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 ةµاملحور األعل: التقديم العام للمهم
 

 تقديم استراتيجية القطا  عاملهمة:  .1

إعداد  ىخاصة عل الرياضة واالدماج املنهي حالياالشباب و  –سابقا  تعمل وزارة التكوين املنهي والتشغيل

ذا اإلطار والسهر على تنفيذها وتقييمها. وفي ه املخططات القطاعية في التكوين املنهي والتشغيل واملبادرة الخاصة

ل في : 
ّ
 تم ضبط ثالث استراتيجيات قطاعية تتمث

 ،ة إصالح املنظومة الوطنية للتكوين املنهي
ّ
ومة التكوين منظوتأهيل تطوير  لىوالتي تهدف خاصة إ خط

 ،2016والرفع من أدائها والتي انطلق تنفيذها سنة املنهي 

  ،تصور وإنجاز الخطط والبرامج واآلليات  والتي تهدف خاصة إلى االستراتيجية الوطنية للتشغيل

 ، 2017والتي انطلقت أشغالها سنة  وتيسير اإلدماج املنهي يةالتشغيل الكفيلة بتحسين

 ادية من املساهمة في التنمية االقتص والتي تهدف باألساس إلى راتيجية الوطنية للمبادرة الخاصةاالست

خالل وضع البرامج الكفيلة بدفع املبادرة الخاصة واالقتصاد االجتماعي والتضامني )االقتصاد 

 .2016وقد تمت املصادقة على املحاور االستراتيجية موفى سنة  األخضر، مهن الجوار...(

 :في املرحلة القادمة هم محاور عمل الوزارة أل  ما يلي ملخصفي و

 :في مجال التكوين املنهي 

 العمل على:   2021مواصلة لجهود الوزارة في تثمين قطاع التكوين املنهي سيتم سنة 

  عتنويع االختصاصات،الترفيع في طاقة استغالل مواكز التكوين املنهي   

 تات،الترفيع في طاقة اإليواء باملبي 
 

  :تطويو حوكمة مواكز التكوين املنهي من خالل 
 

  إعطاء مراكز التكوين املرونة الكافية للتسيير واالستجابة لحاجيات القطاعات االقتصادية في

  (، 1) أحواض التشغيل الراجعة لها بالنظر

 نشاط ال تعزيز دور املنظمات املهنية ودعم املقاربة التشاركية في مجال التكوين والتدريب لدعم

 االقتصادي، وتطوير الشراكة بين جهاز اإلنتاج ومنظومة التكوين ومحيط العمل بمختلف مكّوناته، 

                                                           
 املصادقة علية والذي تمت ، إحالة مشروع أمر حكومي إلى مصالح رئاسة الحكومة حول تنظيم وسير مراكز التكوين املنهي2018تّم للغرض خالل شهر أفريل 1

 مؤخرا ضمن مجلس وزاري.
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  ترسيخ مفهوم املواطنة واالعتزاز باالنتماء للتكوين املنهي، وتطوير املسائل املتعلقة باإلقامة واالعاشة

نهي بما يمة داخل مركز التكوين املوالنقل والترفيه ودعم األنشطة الثقافية لتأمين بيئة مناسبة وسل

  .قد يساهم في الترفيع في طاقة االستيعاب وتحسين صورة التكوين املنهي
 

 :افقة في مواكز التكوين املنهي من خالل  تطويو منظومة املو
 

 ،إحداث سلك جديد لإلحاطة باملتكونين والعالقة باملحيط 

 لحياة لبيداغوجي واالجتماعي( واملرافقة للدخول في امرافقة املتكونين طيلة فترة التكوين )في املحيط ا

 ،املهنية من خالل املساعدة على القيام بالزيارات إلى املؤسسة وفي اختيار مشروع منهي

  تطوير منظومة التواصل واإلعالم لفائدة طالبي التكوين، 

  تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين املنهي الخاصSIGAF (2)، 

 ،دعم إحداث املراكز املندمجة باملؤسسات بما يساهم في تطوير نمط التكوين بالتداول 

  االعتراف بمكتسبات الخبرة وتثمينها وتمكين األفراد الذين اكتسبوا مهارات عن طريق الخبرة من

 . (3) الحصول على اعتراف بمكتسباتهم

 :في مجال الترشغيل 

ية تعير أهّمية قصوى للمجاالت ذات  العمل على مستوى برنامج التشغيل يتواصل
ّ
نحو بلورة سياسات كل

