، سيتم حتما استبدال هذا املؤشر بآخر أكثر داللة 

وهو  ."املنتفعين بخدمات محاضن املؤسسات وفضاءات اإلقالع نحو املبادرة ومقروئية على غرار "نسبة
الل إحداث هذه الفضاءات. علما وأن تم في األثناء التخلي عن اعتماد هذا األداء الحقيقي املنشودمن خ

 في انتظار الحسم في املؤشر البديل.  2021املؤشر ضمن املشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 :ّنسبةّالتعبئة3.2.1املؤشرّ
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 اإلنجاز

ّ)%(ّنسبة إنجازات تقديرات
 2019 2018 اإلنجاز

 79 72.5 92 90 90ّ81ّ% الوكالة التونسية للتكوين املنهي

يقيس هذا املؤشر نسبة االستجابة لعروض التكوين املفتوحة خالل السنة التكوينية املعنية 
 التوجيه داتوح قدرة ، ومدىقبال الشبان على التكوين املنهيإبدورتيها )سبتمبر وفيفري( وهو يعكس مدى 

 والشبان، العائالت ذهن في املنهي التكوين مسلك صورة تغيير على واإلعالم

 معالجـة وتسهيـل واإلدارات األعوان لحاجيات االستجابة وبهدف والبرمجيات، املنظومات تطوير إطار في
 نظومةمخالل تركيز  من املنهي التكوين في التصرف عمليات رقمنة مشروع االنطالق تم البيانات،
 املبيت ل،التسجي)الترشح،  واملتكون  التكوين بطالب املتعلقةواملراحل  املجاالت كل تغطيمندمجة 

 ...( التقييم، البيداغوجية، واملتابعة التنظيم والخدمات،

o ّالتفصيليةدراسة وإعداد  تمت  .لكل الوحدات الوظيفية املواصفات

o 2019 سبتمبرمنذ دورة  نعدّعنّالتسجيل انطلق. 

o وتم استدعاء املترشحين للتناظر في والية سكناهم بغض  نعدّعنّاملناظرات أجريت
 النظر عن املركز املطلوب.
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o لاللتحاق بمستوى مؤهل تقني سامي للحاصلين  نعدّعنّوطنيةّمناظرات نّظمت
 على شهادة مؤهل تقني منهي.

 السامي التقني مؤهل مستوى  في بالتكوين االلتحاق مناظرات 

االلتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني  ةمناظر  2019الوكالة التونسية للتكوين املنهي خالل سنة  نظمت

باعتماد  2020وفيفري  2019دورتي سبتمبر  ،منظرة املنهي التقني مؤهل شهادة حاملي لفائدة السامي

 املراحل التالية: 

o حسب االختصاصات، ضبط مواطن التكوين املتوفرة باملراكز واملوزعة 

o ئهاضبط موعد وشروط املناظرة واختيار مراكز إجرا، 

o  نشر إعالن املناظرة بالصح  اليومية وبجميع املراكز واإلدارات الجهوية للتكوين املنهي والتشغيل
 لوكالة التونسية للتكوين املنهي،اوبموقع 

o  ة،وعرضها على اللجنة للمصادق تهاطالب الترشح للمناظرة ودراسمقبول 

o ،إعداد مواضيع االمتحانات 

o للمناظرة، اللوجستي االعداد 

o ،اجتياز املناظرة 

o ،إصالح االختبارات والتصريح بالنتائج من قبل لجنة املناظرة 

o .قبول مطالب إعادة التوجيه والنظر فيها 
 توزعت حيث األولى للمرة بعد عن االختبارات تقنية 2020 فيفري  دورة مناظرة خالل الوكالة اعتمدت وقد

ساهم في تيسير مهمة املترشحين واضفى مزيدا من  مما الجمهورية واليات كامل على االمتحان مراكز

 الشفافية والنجاعة على املناظرة. 

 



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 71 

 

 :بيانات محوصلة لنتائج املناظرتين املذكورتين 
 : 2019نتائج مناظرة االلتحاق بالتكوين في مستوى املؤهل التقني السامي دورة سبتمبر 

 

 عدد مواطن التكوين املخصصة للمناظرة  565

 عدد املمتحنين  397

 العدد الجملي للناجحين  273

 

 : 2020فيفري  نتائج مناظرة االلتحاق بالتكوين في مستوى املؤهل التقني السامي دورة

 

 عدد مواطن التكوين املخصصة للمناظرة  582

 عدد املمتحنين  533

 االولى الدورةلناجحين اعدد  303

 

وسعيا الى الرفع من مردودية املراكز املؤمنة للتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي فقد تم تحديد  هدا

والعمل على سدها من ضمن املمتحنين  2020الشغورات ضمن مواطن التكوين املبرمجة لدورة فيفري 

لتفاضلي واالختصاص ناجحا باعتماد ترتيبهم ا 159الدين لم يتم قبولهم في املرحلة األولى حيث تم إضافة 
 واملركز املطلوبين.

بقسمة عدد املسجلين )أو املرسمين( على عدد عروض التكوين  التعبئة نسبة مؤشريقع احتساب و 
  .املفتوحة سنويا بالنظر إلى الدورة املعنية فيفري أو سبتمبر

ليات روع رقمنة عممشوحيث تتزامن فترة اعداد هذا التقرير مع املرحلة االنتقالية املتعلقة بتنفيذ ب
 :تم احتساب هذا املؤشر كما يلي السنةّلهذهّاستثنائيةّوبصفة، فانه التصرف في التكوين املنهي

ّعدد املتكونين الجدد نسبة التعبئة =  ّالتكوين في آخر السنة/عدد عروض التكوين بصدد
  100الجملية*

، حيث بلغ عدد املتكونين الجدد بصدد 2019خالل سنة  %72.5تم تحقيق نسبة تعبئة للدورات التكوينية بـ 

عرض تكوين تم توفيره للمترشحين من طالبي  37966متكونا مقابل  27452عدد  2019التكوين في آخر سنة 
 .2019مقارنة بنسبة التعبئة املضمنة بتقديرات  %79التكوين، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 
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 :ّنسبةّاملنقاعينّعنّالتكوين4.2.1املؤشرّ .أ

 

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات

2018 2019 

19ّ 15 29 30 % الوكالة التونسية للتكوين املنهي
 

يتم احتساب هذا املؤشر بالرجوع إلى عدد املسجلين عند بداية التكوين املتمثل بالنسبة للمجموعات 
 املعنية بالتخرج خالل سنة معينة مقارنة بعدد املتكونين الذين تقدموا الجتياز امتحانات ختم التكوين. 

السنة  املطلوبة، حيث تختل غير أنه تبين محدودية هذه الطريقة في احتساب نسبة املنقطعين بالدقة 
املالية عن تواريخ انطالق الدورات التكوينية، لذا تم االتفاق على اعتماد الطريقة التالية في طريقة 

 االحتساب:

 2018و 2017الذين تم ترسيمهم سنوات  2018عدد املتكونين بصدد التكوين في شهر ديسمبر  .أ

 2021و 2020وسيواصلون التكوين الى سنوات 

  2019عدد نفس فئة املتكونين املذكورين أعاله املتبقين بصدد التكوين في شهر ديسمبر  .ب

 100( * ّأ( / ) ّب)  –( ّأ) 

ّ%19ّبجهازّالتكوينّاملنهيّبالوكالةّاملنقاعينّنسبةّتبلغّالاريقةّوبهذه

ت منذ انطلق حيثتركيز منظومة معلوماتية مندمجة باملراكز  بعد في ويجدر التذكير ان الوكالة شرعت
عمليات التسجيل عن بعد لطالبي الترشح ملتابعة التكوين بمختل  مراكز الوكالة،  2019جوان  10

وستمكن املنظومة املعلوماتية من الحصول على جميع املعطيات اإلحصائية بصفة حينية وأكثر دقة ومن 
غاية إيجاد الحلول ى أهم أسبابها ببينها متابعة نسبة املنقطعين عن التكوين حتال يتسنال تحليلها للوقوف عل

 املناسبة.
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 :ّتاويرّالتكوينّاملستمرّوالترقيةّاملهنيةّ:3.1الهدفّ .2

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2018ّمقارنةّبينّ
2019ّو

2019ّمقارنةّإنجازاتّ
ّمقارنة

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

ّب-مّ=ج
ّم/ب
%ّ

.:ّعددّاملؤسساتّاملنتفعةّبآليات1.3.1ّم.
ّالتكوينّاملستمر

 45,12 3128- 12,46 285 2572 5700 2287 مؤسسة 

:ّعددّاملشاركاتّآلعوانّاملؤسسات2.3.1ّم.ّ
 اإلقتصاديةّفيّعملياتّالتكوينّاملستمر

 56,87 93593- 125,25 68620 123407 217000 54787 مشاركة 

مين1.3.1ّّم. فيّإطارّالت كوينّ:عددّاملرس 
هّلألفراد  املستمرّاملوج 

 81,60 2208- 10,58 937 9792 12000 8855 مرسم 

 

 
 
 

 :تحليلّوتفسيرّالنتائجّالتيّتمّتحقيقها 

ّ

 وحدةّاملؤشر مؤشراتّقيسّاألداء

 نسبةّاإلنجاز 2019 نسبةّاإلنجاز 2018

 % اإلنجازات التقديرات % اإلنجازات التقديرات

1.3.1ّ 

ساتّاملنتفعةّعددّ املؤس 
ّالتكوينّ بآليات

 املستمر**

 45 2572 5700 57 2287 4000 مؤسسة

2.3.1ّ 

ّألعوانّ ّاملشاركات عدد
ّاالقتصاديةّ سات املؤس 
كوينّ ّالت  ّعمليات في

 املستمر**

 57 123407 217000 41 54787 134700 مشاركة
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 وحدةّاملؤشر مؤشراتّقيسّاألداء
 نسبةّاإلنجاز 2019 نسبةّاإلنجاز 2018

 % اإلنجازات التقديرات % اإلنجازات التقديرات

3.3.1ّ 

ّإطارّ ّفي مين ّاملرس  عدد
هّ ّاملوج  كوينّاملستمر الت 

 لألفراد

 82 9792 12000 81 8855 11000 مرّسم

بالنسبة آللية التسبقة على األداء نظرا لخصوصية البرنامج حيث أن دراسة الكشوفات  2019* تم إعتماد اإلنجازات املتوقعة لسنة 
 .البيداغوجية واملالية تمتد على أكثر من سنة

 

ّمقارنةّبينّتقديراتّومؤشراتّقيسّاألداءّ
2019ّلسنةّّالخاصةّبتاويرّالتكوينّاملستمرّوالترقيةّاملهنيةّ

 
 
 
 

ّ

سات .1 هّللمؤس  ةّباملؤشراتّفيّإطارّالتكوينّاملوج   :ّاإلنجازاتّالخاص 

 في انتظار : أوليةتعتبر اإلنجازات الخاصة باملؤشرات املتعلقة بآليات تمويل التكوين املستمر 
 إلنجاز البرامج الجماعية في إطار آلية حقوق السحب، القيام باستشارات من قبل هياكل التكوين -
 استكمال دراسة الكشوفات البيداغوجية واملالية في إطار آلية التسبقة على األداء. -
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ساتّ:1.3.1ّعددّاملؤشرّّ-   :ّعددّاملؤس 
 

 عددّاملؤسسات 

 2018 2019 

 اإلنجازات التقديرات اآللية
نسبةّ
 %اإلنجاز

 اإلنجازات التقديرات
نسبةّ
 %اإلنجاز

 11 372 3500 45 1037 2300 حقوقّالسحب

 100 2200 2200 74 1250 1700 التسبقةّعلىّاألداء

 45 2572 5700 57 2287 4000 املجموع

 
 
 
 

ّ:ّعددّاملشاركات2.3.1ّعددّاملؤشرّّ-
 

 عددّاملشاركات 

 2018 2019 

 اإلنجازات التقديرات اآللية
نسبةّ
 %اإلنجاز

 اإلنجازات التقديرات
نسبةّ
 %اإلنجاز

 31 11407 37000 65 16087 24700 حقوقّالسحب

 62 112000 180000 35 38700 110000 التسبقةّعلىّاألداء

 57 123407 217000 41 54787 134700 املجموع

ّتحليلّالفوارقّونسبّاإلنجاز

ّبالنسبةّآلليةّحقوقّالسحبّ:

ّسنةّ ، حيث بلغت نسبة 2018مواصلة إنجاز البرامج التكوينية الجماعية الخاصة بسنة  2019تمّخالل
وتبقى هذه  عدد املشاركاتمن حيث  % 65من حيث عدد املؤّسسات و %45اإلنجاز مقارنة بالتقديرات 
مشاركة بعنوان  3015مؤسسة وتخص  1031اتفاقية لفائدة  42وأنه تم إبرام  النسب قابلة لالرتفاع علما

ّ.2018سنة 

 31من حيث عدد املؤّسسات و % 11 بالتقديراتمقارنة  ، فقد بلغت نسب اإلنجاز2019أما بالنسبة لسنة 
  حيث أنه تم إنجاز فقط البرامج التكوينية الفردية. عدد املشاركاتمن حيث  %
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في مشاركة.  2230مؤسسة و 785وتخص  2019اتفاقية جهوية ووطنية خالل سنة  11م تم ابرافي حين 
 انتظار القيام باستشارات من قبل الشريك املنهي الختيار الهياكل التكوينية التي ستكل  باإلنجاز.

 
ّسبقةّعلىّاألداءّ:بالنسبةّآلليةّالتّ 

2018ّو2017ّمواصلة دراسة الكشوفات البيداغوجية واملالية بعنوان سنوات  2019سنة تمت خالل 
 .2018و2017ّو2016ّو 2015 وكذلك اعتراضات املؤسسات بعنوان سنوات

 

ّ:ّاالعتراضاتّاملعروضةّعلىّأنظارّاللجنةّالوطنية -

مقرر خاص ببقية اإلعتراضات املعروضة على أنظار  171وإلى غاية هذا التاريخ إصدار  2019تم خالل سنة 
 املقررات الخاصة بأعمال اللجنة الوطنية.جميع وبالتالي إصدار  88اللجنة الوطنية إلى غاية اللجنة عدد 

 

ّ:ّاملاالبّالتصحيحية -

 03بتاريخ  89وبعد انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية عدد  2019مارس  5بتاريخ  228بعد صدور األمر عدد 
التي تقرر خاللها معالجة بقية االعتراضات الواردة قبل تاريخ صدور األمر املذكور سابقا  2019سبتمبر 

على أنظار اللجنة الداخلية اعتراض وتم عرضها  112تقييم تم ، 144واعتبارها مطالب تصحيحية وعددها 
 التخاذ القرارات املناسبة في شأنها.

 : 2018-2015وفي ما يلي اإلحصائيات املتعلقة باملطالب التصحيحية واالعتراضات لسنوات 

 
 
 
   عددّاملرسمينّفيّإطارّالتكوينّاملستمرّاملوجهّلألفراد:3.3.1ّّ.ّاإلنجازاتّالخاصةّباملؤشرّعدد2ّ
 

عددّاملاالبّّالسنة
 التصحيحية

عددّاملاالبّ
التصحيحيةّالتيّ

 تمتّمعالجتها

عددّاملقرراتّ
التصحيحيةّ

 الصادرة

عددّاملاالبّ
صحيحيةّفيّالت

 طورّالدراسة

2015 199 197(1) 167 2 

2016ّ194 159(2) 103 35 

2017ّ57 39(3) 33 18 

2018ّ83 26 19 57 
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ّاملؤشر
نسبة2018ّّ

 اإلنجاز
%ّ

نسبة2019ّّ
 اإلنجاز

%ّ
ّنجازاتاإّلّتقديراتالّنجازاتاإّلّتقديراتال

11000ّ8855ّ81ّ12000ّ9792ّ82ّّعددّاملرسمين
 

ّتحليلّالفوارقّونسبّاإلنجاز
 

 12000مقارنة باألهداف ) % 82أي بنسبة إنجاز تقدر بـ  9792 ،2019خالل سنة رسمين الجملي للمعدد البلغ 
  مرّسما(.
 كوين املنهي حسب نمطمراكز التّ بعليم العالي و سات التّ مؤّس ب 2019سنة خالل  للمرّسمين عدد الجمليالويتوزع 

 : كوين كما يليالتّ 

ّلعددّالجمليّال ّمينّلمرس 
ّ ّنهياملكوينّتّ المعّمراكزّّعاليالعليمّتّ الساتّمعّمؤس 

عبرّالدروسّ
ّاملسائية

عبرّالتكوينّ
ّعنّنعد

عبرّالدروسّ
ّاملسائية

عبرّالتكوينّ
ّعنّنعد

تكوينّرافعّ
ّللكفاءات

9792ّ
191ّ5494ّ465ّ2047ّ1595ّ

5685ّ4107ّ
 

اتفاقية خالل سنة  182)مقابل  2019 ديسمبر 31اتفاقية إلى غاية  210وبلغ العدد الجملي لالتفاقيات 
مع مؤسسات التعليم العالي. كما بلغ عدد االتفاقيات  97مبرمة مع مراكز التكوين املنهي و 113( منها 2018

اتفاقية عبر  12اتفاقيات عبر الدروس املسائية و 4، منها 2019اتفاقية تم إبرامها خالل سنة  28الجديدة 
اتفاقية للتكوين الرافع للكفاءات، مما يدل على توّجه املركز نحو هذا النمطين من  12التكوين عن بعد و

ّلقطاعات.ين في مختل  االتكوين عن بعد والرافع للكفاءات ملرونة االستجابة لحاجيات العاملين من التكو 
مع مؤسسات  43منها  (2018اتفاقية مفعلة سنة  65)مقابل  اتفاقية 71وبلغ عدد االتفاقيات املفعلة 

 4منها 2019ّخالل سنة ّاتفاقيات جديدة تم تفعيلها 10منها مع مراكز التكوين املنهي،  28و الّتعليم العالي
 ين.مع مراكز التكو  6مع مؤسسات التعليم العالي و 

املركز على إعادة تفعيل االتفاقية مع املعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هالل لتوفير  هذا وعمل
 تكوين عن بعد في شهادة اإلجازة التطبيقية في اختصاص "تكملة النسيج".

ي مهن ف إضافة إلى تنفيذ الدورات التكوينية لفائدة القّيمين العامين والقّيمين بمدارس ومراكز التكوين
 السياحة في إطار تفعيل االتفاقية اإلطارية مع وكالة التكوين في مهن السياحة.

خالل سنة  36% مقابلاملبرمة االتفاقيات الجملية مقارنة % 34املفعلة الجملّية نسبة االتفاقيات  تمثلو 
هة أخرى، لعدم ذلك لتراجع عدد االتفاقيات املفعلة عبر الدروس املسائية من جهة، ومن جيعود و  2018
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فتح أقسام جديدة ببعض مراكز التكوين املنهي كاملركز القطاعي للتكوين في امليكاترونيك ببرج تجديد 
السدرية واملركز القطاعي للتكوين في اللحام واآللية والبالستيك بسوسة واملركز القطاعي للتكوين في الطاقة 

م ير املكونين. باإلضافة إلى تأجيل فتح بعض األقسايتم الترفيع في ساعة تأج إلى انبالقيروان وبجربة، 
كاملعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بباجة وتطاوين واملعهد العالي للعلوم  بمؤسسات التعليم العالي

 التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان وباملعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد نظرا لـ :

ور بعد صد العلمية عن طريق اللجنة القطاعية للدراسات التكنولوجيةانتظار تأهيل البرامج  -
 . 2019نوفمبر  04توضيح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 

انتظار دراسة ملفات طالبي التكوين واإلذن لهم بالتسجيل من طرف اإلدارة العامة للدراسات  -
 التكنولوجية،

ى مراجعة مقدار ساعة تأجير األساتذة ونفقات التصرف نحو إل التعليم العالي ؤسساتمدعوة  -
  ،يتسنال فتح األقسام الالترفيع حت

زوف ع مما انجر عنه املنهيمع مراكز التكوين  لالتفاقياتتطبيق الصيغة الجديدة االنطالق في  -
هو  بسبب معلوم الساعة الذي املستمرعن مواصلة تأمين التكوين واألقدمية ذوي الخبرة  املكونين
ملراكز ادة في بعض يإيقاف قبول أقسام جد مما أدى إلى القديمة بالصيغة كانوا يتقاضونه دون ما

 .قسام القديمة لفترات متفاوتة ستؤدي إلى تمديد فترة التكويناألوانقطاع تكوين 

 :ّاألقسامّاملفتوحة

 85، حيث تم فتح 2018قسم سنة  235مقابل قسم  252بلغ عدد األقسام املفتوحة خالل هذه السنة 
 200خالل السداس ي الثاني من جملة  60قسما و 190خالل السداس ي األول من جملة  25قسما جديدا )

قسم جديد خالل  76مقابل  ،بمراكز التكوين املنهي 19بمؤسسات التعليم العالي و 66منهم  (،قسما
 .2018سنة

 :ّاإلختصاصات

يتسنال استهداف عدد أكبر من املرسمين، وبلغ عدد يعمل املركز على تنويع عروض التكوين حتال 
تم فتح أقسام و  2017سنة  77و 2018سنة  88اختصاصا مقابل  100، 2019االختصاصات خالل سنة

 موزعين كالتالي :اختصاص جديد  18جديدة في 

 اختصاصات جديدة بمؤسسات التعليم العالي )تكوين عن بعد( : 6 -

 العالي )تكوين عبر الدروس املسائية( : رياضيات،اختصاص جديد بمؤسسات التعليم  -
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اختصاصات تكوين  9جديدا بمراكز التكوين املنهي )اختصاصين تكوين عن بعد و اختصاصا 11 -
 رافع للكفاءات( :

 
 :ّتاويرّحوكمةّجهازّالتكوينّاملنهي4.1الهدفّ .3

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2018ّمقارنةّبينّ
2019ّو

مقارنةّإنجازاتّ
ّمقارنة2019ّ

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

ّب-مّ=ج
ّم/ب
%ّ

 98,79- 3260- 100,00 40 80 3300 40 منتفع  : عدد املنتفعين بآلية صك التكوين1.4.1م.

 134,67- 20,2- 31,14- 5,2- 11.5 15 16.7 % .: نسبة املتمتعين بمنحة التكوين2.4.1م.  

 125,00- 5- 20,00- 1- 4 4 5 عدد : عدد ملفات برامج املشاريع3.4.1م. 
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ّ

 
 

 :تفسير وتحليل النتائج المحققة 
 

 األداءّقيسّمؤشرات
وحدةّ
ّالقيس

ّنسبة 2018
)%(ّ

 اإلنجاز

ّنسبة 2019
)%(ّ

 اإلنجاز

ّتقديرات
 ق.م

ّتقديرات
ّق.م.م

 ّإنجازات
ّتقديرات

 ق.م

ّتقديرات
ّق.م.م

 ّإنجازات

ّبآليةّ ّاملنتفعين عدد
 صكّالتكوين

 %3 80 3.300 3300 3 40 1400 1400 منتفع

ّاملتمتعينّ نسبة
ّالعددّ ّمن بمنحة

ّالجمليّللمتكونين
%ّ10 10 16.7 )*(ّ15 15ّ11.5 %75ّ

ّبرامجّ ّملفات عدد
 %100 4 4 4 80 5 6 6ّعددّاملشاريع

ّ

 " يتم االعتماد على ثالث مؤشرات وهي التالية:املنهي التكوين جهاز حوكمة لقياس مدى تحقيق هدف "

 عدد املنتفعين بآلية صك التكوين، 

 نسبة املتمتعين بمنحة من العدد الجملي للمتكونين، 

 عدد ملفات برامج املشاريع. 