الكثافة التشغيلية العالية مع اعتماد التمييز اإليجابي لفائدة املناطق ذات األولوية وتفعيل الشراكة بين القطاعين 

 العمومي والخاص ودفع االستثمار، 

ناف طالبي الشغل وتطوير أداء على الرفع من كفاءات مختلف أص التركيز باألساس تمفي هذا السياق 

مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخالتها ودعم إحداث مواطن شغل الئقة باالعتماد على مقاربة تشاركية جهوية 

 والثروة.بما يضمن خلق القيمة املضافة  مندمجةومحلية 

وزارة  انطلقت اإلطار، . وفي هذاملهارات والكفاءاتاخذ ععين االعتبار هو األ قاربة هذه املإرساء من هدف وال

هن في إعداد املدّونة التونسية للم الشباب والرياضة واالدماج املنهي حاليا -سابقا التكوين املنهي والتشغيل

 تعتمد على املقاربات الحديثة في التدخل في سوق الشغل لتقريب العرض والطلب.التي   RTMCوالكفاءات 

ن مكاتب التشغيل وطالبي الشغل باعتباره باحث شريك عن كما تم العمل على تغيير طبيعة العالقة بي

 العمل.

                                                           

وتجويد عمل  دمج وتحسينبهدف تغطية كافة اإلجراءات املتعلقة بأنشطة الهياكل املركزية والجهوية التي تشرف على قطاع التكوين املنهي الخاص بنظام معلوماتي من 2 

 القرار الهياكل والخدمات املسداة لفائدة املتدخلين في القطاع واملساعدة على أخذ

 .جزئيا )شهادة( أو كليا )ديبلوم في أحد املستويات : شهادة الكفاءة املهنية، مؤهل التقني املنهي أو مؤهل التقني السامي(3 
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نحو  le profilage ويتّم العمل على مواصلة تطوير منظومة مرافقة طالبي الشغل مع التوجه عبر التنميط

 املؤسسات من خالل جملة من البرامج:

  البشرية،حاجياتها وضبط استراتيجياتها في مجال املوارد  تحديدمساعدة املؤسسات على 

  حسن استعمال وتوظيف برامج التشغيل من خالل إرساء منظومة ى لعتدعيم قدرة املؤسسات

 في مجال العمل املؤجر، "املبسطين" 

  برنامج كبار املشغلين وخاصة في املناطق الداخلية،إرساء 

 اتصويب تدخالت البرامج النشيطة للتشغيل حيث تمت مراجعتها لضمان التكامل والتناسق بينه 

 خالل:  املهنية منودعم فرص العمل وإدماج طالبي الشغل في الحياة 

 إدخال ععض التعديالت على برنامج التربصات لإلعداد للحياة املهنية، -

 ،إدخال التعديالت الضرورية على برنامج الخدمة املدنية التطوعية بهدف ترشيد صيغ االنتفاع به -

 ،بهدف االستجابة لحاجيات املؤسسات إفراد مجال تحسين التشغيلية بأحكام خصوصية -

 .التحفيز على التوظيف -

 :في مجال املبادرة الخاصة 

يعتبر التشجيع على املبادرة الخاصة رافدا هاّما لدفع نسق إحداث مواطن الشغل والتنمية االقتصادية 

عاب الطلبات كافيا الستي واالجتماعية ومنطلقا أساسيا ملعالجة مشكلة البطالة باعتبار أّن التشغيل املؤّجر لم يعد

اإلضافية للعاطلين عن العمل والوافدين الجدد على سوق الشغل، ولعّل من أبرز خصائص البطالة أّنها تمّس 

  .حاملي الشهادات العليا وخاصة منهم اإلناث كما تبّين تواجد تفاوت كبير على املستوى الجهوي 

مواطن الشغل، بلورت الوزارة استراتيجية وطنية  ولتجاوز هذه االشكاليات وبهدف الرفع من نسق إحداث

 برامج تنفيذية:  5للمبادرة الخاصة تتضمن 

 برنامج" Edu preneuriat"   الذي يهدف إلى تنمية ثقافة املبادرة عند التالميذ والطلبة واملتربصين

 ،بمركز التكوين املنهي

 ج "برنامtake-off"  مختلف املتدخلين وتحديد مسار  الذي يهدف إلى حوكمة العمل التشاركي بين

 ،وتمويل متكامل لفائدة الباعثين الشبان مرافقة

 برنامج"   Cataly SME"    الذي يهدف إلى وضع آليات مناسبة لتبسيط اجراءات احداث املؤسسات، 

 برنامج "   exporter   new " الذي يهدف إلى مساعدة املصّدرين ألّول مّرة على النفاذ إلى السوق

 ،جيةالخار 

  برنامج"génération+   " الذي يهدف إلى تمكين  املؤسسات الصغرى من الحصول على مناقصات

 الشباب الذي يهدف إلى تحفيز إحداث برنامج "جيل جديد من الباعثين"عمومية وفي هذا اإلطار تّم 

 خدمات سنوات تقديم ثالث وملدة إليها تعهد صغرى  إحداث مؤسسات خالل الخاصة من املبادرة على
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 على ملساعدتها الحكومية غير املنظمات أو الجمعيات املحلية أو الجماعات أو العمومية  للهياكل

مختلف القطاعات في إطار برنامج جيل  في عهدتها على املحمولة الخدمات أو املشاريع من تنفيذ جزء

 .جديد من الباعثين 

اعتبارها ب تراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصةتنفيذ مختلف محاور املخطط العملي لالساالنطالق في وتم 

من خالل تنظيم عديد التظاهرات  الخاصة . كما سيتواصل العمل على نشر ثقافة املبادرةسنوات 3تمتد على 

املؤسسات  ودفع نسق احداث الخاصة والحمالت التحسيسية، جهويا ووطنيا والتي تعنى بالتعريف بثقافة املبادرة

 اهدتالميذ االعداديات واملع اذ الى املعلومة والى مصادر التمويل حيث سيتم التركيز علىالصغرى وآليات النف

الحمالت السابقة تشجيع املبادرة الخاصة بالجهات كان الهدف من املتخرجين من مراكز التكوين املنهي ععد أن و 

 واملبادرة الخاصة النسائية.   

ات ومنظمات في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني وقد قامت الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير آلي

(PROMESS)  بالتعاون مع األطراف اإلجتماعية الثالثة االتحاد العام التونس ي للشغل واالتحاد التونس ي للصناعة

بدعم من منظمة العمل الدولية  والتجارة والصناعات التقليدية واالتحاد التونس ي للفالحة والصيد البحري و

على كامل مسار إعداد مشروع القانون املتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني والذي صدر بالرائد  باإلشراف

 .2020جوان  30بتاريخ  لرسمي للجمهورية التونسيةا

بالشراكة مع منظمات املجتمع املدني، مشروع قانون املبادر الذاتي، الذي يهدف إلى مكافحة  أعّدت،كم 

ألف عامل ينشطون في االقتصاد غير املنظم الذي  900مليون و 1اج ما اليقل عن االقتصاد غير املنظم بإدم

 33اصدار مرسوم عدد  2020جوان  10باملائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام، وتم بتاريخ  38يستأثر بحوالي 

 املتعلق بقانون املبادر الذاتي. 2020لسنة 

ن الدولي في إنجاز عدد من األنشطة املبرمجة لتحقيق أهداف كما ستعمل الوزارة على مزيد تعزيز دور التعاو 

 الوزارة وضمان التكامل بينها. 

 :بالنسبة للمساعاة عتكافؤ الفوص بين املوأة عالوجل 

الشباب  مهمةإن نبذ كل أشكال التمييز بين املرأة والرجل ومناهضة العنف بمختلف أنواعه يمّر، من منظور 

قسم التكوين املنهي والتشغيل، عبر التكوين املنهي ودعم التشغيلية ودعم التمكين -والرياضة واالدماج املنهي 

االقتصادي للمرأة قصد املساهمة في القضاء على "العنف االقتصادي". كما تعمل املهمة على ترسيخ ومأسسة 

 مقاربة النوع االجتماعي في كل برامجها، وذلك في باب الوقاية من العنف االقتصادي.