تم اعتماد هذه املؤشرات لقياس مدى حوكة الجهاز الوطني للتكوين املنهي وذلك لعدة عوامل، أهمها أن 
املرحلة الجديدة التي تعيشها البالد تقتض ي ترسيخ حوكمة املنظومة الوطنية للتكوين بتكريس مبادئ 

ملنظومة ث تأسست اوحي .فيهالفاعلين ختل  االشراكة وتفعيل ثقافة املساءلة وتحميل املسؤولية مل
كالشراكة مع جهاز اإلنتاج وإعداد حاملي شهادات التكوين املنهي وفق )على جملة من الخيارات املذكورة 

مدى  نفإنه يتعين حاليا اقتراح تأمين جملة من الدراسات في املجال تبيّ  ... إلخ (املقاربة حسب الكفاءات
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ة ي لجهاز التكوين املنهي بالنظر لنفقات املجموعة الوطنيتأثير هذه الخيارات على املردود الداخلي والخارج
 مما يساعد على إنارة سبل اتخاذ القرار وتصويب التوجهات لغاية إرساء حوكمة حقيقية لهذه املنظومة.

 :ّ:ّعددّاملنتفعينّبآليةّصكّالتكوين2.4.1املؤشرّ .أ

 

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّنسبة إنجازات تقديرات
)%(ّ

 اإلنجاز

ّنسبة إنجازات تقديرات
)%(ّ

 اإلنجاز
2018 2019 

لإلشرافّاملزدوجّعلىّالتكوينّوالقااعّاإلدارةّالعامةّ
 الخاص

 %3 80 3.300 3 40 1.400ّمنتفع

ّتحليلّالفوارقّونسبةّاإلنجاز:

منتفعا في برنامج "برنامج صك التكوين األساس ي" باعتبارهم منتفعين مواصلين  80تسجيل  2019تم سنة 

 . ويرجع ضع  املؤشر مقارنة بالتقديرات إلى:2018في إطار نسخة البرنامج لسنة 

 ،2018عدم إقبال مؤسسات التكوين املنهي الخاصة على البرنامج في نسخته لسنة  -

منتظرا أن تنطلق )خالل الثالثي األخير من سنة التي كان  2019تأجيل نسخة البرنامج لسنة  -

(، حيث لم يتم االنتهاء من إدراج اإلصالحات الضرورية الكفيلة بضمان إقبال مؤسسات 2019

وكذلك تواصل استكمال اإلجراءات املنظمة   التكوين املنهي الخاصة على املشاركة في البرنامج

 لخالص املؤسسات التكوينية املشاركة.

قبال الضعي  ملؤسسات التكوين املنهي الخاصة على املشاركة في البرنامج خاصة إلى مجموعة من ويفّسر اإل

 العوامل، أهّمها:

 كلفة التكوين غير محفزة،  -

 عدد مواطن التكوين املخّول لكل مؤسسة تكوينية ضعي ، -

لى املدى ع مدة مشاركة املؤسسات التكوينية في البرنامج محدودة في الزمان وال تخول االستثمار -

 املتوسط والطويل القتناء التجهيزات واملعدات الضرورية وتوفير رأس املال البشري املستلزم. 

كما طلبت املؤسسات التكوين املنهي الخاصة مراجعة الوثائق املطلوبة ذات العالقة بالجباية والضمان 

ة وربطها بعملية الحصول على االجتماعي عبر جعلها غير إقصائية خالل الدراسة األولية لطلب املشارك

 املوافقة األولية لتقديمها فيما بعد بهدف الحصول على املوافقة النهائية.
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 .:ّنسبةّاملتمتعينّبمنحةّالتكوين3.4.1املؤشرّ .ب
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّنسبة إنجازات تقديرات
)%(ّ

 اإلنجاز

ّنسبة إنجازات تقديرات
)%(ّ

 اإلنجاز
2018 2019 

 75 11.3 15 167 16.7 10ّ% الوكالةّالتونسيةّللتكوينّاملنهي

مقارنة  (4788) 2017بالرجوع إلى معدل عدد املؤهلين للتمتع باملنحة بعنوان سنة  املؤشر تم احتسابي
 (.418 53)للمتكونين بالعدد الجملي 

 .:ّنسبةّاملتمتعينّبمنحةّالتكوين3.4.1املؤشرّ

الوكالة تعديل املؤشر املتعلق بمنحة التكوين وذلك بإعتماد "نسبة املتمتعين بمنحة من  اقترحت
املنهي  ثقافة املهن وتحسين اإلقبال على التكوين ر: نش2العدد الجملي للمتكونين "ضمن الهدف 

 : تطوير حوكمة جهاز التكوين املنهي.04عوضا عن إدراجه بالهدف عدد

املنحة هو التشجيع على اإللتحاق بمراكز التكوين املنهي ملتابعة التكوين، حيث أن الغاية من إسناد 
"نشر ثقافة  02مما يساهم في تحسين اإلقبال على التكوين املنهي: وهو ما يتماش ال مع الهدف عدد

 املهن وتحسين اإلقبال على التكوين املنهي"

ّتحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز:

إعتمادا  ،2019-2018-2017-2016 تلسنوا واملتواصلة تبقيةامل املنح صرف 2019 سنة خالل تم
 دراستها. في لتسريعل تامللفا في التصّرف المركزية ضمنت التي املنح صرف تطبيقة على

 ضعهالو  أدى ما وهو املنح في التصرف تطبيقة على تقني عطب تسجيل تم 2019 سنة خالل انه غير
ات ل ادراج معطيوتأجي السابقة، الدورات خالل املدرجة امللفات بمعالجة واالكتفاء الصيانة تحت

تفادي بعض النقائص التقنية التي ال يمكن تعديلها  بغاية 2019وسبتمبر  2019دورتي فيفري 
بتطبيقة أكثر صالبة  2019بالتطبيقة املستغلة من جهة وبغاية ادراج معطيات املنحة لسنة 

 رى ومزيد السالسة في التعامل مع املعطيات سواء في :الستيعاب طاقة املتكونين املتزايد من جهة أخ

 بالتطبيقة واالجراءات القانونية املنظمة  املعد االنموذج حسب الكترونيا امللفات معالجة
 لذلك.

 املراكز. طرف من آليا والغيابات الحضور  تسجيل 

 جلسات ومحاضر باملنحة الخاصة باملنظومة االلكترونية املعطيات مطابقة من التثبت 
 .الفرز 
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 مخرجات إضافية في إستغالل املعطيات.  تأمين 

 صفةب اآلجال في مستحقيها طرف من سحبها يتم لم التي املنح صرف إعادة عمليات تامين 
 بطاقة من حةباملن للتمتع املؤهلين املتكونين تمكين على الوكالة تعمل الصدد هذا وفي الية،

البريد ومن املؤمل اعتمادها انطالقا من السنة " من طرف مصالح CARTE JEUNE" الكترونية
 .2021-2020 –التكوينية 

 لوكالةل الرقمية املندمجة التصرف منظومة ضمن جديدة تطبيقة اعداد في االنطالق تم فقد وعليه
 املنحة جالم في بها العمل في تنطلق ان املؤمل من والتي واملطعم املبيت ووحدات التكوين مراكز في

 .2020 اوت شهر خالل

 فقد وعليه القديمة بالتطبيقة 2019 فيفري  دورة معطيات ادراج الى للرجوع االتفاق تم قد انه غير
 رةدو  ملتكوني بمنحة املعنية الجديدة االختصاصات إضافة دون  متكونا 763 ب املؤهلين عدد قّدر

قرار وزيرة التكوين املنهي والتشغيل ب عليها املنصوص 2019 ماي شهر من انطالقا 2019 فيفري 
واملتعّلق بضبط قائمة االختصاصات ذات األولوية املعنية بمنحة التكوين و  2019ماي  20املؤرخ في 

 متكّون.  900بذلك فاّن عدد املتكونين سيرتفع لحوالي 

 حسب نامتكو  4500 حوالي 2019 سبتمبر لدورة بمنحة لالنتفاع املؤهلين عدد يبلغ ان يؤّمل كما
 .أعاله عليه املنصوص باملقرر  بمنحة املعنية االختصاصات

 

 

 

 

 

 

 

ّ(ّ:2020افريل10ّ)2019-2018حوصلةّعددّاملتكونينّاملؤهلينّللتمتعّبمنحةّلسنتيّ

 

RAP 2018 

  

2019 

 الدورة

 RAPاملؤهلينّ

)مارس2018ّّ
2019)ّ

ّالدورةّاملنتفعوّن
 2019املؤهلينّ

ّ(2020)مارسّّ
املنتفعونّ

ّ(2020)أفريلّ
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 2016سبتمبر    52 2015سبتمبر 
50   

 388 303 2017فيفري    296 2016فيفري 

 1503 1703 2017سبتمبر    1849 2016سبتمبر 

 763 763 2018فيفري  494 847 2017فيفري 

 2018سبتمبر  1473 2959 2017سبتمبر 
2912 2912 

 *2019فيفري    706 2018فيفري 
900   

   4500 **2019سبتمبر    2001 2018سبتمبر 

 5566 11131 املجموع 1967 8710 املجموع

العددّالجمليّ
نينّلسنةّ للمتكو 

2018 

51945 
العددّالجمليّ

نينّلسنةّ للمتكو 
2019 

49152 

 لىع اعتمادا األرقام احتساب وتمّ . الدورة لهذه بالتطبيقة امللفات كل إدراج يقع لم تقديرية أرقام* 
 2019 ماي 20 في املؤرخ والتشغيل املنهي التكوين وزيرة قرار صدور  قبل السابقة الدورات اختصاصات

 .التكوين بمنحة املعنية األولوية ذات االختصاصات قائمة بضبط املتعّلق

 دورات خالل املؤهلين عدد على باالعتماد وذلك تقديري  2019 سبتمبر لدورة لالنتفاع املؤهلين عدد** 
 الصادرة بمنحة املعنية االختصاصات على اعتمادا) % 50 تقديرية بنسبة فيها والترفيع السابقة سبتمبر

 ذات االختصاصات قائمة بضبط واملتعّلق 2019 ماي 20 في املؤرخ والتشغيل املنهي التكوين وزيرة بقرار
 (.التكوين بمنحة املعنية األولوية

 حيث يتم تحيين املعطيات من طرف املراكز  رقا غير بمنحة للتمتع املؤهلين عدد أن اإلشارة وتجدر
 التي لم تدرج بعد املعطيات الخاصة بمتكونيها في انتظار التطبيقة الجديدة املندمجةللوكالة.

 اإلدارية بالسنة الخاصة- السابقة بالدورات الخاصة املعطيات ادراج وتحيين تواصلي وعليه 

 2018لسنة  بمنحة املتمتعين وعدد املؤهلين بالتالي يبقى عدد و املراكز طرف من -2018
 املؤهلين كافة وتمتيع الغيابات وتضمين املعطيات تضمين غلق حدود الى متغيرا 2019وسنة

 بعد(. فيما باملنحة املتمتعين هم بمنحة )نظريا
 

ّجدولّتاورّمؤشرّاملنحة

 

إنجازات 
2015 
طبقا لــ 

RAP 
2015 
باعتبار 
الدورات 
 السابقة

إنجازات 
الدورات 
السابقة 
 تصفية

إنجازات 
2015   

 املتمتعين
 بمنحة

إنجازات 
2016 
طبقا لــ 

RAP 
2016 

إنجازات 
2016   
 محينة

 املتمتعين

إنجازات 
2017 
طبقا لــ 

RAP 
2017 

عدد 
الذين 
تمتعوا 
بمنحة 
بعنوان 
سنة 
2017 

إنجازات 
2018 
طبقا لــ 

RAP 
2018 

عدد 
الذين 
تمتعوا 
بمنحة 

عنوان ب
سنة 
2018 

إنجازات 
2019  

عدد 
الذين 
تمتعوا 
بمنحة 
بعنوان 
 سنة
2019 
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 ملفاتّبرامجّاملشاريعّ:ّعدد4.4.1املؤشرّ .ت
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدةّ
ّالقيس

ّنسبة إنجازات تقديرات
)%(ّ

 اإلنجاز

ّنسبة إنجازات تقديرات
)%(ّ

 اإلنجاز
2018 2019 

 االدارةّالعامةّلخدماتّالتكوينّاملوجهةّللمؤسسات
ملفّ
ّبرنامج

6 5 80 4 4 100 

 توضيحّمنهجي:

تم العمل على مرافقة الجهة لبلورة احتياجاتها  ،في باب تطوير الشراكة والحوكمة على املستوى الجهوي 
ودعم قدرة هياكلها على تشخيص الحاجيات من الكفاءات وتحديد االختصاصات التي تستجيب 
ملستلزمات سوق الشغل والخطط الجهوية التنموية، وفق منهجية العمل املعدة للغرض والتي رّكزت على 

نجاز واملصادقة على مختل  مراحل ومخرجات الدراسات إسناد الجهة الدور الرئيس ي في املتابعة واإل 
  .املتعلقة بتطوير الجهاز الجهوي للتكوين املنهي

ّتحليلّالفوارقّونسبةّاإلنجاز:

م ت ،في باب تطوير الشراكة والحوكمة على املستوى الجهوي  2016من سنة  تم اعتماد هذا املؤشر ابتداء
العمل على مرافقة الجهة لبلورة احتياجاتها ودعم قدرة هياكلها على تشخيص الحاجيات من الكفاءات 
وتحديد االختصاصات التي تستجيب ملستلزمات سوق الشغل والخطط الجهوية التنموية، وفق منهجية 

على  نجاز واملصادقةالعمل املعدة للغرض والتي رّكزت على إسناد الجهة الدور الرئيس ي في املتابعة واإل 
  .مختل  مراحل ومخرجات الدراسات املتعلقة بتطوير الجهاز الجهوي للتكوين املنهي

تولت االدارة العامة لخدمات التكوين املوجهة للمؤسسات تكلي  الجهات للشروع في إنجاز الدراسات 
واليات وهي: قفصة  3ولى االقتصادية واالجتماعية على الصعيد الجهوي والتي شملت في هذه املرحلة اال 

عدد 
 املتمتعين
 بمنحة

7744 2109 5035 5450 5850 4788* 4242* 8710 1967 11131 5566 

العدد 
الجملي 
 للمتكونين

54674 54562 53418 51945 49152 

نسبة 
 املتمتعين
بمنحة 
من العدد 
الجملي 
 للمتكونين

14.16%  9.2% 10% 10.72% 9% 8% 16.76% 3.78% 22.6% 11.3% 



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 86 

 

وقابس وسيدي بوزيد. وذلك باالعتماد على منهجية مطّورة من قبل مكتب دراسات ترمي لتطوير أدوات 
تحليل الواقع االقتصادي واالجتماعي، وملزيد تدقيق متطلبات الجهة من املهن والكفاءات وكذلك متابعة 

 خرجي مراكز الجهاز الجهوي للتكوين املنهي.

تم إقرارها خالل  « DPP »مل  برنامج مشروع  04يتم االنتهاء واملصادقة من قبل الجهات على  ويتوقع أن
 االقتصادية املعطيات ومازالت األشغال في مرحلة تحديد 2020-2016ومرسمة باملخطط  وزارية مجالس

 واالجتماعية على مستوى الوالية.

 التوجهاتّاملستقبليةّلتحسينّاألداء-3.3

الجزء ألهم اإلشكاليات والنقائص املتعلقة ببلوغ األهداف املرسومة، ويستعرض التدابير يتطرق هذا 
واألنشطة املستوجبة لتدارك الفوارق املسجلة في التنفيذ بهدف تحسين األداء. وتجدر اإلشارة أن تفعيل 

بين كافة سيسهم في رسم التوجهات املستقبلية قطاعيا وجهويا و  1الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة
نهي برامج ومشاريع خطة إصالح املنظومة الوطنية للتكوين املاملتدخلين باملنظومة. إلى جانب متابعة تنفيذ 

، على غرار مشاريع التحول الرقمي 2020-2016 املخطط الخماس ي لقطاع التكوين املنهياملندرجة صلب 
الخصوصية للوزارة وللمؤسسات العمومية كمواصلة تطوير التطبيقات اإلعالمية ألنظمة املعلومات 
 تشغيل.-تحت اإلشراف وتطوير نظام املعلومات املندمج تكوين منهي

 قيادةّجهازّالتكوينّاملنهيّ:1.1البرنامجّالفرعيّعددتوجهاتّ .أ

 لخدماتّالتكوينّاملوجهةّللمؤسساتاملستقبليةّلنشاطّاإلدارةّالعامةّّالتوجهات .ب

تم اتخاذ قرار الغاء العمل بهذا املؤشر حيث تبين بعد الدرس الدقيق أن االدارة العامة لخدمات 
فهي قرارات خارجة عن « DPPالتكوين املوجهة للمؤسسات ال تبرمج إنجاز "ملفات برامج املشاريع 

 ادقة حسبمهامها. كما أن تقدير مدة إنجازها يعود للجهات باعتبارها املسؤولة عن اإلنجاز واملص
 املنهجية املضبوطة من قبل الوزارة.

ّ
ّاملستقبليةّّلنشاطّاإلدارةّالعامةّللخدماتّاملوجهةّلاالبيّالتكوينّالتوجهات .ت

ت وإعداد النصوص القانونية ذااستكمال التصور املشترك املتعلق بتركيز منظومة اإلشهاد  -
 الصلة

 التأهيلتكوين كافة األطراف املعنية واملتدخلة في عملية  -

 إعداد املصن  الوطني للشهادات -

                                                                 
 بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل يتعلق 2019سبتمبر  26مؤرخ في  2019لسنة  856أمر حكومي عدد  1
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 الشروع في إعداد مستلزمات تركيز منصة للتوجيه خاصة بالتكوين املنهي -

قطاع  واإلشراف على على التكوينالعامة لإلشراف املزدوج املستقبليةّّلنشاطّاإلدارةّّالتوجهات .ث
ّّالتكوين الخاص

  في أنشطة التكوين املنهي الخاص  املعلوماتي املندمج للتصرف النظامسيتم تركيز 

  لتحديد مدى تحقيق  2018في نسخته لسنة  صكّالتكوينّاألساس يإجراء تقييم لبرنامج  سيتمكما
عالجة م البرنامج لألهداف املرسومة وللعمل على تطويره، والعمل على إدراج تغييرات تهدف خاصة إلى

 : البرنامج، عبر النظر في املقترحات التاليةظاهرة عدم إقبال مؤسسات التكوين املنهي الخاصة على 

تعديل كلفة التكوين والتي شكلت عامال أساسيا في استقطاب وإقبال املؤسسات الخاصة  -
 للتكوين املنهي في على املشاركة في البرنامج،

التمديد في فترة االنتفاع بالبرنامج حيث ال تشكل مدة سنة عامال محفزا للمشاركة فيه وذلك  -
 تخصيص اعتماد مالي يغطي كامل فترة مخطط التنمية دون التقيد بميزانية سنوية،عبر 

إمكانية مراجعة الوثائق املطلوبة ذات العالقة بالجباية والحماية االجتماعية )بناء على طلب  -
  .املهنيين(

 التوجهاتّاملستقبليةّلتاويرّوظيفةّالتفقدّ .ج

 يما على إثر سين وتفعيل دورهم على املستوى الجهوي، السعي لتأمين االنتدابات املتأكدة من املتفقد
 استصدار النظام األساس ي الجديد لسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التكوين املنهي والتشغيل،

  مواصلة تجربة التفعيل التدريجي لوظيفة التفقد واإلرشاد البيداغوجي لتشمل أكبر عدد ممكن من
 مراكز التكوين العمومية، 

  ادها العتمبين كافة املتدخلين باملنظومة ضبط واعتماد مؤشرات قيس األداء بصفة تشاركية
 ، والتدقيق واإلرشاد البيداغوجيمستقبال في تقييم وتطوير نشاط التفقد 

  ربط جسور التواصل مع األسالك املماثلة ببقية الوزارات بدءا بوزارة التربية بهدف تثمين التجارب
 في املجال،لخبرات الناجحة وتبادل ا

  مواصلة أشغال الدعم املرتقب من الجهات األجنبية في إطار برامج التعاون الدولي إلحداث برنامج
 تكوين إشهادي للمتفقدين حضوري وعن بعد في مجالي التفقد والتدقيق،

  تيسير تبادلو باملنظومة الوطنية للتكوين املنهي إحداث منصة رقمية لتسيير شبكة نشاط التفقد 
 ،الخبرات وطنيا ودوليا ونشر نتائج تقارير التفقد ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بها
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  قاعدة بيانات  وتصميم ومسكالخاصة العمومية و إجراء مسح إحصائي شامل لهياكل التكوين
 محينة توضع على ذمة كافة املتدخلين،

  بمواصلة  2015اإلصالح منذ قيادة املشروع املندرج في إطار تنفيذ خطة 2تنفيذ توصيات لجنة
التفعيل التدريجي لوظيفتي اإلرشاد والتفقد البيداغوجي على مستوى مؤسسات التكوين العمومية 

 ،بدءا بمراكز الوكالة بالتنسيق مع مصالحها

  إعداد دراسة حول ضبط مستلزمات وطرق تسيير شبكة التدقيق والتفقد البيداغوجي على مستوى
  ،ق مع الهياكل املركزية والجهويةكافة املتدخلين بالتنسي

  باملنظومة الوطنية للتكوين املنهي من خالل تأمين  البيداغوجيإطالق مشروع رقمنة وظيفة التفقد
مستلزمات تسيير شبكة التفقد عبر إحداث منصة رقمية تؤّمن: )أ( التبادل الحيني لنتائج مهام 

والخاصة ومتابعة تنفيذ توصياتها  اإلرشاد والتفقد املنجزة بمختل  املؤسسات العمومية
)ب(ومعالجة امللفات املستعجلة )ج(وتثمين التجارب الناجحة وتيسير تبادل الخبرات بين األسالك 

  ،املماثلة ذات التجارب الرائدة في املجال سواء في الداخل أو في الخارج

  مشترك بين مختل  الوزارات املعنية يهدف إلى إعداد تطبيقة إعالمية لتصني  أداء  مشروعإطالق
نوعية وكمية متداولة وطنيا 3مؤسسات التكوين العمومية والخاصة وفق معايير ومؤشرات أداء

 .وعامليا في ضوء األهداف املرسومة ملنظومة التكوين املنهي

 

ّوالجودةّفيّالتكوينّ:التوجهاتّاملستقبليةّلنشاطّإدارةّالتقييمّ .ح

يث على ح اقتراحّهيكلةّالعملّفيّمجالّضمانّالجودةّانسجاماّمعّمتالباتّالتنظيمّالهيكليّللوزارة: .4
، تّم طلب تمكين إدارة 2019إثر صدور األمر املتعلق بتنظيم وزارة التكوين املنهي والتشغيل في سبتمبر 

التقييم والجودة من أداء مهامها وتفعيلها استنادا إلى املشموالت الواردة في الهيكل التنظيمي الجديد 
املزمع إحداثها، من خالل التكّفل باملحاور وخاصة باالنسجام مع "اإلدارة العامة للمواصفات واإلشهاد" 

 األساسية الراجعة إليها بالنظر واملتمثلة في:

 .في مجال التقييم: رسم منظومة تقييم مكتسبات املتكونين بما يخدم إرساء التقييم اإلشهادي 

  :في مجال الجودة : من خالل مدخلْين 

                                                                 

ـّرر 2  ــ ــ ـ يتعّلق بإحداث لجنة قيادة مشروع تطوير وظيفة التفقد البيداغوجي بمنظومة التكوين املنهي وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق  2014 ماي 28بتاريخ  2181عدد  مقــــــــ

 ،سيرها

ــّررو       ــ  يتعّلق بتعيين أعضاء لجنة قيادة مشروع تطوير وظيفة التفقد البيداغوجي بمنظومة التكوين املنهي 2014 ماي 28بتاريخ  2182عدد  مقــــــــــ
صل  3  سنة  10من القانون عدد  56وفق أحكام الف ضاع  2008ل منظومة التكوين املنهي وكافة مكوناتها في القطاعين العمومي للتكوين املنهي الذي ينص على وجوب إخ

 الدوري الداخلي والخارجي والخاص للتقييم
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جودة املهارات والكفاءات ضمن  في وضع مقاربة ضمان ة(: املساهمProduitمدخل املنتج ) -1
 األشغال املتعلقة بتفعيل السلم الوطني للمهارات.