ملساواة في الولوج للتعليم والتكوين والتشغيل، والتمكين االقتصادي للمرأة عموما، هو حق دستوري وإن ا

( التي تعهدت بها تونس وهو باألساس ُيعد ODD5 / 2030وهدف من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة )

ادي أة والرجل وخاصة التمكين االقتصخيارا اقتصاديا، حيث بينت الدراسات الدولية أن تحقيق املساواة بين املر 

للمرأة يرجع بالفائدة على القطاع االقتصادي من خالل تحسين مستوى العيش لكافة العائلة وكذلك للمحيط 

 املباشر للمرأة.
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إال أن أغلبية النساء والفتيات تعترضها صعوبات جمة تعيقها من االندماج في االقتصاد املنظم والتمتع 

كريم، لتعرضها لعدم تكافؤ الفرص أو "العنف االقتصادي" حسب تعريف القانون، وفي ما يلي بمقومات العيش ال

 ععض املؤشرات في الغرض:

  بالرغم من النجاحات املسجلة في مجال حقوق املرأة وفي التعليم فإن مساهمة املرأة في الحياة

ة لشغل )عاملة وباحثالنشيطة بقيت دون املأمول، حيث تراجعت نسبة مشاركة املرأة في سوق ا

(.وذلك خالل %50)بينما املعدل العاملي في نسبة مشاركة املرأة هو   %26.7عن عمل( في حدود 

 السنة الفارطة. %27، مقابل 2020الثالثي الثالث من سنة 

  عد نسبة البطالة املسجلة في صفوف النساء أعلى بكثير من نسبة البطالة املسجلة في صفوف
ُ
ت

ن بين حاملي الشهادات العليا حيث تناهز ضعف نسبة البطالة املسجلة في ، خاصة م الرجال

 صفوف الرجال ، 

 ذكور  إناث نسبة البطالة الجملية

 13.5 22.8 2020الثالثي الثالث 

 12.4 22.6 2019الثالثي الثالث 

 

 ذكور  إناث نسبة البطالة من بين حاملي الرشهادات العليا

 617. 40.7 2020الثالثي الثالث 

 16.5 38.3 2019الثالثي الثالث 

  تتفاقم نسبة بطالة النساء من بين حاملي الشهادات العليا في الوسط الريفي مقارنة بالوسط

وقد سجلت هذه األرقام ارتفاعا مقابل السنة الفارطة ( %29مقابل  %49الحضري )رقم تقديري : 

 (%27مقابل  47%)

 نت قد شهدت إرتفاعا بنسق تصاعدي خالل السنوات األخيرة وتجدر اإلشارة إلى أن هذه املؤشرات كا

(tendance négative). 

 " ذلك فضال عن عدم املساواة  4  %25 -تم تقييم الفارق في األجور في القطاع الخاص املهيكل بحوالي

أضعاف الوقت الذي يخصصه الرجل  8في عدد ساعات العمل "غير املؤجر" واملنزلي )تخصص املرأة 

 املنزلي واالعتناء باألطفال واملسنين بالعائلة(.للعمل 

مما يؤكد مجددا أهمية العناية باملرأة وضرورة تمكينها من حقها في العيش الكريم واملساهمة الفعالة في 

 التنمية، من خالل عدم التمييز )أو التمييز اإليجابي( ومناهضة كل أشكال العنف املمارسة ضدها.

                                                           
4 Etude ITECQ – BIT Discrimination positive – estimation – mai 2017  
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صادي للنساء والفتيات، وخاصة منها اللواتي يعشن في املناطق الريفية، ُيعّد لذلك، فإن التمكين االقت

الراجعة بالنظر إلى قسم التكوين املنهي والتشغيل، وذلك من خالل  واالستراتيجياتعنصرا أفقيا في كل البرامج 

التشغيل واملبادرة  وين املنهي لة في: التكو االعتماد التدريجي ملقاربة النوع االجتماعي ضمن سياساتها العمومية املتمث

 الخاصة.

 تقديم بوامج املهمة : .2

ة إلرساء تجربة نموذجيخاضت التي  وزارات الدفعة األولىمن سابقا  والتشغيلتعتبر وزارة التكوين املنهي 

 ي، وهي تجربة هامة بالنظر إلى خصوصية املهمة التي تشرف عليها والتمنظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف

ي على التوالي :  قطاع التكوين املنهي وقطاع التشغيل وقطاع املبادرة هتتعلق أساسا بثالث قطاعات حيوية و 

 تمثل ّنية،ف أربع برامج، منها ثالث برامج اإلطار، تم تقسيم مهمة التكوين املنهي والتشغيل إلى الخاصة.  وفي هذا

من خالل  هدافهاأ تحقيق في بقية البرامج مساندة إلى فقي يسعى، باإلضافة إلى برنامج أالسياسات القطاعية للوزارة

 توفير الدعم املادي والدعم التقني واللوجستي الضروريين.

 وتتوزع برامج املهمة كاالتي:

 املنهي، : التكوين1البرنامج عدد  .1

 الترشغيل، :2البرنامج عدد  .2

 : تنمية املبادرة الخاصة،3البرنامج عدد .3

 عاملساندة. دة: القيا9البرنامج عدد  .4
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5.  

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 املنهي الرشباب عالوياضة عاالدماج

 التكوين املنهي عالترشغيلقسم 

 القيادة والمساندة  تنمية المبادرة الخاصة  التشغيل التكوين المهني 

قيادة جهاز 
 مهنيالتكوين ال

قيادة جهاز تنمية  قيادة جهاز التشغيل 

 المبادرة الخاصة
االقيادة والمساندة 

 والتصرف في الوسائل

 المهمة

 البرامج الفرعية

 الوحدات العملياتية

 الفاعلين العموميين

 البرامج

1و. ع  عدد   

مجمع من 
 الهياكل اإلدارية

1و. ع  عدد   

 المساندة
1و. ع  عدد   

وحدة التصرف 
 حسب األهداف

 

1و. ع  عدد   

مجمع من الهياكل 
 اإلدارية

 

1و. ع  عدد   

 القيادة

الوكالة التونسية 
 للتكوين المهني 

مؤسسة عمومية 
ذات صبغة غير 

 إدارية

الوكالة الوطنية 
للتشغيل والعمل 

 المستقل
مؤسسة عمومية ذات 

 صبغة غير إدارية
 

الوكالة الوطنية 
للتشغيل والعمل 

 المستقل
مؤسسة عمومية 
ذات صبغة غير 

 إدارية

المركز الوطني للتكوين 
 المستمر والترقية المهنية
مؤسسة عمومية ذات 

 صبغة غير إدارية
 

طني لتكوين المركز الو
 المكونين وهندسة التكوين
مؤسسة عمومية ذات 

 صبغة غير إدارية
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 تقديم أهداف عمؤشوات أداء املهمة: .3

  تتوزع أهداف ومؤشرات قيس األداء حسب البرامج على النحو التالي:

تمت مراجعة إطار األداء بمناسبة أشغال التنزيل العملياتي وعليه تم التقليص في األهداف  مالحظة:

( مؤشرا 28( وكذلك في عدد وطبيعة املؤشرات لتمر هي أيضا من )05( هدفا إلى )11االستراتيجية لتمّر بذلك من )

 ( مؤشرا.10إلى )

 

 :1جدعل عدد

 حوصلة أهداف املهمة عمؤشوات األداء

 

 البرنامج األهداف مؤشوات األداء

 ، التعبئةنسبة :  1.1.1املؤشو 

 ،نسبة املنقطعين عن التكوين:  2.1.1املؤشو 

 

  : 1.1الهدف 

 لطلبات اإلستجابة  تحسين

 مراحل بمختلف  التسجيل

 املنهي التكوين

 : 1مج عدد البرنا

 التكوين املنهي

 

 *: مؤشوات محينة أع جديدة.

 
 

 البرنامج األهداف مؤشوات األداء

 .االضافية الشغل طلبات تلبية نسبة:  1.1.2املؤشو 

 .املسجلة الشغل عروض تلبية نسبة:  2.1.2املؤشو 

 .تربص اثر على االدماج نسبة:  3.1.2املؤشو 

 : 1.2الهدف 

 جميع  تشغيلية  تحسين

  لضمان الشغل طالبي أصناف

 أفضل إدماج

 : 2البرنامج عدد 

 الترشغيل

 

 

 املؤشوات األهداف البرنامج  /ر

 2 1 التكوين املنهي 1

 3 1 الترشغيل 2

 1 1 تنمية املبادرة الخاصة 3

 4 2 القيادة عاملساندة 9

 10 5 املجمو 
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 البرنامج األهداف مؤشوات األداء

 .املحدثة املؤسسات تطور  نسبة:  1.1.4املؤ شو 

 

 :  1.4الهدف 

 الخاصة املبادرة  دعم

 : 4البرنامج عدد 

تنمية املبادرة 

 الخاصة
 

 البرنامج األهداف مؤشوات األداء

 .نسبة الحركية الداخلية:  1.3.1املؤشو 

نسبببببببببببببببببببة األعوان املتمتعين بببببدورة تكوينيببببة واحببببدة على :  2.3.1املؤشرررررررررررو 