(: املساهمة في مراجعة املرجع الوطني لجودة التكوين املنهي Processusمدخل السيرورة ) -2
(RNQFP بالنظر لنظام تأهيل مؤسسات التكوين خاصة وأّن الوكالة التونسية للتكوين )

في عمليات تدقيق تجريبية باعتماد مرجع تدقيق تم  2019سنة املنهي قد انطلقت خالل 
 (.RNQFPإعداده استئناسا بـ،)

 تاويرّالتكوينّاملنهيّاألساس ي"2.1التوجهاتّّاملستقبليةّللبرنامجّالفرعيّعدد"ّ:ّ

 ّأهمّاإلشكاليات: 

 بعض املراكزو  االختصاصاتطالبي التكوين على متابعة التكوين في بعض  عزوف، 

  إعادة هيكلة مراكز التكوين املنهيببعض املشاريع سيما املتعلقة منها  إنجازبطء في، 

 ،غياب وظيفة اإلرشاد والتفقد البيداغوجي 

 ،عدم تأمين انتدابات متأكدة لسير نشاط الوكالة 

  .صعوبة الحصول على بيانات إحصائية محينة في غياب 

 :ّالتدابيرّاملزمعّانتهاجها 

 في لوكالةا دور  وتفعيل النتائج، وإلزامية التقييم مبادئ بهدف ترسيخ مراجعة مؤشرات قيس األداء 
 بالنظر لها الراجعة التكوينية املؤسسات ملردود املوضوعي القيس

 تركيز وظيفتي اإلرشاد والتفقد البيداغوجي بالتنسيق مع سلطة اإلشراف 

  من حيث مجاالت تدخلها وكيفية إنجاز أنشطتها بهدف تشخيص  الوكالةإعداد دليل تموقع مراكز
 وضعيتها في الجوانب البيداغوجية واإلدارية واملالية

 مختل  املراكز إعداد مخططات عمل ملعالجة النقائص املسجلة وتطوير أداء 

  اجياتلح االستجابة بهدفتطوير مشاريع الرقمنة وحسن استخدامها في مختل  مراحل التكوين 
 تكوينال في التصرف عمليات رقمنة مشروع على غرار البيانات، معالجـة وتسهيـل واإلدارات عواناأل 

 تغطي(2019جوان  10انطلق استخدامها منذ )مندمجة  معلوماتية منظومةخالل تركيز  من املنهي
 الخدمات،و  املبيت ،عن بعد التسجيل)الترشح،  واملتكون  التكوين بطالب املتعلقة املجاالت كل

 ...( التقييم، البيداغوجية، واملتابعة التنظيم
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 2019جوان  10التي انطلقت منذ ندمجة باملراكز املعلوماتية املمنظومة لل االستغالل األمثل 
 لعمليات التسجيل عن بعد لطالبي الترشح ملتابعة التكوين بمختل  مراكز الوكالة

 فرق  ةكاف بمساندة وذلك اآلليات من العديد طريق عن املتكون  ملرافقة جديدة استراتيجية وضع 
 .وبيداغوجي اداري  إطار من باملراكز العمل

 املجتمع  فاعال فيو بقيم املواطنة  اواعي وجعلهآليات جديدة للمتابعة النفسية للمتكون  استخدام 

  التسجيل عن بعد لطالبي الترشح ملتابعة التكوين  حيث عملياتتركيز منظومة مندمجة باملراكز
 مراكز الوكالةبمختل  

ّعاااااددالتوجهااااااتّاملساااااااااااتقبلياااااةّلل -3 ّلتكوينّاملكونينّ:3.1ّبرناااااامجّالفرعي ّالوطني املركز
 وهندسةّالتكوين

 ّأهمّاإلشكاليات: 

  صعوبة تحديد تقديرات اإلنجاز املادية واملالية ملؤشر األداء املتعلق بتكوين إطارات التكوين نظرا
لعدم توفر طلبات الحاجيات من التكوين في بداية كل سنة وقبل إعداد املشروع السنوي لألداء 

أة في أنه غالبا ما ترد على املركز طلبات مجز  املعنية، حيثاملرافق للميزانية التقديرية بعنوان السنة 
الحاجيات من التكوين من طرف كافة الهياكل العمومية والخاصة، وخاصة من الوكالة التونسية 

 .للتكوين املنهي

 ّالتدابيرّاملتخذة 

  العمل على مزيد التنسيق مع الهياكل العمومية املنتفعة بالتكوين ألجل تحديد برمجة سنوية مسبقة
 ات الحاجيات من التكوين،لطلب

  الترفيع في نسق اإلنجاز بخصوص النشاط املتعلق بتألي  مراجع التكوين )إعداد مواصفات التكوين
 (،واملراجع املرافقة لها

 ،إعداد ومتابعة مخططات العمل وتقييم النتائج بهدف تحقيق األهداف املرجوة 

 توفير املوارد املالية والبشرية لتنفيذ مخططات العمل. 

  التقني  كوينوتأمين التتنفيذ الصفقات العمومية للدراسات املتعلقة بتوفير مراجع التكوين املنهي
 لفائدة إطارات التكوين بالنسبة ملشاريع التعاون الفني مع الشركاء الفنيين واملمولين،

 .تكوين ورسكلة املوارد البشرية التقنية للمركز  
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ّالتكوينّاملستمرّوالترقيةّاملهنية:4.1ّيّعددبرنامجّالفرعالتوجهاتّاملستقبليةّلل -4
 سعيا لتحسين األداء، يعمل املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية على :

 ،رقمنة خدمات املركز واستغاللها وتكوين املتدخلين على استعمالها مواصلة -

 ي للمركز،وتفعيل املسار التشاركتبسيط اإلجراءات املعمول بها بآليات تمويل التكوين املستمر مزيد  -

 توسيع دائرة الشراكة املهنية مع الجامعات والجمعيات املهنية والعمادات، -

 :( "املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية"labelإرساء عالمة ) -

  إعداد وإصدار املواصفات واملعايير الخاصة بالتكوين املستمر )عالمة جودة بالنسبة للمؤسسات
 ،االقتصادية(

  إعداد وإصدار املواصفات واملعايير الخاصة بالتكوين املستمر )عالمة جودة بالنسبة ملكاتب
 التكوين(.

علمية لتقييم  تركيز منهجية :ّتطوير وظيفة التقييم لدى املركز واملتدخلين في مجال التكوين املستمر -
 العائد على اإلستثمار في تكوين املوارد البشرية.

 معاهد جديدة للترقية العليا للشغل،إحداث  -

تركيز مراحل تكوين مستمر لفائدة املؤسسات واألفراد في مجال تطوير تقنية التكوين املفتوح  -
 (، MOOCSللجميع عبر األنترنت )

تكوين املسؤولين عن التكوين باملنشآت واملؤسسات العمومية في مجال التكوين عن بعد في إطار  -
ّب اإللكتروني تحت إشراف رئاسة الحكومة.املشروع الوطني للتدري
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 :2البرنامج عدد  

 برنامج التشغيل

 السيدة ف ائزة الق الل  :البرنامج  ةرئيس

رة عامة النهوض بالتكوين المهني والتشغيل       مدي
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 التقديمّالعامّللبرنامج

تـــــم الشـــــروع فــــــي ضـــــبط برنـــــامج التشــــــغيل، فـــــي إطـــــار مشــــــروع إرســـــاء التصـــــرف فــــــي امليزانيـــــة حســــــب   

. وقــــــد صــــــيغت إســـــــتراتيجية البرنــــــامج وفقــــــا للمنــــــوال الــــــذي ضــــــبطته األدلـــــــة 2010األهــــــداف منــــــذ ســــــنة 

غـــــرار املخطــــــط الخماســــــ ي  املنهجيـــــة املعتمــــــدة وبـــــالرجوع إلــــــى الوثـــــائق التوجيهيــــــة الرســــــمية النافـــــذة علــــــى

ونتــــــــــائج الحــــــــــوار الــــــــــوطني حـــــــــول التشــــــــــغيل والنصــــــــــوص القانونيــــــــــة والترتيبيــــــــــة  2020-2016ة للتنميـــــــــ

  .املتعلقة بالتشغيل

 

يبلــــــــغ عـــــــــدد الهياكــــــــل املتدخلـــــــــة فــــــــي برنـــــــــامج التشـــــــــغيل والراجعــــــــة بـــــــــالنظر لــــــــوزارة التكـــــــــوين املنهـــــــــي 

ال  و مؤسســـــــــة عموميـــــــــة عامـــــــــة باملصـــــــــالح املركزيـــــــــة ( إدارات03( هياكـــــــــل موزعـــــــــة علـــــــــى )04والتشــــــــغيل )

 تم توزيعها كاالتي: تكتس ي صبغة إدارية،

ّ.:ّتصورّوقيادةّسياساتّالتشغيل1ّفرعي عدد البرنامج ال -

 :ّتنفيذّسياساتّالتشغيل.2ّفرعي عدد البرنامج ال -
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 خارطةّبرنامجّالتشغيل*

 

 
ّتذكير:

ية املعتمدة، املحيين للمنهجتمت مراجعة خارطة البرنامج بمناسبة أشغال التنزبل العملياتي وتبعا لإلطار املرجعي 

 ، حيث أصبح البرنامج يتكون من:2020وقد تم ادراج ذلك في املشروع السنوي لألداء لسنة 

 ،"برنامج فرعي وحيد: " قيادة جهاز التشغيل 

 ،"وحدة عملياتية وحيدة: "النهوض بالتشغيل 

 ،"فاعل عمومي: " الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل 

 

 

:  2البرنامج عدد 
التشغيل

دد البرنامج الفرعي ع
تنفيذ سياسات: 2

التشغيل

الوكالة الوطنية 
للتشغيل والعمل 

المستقل

دد البرنامج الفرعي ع
تصور وقيادة : 1

سياسات التشغيل

مكتب الهجرة واليد 
العاملة االجنبية

االدارة العامة 
لإلحاطة وإعادة 
اإلدماج المهني 

االدارة العامة 
للنهوض بالتشغيل
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I. ّةّببرنامجّالتشغيلّاالستراتيجيةتقديمّعامّلإلنجازات  2019ّلسنةّّالخاص 

تجسيم توجهات وأهداف مخطط التنمية الخاصة بقطاع التشغيل العمل على  2019تم خالل سنة 

شغيل تواملبادرة الخاصة واملتمثلة بالخصوص في العمل على تحسين تشغيلية مختل  أصناف طالبي ال

وقدراتهم وفق متطلبات سوق الشغل، وتشخيص مكامن جديدة للتشغيل ودعم والرفع من كفاءاتهم 

داء باإلضافة إلى تطوير أ التحفيز على املبادرة الخاصةقدرة االقتصاد على احداث مواطن شغل الئقة و 

 مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخالتهاحيث تمثلت اهم إنجازات في ما يلي :

 وضعّاستراتيجيةّوطنيةّللتشغيل .1

 تواصل األشغال املتعلقة بتنفيذ إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتشغيل حيث تم :  2019هدت سنة ش

إعداد املخطط التنفيذي لإلستراتيجية اإلعالمية واالتصالية الخاصة باالستراتيجية الوطنية  -

  للتشغيل،

إنجاز دراسة متعلقة "بالسياسات العمومية والقطاعية وتأثيرها على التشغيل" حسب املحاور  -

املتعلقة بإحداث مواطن الشغل والنهوض باملؤسسات وتنمية املوارد البشرية والحماية 

االجتماعية والحوار االجتماعي وحوكمة سوق الشغل. كما تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون مع 

ولي وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي حول "أهداف التنمية املستدامة ومدى مكتب العمل الد

تطابقها مع أهداف االستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهداف االستراتيجية الوطنية للمبادرة 

 ،الخاصة" 

املصادقة على تقرير حول تشخيص واقع سوق الشغل اعتمادا على دراسات قطاعية حول  -

اسات القطاعية وتأثيرها على التشغيل والتشغيلية وحوكمة سوق االقتصاد الكلي والسي

 ،الشغل وآليات تنفيذ االستراتيجية وتقييمه من قبل لجنة القيادة 

إعداد بحوث ميدانية حول تطلعات الشباب واملؤسسات بتشريك كل األطراف والهياكل املعنية  -

 .اإلستراتيجيةبالتشغيل واألخذ بعين االعتبار بآرائهم حول التوجهات 

تنظيم استشارات وطنية وجهوية لتشريك مختل  األطراف املعنية في صياغة االستراتيجية  -

 .الوطنية للتشغيل



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 96 

 

تم اعداد تقرير أولي حول مخرجات االستشارة الوطنية والجهوية لالستراتيجية الوطنية  -

 .2019جويلية  03للتشغيل تم عرضه على املجلس الوزاري بتاريخ 

 .2030في تحديد وضبط املؤشرات الخاصة باإلستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق االنطالق  -

 (:PROMESS)والتضامنيّشروعّ"تاويرّمنظماتّوآلياتّاإلقتصادّاإلجتماعيّم .2

تنفيذ مشروع "تطوير منظمات وآليات في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي  2019واصلت الوزارة سنة 

مع مكتب العمل الدولي وبتمويل أجنبي من اململكة الهولندية  (" بالتعــــاون PROMESSوالتضامني )

مليون دوالر أمريكي، ويهدف هذا املشروع إلى ضمان العمل الالئق للشباب والنساء من خالل  3بقيمــــــــــة 

التشجيع على املبادرة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني في أربع واليات وهي سليانة وجندوبة 

 .الكاف وباجة والكاف

ويحتوي على مكونين أساسيين األول استراتيجي ومؤسساتي يتضمن وضع إطار قانوني ومؤسساتي 

لالقتصاد االجتماعي والتضامني والثاني ذو طابع جهوي يتمثل في إحداث مؤسسات في مجال االقتصاد 

 .االجتماعي والتضامني

 2019ة ولجان املتابعة الجهوية للمشروع عقد جلسات لجنة القيادة الوطني 2019وقد تم خالل سنة 

 .ملتابعة تقدم إنجاز املشروع

وقد تم إعداد اإلطار القانوني الخاص باإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني في إطار تنفيذ مشروع آليات 

باعتماد مقاربة تشاركية  2017منذ سنة  "Promess" ومنظمات في مجال االقتصاد اإلجتماعي والتضامني

ل  األطراف املعنية )هياكل إدارية، منظمات مهنية ومجتمع مدني( انطالقا من مرحلة جمعت مخت

التشخيص وتحديد التوجهات إلى مرحلة اإلعداد. وتم إيداع مشروع اإلطار القانوني لدى املصالح 

املختصة لرئاسة الستكمال بقية اإلجراءات القانونية لتمريره ملجلس نواب الشعب خاصة بعد تعيين 

ّالفانونّعددّ).ر لدى رئاسة الحكومة مكل  باإلقتصاد اإلجتماعي والتضامنيوزي مؤرخّفي30ّّصدور

 (يتعلقّباالقتصادّاالجتماعيّوالتضامني2020ّجوان30ّّ

وفي إطار تنفيذ املكون الجهوي ملشروع آليات ومنظمات في مجال االقتصاد اإلجتماعي والتضامني، بعث 

اإلجتماعي بجهة الشمال الغربي )سليانة والكاف وجندوبة وباجة( بمعدل مشروع في مجال اإلقتصاد  32

 : مشاريع بكل والية. وتتفرع هذه املشاريع كما يلي 8
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o  7مؤسسات تضامنية،  7مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني جديدة ) 25إحداث 

 مجامع تنمية. 8تعاضديات،  3شركات تعاونية للخدمات الفالحية، 

o  اد اجتماعي وتضامنيمؤسسات اقتص 7دعم. 

o معتمدية 25تم إحداث هذه املؤسسات بـ. 

o  من النساء(. % 60موطن شغل ) 400إحداث 

كما تم العمل على مواصلة دعم قدرات الفاعلين الوطنيين والجهويين في مجال في مجال اإلقتصاد 

يات جهوية لوال اإلجتماعي والتضامني من خالل تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء لجان القيادة ال

 .(MYCOOP) الشمال الغربي في مجال االقتصاد اإلجتماعي والتضامني

هذا إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة باعثي مؤسسات االقتصاد اإلجتماعي والتضامني في مجال 

 .مؤسسة 32البالغ عددهاـ Buisness Model CANEVAS / BMC)) التصرف املالي

 "وبالتعاون مع "مخبر االقتصاد االجتماعي والتضامني "Promess" مشروعتم العمل في إطار كما 

Labess’ على إحداث منصة الكترونية تفاعلية أطلق عليها تسمية "CHABAKA"  تهدف إلى العمل على

نشر ثقافة اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني والتعري  به على أوسع نطاق خاصة لدى الشباب الراغب 

مجال اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني باإلضافة إلى تفعيل التشبيك بين كل الفاعلين في بعث مؤسسة في 

جمعيات ومؤسسات وهياكل عمومية رسمية بهدف تحقيق  اإلقتصاد منالوطنيين في مجال هذا 

 .التكامل بينها

  .(Chabaka.tn) كما تم إحداث صفحة خاصة بهذه املنصة على شبكات التواصل االجتماعي

طالق الرسمي لهذه الشبكة التفاعلية خالل تظاهرة تم تنظيمها بقبة "النحاس" بمنوبة تحت تم اإل و 

إشراف وزارة التكوين املنهي والتشغيل ومكتب العمل الدولي وبحضور كل األطراف املتدخلة في تنفيذ 

هوية ة الجمن أطراف اجتماعية وممثلي وزارات بلجنة القيادة الوطنية ولجان املتابع "Promess" مشروع

 .وبحضور السادة املسؤولين الجهويين بوالية منوبة

وبهدف نشر ثقافة اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، تم تنظيم أيام إعالمية وتحسيسية للتعري  

االقتصاد االجتماعي والتضامني بالتنسيق مع بعض املؤسسات الجامعية )جامعة جندوبة، املعهد األعلى 

 (.ISGللتصرف 
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ّالعموميّللجمعياتّالتمويل .3

واملتعلق بضبط معايير وإجراءات  2013نوفمبر  18املؤرخ في  2013لسنة  5183في إطار األمر عدد 

بتاريخ  3359وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وتبعا ملقرر وزير التكوين املنهي والتشغيل عدد

لى التي تتولى النظر في مطالب الحصول عواملتعلق بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة الفنية  2014أوت  26

التمويل العمومي للجمعيات، إنعقدت باإلدارة العامة للنهوض بالتشغيل جلسة عمل للنظر في مطلب 

 .2019ودادية وزارة التكوين املنهي والتشغيل املتعلق بإسناد التمويل العمومي لسنة 

ّالخدمةّاملدنيةّالتاوعية .4

لتطوعية إلى تمكين حاملي شهادات التعليم العالي من قضاء فترة تربص يهدف برنامج الخدمة املدنية ا

بالجمعيات واملنظمات في نطاق خدمات ذات مصلحة عامة قصد اكتساب قدرات تطبيقية وسلوكيات 

 مهنية تيّسر إندماجهم في الحياة النشيطة في عمل مؤجر أو مستقل.

على أشغال اللجنة التي عقدت سلسلة من  وقد قامت اإلدارة العامة للنهوض بالتشغيل باإلشراف

متربصا والنظر في املسائل  20اإلجتماعات لتدارس مطالب الجمعيات التي ترغب في إحتضان أكثر من 

واإلشكاليات املتعلقة بسير تنفيذ برنامج الخدمة املدنية التطوعية وصياغة جملة من االستنتاجات 

 لوزارة الرامية إلى مراجعة برامج التشغيل.والتوصيات لإلستئناس بها في إطار توجهات ا

ّاالقتصادّ .5 ّمجال ّفي ّاملبادرة ّدفع ّخالل ّمن ّالتونس ي ّالشباب ّ"دعم مشروع

ّ(ّ:PAJESSاالجتماعيّوالتضامنيّ)

في تنفيذ مشروع " دعم الشباب التونس ي من خالل دفع املبادرة في مجال  2019إنطلقت الوزارة سنة 

("بوالية أريانة بالتعــــاون مع مكتب العمل الدولي وبتمويل أجنبي PAJESSاالقتصاد االجتماعي والتضامني )

أل  دينار، ويستهدف طالبي الشغل املتراوحة أعمارهم بين  600من مملكة لكسمبورغ بقيمــــــــــة مليون و

 سنة 35و 18

شغل موطن  80مشاريع ذات صبغة إجتماعية تضامنية وخلق  10يهدف هذا املشروع إلى إحداث و 

 إضافة إلى تنمية معارف وقدرات الفئات املستفيدة واألطراف املتدخلة جهويا في تنفيذه.

ولحسن تنفيذ هذا املشروع تم عقد سلسلة من االجتماعات التمهيدية والتأطيرية بمقر الوزارة واإلدارة 

 الجهوية للتشغيل والتكوين املنهي بأريانة.
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 27و 26 التي تم تنظيمها يومي هذا املشروع خالل ورشة عملهذا وقد تم إعطاء إشارة إنطالق تنفيذ 

تم خاللها التعري  باالقتصاد االجتماعي والتضامني وعرض تجارب ناجحة بتونس وتكوين  2019نوفمبر 

 فرق عمل لدراسة ومناقشة أهداف املشروع ومكوناته وضبط الترتيب الزمني لتنفيذ مختل  محاوره.

في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني وإعداد مخطط عملي للمشروع  كما تم تنظيم ورشة تدريبية

ودعم قدرات أعضاء لجنة القيادة الجهوية في مجال تشخيص القطاعات ذات القيمة املضافة بوالية 

 . 2019ديسمبر  06-02أريانة خالل الفترة املمتدة من 

 

 التشغيلّإعادةّهيكلةّمصالحّالتشغيلّوتاويرهاّومراجعةّألياتّوبرامج .6

وفق  2030بادرت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل ببلورة رؤيتها اإلستراتيجية في أفق سنة 

وبعد إتمام مراحل التشخيص وتقييم الوضع الحالي ملصالح التشغيل والعمل املستقل    مقاربة تشاركية

 على املستويين املركزي والجهوي.

هذه االستراتيجية على األطراف املتعاونة معها من منظمات وهياكل  كما عملت الوكالة على عرض وتقديم 

تمويل أجنبية لجلب املوارد لالنجاز وتجسيد هذه الرؤية التي عينت لها فرق عمل من االدارات املركزية 

 ومكاتب التشغيل وفضاءات املبادرة كل حسب مجاالت تدخله وبدعم فني من املنظمات الدولية.

 محاور كبرى وهي : 5ة على وترتكز هذه الرؤي

 رقمنة الخدمات .1

 "2015-2001تحسين الجودة باستخدام معيار الجودة العالمي "ايزو  .2

 إرساء وتطوير استراتيجية االتصاالت .3

 تركيز أكادمية تكوين خاصة بالوكالة للرفع من كفاءة مواردها البشرية .4

 بعث مكتب تشغيل وفضاء مبادرة نموذجين. .5

ملصالح امليدانية للتشغيل ومزيد تفعيل دورها في استحثاث نسق التشغيل في إطار تطوير أداء او

سواء منه املؤجر أو للحساب الخاص وباإلعتماد على البرامج واآلليات التي تم وضعها ملجابهة الفترة الراهنة 

وتواصل ارتفاع الطلبات االضافية وتوافد خريجي التعليم العالي على سوق الشغل اقتضت الضرورة 

اجعة البرامج النشيطة للتشغيل وإعادة هيكلتها إلحكام تصويبها عبر جملة من األليات والبرامج الهادفة مر 
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لسنة  542إصدار األمر الحكومي عدد  2019الى تطوير مؤهالت وكفاءات طالبي الشغل. حيث تم خالل سنة 

 : 2019امج منذ أكتوبر واملتعلق بمراجعة البرامج النشيطة للتشغيل وانطلق العمل بهذه البر  2019

o  إحداث برنامج جديد "عقد اإلدماج في الحياة املهنية" الذي يهدف الى االستجابة إلى حاجيات

املؤسسات من الكفاءات وتيسير إدماج طالبي الشغل وتأهيلهم بما يتالءم مع متطلبات مواطن 

 الشغل. 

o  الخاصة على انتداب حاملي تعديل برنامج "عقد الكرامة" الذي يهدف إلى تشجيع املؤسسات

 شهادات التعليم العالي والرفع من نسبة التأطير.

o  تعديل برنامج "الخدمة املدنية" التطوعية" الذي يهدف إلى تمكين طالبي الشغل من القيام

بنشاط يمكنهم من القيام بنشاط من تطوير قدراتهم وكفاءاتهم واكتساب مهارات مهنية تيسر 

 شيطةاندماجهم في الحياة الن

على تقريب خدمات ومصالح التشغيل من طالبيها وتعميم إحداث  2019كما عملت الوكالة خالل سنة 

فضاءات املبادرة وتواصل العمل على تنفيذ مشاريع البنية األساسية ملكاتب التشغيل وفضاءات املبادرة على 

 النحو التالي : 

 ّ:ّتدعيمّوتاويرّالنظامّاملعلوماتي 

برمجية وموقع واب وشبكة الكترونية لالعالم  50منظومة معلوماتية تتكون من أكثر من تمتلك الوكالة 

 واالتصال الداخلي.

في مراجعة   باألساس 2019وقد شمل نشاط الوكالة في مجال تدعيم وتطوير املظام املعلوماتتي خالل سنة 

 2019لسنة  542عدد  تطبيقات التصرف الخاصة بمكاتتب التشغيل وتطويعها وفقا ملقتضيات األمر

 املتعلق ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل .

 :ّّ  موقعّالوابّالخاصّبالوكالة

تطورا ملحوظا على مستوى مؤشرات نشاطه، حيث  2019سجل موقع الواب الخاص بالوكالة خالل سسنة 

عملية  58942طالب شغل و 20160شهد ارتفاعا في عدد طالبي الشغل املسجلين باملوقع بما يزيد عن  

عرض شغل تم  2935مؤسسة جديدة و 608ترشح عن بعد. كما ارتفع عدد املؤسسات املسجلة باملوقع ب

 ايداعها مباشرة على املوقع.
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   2019لسنةّّالتشغيلّنتائجّاألداءّوتنفيذّميزانيةّبرنامج

II. ّ ساسأيجدر التوضيح أن املعطيات الواردة بجداول تنفيذ امليزانية والتحاليل املرافقة تمت على 

للهياكل من طرف الوزارة على منظومة أدب. وتم تضمين إنجازات مقارنة مع  دفعاّاالعتماداتّاملفتوحة

االعتمادات املنجزة فعليا )بالوكالة التونسية للتكوين املنهي واملركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية 

علية على فعلى مستوى املالحق لبيان الدفوعات ال واملركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين

  .(مستوى الهياكل تحت االشراف

1.2ّ

 تنفيذّميزانيةّالبرنامج:تقديمّل1.2ّ

مقارنة بجملة  % 91أد( أي بنسبة إنجاز تساوي 497152.5بلغت جملة إنجازات برنامج التشغيل )
أد( وذلك دون اعتبار املوارد الذاتية،   544836االعتمادات املرصودة بقانون املالية التكميلي والبالغة ) 

 موزعة كاآلتي: 
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ّمقارنةّبالتقديرات2019ّتنفيذّميزانيةّالبرنامجّلسنةّ
ّ(ّمنظومةّأدبالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقةّ)إ.عّالدفع/ّى

 بيانّالنفقات

2019ّتقديراتّ
2019ّإنجازاتّ

(2)ّ

ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي
ّ نسبةّاإلنجاز

(2/1)ّ

 65979,4 65986 57070,8ّنفقاتّالتصرف
-6,6 100% 

 61813,4 61820 52898,8 عمومي تأجير
-6,6 100% 

 3347 3347 3347 وسائل املصالح
0 100% 

 819 819 825 عموميتدخل 
0 100% 

 60,4 28850 28850 نفقاتّالتنمية
-28789,6 0% 

 60,4 2850 2850 استثمارات مباشرة
-2789,6 2% 

 60,4 850 850 على امليزانية
-789,6 7% 

 0 2000 2000 على القروض الخارجية
-2000 0% 

 0 26000 26000 تمويل عمومي
-26000 0% 

 0 26000 26000 على امليزانية
-26000 0% 

 0 0 0 على القروض الخارجية
0 0 

 431112,7 450000 450000 صناديقّالخزينة
-18887,3 96% 

 497152,5 544836 535920,8 املجموعّالعام
-47683,5 91% 

ّاملاليةّالتكميلي-الفارق=ّاإلنجازات ّقانون

2/1ّنسبةّاإلنجاز=

ّاملواردّالذاتيةّاعتباردونّ)*(ّمجموعّامليزانيةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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  2019:ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّبرنامجّالتشغيلّّلسنة1ّّّالرسمّالبيانيّعددّ

ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة

 حسبّمنظومةّ"أدب"

 

 

 

 

 

 :ّتحليلّالنتائج

 موزعة كاالتي: ، 91 %بلغت نسبة االنجاز الجملية مليزانية البرنامج 

  :100%نفقات التصرف، 

   :2نفقات التنمية % ، 

  :96  صناديق الخزينة %  

 

 ّنفقاتّالتصرف
   100% تعادل إنجاز بنسبة أي التصرف نفقات مستوى  على أد65979.4 بلغت جملة نفقات التصرف

 ، أد 65986 والبالغة املرصودة باالعتمادات مقارنة

  ومي )أدب( بعنوان التأجير العمتم على مستوى البرنامج استهالك كامل االعتمادات املفتوحة دفعا
محينة وذلك دون  2019مقارنة بميزانية سنة  %100ووسائل املصالح والتدخل العمومي بنسبة 

 اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات.

 من خالل الجدول يمكن استنتاج بعض املالحظات هي على التوالي:

0
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150000
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250000
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350000
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450000

التاجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي االستثمارات 
المباشرة

التمويل العمومي صناديق الخزينة

61820

3347
819

2 850 26000

450000

61813,4

3347 819
60

26000

431112,7

2019تنفيذ ميزانية برنامج التشغيل لسنة 

2019تقديرات  2019إنجازات 
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ملالية األصلي امليزانية مقارنة بقانون ا تم الترفيع في االعتمادات املخصصة للتأجير بمناسبة تحيين -
 وانتداب لةالوكا بأعوان الخاص األساس ي النظام لتنقيح املالي االنعكاس كلفةويعود ذلك أساسا ل

 والتي ائرالحض وعملة العلمي والبحث العالي التعليم متعاقدي وضعية تسوية إطار في متعاقدين
ورغم هذا التحيين فان املوارد العامة  ،2019 لسنة املالية بقانون  االعتبار بعين أخذها يتم لم

للميزانية لم تك  لتغطية هذه النفقات مما اضطر الهياكل الى اللجوء الى املوارد الذاتية 
واملتخلدات لتغطية العجز )تفاصيل هذه املعطيات مبينة في التحليل املعمق لإلنجازات املضمنة 

 باملالحق(،

نية التدخل العمومي حيث تم على مستوى املوارد العامة للميزانية يالحظ كذلك التخفيض في ميزا -
الضغط على هذه املصاري  بنسبة ولو ضعيفة نسبيا رغم أن النفقات الفعلية تجاوزت املبرمج وتم 

 تسديد الفارق على املوارد الذاتية للمؤسسات.

 ّالتنميةّنفقات 

أد على مستوى نفقات التنمية أي بنسبة إنجاز ضعيفة جدا تعادل      60.4 املنجزة التنمية نفقات جملة بلغت
ّوأد 28850والبالغة  مقارنة باالعتمادات املرصودة % 2  إلى التنمية لنفقات الضعي  االستهالك يرجع،

 :سببين

ضـــــع  كبير في اســـــتهالك امليزانية املرصـــــودة لالســـــتثمارات املباشـــــرة و خاصـــــة على مســـــتوى   أوال، -

: تصــــور وقيادة ســــياســــات التشــــغيل حيث أن نســــبة 1لى مســــتوى البرنامج الفرعي عددعالتمويل العمومي 

الصــــــــــندوق الوطني للنهوض ) مشــــــــــروع مبادرون و  %    0اإلنجاز بقيت دون املســــــــــتوى املأمول وقد  بلغت 

 (FONAPRAMبالصناعات التقليدية و الحرف الصغرى 

 كما" أدب" منظومة على املفتوحة أي دفعا املفتوحة اإلنجازات على التحليل في االعتماد يتم ثانيا، -

 لىع املــدفوعــة االعتمــادات غرار على املعطيــات عــديــد يغيــب املنوال وهــذا امليزانيــة، بوثــائق بــه معمول  هو

 توى مســــــ على"أدب" منظومة على املفتوحة لالعتمادات الفعلي الصــــــرف الى إضــــــافة التمويل مصــــــادر بقية

 املشاريع من كبير جزء تمول  والتي الصندوق  على املرسمة االعتمادات وكذلك  العمومي الفاعل

للتشــــــــــغيــل والعمـل أد(  بميزانيــة الوكــالــة الوطنيــة 4000ثــالثــا، لم يتم قتح االعتمــادات نفقــات التنميــة )  -

 (%0والتي لم تضهر على مستوى منظومة أدب ) %87املستقل  من طرف وزارة املالية رغم استهالك  نسبة 

 ّالصناديق 

 مقـارنـة % 96 تعـادل إنجـاز بنســــــــــبـة أي أد 431112.7 للتشــــــــــغيـل الوطني صــــــــــنـدوق بلغـت جملـة نفقـات ال

 . أد 450000 والبالغة املرصودة باالعتمادات
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نفس  تمول في للتشغيل الوطني صندوق التذكير أن االعتمادات املرصودة على مستوى اليجدر  مالحظة:
الوقت اليات برامج التشغيل وكذلك  لتمويل مختل  املشاريع والباعثين واملؤسسات التضامنية والقروض 

شروع م الصغيرة   إضافة إلى تمويل برنامج جيل جديد من الباعثين و برنامج التكوين واإلدماج في إطار
تونس الذكية "تونس الذكية" باإلضافة إلى تمويل  برنامج دعم التكوين باملعهد األعلى للمحاماةوالتي تعتبر  

 نفقات تنمية و ال تضهر في الجداول املعتمدة من طرف وزارة املالية كنفقات اتمية.

رجوع ورد باملنشور، ويمكن الهذه إجماال أهم املالحظات التي يمكن قراءتها من جدول تنفيذ امليزانية كما 
 إلى املالحق ملزيد التحليل وقراءة الدفوعات الفعلية باعتبار جميع مصادر التمويل.

 تقدم الجداول التالية تفصيال لتنفيذ ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية وطبيعة النفقة:
 2019:ّتنفيذّميزانيةّبرنامجّالتشغيلّلسنة2ّّالجدولّعدد

ّمقارنةّبالتقديراتّموزعةّحسبّالبرامجّالفرعيةّّ
 حسبّمنظومةّ"أدب"

 
 بيان البرامج الفرعية

ّتقديراتّال
 )ق.مّاألصلي(

ّتقديراتال
ّالفارّقّنجازاتاإّل )ق.مّتكميلي(ّ

ّنسبةّاإلنجاز
%ّ

:ّتصورّوقيادةّسياسات1ّب.فّ
 30 87422,2- 36582,2 124004,4 124027,4 التشغيل

ّسياساتّالتشغيل:ّتنفيذ2ّب.فّ
411893,4 420831,6 460970,3 39738,7 109 

 91 47683,5- 497152,5 544836 535920,8ّجموعامل

2019ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّالبرنامجينّالفرعيينّلسنةّ

ّ

ّ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

قيادة وتصور سياسات التشغيل : 1ب ف 

تنفيذ سياسات التشغيل : 2ب ف 

برنامج التشغيل 

124004,4

420831,6

544836

36582,2

460970,3

497152,5

2019تقديرات  2019انجازات 
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 سياساتّالتشغيل":1الفرعيّعددّتنفيذّميزانيةّالبرنامج  :ّّ"تصورّوقيادّة
  

ّ:ّتصورّوقيادةّسياساتّالتشغيلّّ  1البرنامجّالفرعيّعددتنفيذّميزانيةّ
ّمقارنةّبالتقديرات2019ّلسنةّ

 التوزيعّحسبّطبيعةّالنفقةّ)اعتماداتّالدفع(
 

 بيانّالنفقات

2019ّتقديراتّ
 2019إنجازاتّ

(2)ّ

ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي
ّ ّ%نسبةّاإلنجاز

(2/1)ّ

 647,8 654,4 677,4ّنفقاتّالتصرف
-6,6 99% 

 647,8 654,4 677,4 تاجير عمومي
-6,6 99% 

 0 0 0 وسائل املصالح
0 0% 

 0 0 0 تدخل عمومي
0 0% 

 60,4 24850 24850 نفقاتّالتنمية
-24789,6 0% 

 60,4 2850 2850 استثمارات مباشرة
-2789,6 2% 

 60,4 850 850 على امليزانية
-789,6 7% 

 0 2000 2000 على القروض الخارجية
-2000 0% 

 0 22000 22000 تمويل عمومي
-22000 0% 

 0 22000 22000 على امليزانية
-22000 0% 

 0 0 0 على القروض الخارجية
0 0% 

 35874 98500 98500 صناديقّالخزينة
-62626 36% 

 36582,2 124004,4 124027,4 املجموعّالعام
-87422,2 30% 

 دونّإعتبارّاملواردّالذاتية)*(ّمجموعّامليزانيةّ

 

 بمناسبة لكن أد 124027.4 ــــــــ بـ" تصور وقيادة سياسات التشغيل" الفرعي للبرنامج االصلية امليزانية قدرت
 الذي شهدته  التخفيضو يعود ذلك أساسا إلى   أد 124004.4 لتصبح بالتخفيض مراجعتها تم التحيين

 .لنفقات التاجير املرصودة االعتمادات

والراجعة  %30ويبرز هذا الجدول نسبة االستهالك الضعيفة لالعتمادات املرصودة والتي بلغت حوالي 
( وكذلك االستهالك الضعي  لالعتمادات املرصودة على %0أساسا لعدم استهالك نفقات التنمية )

 .%36مستوى الصندوق الوطني للتشغيل والتي لم تتجاوز نسبة 
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ّبالنسبةّّلنفقاتّالتنمية،ّ

 ّ،ّبالنسبةّلالستثماراتّاملباشرة

 دأ 2350يرجع ضع  االستهالك الى عدم صرف االعتمادات املرصودة ملشروع مبادرون واملقدرة ب 
وكذلك ضع  تقدم انجاز املشاريع بصدد اإلنجاز واملمولة على املوارد العامة للميزانية حيث انه لم يتم 

 أد   60.4أد أي ما يعادل 850من جملة  % 7صرف اال نسبة 

 بالنسبةّللتمويلّالعمومي،.

بعنوان تمويل الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات   أد على املوارد العامة للميزانية22000تم رصد مبلغ 
 ، والتي لم تصرف في انتظار " تفعيل " االمر املنظم للصندوق.FONAPRAMالتقليدية و الحرف الصغرى 

 للصندوقّالوطنيّللتشغيل،ّبالنسبة

أد لتمويل مختل  البرامج من ذلك دعم تمويل املشاريع والباعثين 98500تم رصد مبلغ جملي بقيمة 
أد ( إضافة إلى تمويل برنامج جيل جديد من  70000واملؤسسات التضامنية والقروض الصغيرة  )

 3000ة" )أد ( و برنامج التكوين واإلدماج في إطار مشروع تونس الذكية "تونس الذكي 25000الباعثين )
أد  لفائدة  برنامج دعم التكوين باملعهد األعلى للمحاماة.  والجدير باملالحظة أنه لم 500أد (  باإلضافة إلى 

 .% 36أد من هذه االعتمادات أي بنسبة إنجاز ناهزت 35474يتم صرف اال مبلغ 
ّ:2ّّالرسمّالبيانيّعددّ
:ّتصورّوقيادةّّسياساتّالتشغيلّّلسنة1ّّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّبرنامجّالفرعيّعددّ

حسبّمنظومةّ"أدب"ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة 2019  

 

ّ
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2019تصور وقيادة سياسات  التشغيل لسنة : 1تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي عدد 
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 تنفيذّسياساتّالتشغيل"2الفرعيّعددّتنفيذّميزانيةّالبرنامج"ّّ: 

 

ّالتشغيل":ّ"تنفيذّسياسات2ّتنفيذّميزانيةّالبرنامجّالفرعيّعدد
 مقارنةّبالتقديرات2019 لسنةّّ

ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقةّ)إعتماداتّالدفع(
 

 بيانّالنفقات

ّ 2019تقديراتّ
 2019إنجازاتّ

(2)ّ

ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي
ّ ّ%نسبةّاإلنجاز

(2/1)ّ

 65331,6 65331,6 56393,4ّنفقاتّالتصرف
0 100% 

 61165,6 61165,6 52221,4 عمومي تأجير
0 100% 

 3347 3347 3347 وسائل املصالح
0 100% 

 819 819 825 تدخل عمومي
0 100% 

 0 4000 4000 نفقاتّالتنمية
-4000 0% 

 0 0 0 استثمارات مباشرة
0 0% 

 0 0 0 على امليزانية
0 0% 

 0 0 0 على القروض الخارجية
0 0% 

 0 4000 4000 تمويل عمومي
-4000 0% 

 0 4000 4000 علىّامليزانية
-4000 0% 

 0 0 0 علىّالقروضّالخارجية
0 0% 

 395238,7 351500 351500 صناديقّالخزينة
43738,7 112% 

 460570,3 420831,6 411893,4 املجموعّالعام
39738,7 109% 

 دونّإعتبارّاملواردّالذاتية)*(ّمجموعّامليزانيةّ

ّ

ميزانية البرنامج الفرعي تنفيذ سياسات التشغيل جملة االعتمادات املحالة للفاعل العمومي: تمثل ّّ
الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل، وبالتالي فقد تم استهالك كامل االعتمادات املفتوحة على 

 منظومة "أدب".

 تصبحل الترفيع فيها تم التحيين بمناسبة لكن أد 411893.4 ــــــــ بـ الفرعي للبرنامج االصلية امليزانية قدرتوقد 
 .لنفقات التاجير املرصودة االعتمادات و يعود ذلك أساسا إلى الترفيع في   أد 420831.6



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 109 

 

ّبالنسبةّّلنفقاتّالتصرف،ّ

ّنفقاتّالتأجير،ّ -

كنسبة إنجاز.                    % 100أد وقد تم تحقيق  61165.6بلغت االعتمادات املرصودة في امليزانية التكميلية 
أن االعتمادات املفتوحة لم تكفي لتغطية النفقات اإلضافية التي تم تغطيتها على املوارد والجدير بالذكر 

 الذاتية واملتخلدات واملتأتية من:
 غير املضمن بقانون املالية، 2018للزيادة في األجور بعنوان سنة  كلفة االنعكاس املالي  -

 غير املضمن بقانون املالية، 2019للزيادة في األجور بعنوان سنة  االنعكاس املاليكلفة  -

واملتاتي كلفة االنعكاس املالي لتنقيح النظام  2018العجز املسجل بعنوان نفقات األجور موفى سنة  -
( عونا من عملة الحضائر الذين تم 16( مستشارا و )82األساس ي الخاص بأعوان الوكالة وأجور )

 دابهم في إطار تسوية وضعياتهم.انت

انتداب متعاقدين في إطار تسوية وضعية متعاقدي التعليم العالي والبحث العلمي وعملة الحضائر  -
 ، 2019والتي لم يتم أخذها بعين االعتبار بقانون املالية لسنة 

والذين لم يتم  2019االنعكاس املالي الجور االعوان املشمولين بالترفيع في سن التقاعد بعنوان سنة  -
 ،2019أخذه بعين االعتبار في قانون املالية لسنة 

محمولة على املشغل  %2االنعكاس املالي للترفيع في نسبة املساهمات املستوجبة بعنوان التقاعد ) -
 ،2019( غير املضمن بقانون املالية لسنة 2019بداية من أول جوان 

 نفقاتّالوسائل: -

  ،% 100أد كاعتمادات لتمويل هذه النفقات وقد تم تحقيق نسبة انجاز بلغت  3347تم رصد مبلغ ب 
 لكن يجدر اإلشارة أن الرصيد كان سلبيا ويعود ذلك باألساس الى:

 ،2018جانفي  01الزيادة املسجلة في نسب األداء على القيمة املضافة ابتداءا من  -

 الزيادة في سعر املواد الطاقية، -

 (،%5الزيادة السنوية في معاليم االكرية ) -

 ( مكاتب تشغيل بكل من البئر األحمر والصمار وجربة ميدون،03احداث ) -

 أد،  1080بعنوان نفقات التسيير واملقدر بــ  2018العجز املسجل موفى سنة  -
ّّ

ّبالنسبةّّلنفقاتّالتنمية،ّ

ّ
 30 والبالغ عددها للوكالة 2019سنة لاملشاريع املبرمجة أد لتمويل  4000تم رصد اعتمادات قدرت ب

( وقد تم فعليا 18الجديدة  وعددها )واملشاريع  (22وعددها )  موزعة بين املشاريع املتواصلةمشروع 
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، لكن هذه البيانات ال تضهر باعتبار أنه لم يتم فتح %86أد أي بنسبة انجاز تعادل 3448صرف 
 مراسلتين في الغرض . االعتمادات بالرغم من توجيه

 

ّبالنسبةّّلنفقاتّالصندوق،ّ

ّ
 بالنسبةّللبرامجّاملمولةّعلىّالصندوق:

فاقت أد غير أن اإلنجازات التي تم تحقيقها  351500بلغت جملة االعتمادات املرصودة لفائدة الصندوق 
 % 112و يعود هذا االرتفاع املسجل ب فتح اعتمادات إضافية تمولذلك   أد  395238.7ناهزت التوقعات و 

 :إلى ضرورة تمويل عديد البرامج التي تعهدة  بها الوكالة، من ذلك 
  عقود تربصات االعداد للحياة املهنية، وقد بلغت االعتمادات املرصودة بقانون املالية

 عقدا(، 44232أد( أما عدد العقود املبرمة فقد بلغ )95000)

 التعليم العالي، بلغت االعتمادات املرصودة بقانون املالية  عقود ادماج حاملي شهادات
 عقدا(. 75أد(، كما بلغ عدد العقود املبرمة )300)

ويجدر التذكير أن هذا الصن  من العقود يشهد عزوفا منذ سنوات من قبل املؤسسات نتيجة عدم إمكانية 

ي للضمان ة األعراف في النظام القانوناالنتفاع بمنحة االنتداب وبتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهم

 31االجتماعي بالنسبة لألجور املدفوعة بعنوان االنتدابات الجديدة لطالبي الشغل التي تمت بعد تاريخ 

وذلك طبقا لالمر املنظم الخكام املتعلقة بإعادة هيكلة برامج التشغيل وشروط وصيغ  2011ديسمبر 

 االنتفاع بها.