 :  1.3الهدف 

تبببحسببببببببببببببببيبببن البببتصببببببببببببببببرف فبببي املبببوارد 

 : 9البرنامج عدد  البشرية

 .نجاعة برنامج القيادة واملساندة:  1.2.3املؤشو  القيادة عاملساندة

 .تقديرات برمجة امليزانية التأجير نسبة الدقة في:  2.2.3املؤشو 

 

 : 2.3الهدف 

تبببببطبببببويبببببر أداء ببببببرنبببببببامبببببج البببببقبببببيبببببببادة 

 واملساندة

 (2023-2021امليزانية عبومجة نفقات املهمة على املدى املتوسط ) .4

 :2021تقديم ميزانية املهمة لسنة  1.4

 : 2جدعل عرررررردد

 )اعتمادات الدفع(حسب البرامج عطبيعة النفقة  2021توزيع ميزانية املهمة لسنة 
 الوحدة: ألف دينار

 

 األقسام

 البرامج
 نفقات التسيير نفقات التأجير

نفقات 

 التدخالت

نفقات 

 االستثمار

نفقات 

العمليات 

 املالية

 املجمو 

 776,6 435 0,0 500,0 758,0 69 658,6 36 860,0 328 بونامج التكوين املنهي

 666,0 385 0,0 0,0 825,0 314 550,0 3 291,0 67 بونامج الترشغيل

 200,0 122 0,0 200,0 3 000,0 119 0,0 0,0 املبادرة الخاصة بونامج تنمية

 357,0 24 0,0 500,0 4 360,0 700,0 3 797,0 15 بونامج القيادة عاملساندة

 *املجمو 
411 948,0 43 908,6 503 943,0 8 200,0 0,0 968 000 

 العمومية* دعن اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات 

 

 

 

 

 : 1رسم بياني عدد 
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 حسب البرامج وطبيعة النفقة 2021توزيع ميزانية المهمة لسنة  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

328 860,0

36 658,6

69 758,0

500,0

0,0

435 776,6

67 291,0

3 550,0

314 825,0

0,0

0,0

385 666,0

0,0

0,0

119 000,0

3 200,0

0,0

122 200,0

15 797,0

3 700,0

360,0

4 500,0

0,0

24 357,0

411 948,0

43 908,6

503 943,0

8 200,0

0,0

968 000

0,0 200 000,0 400 000,0 600 000,0 800 000,0 1 000 000,0 1 200 000,0

نفقات التأجير

نفقات التسيير

نفقات التدخالت

نفقات االستثمار

نفقات العمليات المالية

المجموع

المجموع برنامج القيادة والمساندة برنامج  تنمية المبادرة الخاصة برنامج التشغيل برنامج التكوين المهني
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 ( للمهمة:2023-2021إطار النفقات متوسط املدى ) تقديم 2.4

 :3جدعل عدد

 ( للمهمة2023-2021إطار النفقات متوسط املدى )

  )   اعتمادات الدفع (التوزيع حسب طبيعة النفقة 
 الوحدة: ألف دينار

 

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 500,0 460 759,0 436 948,0 411 494,5 362 449,2 356 278,7 324 239,8 276 نفقات التأجير

 119,2 46 169,9 45 908,6 43 999,0 42 160,2 39 470,0 32 469,0 32 نفقات التسيير

 011,0 504 001,0 504 943,0 503 943,0 504 160,9 474 867,0 330 822,5 346 التدخالتنفقات 

 370,0 10 070,0 7 200,0 8 200,0 8 644,4 1 179,0 1 697,0 1 نفقات االستثمار

 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 نفقات العمليات املالية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 بقية النفقات

دعن اعتبار املوارد  املجمو 

 الذاتية
657 228,3 688 794,7 871 414,7 918 636,5 967 999,6 992 999,9 1 021 006,7 

باعتبار املوارد  املجمو 

 الذاتية
664 392,3 701 863,8 888 697,4 923 636,5 973 149,6 998 207,9 1 026 226,2 

 

 2202-2020: إطار النفقات متوسط المدى 2رسم بياني عدد 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة
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نفقات التأجير نفقات التسيير نفقات التدخالت نفقات االستثمار نفقات العمليات المالية بقية النفقات
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 :4جدعل عدد

 ( للمهمة2023-2021إطار النفقات متوسط املدى )

  )   اعتمادات الدفع (التوزيع حسب البرامج 
 الوحدة: ألف دينار

 