  أد( كما بلغ 35000املنهي، بلغت االعتمادات املرصودة بقانون املالية )عقود التأهيل واالدماج
 عقدا(، 30630عدد العقود املبرمة )

 ( 700عقود إعادة االدماج في الحياة النشيطة، بلغت االعتمادات املرصودة بقانون املالية )أد
 عقدا( 40بلغ عدد العقود املبرمة ) اكم

العقود موجه للمسرحين، حيث يرغب جلهم في االنتفاع بجراية وتجدر اإلشارة الى أن هذا الصن  من 

( أشهر لتقديم شهادة تسجيل تتضمن املدة القانونية 06الصندوق الوطني للتقاعد اذ يتم تسجيلهم ملدة )

ضمن مل  املنحة املطلوبة، كما أن أصخاب املؤسسات يحبذون تشغيل يد عاملة من قئة الشباب طالبي 

 الشغل ألول مرة.

  افقة باعثي املؤسسات الصغرى، مر 
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 ( كما 45000برنامج الخدمة املدنية التطوعية، بلغت االعتمادات املرصودة بقانون املالية )أد
 عقدا(. 202856بلغ عدد العقود املبرمة )

 ،صك تحسين التشغيلية 

 ،التكفل بمساهمة األعراف في التغطية االجتماعية 

 أد( كما بلغ عدد 146000ملرصودة بقانون املالية )برنامج عقد الكرامة، بلغت االعتمادات ا
 عقدا(. 15658العقود املبرمة )

 ( كما بلغ عدد العقود 143برنامج فرصتي، بلغت االعتمادات املرصودة بقانون املالية )أد
 عقدا(. 243املبرمة )

 " برنامج دعم االستثمار في االقتصاد الرقميHEWELT PACKARD ،" بلغت االعتمادات
 أد(.2000دة بقانون املالية )املرصو 

  " برنامج دعم االستثمار في االقتصاد الرقميHP inc ،" بلغت االعتمادات املرصودة بقانون
 املالية

 
:ّتنفيذّسياسات2ّ:ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّبرنامجّالفرعيّعدد3ّّالرسمّالبيانيّعددّ

  2019التشغيلّّلسنةّّ

ّالنفقةالتوزيعّحسبّطبيعةّ

 حسبّمنظومةّ"أدب"
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 تقديمّلنتائجّاألداءّوتحليلها:.

يمثل "إرساء منظومة ذات نجاعة وفاعلية عالية تستجيب لتطّلعات طالبي الشغل وحاجيات املؤسسات 
التشغيل.  الهدف االستراتيجي لبرنامج "،من املهارات بما يمّكن من رفع نسق اإلدماج املنهي وتقليص البطالة

بلورتها  خصوصية يمكن أهداف 3وحتال يتم تفعيل هذا الهدف عمليا ومتابعة تقدم انجازه تم تفريعه إلى
 إلى نشاطات قابلة للقيس واملتابعة.

 في:وتتمثل هذه األهداف 
 ّرفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل،:1ّالهدف 
 ّضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى آلليات اإلدماج،:2ّالهدف 
 ّتحسين نجاعة آليات العمل املستقل.:3ّ*الهدف 

 مالحظة: 

بالنسبة للهدف الثالث ومؤشراته فهي تغطي األنشطة املتعلقة بالعمل املستقل وبالتالي فهي ترجع للبرنامج 

باملشروع السنوي  3تم ادراجها ضمن مؤشرات البرنامج عدد: " تنمية املبادرة الخاصة" وبالتالي فقد 3عدد

وذلك بعد تدارس الوضع والتنسيق بين رئيس ي برنامج التشغيل وبرنامج املبادرة  2020لالداء لسنة 

 الخاصة.

 تبرز الجداول التالية مختل  مؤشرات قيس األداء املتعلقة ببرنامج التشغيل مبوبة حسب األهداف:

 
 :أداءّمصالحّالوساطةّالنشياةّبينّالعرضّوالالبّفيّسوقّالشغلرفعّ:2.1ّالهدفّ .1

ّ
 

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2018ّمقارنةّبينّ
2019ّو

مقارنةّإنجازاتّ
ّمقارنة2019ّ

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

ّب-مّ=ج
ّم/ب
%ّ

: نسبة تغطية طلبات الشغل  2.1.2م. 
 اإلضافية

% 41.3 50 48.3 7 16,95 -1,70 -3,40 

: نسبة تلبية عروض الشغل   2.1. 2م. 
 املسجلة

% 71.5 72.8 76.5 5 6,99 3,70 5,08 

: معّدل األجل لالستجابة إلى  3.1. 2م. 
 عروض الشغل املسّجلة

 8,00- 2,00- 11,54- 3- 23 25 26 يوم
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 :تفسيرّوتحليلّالنتائجّاملسجلة 
ّ

 البيانات
وحدةّ

 القيس

نسبةّ 2018
 اإلنجاز

% 

نسبةّ 2019
 اإلنجاز

% 

ّتقديرات
 ق.م

ّتقديرات
ّق.م.م

 إنجازات
ّتقديرات

 ق.م

ّتقديرات
ّق.م.م

 إنجازات

ّطلباتّ ّتغاية نسبة
 الشغلّاإلضافية

% 39.4 39.4 41.3 105 50 50 48.3 96.6 

ّعروضّ ّتلبية نسبة
 الشغلّاملسجلة

% 59 59 71.5 121 72.8 72.8 76.5 105 

لالستجابةّّاألجلمعدلّ
ّالشغلّ ّعروض إلى

 املسجلة

 109 23 25 25 130 26 33.7 33.7 يوم

 
 

ّنسبةّتغايةّطلباتّالشغلّاإلضافية2.1.1ّعددّّاملؤشر
ّ

 الهيكل املسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

الوكالةّالوطنيةّللتشغيلّ
 والعملّاملستقل

% 39.4 41.3 105 50 48.3 96.6 

 

 طلباتّالشغلّاإلضافية
ّعدد

134708 105902 

 51133 55633 عملياتّالتشغيل

ّ

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

تحسنا مقارنة مع السنة الفارطة وذلك من  2019عرفت نسبة تغطية طلبات الشغل اإلضافية خالل سنة 

إلى التراجع  االرتفاع، ويعود هذا %+16.9 ( أي بنسبة ارتفاع قدرت ب2019)سنة  % 48.3إلى حدود  % 41.3

 . (%-8.1يل املنجزة )مقابل تراجع عدد عمليات التشغ (%-21.4الحاد في حجم طلبات الشغل اإلضافية )

ويعزى تراجع حجم طلبات الشغل اإلضافية خاصة إلى االنخفاض امللحوظفي عدد املسجلين الجدد من فئة 

تسجيل  29984إلى حدود  2018سنة  48348حاملي الشهادات العليا حيث تراجع حجم تسجيالتهم من 

 .2019جديد سنة 
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 وتوزع نسبة تغطية طلبات الشغل اإلضافية:

 .(%58.9حاملي شهادات التعليم العالي بلغت )لدى  -

 .(%43.3ولدى فئة غير اإلطارات ) -

 املسجلةّالشغلّعروضّتلبيةّنسبة2ّ.2.1ّّاملؤشر

ّ

 الهيكل املسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

ّللتشغيلّالوكالة الوطنية
 والعملّاملستقل

% 59.0 71.5 121 72.8 76.5 105 

 

 عروضّالشغلّالجملية
ّعدد

114917ّ98345ّ
82173ّ75222ّ عروضّالشغلّامللباة

  

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

، وذلك،  2018+% مقارنة بسنة 7.0ارتفاعا بنسبة  2019عرفت نسبة تلبية عروض الشغل خالل سنة 

،  ويعود هذا إلى التراجع املفرط لحجم العروض %-8.4بالرغم من تراجع حجم العروض امللباة بنسبة 

 . %-14.4حيث بلغت نسبة االنخفاض  2018الجملية مقارنة بسنة 

 مقارنة مع التوقعات. %105وتبرز املعطيات املبينة في الجدول أعاله أّن نسبة االنجاز بلغت 

 

 ّّتوزيعّعروضّالشغلّاملجمعةّحسبّالقااعات
 

تفيد املعطيات املخزنة بنظام معلومات سوق الشغل أن مساهمات مختل  قطاعات األنشطة االقتصادية 

، (%+32.7)باستثناء قطاع السياحة حيث سجل ارتفاعا ب 2018باملقارنة مع  2019تراجعت خالل سنة 

وقطاع البناء  %17.9الفالحة والصيد البحري ب %36.2وسجل أهم تراجع بقطاع املناجم والطاقة ب

 .%22.5والنسيج واإلكساء ب %25.5واألشغال العامة ب
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 2019-2018تطور عروض الشغل المسجلة حسب نشاط المؤسسة خالل سنة -جدول 

 2019 2018 نشاط المؤسسة

 %نسبة التطور 

(18/19)  

 17,9- 3026 3685  الفالحة والصيد البحري 
 

  36,2- 482 756 المناجم والطاقة 

  20,9- 42577 53837 الصناعات المعملية 

  22,5- 16927 21852 منها:  النسيج واإلكساء 

  25,5- 2189 2938 بناء وأشغال عامة 

  0,1- 39427 39479 الخدمــات: 

  32,1 9247 7002 منها: السياحة 

  7,7- 10199 11053 منها: التجارة 

  12,2- 1605 1829 منها: النقل 

  2,0- 4083 4166 منها: الخدمات اإلدارية 

 

 

ويبرز من خالل املعاينة للتطور النسبي ملساهمة مختل  القطاعات في توفير عروض الشغل أن قطاعي 

لتشغيل بما لالصناعات املعملية )بما فيها النسيج( والخدمات )بما فيها السياحة( يشكالن الركيزة األساسية 

ويتضح جليا من التوزيع النسبي لعروض  من عروض الشغل. %45.0و %48.5أنهما يوفران على التوالي: 

من جملة  %93.5ب 2019الشغل حسب قطاع نشاط املؤسسة أن هذين القطاعين ساهما خالل سنة 

 عروض الشغل املسجلة.

 ّّتوزيعّعروضّالشغلّاملجمعةّحسبّالجهات
 

بأغلبية األقاليم : إقليم تونس بنسبة  2019حجم عروض الشغل املجمعة خالل سنة  تم تسجيل تراجع في

والشمال  %-16.6والجنوب الشرقي  %-22.0والوسط الشـرقي  %-14.0وجـهة الوسط الغربي بنسبة  %-4.5

 باملقارنة مع السنة املاضية. %-20.6والشمال الغربي ب %-17.2والجنوب الغربي ب %-0.9الشرقي ب
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 تطور عروض الشغل المجمعة وتوزيعها النسبي حسب الجهات االقتصادية -دول ج

 

 2019 2018 السنة

 %نسبة التطور 

(18/19)  

 

 

 إقليم تونس
22388 21385 -4,5 

 

 

 الشمال الشرقي
20084 19901 0,9- 

  

 الشمال الغربي
5035 3997 -20,6 

  

 الوسط الغربي
5123 4406 14,0- 

  

 الشرقيالوسط 
37516 29244 -22,0 

  

 الجنوب الغربي
5033 4166 17,2- 

  

 الجنوب الشرقي
5516 4602 -16,6 

  

 

 
 

ّمعّدل األجل لالستجابة إلى عروض الشغل املسّجلة 2ّ.3.1املؤشرّ
 

 الهيكل املسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

الوطنيةّللتشغيلّّالوكالة
 والعملّاملستقل

109ّ 23 1304ّ25 26 33.7 يوم

2019ّسنةّ
لّاألجلّلالستجابةّ ّيوما24ّّلحامليّالشهاداتّالعليامعد 

لّاألجلّلالستجابةّلغيرّاإلطارات ّيوما22ّّمعد 

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

تحسنا ملحوظا مقارنة بما تم تسجيله بسنة  2019عرف معدل األجل لالستجابة إلى عروض الشغل خالل 

 يوما وذلك ألول مرة منذ عدة سنوات .  26حيث نزل تحت سق   2018

                                                                 

 100تم احتساب الحاصل من:  )التقديرات / اإلنجازات(*  4 
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اإلستجابة إلى عروض الشغل هو عبارة عن الفترة الفاصلة بين تاريخ  مع اإلشارة، إلى أن مؤشر  معدل

يوما يعكس تحسن مستوى خدمات  23تسجيل العرض وتلبيته، وبالتالي فإن تراجع معدل اإلستجابة ل

خدمات بنوعية المصالح التشغيل في تلبية العروض، لكن ال يجب أن ننس ال أّن هذا املؤشر كما هو يتأثر 

املقدمة من مصالح التشغيل، فهو يتأثر أيضا بعالقة أصحاب املؤسسات مع مكاتب التشغيل، فبعض 

املؤسسات تمتنع أحيانا عن إبالغ مكاتب التشغيل بحصيلة اإلنتدابات ، والبعض اآلخر من املؤسسات 

 يراسل مصالح التشغيل متأخرا مما يرفع في آجال اإلستجابة.

 .%109تجاوزت اإلنجازات التقديرات ب 2019تقديرات سنة  ومقارنة مع

ضمانّمردوديةّاقتصاديةّواجتماعيةّأعلىّآللياتّاإلدماج2.2الهدفّ :ّ  

 

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2019ّو2018ّمقارنةّبينّ
2019ّمقارنةّإنجازاتّ

ّمقارنة

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

ّب-مّ=ج
ّم/ب
%ّ

 45,40 15,3 31,37 11,7 49 33.7 37.3 % : نسبة انقطاع املترّبصين1.2.2م.

: معدل نسب اإلدماج على إثر 2.2.2م.
 الترّبص

% 56.6 65 51.8 
-4,8 -8,48 -13,2 -20,31 

: نسبة إعادة اإلدماج للمفصولين عن 3.2.2م. 
 العمل

% 3.6 5.3 1.2 
-2,4 66,67 -4,1 77,36 

: معدل كلفة اإلدماج بالنسبة  4.2 .1م.
 لالعتمادات املخصصة للبرامج

% 2499 2400 2235 
-264 -10,56 -165 -6,88 

ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
ّ

ّ
ّ
ّ
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 :ّتفسيرّوتحليلّالنتائجّاملنجزة
 

 البيانات
وحدةّ

 القيس

نسبةّ 2018
 اإلنجاز

% 

نسبةّ 2019
 اإلنجاز

% 

ّتقديرات
 ق.م

ّتقديرات
ّق.م.م

 إنجازات
ّتقديرات

 ق.م

ّتقديرات
ّق.م.م

 إنجازات

ّانقااعّ نسبة
صين  املترب 

% 35.0 35.0 37.3 94 33.7 33.7 49 69 

ّعلىّإثرّ نسبةّاإلدماج
ص  الترب 

% 47.9 47.9 56.6 118 65 65 51.8 79.7 

ّاإلدماجّ ّإعادة نسبة
ّعنّ للمفصولين

 العمل

% 4.6 4.6 3.6 78 5.3 5.3 1.2 22.6 

ّاإلدماجّ ّكلفة معدل
ّ ّلالعتماداتبالنسبة

ّاملخصصةّللبرامج
% 2450 2450 2499 102 2450 2400 2235 90 

 

صين2.2.2املؤشرّعدد ّ:ّنسبةّانقااعّاملترب 

ّ

 الهيكل املسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

الوطنية للتشغيل  الوكالة
 والعمل املستقل

% 35.0 37.3 
106.65 

33.7 49 69 

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

. ويعود ذلك باألساس الى 2018نسبة املنقطعين عن التربص داخل املؤسسات زيادة مقارنة بسنة  عرفت

 األسباب التالية:

 رغبة املتربصين بااللتحاق بالوظيفة العمومية وبالقطاع العمومي، من جهة  -

 الوضع االقتصادي الهش لعديد املؤسسات من جهة أخرى،. -

                                                                 

 100تم احتساب الحاصل من:  )التقديرات / اإلنجازات(*  5 
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. 2019عقد سنة  36789إلى  2018عقد ملغى سنة  38532من حيث عرف حجم العقود امللغاة تراجعا 

عقد ملغى يليه  19503وشهد برنامج تربصات اإلعداد للحياة املهنية أعلى حصة من العقود امللغاة قرابة 

عقد ملغى. بينما شهد برنامج عقد التأهيل واإلدماج املنهي  17252برنامج عقود اإلدماج والتأهيل املنهي ب

 .%56.3قطاع وذلك بأعلى نسبة ان

مع اإلشارة، إلى أن نسبة اإلنقطاع عن التربص غير مرتبطة بسير نشاط مصالح التشغيل بل بواقع سوق 

الشغل وجدية أصحاب املؤسسات وكذلك بمدى استجابة املتربصين وقبولهم للتربص فالبعض منهم يرغب 

 في االنقطاع عن التربص لسوء معاملة أو لظروف العمل السيئة.

 

 2019العقود الملغاة  حسب برامج التشغيل خالل سنة  -دولج

 
تربصات اإلعداد 

 للحياة المهنية
عقود إدماج حاملي 

 شهادات التعليم العالي
عقود التأهيل 

 واإلدماج المهني
عقود إعادة اإلدماج 

 المجموع في الحياة النشيطة

 74977 40 30630 75 44232 عقود مبرمة

 36789 18 17252 16 19503 عقود ملغاة

      

نسبة 
 %المنقطعين

44.1% 21.3% 56.3% 45.0% 49.1% 
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صّ:ّمعدل4.2.2عدداملؤشرّّ ّنسبّاإلدماجّعلىّإثرّالترب 

ّ
ّ

 الهيكل املسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

الوطنية للتشغيل  الوكالة
 والعمل املستقل

% 47.9 56.6 118 65 51.8 79.7 

ّ

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

، ويعود ذلك 2018مقارنة بما تم تسجيله سنة  2019انخفضت نسبة اإلدماج على إثر التربص خالل سنة 

 .2019سنة  32301إلى حدود  2018مدمج سنة  33560إلى تسجيل تراجع في عدد املدمجين من 

طنية الو مع اإلشارة إلى أنه تم تحيين هذا املؤشر بعدم احتساب عدد املدمجين في نطاق برنامج الخدمة 

التطوعية  بالجمعيات ألنه يعتبر برنامج تحسين تشغيلية وليس برنامج لإلدماج وأيضا لم يتم تعداد 

 .2019املدمجين من البرامج الجديدة التي انطلق العمل بها بداية من اكتوبر 

 

 2019المدمجون حسب برامج التشغيل خالل سنة  -جدول

 
تربصات اإلعداد 

 للحياة المهنية
إدماج حاملي عقود 

 شهادات التعليم العالي
عقود التأهيل 

 واإلدماج المهني
عقود إعادة اإلدماج 

 في الحياة النشيطة
 المجموع

 62412 77 22585 72 39678 عقود منتهية

 المدمجون
15709 39 16488 65 32301 

      

 %51.8 %84.4 %73.0 %54.2 %39.6 %نسبة اإلدماج 
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 عدد املدمجين حسب الجهاتتوزيع  -جدول 

 
تربصات اإلعداد للحياة 

 المهنية

عقود إدماج حاملي شهادات 
 التعليم العالي

عقود التأهيل واإلدماج 
 المهني

عقود إعادة اإلدماج في الحياة 
 النشيطة

 المجموع

 5970 2 1804 3 4161 تونس

 1966 0 518 0 1448 أريانة

 2138 0 886 0 1252 بن عروس

 531 20 328 0 183 منوبة

 2572 17 1456 8 1091 نابل

 1009 2 715 3 289 زغوان

 1324 0 900 0 424 بنزرت

 547 0 425 0 122 باجة

 395 0 264 0 131 جندوبة

 296 0 208 0 88 الكاف

 233 0 165 0 68 سليانة

 535 0 381 0 154 القيروان

 637 0 412 0 225 القصرين

 481 0 334 0 147 سيدي بوزيد

 3010 0 1497 7 1506 سوسة

 2398 18 1168 0 1212 المنستير

 1139 0 793 0 346 المهدية

 3225 5 1704 8 1508 صفاقس

 1093 0 738 8 347 قفصة
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 817 1 725 0 91 توزر

 321 0 140 2 179 قبلي

 425 0 181 0 244 قابس

 1057 0 607 0 450 مدنين

 182 0 139 0 43 تطاوين

 32301 65 16488 39 15709 المجموع

 

ّ:ّنسبةّإعادةّاإلدماجّللمفصولينّعنّالعمل5.2.2املؤشرّعددّ
 

 الهيكل املسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

الوطنية للتشغيل  الوكالة
 والعمل املستقل

% 4.6 3.6 78.2 5.3 1.2 22.6 

  

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

يتعلق هذا املؤشر بقيس نسبة املنتفعين ببرنامج إعادة تأهيل فاقدي الشغل )لالستجابة ملواطن شغل 

جديدة سبق تشخيصها بمؤسسات القطاع الخاص وأصحاب املهن الحرة(، وذلك من بين املفصولين عن 

مقابل  2019 سنة %1.2العمل املسجلين بمصالح التشغيل. ويالحظ تراجع في نسبة املنتفعين التي بلغت 

، وذلك نتيجة لتواصل لالنخفاض امللحوظ لعدد عقود اإلدماج 2017سنة % 4.8و  2018سنة  % 3.6

 .2019عقد سنة  40إلى  2017عقد سنة  161إلى  2016سنة  237إلى  2015سنة  384املبرمة: من 

حين ساس لفئة املسرّ لكن هذه اإلنجازات تبقى نسبية، وما يمكن مالحظته هو أن هذا البرنامج موّجه باأل 

أشهر لتقديم  6إذ يتّم تسجيلهم ملّدة CNSSحيث يرغب جّلهم في االنتفاع بجراية الصندوق الوطني للتقاعد 

شهادة تسجيل تتضمن املدة القانونّية ضمن مل  املنحة املطلوبة، كما أن أصحاب املؤسسات يحبذون 

  .تشغيل يد عاملة من فئة الشباب ومن فئة طالبي أول شغل
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 كلفةّاإلدماجّبالنسبةّلالعتماداتّاملخصصةّللبرامج:ّمعدل2.2ّّ .1املؤشرّعدد

ّ

 الهيكل املسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

الوطنية للتشغيل  الوكالة
 والعمل املستقل

% 2450 2499 102 2400 2235 90 

 

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

، ويعود هذا 2018سنة  2400د مقابل 2235تراجعت كلفة االدماج مقارنة بالسنة الفارطة حيث بلغت 

االنخفاض ياالساس الى تراجع عدد املدجين كما يبين ذلك املؤشر السابق هذا إضافة الى عدم احتساب 

تشغيلية  امج تحسينعدد املدمجين في نطاق برنامج الخدمة الوطنية التطوعية  بالجمعيات ألنه يعتبر برن

وليس برنامج لإلدماج وأيضا لم يتم تعداد املدمجين من البرامج الجديدة التي انطلق العمل بها بداية من 

 .2019اكتوبر 

 التوجهاتّاملستقبليةّلتحسينّاالداءّ-3

نحو بلورة سياسات كّلية تعير أهّمية قصوى للمجاالت ذات الكثافة  القادمة فترةاليتوّجه العمل خالل 
الرفع  كيز علىالتر سيتم  األولوية.  كما التشغيلية العالية مع اعتماد التمييز اإليجابي لفائدة املناطق ذات

من كفاءات مختل  أصناف طالبي الشغل وتطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخالتها ودعم 
مواطن شغل الئقة باالعتماد على مقاربة تشاركية جهوية ومحلية دامجة بما يضمن خلق القيمة  إحداث

 التالية:املحاور االستراتيجية  علىالعمل  يتواصلاملضافة والثروة. حيث 
 ّّوفق ّوقدراتهم ّكفاءاتهم ّمن ّوالرفع ّالشغل ّطالبي ّأصناف ّمختلف ّتشغيلية تحسين

 متالباتّسوقّالشغل،

من خالل رسم وتنفيذ سياسات وبرامج ووضع آليات تهدف إلى إعداد موارد بشرية تستجيب إلى  وذلك
التنسيق بين مكونات منظومة التعليم والتكوين لتحقيق التكامل بين و  حاجيات سوق الشغل واالقتصاد

 تدخالتها من ناحية وإرساء منظومة ملرافقة طالبي الشغل بمختل  أصنافهم من ناحية أخرى.

منظومةّملرافقةّطالبيّالشغلإ تهدف إلى تحسين تشغيلية طالبي الشغل ومساعدتهم على االندماج  ،رساّء
في سوق الشغل وفقا لتطلعاتهم املهنية وانتظاراهم وملتطلبات سوق الشغل. كما تسعى هذه املنظومة إلى 

قدي الشغل ألسباب األخذ بعين االعتبار االحتياجات الخصوصية للفئات الهشة )حاملي اإلعاقة، فا
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اقتصادية، مساجين مفرج عنهم، عملة الحضائر، خريجي مراكز تعليم الكبار...(. والتي تالقي صعوبات 
 لالندماج في سوق الشغل.

 تشخيصّمكامنّجديدةّللتشغيلّودعمّقدرةّاالقتصادّعلىّإحداثّمواطنّشغلّالئقة 

 ّمهنّالجوار
احداث آلية جديدة للتشجيع على احداث املؤسسات في مجال مهن الجوار عبر اسناد األنشطة دفع 

املقترحة للمؤسسات املحدثة من خالل التفاوض املباشر بينها وبين الهيكل العمومي املعني وبعد إبرام 
افة، ثق اتفاقية بين املؤسسة املحدثة والهيكل املعني على مستوى الجهوي )جمعية، دار شباب، دار

 .جماعات محلية، مؤسسة خاصة جهوية او محلية....( 

تطوير مجاالت الشراكة مع مؤسسات التمويل وإحداث أنماط جديدة من املؤسسات على غرار  كذلكو 
مؤسسات االستثمار ذات الرأس املال املخاطر املختصة في مجال املؤسسات الصغرى ومؤسسات 

 االقتصاد االجتماعي والتضامني. 

 ّزّدورّالجهةّفيّمجالّتصورّمشاريعّومبادراتّجهويةّومحليةّللنهوضّبالتشغيلتعزي
في الباب السابع من الدستور املكرس ملبدأ تحقيق التوازن الجهوي وتحقيق التمييز  ما جاءتماشيا مع 

 مزيد واملحلي، يتوجههدف إلى إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة في تدبير الشأن الجهوي ي الذي اإليجابي
  التشاركي بين مختل واعتماد البعدعلى تجسيم املقاربة الجهوية واملحلية لدفع التشغيل  العمل

ومتابعة املشاريع واملبادرات التي تتالءم وتوجهات و خيارات الجهة وذلك من خالل  في تصور املتدخلين 
 .تنفيذ  برنامج "الشراكة مع الجهات  للنهوض بالتشغيل"

ة االرتقاء بالجهات إلى أقطاب تنموية نشيطو  نحو املناطق الداخلية  الوزارة مزيد تصويب تدخالت وكذلك
وذلك بإرساء نسيج اقتصادي متنوع مالئم لدفع االستثمار والتشغيل خاصة في القطاعات الواعدة وذات 

 القيمة املضافة العالية.

 البعدّالدوليّفيّالسياسةّالوطنيةّللتشغيلّمزيدّتاوير 

 وخصوصا:انطالقا من تشخيص واقع التشغيل بالخارج والتعاون الفني 

  إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة في مجال الهجرة والتوظي  بالخارج، 

  دعم قدرات الهياكل العمومية املكلفة باستكشاف عروض الشغل بالخارج وإعادة
 .املوكلة إليهاهيكلتها بما يمكن من إكسابها مرونة ونجاعة أكبر في تنفيذ املهام 

  العمل على اعداد استراتيجية وطنية في مجال التوظي  بالخارج بالتنسيق بين الهياكل
 املتدخلة بما يمكن من تطوير حجم توظي  الكفاءات التونسية بالخارج.
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   العمل على ادراج متطلبات األسواق الخارجية وخاصة التقليدية منها من بين أولويات
 مية والتكوينية الوطنية.إصالح املنظومة التعلي

  إلحاق مستشاري تشغيل بأهم التمثيليات القنصلية التونسية بالدول الهامة املستقبلة
لليد العاملة والكفاءات قصد التعري  بالكفاءات التونسية واستكشاف فرص 

 التشغيل بالخارج والعمل على تلبيتها.

  وض الشغل بالخارج تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص الستكشاف عر
 وتحسين أدائها في مجال التشغيل بالخارج.

   إبرام اتفاقيات بين مصالح وزارة التكوين املنهي والتشغيل واملؤسسات الخاصة للتوظي
بالخارج املتحصلة على الترخيص القانوني من الوزارة قصد تحديد األهداف في مجال 

 التشغيل بالخارج والتزامات كل طرف.

 

 مصالحّالتشغيلّوتحسينّنجاعةّتدخالتها.ّتاويرّأداء 

في إطار الحرص على تيسير السبل أمام طالبي الشغل لالندماج في سوق الشغل وتقديم الخدمات 
للمؤسسات االقتصادية، ستشهد الفترة القادمة استكمال تأهيل املكاتب والفضاءات وتفعيل دورها في 

 املالءمة بين العرض والطلب.

 ّكون أفقية جامعة التي ستالتسريع في تنفيذ االستراتيجية ، استراتيجيةّوطنيةّللتشغيلضبطّوتنفيذ
نقلة  تهدف الى إحداثوالتي وشاملة وترتكز على مبدأ الحوار والتشاور والتوافق حول قضايا التشغيل، 

 نوعية على مستوى املالءمة بين حاجيات سوق الشغل من الكفاءات واملهارات واحداث مواطن شغل
 .تستجيب لحاجيات املؤسسات االقتصادية وتقوم على مبدأ لعمل الالئق

وستكون االستراتيجية الوطنية للتشغيل محورا لكل السياسات القطاعية عبر عقود اهداف توافقية 
يضمن تجسيمها على أرض الواقع ببرامج عملية لها مؤشرات علمية لقيس نجاعتها وإثرها على سوق 

 .الشغل
 

 ة هيكلة عبر تطوير الهياكل التنظيميالإعادة ّالتسريع في عملية،ّمصالحّالتشغيلّإعادةّهيكلة
الخاصة باملصالح املركزية ومكاتب التشغيل وفضاءات املبادرة وإحداث تنسيقيات جهوية قصد 
إعطاء دفع قوي لحوكمة سوق الشغل جهويا بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للتنمية الجهوية 

يا دعم مصالح التشغيل بــــــــ "خال . وكذلك للجهة في معالجة قضايا التشغيل والبطالةويفتح آفاقا 
اليقظة" تساهم في استشراف املهن الواعدة أو التي ستشهد ضغوطات بما يمّكن الوافدين على 
سوق الّشغل من الّتوجه نحو املجاالت التي توفر لهم آفاقا واعدة في مجال اإلدماج املنهي وتتالءم 
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مع الحاجيات املستقبلية لسوق الشغل وإرساء منظومة تعليمية استباقية تراعي عالم األعمال 
ّوسوق العمل.

وحرصا على مواصلة تقريب الخدمات التي تسديها مصالح التشغيل لطالبيها، سيتّم خالل فترة املخطط 
 يج االقتصاديمواصلة إحداث مكاتب تشغيل إضافية على أساس مقاييس تعتمد ُمعطيات حول النس

وحجم طلبات الشغل وتعميم فضاءات املبادرة على بقية الواليات ضمن رؤية تضمن التكامل والتنسيق 
 مع مختل  هياكل املساندة.

 ّالرشيدة ّوالحوكمة تعصير أساليب التصرف والتسيير  وذلك من أجل،ّإرساءّمنظومةّللقيادة
مة الرشيدة وتحقيق الّنجاعة واملردودية باملصالح املركزية والجهوية قصد إرساء مقومات الحوك

سيتم العمل على إرساء منظومة للتخطيط والتصرف تعتمد على النتائج ومؤشرات القدرة على 
األداء والنجاعة )عقود أهداف، منظومة معلوماتية مندمجة، لوحة قيادة، تقارير تقييمية 

ّدورية...(.
 ّشغيلتاويرّأساليبّالعملّواألنشاةّالفنيةّملصالحّالت

  ،تطوير مناهج وأساليب عمل جديدة وتوفير األدوات واملراجع الضرورية )وثائق مرجعية
 أدلة ومراجع بيداغوجية للمرافقة واإلحاطة، مصنفات مهن، تطبيقات إعالمية...(،

  تطوير جودة الخدمات التي تسديها مصالح التشغيل وتعميم برنامج الجودة من خالل
 اعتماد نموذج "التيسير عبر الجودة الشاملة"، 

 ،دعم مصالح التشغيل باملوارد البشرية واملادية الالزمة 

  تعزيز وتدعيم قدرات املرصد الوطني للتشغيل واملهارات من خالل إدراج إصالحات
مكن من تحقيق أهدافه وإنجاز املهام املوكول إليه في مجال الدراسات هيكلية بما ي

والتحاليل حول سوق الشغل على الصعيد الوطني والجهوي وتوفير معطيات محّينة 
 ودقيقة حول متغيرات املهن وتطور الكفاءات.

  كما سيتم العمل على إرساء منظومة متكاملة ملتابعة وتقييم السياسات النشيطة
 للتشغيل.

  وضع استراتيجية متكاملة لالتصال حول املهن ومكامن التشغيل التي توّفر آفاق في مجال
اإلدماج وإعادة االدماج وما توّفره الّدولة من آليات مساعدة على االندماج في سوق 

 الشغل.

  دعم قدرات أعوان وإطارات مصالح التشغيل وتأهيلهم في مختل  املجاالت الفنية
 ملرافقة والّتوجيه املنهي.خاصة منها مجاالت ا
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 :3البرنامج عدد  

 تنمية المبادرة الخاصة

 السيد فيصل الزهار  رئيس اللبرنامج:

مكلف بمأمورية                     
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ّللبرنامج:التقديمّالعامّ
 مساعدة شكلت املنطلق ھذا ومن املستقل، العمل قصد مشروع بعث إلى الخاصة املبادرة تھدف

 أصبحت التي التشغیل سیاسة ركائز إحدى الخاصة املبادرة مجال دعم خالل من عمل عن الباحثين

 الخاصة املبادرة فرضت كما، املجاالت مختل  في املھنیة الكفاءات عن والبحث التخصص نحو هتتج

 واملتوسطة الصغرى  املؤسسات دور  نع فضال البطالة، في املتمثلة اإلشكالیات أكبر إلحدى كحل نفسھا

 ویعودي االقتصاد النمو وتحقیق الثروة وخلق للطاقات األمثل والتوظی  اإلنتاجیة القاعدة توسیع في

 ما وفق االقتصادي، النھوض في هتلعب الذي الدور  لىإ أساسا واملتوسطة الصغرى  باملؤسسات االھتمام

 .القطاعات لجمیع خدمات من هتقدم
 املشاریع إحداث مجال دعم على والعمل املستقل  لتشغیلالوكالة الوطنية ل عملت اإلطار ھذا وفي

 الخاصة. املبادرة على بالتحفيز املتعلّقة منھا وخاصة املرافقة آلیات عبر الصغرى 
 الھیاكل جمیع مع بالتنسیق إعدادھا تم الخاصة للمبادرة وطنیة إستراتیجیة قامت الوزارة بوضع  وقد 

 .االجتماعیة واألطراف العمومیة
 :في تتمثل محاور  06 الخاصة للمبادرة الوطنیة االستراتیجیة تضّمنت  وقد

 املبادرة ثقافة تنمیة. 

 الشبان الباعثين لفائدة متكاملة مرافقة مسار تحدید. 

 التمویل مصادر إلى النفاذ تیسير. 

 السوق  إلى النفاذ تیسير. 

 اإلداریة اإلجراءات تبسیط. 

 املتدخلين مختل  بين التشاركي العمل حوكمة. 

 لضمان وذلك األھداف حسب التصرف منھجیة وفق 2020 سنة ميزانیة مشروع إعداد وقد تّم  ھذا

 جھة من الدولة تدخالت على النّجاعة من مزید وإضفاء جھة من واآللیات البرامج بين والتناغم التكامل

 .الخاصة املبادرة مجال یدعم بما أخرى 
 

ّ:ّّإطارّفياملبادرةّالخاصةّ ميزانيةّتندرج
ّ
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تنمية ثقافة املبادرة ودفع العمل املستقل والتشجيع على بعث مؤسسات للحساب  على العملمواصلة 
رافقة لفائدة أصحاب أفكار املشاريع و باعثي املؤسسات املساندة و املخدمات جملة من  بتوفيرالخاص، 

 الصغرى وتتمثل هذه الخدمات في:

  

  اآلليات والحوافز لبعث املؤسساتاإلعالم حول. 

 املساعدة على أخذ القرار لالنخراط  في مسار بعث املؤسسات. 

 التأهيل في تنمية روح املبادرة. 

 دورات تأهيل في التصرف. 

 دورات تأهيل في املجاالت التقنية. 

 التربصات التطبيقية بالوسط املنهي. 

 منحة املرافقة. 

 املساعدة الفنية للباعثين. 

  تنفيذ البرنامج املتعلق باملؤسسات الناشئة  Startup : 
يهدف هذا اإلجراء إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على االبتكار 
والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على املستويين 

 .الوطني والدولي
 الوطني الصندوق  برامج واملتعلق بـضبط2019 ماي  28 املؤرخ في 542 األمر عددمواصلة تطبيق 

فيما يتعلق ببرامج النهوض بالعمل املستقل فقد تم إحداث به  حيث أّنه  االنتفاع وشروط وصيغ للتشغيل
 آليتين إضافيتين للتشجيع على االنتصاب للحساب الخاص واملتمثلة في:

 .الناشطة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني دعم باعثي املؤسسات الصغرى 

 ."تمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار برنامج "جيل جديد من الباعثين

يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الشباب على املبادرة الخاصة من خالل إحداث مؤسسات صغرى يعهد و 
الجماعات املحلية أو الجمعيات أو ( سنوات تقديم خدمات للهياكل العمومية أو 3إليها وملدة ثالث )

املنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص ملساعدتها على تنفيذ جزء من املشاريع أو الخدمات 
 .املحمولة على عهدتها في مختل  القطاعات

 ينتفع بهذا البرنامج الشبان حاملي شهادات التعليم العالي.
 

ّ:املبادرةّالخاصةخارطةّبرنامجّ
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توجد عديد الهياكل اإلدارية املتدخلة حاليا في مجال املبادرة الخاصة بوزارة التكوين املنهي والتشغيل 
 ونذكر في هذا املجال: 

  اإلدارة العامة للمبادرة الخاصة على مستوى اإلدارة املركزية للوزارة )صدور الهيكل
سبتمبر  26خ في مؤر  2019لسنة  856التنظيمي الجديد بمقتض ال االمر الحكومي عدد 

 يتعلق بتنظيم وزارة التكوين املنهي والتشغيل(، 2019

  الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل، من خالل فضاءات املبادرة ووحدات
 .20النهوض باملؤسسات الصغرى بمكاتب التشغيل والعمل والبالغ عددها 

  ( مركزا،12البالغ عددها )الوكالة التونسية للتكوين املنهي من خالل مراكز اإلقالع، و 

 

 العملو  للتشغيل الوطنية الوكالة وهي وحيد عمومي فاعل على الخاصة املبادرة تنمية برنامج ويشتمل
 كور املذ العمومي الفاعل أن إلى اإلشارة تجدر كما. إدارية غير صبغة ذات عمومية مؤسسة وهي املستقل
 .الخاصة املبادرة تنمية برنامج وكذلك التشغيل برنامج أهداف تحقيق في يساهم

 
بمناسبة أشغال إعداد املشروع السنوي لالداء تحيين خارطة البرنامج تطبيقا ملقتضيات القانون  وقد تم

 :لتالياألساس ي الجديد للميزانية والتنزيل العملياتي لألداء، ليصبح كا
 

 برنامج فرعي وحيد يدعى: "قيادة جهاز املبادرة الخاصة" ، 
  عملياتية وحيدة تدعى: "وحدة التصرف في مشروع مبادرون" وهو مشروع خصصت له وحدة

 ،مليون دوالر في شكل قرض في إطار التعاون الدولي 60اعتمادات تقدر بحوالي 

  املستقل كفاعل عمومي مشترك مع برنامج التشغيل، والعمل للتشغيل الوطنيةالوكالة 

 

 :2019لبرنامجّتنميةّاملبادرةّالخاصةّلسنةّّةاالستراتيجيتقديمّعامّلإلنجازاتّ -1

ّأهمّاإلصالحاتّالتيّتمّتحقيقها
آالف  4إلى تمويل أكثر من  الوطنية للمبادرة الخاصة ةلالستراتيجيتطبيق املخطط التنفيذي يهدف 

التي تم ضبطها في فيفري  ةاالستراتيجيوتهدف هذه  آالف موطن شغل 10مشروع وإحداث أكثر من 
، إلى دفع نسق إحداث املؤسسات الصغرى وتنمية روح املبادرة الذي تم ضبطه بالتعاون والشراكة 2017

 .مع برنامج األمم املتحدة لإلنماء والحكومة النرويجية

صاحب مؤسسة وتخصيص  2300من مرافقة أكثر من  ةاالستراتيجيوسيمكن املخطط التنفيذي لهذه 
كما وضع صلب هذا  .مليون دينار ملرافقة الباعثين 21ون دينار لتمويل املشاريع فضال عن توفير ملي 286
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املخطط، اآلليات الكفيلة بتمويل املؤسسات الصغرى الناشطة ومتناهية الصغر ومرافقتها بطريقة 
 . تتماش ال وخصوصياتها وحاجياتها، فضال عن تطوير نظام ضمان على القروض املسندة لها

قع العمل صلب هذا املخطط على تنمية ثقافة املبادرة لدى مليوني شاب وشابة من الباحثين عن وسي
متكون  أالف 4وآالف تلميذ باملؤسسات التربوية  7طالب في مؤسسات التعليم العالي و 6500شغل و

 .في مجال املبادرة الخاصة مكون  1800وبمراكز التكوين املنهي 
برنامج يهدف  إطارمصدرا، في  516مليون دينار ملرافقة  40نية قدرها وتخصص ضمن هذا املخطط ميزا 

 إلى مساعدة باعثي املشاريع وخاصة منهم املصدرين ألول مرة، 
املخطط برنامج يهدف إلى التقليص من عدد اإلجراءات اإلدارية املتعلقة ببعث هذه  كما تّم ضبط ضمن

كما  .أيام 7الى  11املخصصة إلحداث املؤسسة من إجراءات وخفض عدد األيام  4إلى  9املشاريع من 
سيتم العمل على توفير مناخ مؤسساتي وقانوني يساعد الباعث على االنتقال من القطاع غير املنظم إلى 
القطاع املنظم ووضع آليات مناسبة لتبسيط إجراءات إحداث املؤسسات وإحداث سجل تجاري موحد 

  .األنترناتعبر 
مليون دينار وذلك عبر  762املؤسسات الصغرى من صفقات عمومية تقدر قيمتها بـ ن يمكت وسيم أيضا

  .القيام ببعض اإلجراءات املرنة

ّأهدافّالبرنامج ّلتحقيق طة عمال على حسن تنفيذ األنشّأهمّاملشاريعّواألنشاةّالتيّتمّالقيامّبها
 وتحقيق النتائج املرجوة تّم: 
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  مشؤوع، 8619دراسة 
  مشروع، 3778تمويل 

  منتفعا، 1226تأمين حصص تحسيسية في مجال أخذ القرار للتوجه نحو العمل املستقل لفائدة 

  منتفعا،  30412تأمين دورات تكوينية في مجال املبادرة الخاصة لفائدة 

 و   300   ينمتكون و طلبة و تالميذ) املنتفعين عدد,,,(   منهي معهاهد،كلياتنتكوين)  مسابقات 4 تنظيم 
 التعاون ب التنمية اجل من املبادرة مشروع تنفذ اطار في( العدد في التثبت سيتم) 80 املرافقين عدد
 ....  مع

 الحملة هذه خالل وتم   2019سنة انجم التونس ي البريد مؤسسة مع نموذجية تجربة تنظيم تم 
 : التالية باملهام البريدين تكلي 

 الخاصة، للمبادرة الوطنية اإلستراتيجية ومحار أهداف حول  اإلعالم -
 ،;quot&إّنجم;quot& والتحفيزية التحسيسية الوطنية بالحملة التعري  -
 ة،املبادر  وفضاءات التشغيل مكاتب إلى الخاصة املبادرة في الراغبين توجيه -
 ،الخاصة املبادرة حول  للمعلومات الرقمية املصادر إلى املعلومة طالبي توجيه -
 2019 مارس)  الخاصة املبادرة بدعم املتعلقة واآلليات البرامج أهم حول  اإلعالم -

 باش اتكون ;quot& شعار تحت للحملة الثالثة املرحلة من الثاني الجزء تنظيم تم
 ملنهيا التكوين مراكز متربص ي من املنهي التكوين شباب واستهدفت; quot&تكون 

 ملتاحةا الفرص كل على اطالعهم بهدف املنهي للتكوين الوطنية املنظومة وخريجي
 .الخاّصة( مؤّسساتهم بعث على وتشجيعهم الخاصة املبادرة مجال في

  

 
 

 ّ2019نتائجّاألداءّوتنفيذّميزانيةّالبرنامجّلسنة: 

 تنفيذّميزانيةّالبرنامج: 1.2

 

 80م د أي بنسبة إنجاز  12بلغت جملة إنجازات برنامج املبادرة الخاصة على مستوى إعتمادات الدفع املفتوحة 
    686 15م د . وتجدر اإلشارة إلى أّن عدد املنتفعين بهذا البرنامج  بلغ  15مقارنة بجملة االعتمادات املرصودة  %
ّ

 :1جدولّعددّ

 مقارنةّبالتقديرات2019ّتنفيذّميزانيةّالبرنامجّلسنةّ
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ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقةّ)إعتماداتّالدفع(
ّ

 بيانّالنفقات

ّ 2019تقديراتّ
 2019إنجازاتّ

(2)ّ

ّاإلنجازاتّمقارنةّبالتقديرات

ّ(1-2امليلغّ)ّ(1قّمّتكميليّ)ّقّمّاألصلي
ّ ّ%نسبةّاإلنجاز

(2/1)ّ

 * * * * *ّنفقاتّالتصرف

      عمومي تأجير

      وسائل املصالح

      تدخل عمومي

 * * * * * نفقاتّالتنمية

      استثمارات مباشرة

      على امليزانية

      الخارجيةعلى القروض 

      تمويل عمومي

      علىّامليزانية

      علىّالقروضّالخارجية

 80 3000 12000 15000 15000 صناديقّالخزينة

 80 3000 12000 15000 15000 املجموعّالعام

ّ)*(ّمجموعّامليزانيةّدونّإعتبارّاملواردّالذاتية
ّ
ّ
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2019ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّبرنامجّالقيادةّواملساندةّلسنةّ
ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة

 

ّ

 ّتذكير:

 اسأسيجدر التوضيح أن املعطيات الواردة بجداول تنفيذ امليزانية والتحاليل املرافقة تمت على  -

 للهياكل من طرف الوزارة على منظومة أدب.  دفعاّاالعتماداتّاملفتوحة

 التي تم تخصيصها بعنوان برنامج املبادرة أنشطة العمل املستقلكذلك يجدر التذكير أنه وباستثناء 
ل املبرمج على الصندوق واملحمو  )برنامج مرافقة باعثي املؤسسات الصغرى والباعثين الشبان( الخاصة

أد( والتي تضهر في جداول 15000مباشرة على ميزانية الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل والبالغة )
( فإن بقية االعتمادات املخصصة للمبادرة الخاصة بالنسبة للتقرير الحالي  1امليزانية )الجدول عدد 

ّباعتبار2ّّهرّعلىّمستوىّإنجازاتّالبرنامجّعددّتض( 2019)التقرير السنوي لالداء لسنة  :"التشغيل"
لسنةّ وقدّتمّتالفيّهذاّاالشكالّاناالقّا2019تحميلهاّعلىّبرنامجّالتشغيلّفيّاملشروعّالسنويّلألداّء .ّ

 .2020منّاملشروعّالسنويّلالداءّلسنةّ

 والتسييرّالتأجيرّنفقات 

بالنسبة لنفقات العنوان األول ووفقا للمنهجية املعتمدة فقد تم تحميل النشاط املتعلق العمل املؤجر   -

ع لكن يتم العمل م)القيادة ووظائ  الدعم( والذي يضم نفقات العنوان األول على البرنامج التشغيل. 

( فضاء مبادرة و 20لغ عددها )مصالح الوكالة على تحديد نفقات التأجير املتعلقة بفضاءات املبادرة والبا

 ( وحدة.60وحدات النهوض باملؤسسات الصغرى والبالغ عددها )

 التدخالت 

التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي رةاإلستثمارات المباش التمويل العمومي صناديق الخزينة

0 0 0 0 0

15 000

0 0 0 0 0

12 000

2019تقديرات  2019إنجازات 
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ســاهم دخول حيز التطبيق للمخطط التنفيذي الســتراتيجية املبادرة الخاصــة في الرفع بصــفة تصــاعدية في 
)والتي  ة التالية كاالتيحيث تم برمجة تمويل األنشــــط 2022الى ســــنة  2019ميزانية املهمة ابتداءا من ســــنة 

 :تم تحميلها على ميزانية برنامج التشغيل(

  على موارد الصندوق الوطني للتشغيل: 

 أد(،25000) برنامج جيل جديد 

 أد(70000) املشاريع الصغرى املمولة عن طريق البنك التونس ي للتضامن، 

  (والباعثين الشبانأنشطة العمل املستقل )برنامج مرافقة باعثي املؤسسات الصغرى 
 .أد(15000)

 :على موارد التدخل العمومي 

أد FONAPRAM- (22000-الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى 
 (والتي لم تصرف في انتظار " تفعيل " االمر املنظم للصندوق 

 

 االستثمارات 

  ي الستراتيجية املبادرة الخاصة والتتم برمجة هذه االعتمادات لتمويل املخطط التنفيذي
 تمتد على ثالثة سنوات،

يرجع ضع  ) بالنسبة لالعتمادات املبرمجة على القروض الخارجية فهي لتمويل مشروع مبادرون
وكذلك ضع   دأ 2350االستهالك الى عدم صرف االعتمادات املرصودة ملشروع مبادرون واملقدرة ب 

تقدم انجاز املشاريع بصدد اإلنجاز واملمولة على املوارد العامة للميزانية حيث انه لم يتم صرف اال نسبة 
 أد (  60.4أد أي ما يعادل 850من جملة  % 7

 بالنسبةّللصندوقّالوطنيّللتشغيل،

اريع والباعثين أد لتمويل مختل  البرامج من ذلك دعم تمويل املش98500تم رصد مبلغ جملي بقيمة 
أد ( إضافة إلى تمويل برنامج جيل جديد من  70000واملؤسسات التضامنية والقروض الصغيرة  )

 3000أد ( و برنامج التكوين واإلدماج في إطار مشروع تونس الذكية "تونس الذكية" ) 25000الباعثين )
على للمحاماة.  والجدير باملالحظة أنه لم أد  لفائدة  برنامج دعم التكوين باملعهد األ 500أد (  باإلضافة إلى 

 .% 36أد من هذه االعتمادات أي بنسبة إنجاز ناهزت 35474يتم صرف اال مبلغ 
 

ب مبوبة حس بادرة الخاصةتبرز الجداول التالية مختل  مؤشرات قيس األداء املتعلقة ببرنامج امل
 األهداف التي تم عرضها آنفا:
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 وتحليلها:تقديمّلنتائجّاألداءّ 1.3

 السنوي  البرنامج إطار في تحقيقها إلى الوزارة تسعى الخاصة، املبادرة لبرنامج أهداف( 03) تحديد تم
مؤشرات( 06) إلى تفريعها تم وقد األداء على للقدرة . 

في األهداف هذه وتتمثل : 

 

املبادرة، ثقافة نشر: 1ّّعددّالهدف  

املؤسسات، إحداث دفع:2ّّّّعددّالهدف  

تبرز الجداول التالية مختل  املؤشرات املتعلقة  .الخاصة املبادرة منظومة حوكمة تطوير:   3ّعددّالهدف
ّ.ببرنامج القيادة واملساندة مبوبة حسب األهداف التي تم ضبطها

 

 ّنشرّثقافةّاملبادرة:1.3ّالهااااادف 

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2019ّو2018ّمقارنةّبينّ
2019ّمقارنةّإنجازاتّ

ّمقارنة

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

-مّ=ج
ّب

ّم/ب
%ّ

ّنعملياتّ ّاملنتفعين عدد
ّتحسيسيةّحولّاملبادرة

 13,11- 588 4- 1,90- 588- 412 30 000 35 000 31ّعدد

ّبحصصّ ّاملنتفعين عدد
ّالقرارّ ّألخذ تحسيس
ّالعملّ ّنحو ه للتوج 

 املستقل

 5,69- 74- 1,66 20 226 1 300 1 206 1ّعدد

ّ ّاملنجزة ّالتظاهرات عدد
 لتنميةّروحّاملبادرة

 ___ ___ ___ ___ ** 550 419ّعدد

 

ّ
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ّ
 :تفسيرّوتحليلّالنتائجّاملسجلة 

 املؤشر
وحدةّ
ّالقيس

ّنسبةّ 2018
 %اإلنجاز

ّنسبةّ 2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

اااددّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااااتّعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااينّنعمليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا املنتفعا
 سيسيةّحولّاملبادرةتح

 412ّ86.9 000ّ30 000ّ2583.3ّ35 1200ّ31ّعدد

اااددّ ا ا ا ا ا ا ا ا ااااصّعا ا ا ا ا ا ا ا ا اااينّبحصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا املنتفعا
اااهّ ا ااارارّللتوج  اااذّالقا تحسااايسّألخا

 نحوّالعملّاملستقل

 226ّ94.3 300ّ1 206ّ2192.7ّ1 55ّ1ّعدد

ااازةّ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااااهراتّاملنجا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااااددّالتظا ا ا ا ا ا ا ا ا عا
 لتنميةّروحّاملبادرة

ّ**ّ**72ّ419ّ581.9ّ550ّّعدد

 

 ّاملنتفعينّنعملياتّتحسيسيةّحولّاملبادرةعددّ:1.1.3ّ.مؤشر 
 

 

 الهيكلّاملسؤول
 وحدة
ّالقيس

 نسبة 2018
 %اإلنجاز

 نسبة 2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

الوطنيةّللتشغيلّالوكالةّ
 والعملّاملستقل

 412ّ86.9 000ّ30 000ّ2583.3ّ35 1200ّ31ّعدد

 

االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

ية حول عدد المنتفعين بعمليات تحسيس
المبادرة

ألخذ عدد المنتفعين بحصص تحسيس
لالقرار للتوّجه نحو العمل المستق

عدد التظاهرات المنجزة لتنمية روح
المبادرة

31 000

1 206 419

30 412

1 226
0

أ2018إنجازات  ج2019إنجازات 
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ذا ه مؤّشر "عدد املنتفعين بعمليات تحسيسية حول املبادرة"بالنسبة لــ %86.9بــ. تقدر انجازتسجيل نسبة  تم
فيما تطّورت مقارنة بسنة  2018ضمن هذا املؤّشر استقرار مقارنة بسنة  2019وسّجلت اإلنجازات لسنة 

 . % 35بنسبة  2017

ّ
 ّهّنحوّالعملّاملستقلعددّاملنتفعينّبحصصّتحسيسّألخذّ:2.1.3ّ.مؤشر  القرارّللتوج 

 

 

 املؤشر
 وحدة

ّالقيس 
 نسبة 2018

 %اإلنجاز 

 نسبة 2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز 

ّ ّللتشغيلّالوكالة الوطنية
 والعملّاملستقل

 55ّ1206ّ2192.7ّ1300ّ1226ّ94.3ّّعدد

 

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

ر     المنت  ي  ب مليا  ت سيسية  ول المبا ر   2019   2018  2017 لسنوا  تطو 

 
 

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

    سنة     سنة     سنة 

27561

31000
30412
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عــــــدد املنتفعـــــــين بحصــــــص تحســــــيس ألخـــــــذ مؤشر "بالنســـــــبة لــــــــ %94.3بــــــــ. تقــــــدر انجـــــــازتســــــجيل نســــــبة  تــــــم
فقــــــد شــــــهد هــــــذا املؤشـــــــر  2018". ومقارنــــــة بنســـــــق اإلنجــــــازات لســــــنة القــــــرار للتوّجــــــه نحــــــو العمــــــل املســــــتقل

 .% 1.7بنسبة  2019تطّور خالل سنة 

 

 ّعددّالتظاهراتّاملنجزةّلتنميةّروحّاملبادرة:3.1.3ّ.مؤشر 
 

 

 املؤشر
 وحدة

ّالقيس 
 نسبة  2018

 %اإلنجاز

 نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

ّ ّللتشغيلّالوكالة الوطنية
 والعملّاملستقل

72ّ419ّ581.9ّ550ّّّّمتخرج

 

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

لم تتوفر املعطيات بقاعدة البيانات خالل فترة اعداد التقرير بالتالي سيتم إعادة دراسة جدوى هذا املؤشر 
وطريقة االحتساب وجمع املعطيات وبالتالي اتخاذ القرار اما بمراجعته او مراجعة طريقة جمع واحتساب 

 البيانات. 

ّ

 ّدفعّاحداثّاملؤسساتّ:2.3ّالهااااادف 

 األداءمؤشراتّقيسّ
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2018ّمقارنةّبينّ
2019ّو

مقارنةّإنجازاتّ
ّمقارنة2019ّ

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

-مّ=ج
ّب

ّم/ب
%ّ

ّاملشاريعّ ّبين ّمن ّاملمولة ّاملشاريع نسبة
ّاملدروسة

%ّ30,6 35 43,8 13,2 43,14 8,8 25,14 

ّ

ّ

ّ
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 املؤشر
 وحدة 
ّالقيس

 نسبة 2018
 %اإلنجاز 

 نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

ّمنّ ّاملمولة ّاملشاريع نسبة
ّبينّاملشاريعّاملدروسة

%ّ41.2ّ30.6ّ74ّ35ّ43.8ّ125ّ

 74 8619 11590 73 8679 11830 عددّعدد املشاريع املدروسة

 75 3778 5069 78 3811 4880 عددّعدد املشاريع املمولة

 

ّمنّبينّاملشاريعّاملدروسةنسبةّ:2.2.3ّاملؤشرّ  املشاريعّاملمولة

ّ

 املؤشر
 وحدة 
ّالقيس

 نسبة  2018
 %اإلنجاز

 نسبة 2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز 

ّمنّ ّاملمولة ّاملشاريع نسبة
ّبينّاملشاريعّاملدروسة

%ّ41.2ّ30.6ّ74ّ35ّ43.8ّ125ّ

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

 املشاريع املمولة من بين املشاريع املدروسة"نسبة مؤّشر "بالنسبة لــ %125بــ. تقدر انجازتسجيل نسبة  تم
عموما  تراجع طفي  ضمن املشاريع املمولة وفقا ملا يبّينه الرسم  2019 -2017وسّجلت اإلنجازات خالل الفترة 

 البياني املوالي:
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نسبة المشاريع الممولة من بين المشاريع المدروسة
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2019ّحسبّالنوعّاالجتماعيّخاللّسنةّاملشاريعّاملدروسةّنسبةّ
 

  

مشر ع 3754  مشر ع 4865    
 

 

2019ّ-2018تاورّاملشاريعّاملدروسةّخالل-جدولّ
ّ

ّ%نسبةّالتاور2018ّ2019ّّّ
 0.7- 8619 8679ّعددّاملشاريعّاملدروسة

 
 0.7- 718 723 املعدل الشهري 

 
 8.2 4865 4497 منها لإلناث

 
 2.6 3851 3755 منها لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي

 
 

 

 

ر       2019   2018  2017 لسنوا  المشار   الممولةتطو 
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 ّتاويرّحوكمةّمنظومةّاملبادرةّالخاصةّ:3.3ّالهااااادف 

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2018ّمقارنةّبينّ
2019ّو

مقارنةّإنجازاتّ
ّمقارنة2019ّ

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

مّ
-=ج
ّب

ّم/ب
%ّ

ّاملشاريعّ ّبين ّاملمولةّمن ّاملشاريع نسبة
ّاملدروسة

%ّ44 50 42,3 -1,7 -3,86 -7,7 -15,40 

ّ

ّ
ّ

 املؤشر
 وحدة 
ّالقيس

 نسبة  2018
 %اإلنجاز

 نسبة 2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز 

ّالقااعّ ّمشاركة نسبة
ّالخاصّفيّمرافقةّالباعثين

%ّ48ّ44ّ91.7ّ50ّ42.3ّ86ّ

ّ

 االنجاز:تحليلّالفوارقّونسبةّ

 %86مبرمجة أي ما يعادل  %50مقابل   %42.3بــ.مشاركة القطاع الخاص في مرافقة الباعثين  نسبة بلغت
 . 2018كنسبة انجاز مسجال بذلك استقرارا مقارنة بسنة 

ّالتوجهاتّاملستقبليةّلتحسينّاالداء-3

وناتها من مك بمختل املبادرة تنمية ثقافة سيتم العمل خالل الفترة القادمة على مزيد تكريس وتدعيم   

عبر تركيز آليات جديدة تمكن من  الباعثين الشبان وشامل لفائدة مسار مرافقة متكامل خالل تحديد

41

42

43

44

أ ج

2018إنجازات  2019إنجازات 

44

42,3

نسبة المشاريع الممولة من بين المشاريع المدروسة
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 علىمل الع سيتواصلمندمجة كما  مقاربة تشاركية جهوية ومحليةتسهيل بعث املشاريع باالعتماد على 

 التالية:املحاور االستراتيجية 

 الخاصة:ّتنميةّثقافةّاملبادرة 

، مكونين ساتذة،أتكوين املرافقين )والطلبة واملتكونين من خالل تنظيم املسابقات لفائدة التالميذ  -

 (،مستشاري تشغيل

  ة الخاصة،لدفع ثقافة املبادر  تحسيسيةتنظيم حمالت وطنية  -

جال املبادرة م والفاعلين فيتعزيز املحيط البيداغوجي عبر شراكات بين مؤسسات التكوين املنهي  -

   .الخاصة
 

 ّّالخاصة:حوكمةّمنظومةّاملبادرة

 ،حوكمة املبادرة الخاصةلاحداث هيكل  -

 .املعنية والهياكل ت اتشبيك تدخل مختل  الوزار  -
ّ

 ّّمنّخالل:ّلىّالتمويلإتسهيلّالنفاذ

 ،التمويلتنويع آليات  -

 ،تطوير منظومة ضمان القروض -

 .(injection de levée de fondsبلورة آليات لدفع نمو املؤسسات ) -

 
 :ّتسهيلّالنفاذّإلىّالسوق

 ّ:ّتبسيطّاإلجراءاتّاإلدارية

 تطوير منصة املبادر الذاتي  -
 ّوذلكّباالعتمادّعلى:ّّتاويرّبرنامجّمتكاملّملرافقةّالباعثين

                                                          بالجهات، ومكامن التشغيلبلورة برامج مرافقة تراعي حاجيات الباعثين  -

                                إرساء وتهيئة فضاءات مبادرة نموذجية،  -
 ،تطوير برنامج مرافقة خاص باملصدرين ألول مرة -

 ومتابعة الباعثين،تطوير منصة الكترونية ملرافقة  -

 بالتنسيق مع مشروع "مبادرون" تطوير ومراجعة برامج املرافقة -



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 144 

 

 

 ّحوكمةّالعملّالتشاركيّبينّمختلفّاملتدخلينّوذلكّمنّخاللّوضعّقانونّينظم

 .قااعّاالقتصادّاالجتماعيّوالتضامني
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 : 9البرنامج عدد  

 القيادة والمساندة

يس البرنامج: يد العربي الزواوي  رئ  الس

ر عام المصالح المشتركة                  ي مد
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ّالتقديمّالعام

 
باألساس  ويهدف والتشغيل املنهي النواة األساسية ملساندة برنامجي التكوين يمثل برنامج القيادة واملساندة
 العمل اإلداري ومواكبة التكنولوجيات الحديثة من خالل: إلى الرفع من مردودية ونجاعة

 

  ؛تحسين التصرف في املوارد البشرية وتطوير وترشيد التصرف اإلداري 

  لتجهيزات ل واالستغالل األمثلتطوير سير النظم املعلوماتية وشبكات االتصال بالوزارة
اإلدارية على خدمات الواملنظومات اإلعالمية والسهر على صيانتها وضمان حسن 

 ؛الخط

  شي ؛واألر  في الوثائقتحسين التصرف في املعدات والوسائل وانجاز برامج التصرف  

 ؛ترشيد استهالك الطاقة 

 تطوير االستشراف والتقييم واألداء. 
 

 لقدرةل السنوي  برنامجها إطار في تحقيقها إلى تسعى واملساندة، القيادة لبرنامج أهداف( 04) تحديد تم
 التوالي: على وهي األداء، على

 

 ّّتحسينّالتصرفّفيّاملواردّالبشرية1الهدف:. 

 ّّتاويرّاملنظومةّاملعلوماتية2الهدف:. 

 ّّتحسينّالتصرفّفيّاملعداتّوالبناءات3الهدف:. 

 ّّتاويرّاملتانعةّوالتقييمّواالستشراف4الهدف:.ّ
 

 التوالي: على وهما فرعيين برنامجين الى البرنامج هذا وينقسم
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 والتقييم والرقابة القيادة :1 عدد فرعي برنامج. 

 الوسائل في والتصرف املساندة :2 عدد فرعي برنامج. 

 
 
 
 
 
 

القيادةّواملساندة: 9البرنامجّعددّ

املساندةّ: 2البرنامجّالفرعيّعددّ
والتصرفّفيّالوسائل

االداراتّالجهوية
ّالعامةّ االدارة

ةاملشتركللمصالح

التنظيمّواالساليبّ. ا
واالعالمية

الشؤونّاملالية.ا

ادارةّالشؤونّاالدارية

القيادةّ: 1البرنامجّالفرعيّعدد
والرقابةّوالتقييم

االدارةّالعامةّللمرصدّ
الوطنيّللتشغيلّ

واملهارات

التحاليلّوالتوقعات.ا

جمعّومعالجةّ.ا
املعايات

التفقديةّالعامة الديوان

مكتبّالشؤونّ
القانونية

التعاونّالدوليّ
والعالقاتّالخارجية

مكتبّالتنسيق

مكتبّمتانعةّقراراتّ
مجلسّالوزراء

االعالمّوالتوجيهّ.ا
املنهيّواالتصال

مكتبّالضبطّاملركزي

االدارةّالعامةّ
ّ لالستشراف

ةوالتخايطّوالبرمج

االستشرافّ.ا
والتخايط

وحدةّالتصرفّفيّ
امليزانيةّحسبّ

االهداف
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 تذكير:

تمت مراجعة خارطة البرنامج بمناسبة أشغال التنزبل العملياتي وتبعا لإلطار املرجعي املحيين للمنهجية املعتمدة، 

 ، حيث أصبح البرنامج يتكون من:2020لألداء لسنة وقد تم ادراج ذلك في املشروع السنوي 

 ،"برنامج فرعي وحيد: " القيادة واملساندة والتصرف في الوسائل 

  :القيادة،     -وحدتان عمليتان 

 املساندة، -
 

 

 2017ّلبرنامجّالقيادةّواملساندةّلسنةّّةاالستراتيجيقديمّعامّلإلنجازاتّت -2

 :يلي فيما" القيادة واملساندة" برنامج تحت املنضوية الفرعية البرامجتمحورت أنشطة 

 :ّالقيادةّوالرقابةّوالتقييم1ّإنجازاتّالبرنامجّالفرعيّعددّ 1.1

 ،انجاز دراسات حول سوق الشغل 

 ،انجاز دراسات حول واقع التكوين املنهي بتونس 

  اصدار نشريات تحوصل املعطيات اإلحصائية حول نسب البطالة وعدد العاطلين عن
 ادماجهم بسوق الشغل، العمل الذين تم

 ،تحليل البيانات املتعلقة بواقع سوق الشغل بتونس 
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 فيّالوسائلّّّّّّّّّ:ّالتصرف2إنجازاتّالبرنامجّالفرعيّعددّ 1.2

 ،القيام بدورات تكوينية لفائدة أعوان الوزارة 

 ،القيام بالتهيئات واإلصالحات الضرورية للمباني واملعدات 

  اإلدارية املبرمجة،اقتناء التجهيزات واملعدات 

 ،"انجاز العمليات املالية املتعلقة بالتعهد والصرف عن طريق منظومة "أدب 

  بالتنسيق مع جميع اإلدارات املركزية والجهوية  2019اعداد ميزانية الوزارة لسنة
 املعنية،

  اعداد البرمجة السنوية للنفقات بالتنسيق مع رؤساء البرامج ووحدة التصرف في
 سب األهداف،امليزانية ح

 ،القيام بجميع االحتياطات الواجب اتخاذها قصد االقتصاد في الطاقة 
 

 2019نتائجّالقدرةّعلىّاألداءّوتنفيذّميزانيةّالبرنامجّلسنةّ -3

 :تنفيذّميزانيةّالبرنامج 1.4

أد من جملة 18801أي ما يعادل  %84االعتمادات املرصودة للبرنامج بنسبة  صرف 2019 سنة خالل تم
لى ع والتي سيتم العمل أد، ويبقى فارق اإلنجاز راجع الى التأخر في انجاز بعض مشاريع التنمية22362

  تقليصه من خالل البرمجة الجيدة وحسن التنفيذ .
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 :1جدولّعددّ

 مقارنةّبالتقديرات 2019تنفيذّميزانيةّالبرنامجّلسنةّ

ّحسبّطبيعةّالنفقةّ)اعتماداتّالدفع(التوزيعّ
ّ

 2019ّإنجازات الفارّق نسبةّاإلنجاز%
ّتكميلي ّق.م.

2019ّ
 د1000الوحدةّ 2019ّق.م

 نافقاتّالتصرف 16600,1 17311,6 17216,9 94,7- 99

 التأجير العمومي 12819,1 13253,5 13196,8 56,7- 99,6
 وسائل املصالح 3421 3420,9 3398,2 22,7- 99
 التدخل العمومي 360 637,1 621,9 15,2- 98
 نافقاتّالتنمية 5050 5050 1584,1 3465,9 31

ّاملباشرةّاالستثمارات 5050 5050 1584,1 3465,9 31
ّعلىّاملواردّالعامةّللميزانية 5050 5050 1584,1 3465,9 31
ّعلىّمواردّالقروضّالخارجيةّاملوظفة 0 0 0 0 0
ّالعموميالتمويلّ 0 0 0 0 0
ّعلىّاملواردّالعامةّللميزانية 0 0 0 0 0
ّعلىّمواردّالقروضّالخارجيةّاملوظفة 0 0 0 0 0
 صناديقّالخزينة 0 0 0 0 0

ّمجمااوعّامليزانية)*( 21650,1 22361,6 18801 3560,6 84
ّ

 املوارد الذاتية اعتباردون )*( مجموع امليزانية 

 

2019ّلسنةّّالقيادةّواملساندةنجازاتّميزانيةّبرنامجّإتقديراتّّومقارنةّبينّ:1رسمّبيانيّعددّ

ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقة

 

التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي اإلستثمارات 
المباشرة

التمويل العمومي صناديق الخزينة

12548

2232

360

2 035

0 0

11722

3212

360 1150
0 0

2018تقديرات  2018إنجازات 
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 تقدم الجداول التالية تفصيل لتنفيذ ميزانية البرنامج حسب البرامج الفرعية وبالنظر لطبيعة النفقة:
 

ّ:2جدولّعددّ
ّمقارنةّبالتقديرات2019ّّتنفيذّميزانيةّبرنامجّالقيادةّواملساندةّلسنةّ

ّالتوزيعّحسبّالبرامجّالفرعية
 

2019ّّق.م.ت 2019ّإنجازات الفارّق نسبةّاإلنجاز% اااانّالبرامجّ 2019ّق.م ا ا ا ا ا ا ا ا  الفرعيةبيا

ّوالرقابةّوالتقييمّالقيادة 3183,1 2912,1 2804,5 107,6- 96
 التصرفّفيّالوسائل 18467 19449,5 15996,5 3453- 82

ّجمااوعّامل 21650,1 22361,6 18801 3560,6 84
 

 

ّمقارنةّبينّتقديراتّوإنجازاتّميزانيةّالبرامجّالفرعية:2رسمّبيانيّعددّ

2019ّلسنةّّ
 

 

 

 

 

 

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

البرنامج الفرعي
1

البرنامج الفرعي
2

2996

15179

2759

13685

2018إنجازات  2018تقديرات 
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ّ

 :ّتحليلّالنتائج

 موزعة كاالتي: ، 99%بلغت نسبة االنجاز الجملية مليزانية البرنامج 

  :99%نفقات التصرف، 

   :31نفقات التنمية % ، 

 

  نفقاتّالتصرف:

حيث تم تقريبا استهالك كل االعتمادات املفتوحة. باستثناء مبالغ   %99بلغت نسبة اإلنجاز للعنوان األول 
بسيطة على وسائل املصالح والتي سيتم العمل على تجاوزها من خالل البرمجة الدقيقة وكذلك عدم 

 استهالك جميع االعتمادات املخصصة للتدخل العمومي واملتعلقة اساسا باقتناء تذاكر االكل.

 نفقاتّالتنمية:ّ

أد مقابل اعتمادات مرصودة بقيمة 1584بقيمة  اعتمادات صرف تم فقد التنمية العتمادات ةبالنسب
حيث ساهم  تأخر انجاز أشغال بناء مقر املصالح املركزية للوزارة  %31 تقدر بــ انجاز بنسبة أي أد،5050

 وبناء مقر املركب الجهوي لتشغيل بسليانة في عدم صرف االعتمادات املبرمجة.

 صناديقّالخزينة:ّ

 برمجة نفقات على مستوى صناديق الخزينة.  2019لم يتم صلب ميزانية سنة 
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ّ

 

 :3جدولّعددّ

ّ:ّالقيادةّوالتقييمّواالستشراف1تنفيذّميزانيةّالبرنامجّالفرعيّعدد
 مقارنةّبالتقديرات2019ّلسنةّّ

 الدفع(التوزيعّحسبّطبيعةّالنفقةّ)اعتماداتّ
ّ

 2019ّإنجازات الفارّق نسبةّاإلنجاز%
ّق.م.تكميلي

2019ّ
 د1000الوحدةّ 2019ّق.م

100 -10,5 2741,6 2752,1ّ  نافقاتّالتصرف 3023,1

 التأجير العمومي 3023,1 2752,1 2741,6 10,5- 100
 وسائل املصالح 0 0 0 0 0
 التدخل العمومي 0 0 0 0 0
 التنميةنافقاتّ 160 160 62,9 97,1- 39

ّاملباشرةّاالستثمارات 160 160 62,9 97,1- 39
ّعلىّاملواردّالعامةّللميزانية 160 160 62,9 97,1- 39
ّعلىّمواردّالقروضّالخارجيةّاملوظفة 0 0 0 0 0
ّالتمويلّالعمومي 0 0 0 0 0
ّعلىّاملواردّالعامةّللميزانية 0 0 0 0 0
ّاملوظفةعلىّمواردّالقروضّالخارجيةّ 0 0 0 0 0
 صناديقّالخزينة 0 0 0 0 0

ّجمااوعّامل 3183,1 2912,1 2804,5 107,6- 96
 

 دون إعتبار املوارد الذاتية)*( مجموع امليزانية 
 

 تحليلّنتائجّاستهالكّامليزانية:

وهي الحدود  %96بلغت نسبة استهالك امليزانية بالنسبة للبرنامج الفرعي "القيادة والتقييم واالستشراف" 
التي يتم سنويا إنجازها باعتبار هامش الخطأ القار. يبقى العمل على مزيد احكام البرمجة على مستوى 

أد 63مشاريع املرصد الوطني للتشغيل واملهارات والتي لم يتم استهالك سوى مبلغ  نفقات التنمية وتحديدا
 أد مبرمجة.160من جملة 
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 :4جدولّعددّ

ّ:ّاملساندةّوالتصرفّفيّالوسائل2البرنامجّالفرعيّعددتنفيذّميزانيةّ
 مقارنةّبالتقديرات2019ّلسنةّّ

ّالتوزيعّحسبّطبيعةّالنفقةّ)إعتماداتّالدفع(

 2019ّإنجازات الفارّق نسبةّاإلنجاز%
ّق.مّتكميلي

2019ّ
 د1000الوحدةّ 2019ّق.م

 نافقاتّالتصرف 13577 14559,5 14475,3 84,2- 99

 التأجير العمومي 9796 10501,4 10455,2 46,2- 100
 وسائل املصالح 3421 3420,9 3398,2 22,7- 99
 التدخل العمومي 360 637,1 621,9 15,2- 98
 نافقاتّالتنمية 4890 4890 1521,2 3368,8- 31

ّاملباشرةّاالستثمارات 4890 4890 1521,2 3368,8- 31
ّالعامةّللميزانيةعلىّاملواردّ 4890 4890 1521,2 3368,8- 31
ّعلىّمواردّالقروضّالخارجيةّاملوظفة 0 0 0 0 0

ّالتمويلّالعمومي 0 0 0 0 0

ّعلىّاملواردّالعامةّللميزانية 0 0 0 0 0
ّعلىّمواردّالقروضّالخارجيةّاملوظفة 0 0 0 0 0
 صناديقّالخزينة 0 0 0 0 0

ّجمااوعّامل 18467 19449,5 15996,5 3453- 82
 

 املوارد الذاتية اعتباردون )*( مجموع امليزانية 

 :تحليلّنتائجّاستهالكّامليزانية 

ويرجع ذلك الى االنخفاض  %82بلغت نسبة االنجاز للبرنامج الفرعي:" املساندة والتصرف في الوسائل" 
اذ تم التعهد بنفقات لم  31%الكبير في استهالك االعتمادات املفتوحة ضمن نفقات التنمية والتي بلغت 

 . 2019وسيتم إنجازها دفعا خالل سنة  2018يتم دفعها خالل سنة 
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 تقديمّلنتائجّالقدرةّعلىّاألداءّوتحليلها: 1.5

هداف التي تم األ  تبرز الجداول التالية مختل  املؤشرات املتعلقة ببرنامج القيادة واملساندة مبوبة حسب
 ضبطها.

 البشريةّاملواردّفيّالتصرفّتحسينّ:1.3ّّالهااااادف 

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2019ّو2018ّمقارنةّبينّ
2019ّمقارنةّإنجازاتّ

ّمقارنة

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

-مّ=ج
ّب

ّم/ب
%ّ

 0,00 0 16,67 9 63 63 54ّ% نسبة التأطير

نسبة األعوان املتمتعين 
تكوينية واحدة بدورة 

 على األقل

%ّ21 35 34 13 65,05 -1 -2,86 

ّ

 

 :تفسير وتحليل النتائج المسجلة 

 املؤشر
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

 100 63 63 90,0ّ 54 60ّ% التأطيرنسبة 

نسبة األعوان املتمتعين 

واحدة على بدورة تكوينية 

 األقل

% 35 20.6 58,9 35 34 97 

ّ
ّ

0

10

20

30

40

50

60

70

أ ج

2018إنجازات  2019إنجازات 

54

63

21

34

نسبة التأطير نسبة األعوان المتمتعين بدورة تكوينية واحدة على األقل



  

MOHAMED ANIS ZEKRI 156 

 

 ّالتأطيرنسبةّ:1.1.3ّاملؤشرّعدد 
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

 100 63 63 90,0ّ 54 62ّ% الشؤونّاإلداريةّإدارة

ّ

 :تحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز 

ّ

حيث لم يتم الترخيص في انتداب  2018استقرارا مقارنة بسنة  2019شهدت نسبة التأطير خالل سنة 
رغم النية في انتداب إطارات إضافية لتدعيم مختل  هياكل  2019إطارات ضمن ميزانية الوزارة لسنة 

 الوزارة.
 

 نسبةّاألعوانّاملتمتعينّبدورةّتكوينيةّواحدةّعلىّاألقلّّ:2.1.3ّّعددّشرّؤامل 
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

 97 34 35 58,9 20.6 25 % الشؤونّاإلداريةّإدارة

ّ

 :ّتحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز

من جملة أعوان  % 34عونا أي بنسبة  219، 2019بلغ عدد االعوان املتمتعين بدورة تكوينية خالل سنة 
 الوزارة، ويتوزع هؤالء االعوان كما يلي:

 130 ،ذكور 

 89 .اناث 

البرمجة والتنفيذ اذ تم اجراء ( الى صعوبات على مستوى % 35ويعود عدم انجاز النسبة املبرمجة )
 استشارات للقيام بدورات تكوينية لكنها لم تتم.
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 املعلوماتيةّاملنظومةّتاويرّ:2.3ّّالهااااادف 

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2019ّو2018ّمقارنةّبينّ
2019ّمقارنةّإنجازاتّ

ّمقارنة

ّأ-جدّ=ّّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

ّب-مّ=ج
ّم/ب
%ّ

عددّالحواسيبّ
املخصصةّللتصرفّ

ّبالنسبةّلعددّاألعوان
%ّ100 100 100 0 0,00 0 0,00 

 0,00 0 0,00 0 100 100 100ّ% نسبةّالتغايةّباالنترنات

 0,00 0 0,00 0 100 100 100ّ% نسبةّالتغايةّباالنترانات

         

 

 املؤشر
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

ّاملخصصةّ عددّالحواسيب
ّلعددّ ّبالنسبة للتصرف

 األعوان

%ّ100 100 100 100 100 100 

 نسبةّالتغايةّباالنترنات
% 100 100 100 100 100 100 

 نسبةّالتغايةّباالنترانات
%ّ100 100 100 100 100 100 

ّ
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ّمالحظة:ّ
مراجعة مؤشرات تطوير املنظومة املعلوماتية بالتنسيق مع رئيس برنامج القيادة واملساندة وإدارة تمت 

التنظيم واألساليب واإلعالمية في إطار أشغال مراجعة إطار أداء برنامج القيادة واملساندة طبقا للمذكرة 
 اعتبارها حققت الهدفالتوجيهية حول وضع اطار أداء مشترك ليتم التخلي على املؤشرات الحالية ب

املطلوب وتعويضها بمؤشر نجاعة يعكس فعليا مساعي البرنامج في تطوير املنظومة املعلوماتية، وهو: 
 تغطية تطبيقات املنهي".  لمعد»

ّ

 عددّالحواسيبّاملخصصةّللتصرفّبالنسبةّلعددّاألعوان:1.2.3ّشرّعددّّؤامل 
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

إدارة التنظيم واألساليب 

 واإلعالمية
%ّ100 100 100 100 100 100 

 :ّتحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز

عدد املنتدبين الجدد وعدد الحواسيب التي زال االنتفاع بها للمحافظة  اعتمادعند تحديد الحاجيات يقع 
 .100، وبالتالي نالحظ أن نسبة اإلنجاز %100على نسبة امتالك %

 

 ّباالنترنتنسبةّالتغايةّ:2.2.3ّاملؤشر 
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

إدارة التنظيم واألساليب 

 واإلعالمية
%ّ100 100 100 100 100 100 

ّ

 :ّتحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز

وهو  (IPMPLS)تم انجاز مشروع تركيز شبكة اتصالية مندمجة من الجيل الجديد ذات سعة تدفق عالية 
ة الياف بصري األنترنات عن طريق خطوط ما مكن من ربط جميع االدارات الجهوية واملركزية بشبكة

(fibre optique)  ذات قوة تدفق عالية مما تسمح لربط كل اإلطارات املتواجدة باإلدارات املعنية . 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///G:/gbo/indicateurs%20&amp;%20TB/base%20indicateurs/analyse%20indicateurs/1.1.2%20نسبة%20تغطية%20طلبات%20الشغل%20الاضافية.docx
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 باالنترانتنسبةّالتغايةّ:3.2.3ّاملؤشرّعدد 
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

إدارة التنظيم واألساليب 

 واإلعالمية
%ّ100 100 100 100 100 100 

ّ

 :ّتحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز

 .كل اإلطارات املتواجدة جهويا أو مركزيا مرتبطة بشبكة األنترانت
 

 والبناءاتّاملعداتّفيّالتصرفّتحسينّ:3.3ّّّالهااااادف 

 مؤشراتّقيسّاألداء
ّوحدة
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2019ّو2018ّمقارنةّبينّ
2019ّمقارنةّإنجازاتّ

ّمقارنة

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

ّب-مّ=ج
ّم/ب
%ّ

ّالتجهيزاتّ ّتجديد نسبة
ّواملعدات

%ّ17 21 15 -2 -11,76 -6,00 -28,57 

ّالتجهيزاتّ ّصيانة نسبة
 والبناءات

%ّ17 20 20 3 17,65 0,00 0,00 

 0,00 0,00 0,00 0 2 2 2ّعددّ آجالّالتدخل

 200,00- 2,00 1,08- 13,8 1 1- 12,8-ّ% نسبةّاالقتصادّفيّالااقة
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 :تفسيرّوتحليلّالنتائجّاملسجلة 

 املؤشر
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

ّالتجهيزات ّتجديد ّنسبة
 واملعدات

%ّ18 17 106ّ 21 15 72 

ّالتجهيزاتّ ّصيانة نسبة
 والبناءات

% 18 17 100ّ 20 20 100 

 100 2 2 100ّ 2 2ّعددّاأليام آجالّالتدخل

  1 -1 1280ّ -12.8 -1ّ%ّنسبةّاالقتصادّفيّالااقة

 

 ّسبةّتجديدّالتجهيزاتّواملعدات:ن1.3.3ّاملؤشرّعدد 
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

إدارةّالشؤونّاملاليةّ
 واملبانيّواملعدات

%ّ15ّ17ّ106ّ%ّ21ّ15ّ72ّ

 :ّتحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز

 اتقتناءنتيجة عدم  التمكن من انجاز جميع اال % 72تحقيق نسبة انجاز تقدر بــ  2019سنة  خاللتم 
وسائل و تجهيزات تمثلت خاصة في أثاث املكاتب واملكيفات وآالت الفاكس وآالت النسخ املبرمجة بسبب 

 قصد تجديد التجهيزات التي لم تعد صالحة لالستعمال. واملعدات االعالمية النقل
 

 ّنسبةّصيانةّالتجهيزاتّوالبناءات:2.3.3ّاملؤشرّعدد 

ّ

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2017
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

إدارة الشؤون املالية 

 واملباني واملعدات
% 17 17 %100 20 20 100 

ّ

 :تحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز 

كنسبة  %20الترفيع في تقديرات املؤشر الى  2019تم خالل املشروع السنوي للقدرة على االداء لسنة 
لصيانة التجهيزات والبناءات وهي نسبة جد طيبة مقارنة بقدرة االنجاز الحالية للهيكل املسؤول. وهذا 
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 الشبكاتو  واملكيفات املصاعد صيانة في الخاصة الشركات مع املبرمة العقود راجع باألساس الى تنفيذ
 وآالت داريةاال  للسيارات يانة الدوريةبالص بالصيانة الوقائية والدورية. كما تم القيام والقيام الهاتفية
 والطباعة وجميع التجهيزات اإلدارية األخرى.  النسخ

 

 ّآجالّالتدخل:3.3.3ّاملؤشرّعدد 
ّ

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

إدارة الشؤون املالية 

 واملعداتواملباني 
 100 2 2 100% 2 2ّيوم

ّ

 :تحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز 

الصيانة والتي تتيح للوزارة التدخل اآلني عند وقوع اعطاب  عقود تنفيذ على مواصلة الوزارة حرصت
 بالتجهيزات واملعدات اإلدارية او بشبكة الهات  او بالشبكة الكهربائية للوزارة وذلك قصد التقليص في

  اإلداري. األداء نجاعة على املحافظة من أجل التدخل اجال
 

 ّنسبةّاالقتصادّفيّالااقة:4.3.3ّاملؤشرّعدد 
 

 الهيكلّاملسؤول
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

إدارةّالشؤونّاملاليةّ
 واملبانيّواملعدات

%ّ1- 12.8- 1280ّ% 1- 1  

ّ

 :ّتحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز

أل  كيلو واط خالل  531أل  كيلو واط مقارنة بـــ  541فقد تم استهالك  2019بالنسبة إلنجازات سنة 
الشيئ الذي يفسر عدم تحقيق النسبة املبرمجة هذا املؤشر، ويرجع ذلك اساسا إلى انه  2018سنة 

 جميع لىع للطاقة املقتصدة الفوانيس بتعميم وذلك الطاقة لترشيد الالزمة التدابير بالرغم من اتخاذ
 لصقاتامل بوضع كذلك األضواء إلطفاء املكاتب جميع بتفقد الليلي الحارس وتكلي  الوزارة إدارات

 االستهالك يف شطط وجود صورة في نظر لفت مذكرات توجيه إلى باإلضافة االستهالك بترشيد املتعلقة
 املستهلكة فانه لم يتم تحقيق نسبة وللمبالغ الطاقة استهالك لكميات متابعة جداول  مسك وكذلك

 .االقتصاد في الطاقة املبرمجة وسيت العمل في السنوات القادمة على مزيد التقليص في استهالك الطاقة
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 واالستشرافّوالتقييمّاملتانعةّتاويرّ:4.3ّّّالهااااادف 

 مؤشراتّقيسّاألداء
وحدةّ
ّاملؤشر

إنجازاتّ
2018ّ

تقديراتّ
2019ّ

إنجازاتّ
2019ّ

2019ّو2018ّمقارنةّبينّ
2019ّمقارنةّإنجازاتّ

ّمقارنة

ّأ-دّ=ّجّجّبّأ
ّد/أ
%ّ

-مّ=ج
ّب

ّم/ب
%ّ

عددّالدراساتّ
ّوالنشرياتّاملنجزة

%ّ26 34 26 0 0,00 -8 -23,53 

 

 املؤشر
وحدة 
ّالقيس

نسبة  2018
 %اإلنجاز

نسبة  2019
 إنجازات تقديرات إنجازات تقديرات %اإلنجاز

ّوالنشرياتعددّالدراساتّ
 املنجزة

%ّ31 26 84 34 26 76.5 

ّ

 

 :ّتحليلّالفوارقّونسبةّاالنجاز

يعود السبب الرئيس ي في الفارق بين ما هو مبرمج واملنجز إلى عدم توفر املوارد البشرية املقررة من خالل  
اإلنتدابات لتعويض اإلطارات التي تشتغل ضمن الفريق املكل  بإنجاز املشاريع الخاصة بتأهيل منظومة 

 التكوين املنهي. 

والنشريات املنجزة وفقا  د الدراسات والتحاليلمن املنتظر أن تشهد السنوات املقبلة ارتفاعا في عد
لألهداف الكمية املحددة وكنتيجة طبيعية للتنظيم الجديد املقترح للمرصد الوطني للتشغيل واملهارات 

 ولإلنتدابات الجديدة املقررة ان تمت املوافقة عليها.
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ّ

ّالتوجهاتّاملستقبليةّلتحسينّاألداء
 

  الضروري ملختل  برامج املهمة ومعاضدة جهود رؤساء العمل على توفير الدعم اللوجيستس
 البرامج على حسن أداء مهامهم

 العمل على تحسين نسبة استهالك االعتمادات املبرمجة ملختل  مشاريع الوزارة 

 العمل على دعم تنفيذ خطط االستراتيجيات في مجاالت التكوين املنهي والتشغيل وامليادرة الخاصة 

 ملعلومات بالوزارة ورقمنة الخدمات املقدمة.العمل على تطوير نظم ا 

 يع باإلدارة واتخاذ جم الطاقة استهالك لترشيد بها املعمول  االجراءات تطبيق العمل على متابعة
 التدابير الالزمة لهذا الغرض.

  املحافظة على نسبة التأطير من خالل توجيه االنتدابات مع مراعاة الحاجيات املتأكدة لإلدارات
 للوزارة.التابعة 

  العمل على تكوين اطارات الوزارة من خالل تنظيم دورات تكوينية في جميع املجاالت قصد الرفع
 من 

  مواصلة االعتناء بالبناءات من خالل الصيانة الدورية للمقرات املركزية والجهوية 

 ّنجازإ في ريعسالت خالل من االنترنات بشبكة ربطها ومواصلة الجهوية االدارات بتجهيز االكثر العناية
 .عالية سعة ذات ومعلومات اتصال شبكة إلى املرور مشروع

 

 
 

 

 