 البيان
قانون املالية  اإلنجازات

2020 

 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 865 466 367 452 777 435 986 398 462 355 238,7 332 110,5 262 التكوين املنهي 

 441 402 282 394 666 385 967 384 152 497 956,0 333 994,3 370 الترشغيل

 300 124 000 121 200 122 200 112 0 500,0 6 361,0 7 تنمية املبادرة الخاصة

 394 27 351 25 357 24 484 22 801 18 452,0 16 762,5 16 القيادة عاملساندة

 000 021 1 000 993 000 968 637 918 415 871 794,7 688 228,3 657 املجمو  *

 

 ) 2023-(2021: إطار النفقات متوسط المدى 3رسم بياني عدد 
 )اعتمادات الدفع(التوزيع حسب البرامج 
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 : املحور الثاني

 ةررررررررهماملج رررررررروامرررررررم برررررررررديررررررررررتق

-قسم التكوين املنهي عالترشغيل-  
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 التكوين املنهي
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 عاستراتيجيته: التكوين املنهي تقديم بونامج .1

 السيد منير املحمودي  : رئيس البرنامج

 املدير العام للتفقد والتدقيق البيداغوجي : الصفة 

  2018أفريل 18املؤرخ في  2616مقرر وزير التكوين املنهي والتشغيل عدد  : تاريخ التسمية 

 

 ضبط استراتيجية البرنامج

 أهم  اإلشكاليات عاملسائل املطوعحة 

أفرزت عملية تشخيص الواقع الحالي لقطاع التكوين املنهي جملة من النقائص في أداء ومردودية منظومة 

الدولية في  تالتكوين املنهي، يتم العمل على تداركها لضمان مسايرة التحوالت واملتغيرات التي تشهدها املنظوما

 املجال وتتلخص هذه اإلشكاالت كاآلتي:

 

: أسباب عمقترحاتالتوضيحات اإلشكاالت  

 املرشتركة اتستراتيجياال  ضعف

التكوين املنهي عمخوجاته  دعر حول 

ضمن املنظومة الوطنية للموارد 

 البرشوية 

الحرص ( و ن املنهيالتكويو  وارد البشرية )التربية والتعليم العاليمنظومات تنمية امل بينالتنسيق  دفع -

تكوين مدى نظومة للاستجابة ملاملسارات التكوينية والتعليمية مختلف عابر بين امل على تيسير

 الحياة.

سلبية للتكوين ال تواصل النظوة

املجتمع بعض فئات املنهي لدى 

الرشبان عن اإلقبال على ععزعف 

بعض االختصاصات في قطاعات 

 مختلفة

 البعد القَيمي للعمل،ترسيخ و  منظومة التكوين املنهيبمخرجات  مزيد التعريف -

 اعتماد استراتيجية وطنية موحدة لإلعالم والتوجيه  ضرورة -

  طالبي التكوينإيجاد آليات جديدة ملزيد تحفيز  -

 التعريف بنتائج الدراسات حول إدماج خريجي منظومة التكوين املنهي -

 مراكز التكوين على مناطق العمران  ععض  ٌععد -

 وح الشباب الريفي إلى املدننز  -

استجابة منظومة نقص في 

حاجيات لالتكوين املنهي 

املؤسسات االقتصادية عاألفواد 

 عاملجتمع عالجهة

من املهارات على املدى القريب واملتوسط في الجهوية والقطاعية منظومة تحديد الحاجيات  تطوير -

 مجالي التكوين األساس ي واملستمر

ت سوق الشغل بالنظر إلى التطورات التكنولوجية على الصعيد الوطني تلبية ومواكبة متطلبا -

 والعاملي.

ئات الهشة للف سيما بالنسبةشرائح طالبي التكوين كما ونوعا  ععضصعوبة االستجابة لطلبات  -

 .15سن الب ملنقطعين عن التعليم دون وا

بة التغيرات تقنيا وبيداغوجيا لضمان مواكمؤهالت املكونين  الحرص على مزيد تطوير -

 ،التكنولوجية



 

17 

: أسباب عمقترحاتالتوضيحات اإلشكاالت  

)تقييم  مردودية املنظومة ومراجعة مؤشرات قيس األداء ذات الصلةتقييم  تطوير أساليب -

 مكتسبات املتكونين وسير التكوين وأداء املكونين وعملية اإلدماج في سوق الشغل(.

ضعف في حوكمة عتسيير منظومة 

 التكوين املنهي

 ت الرقابة بالنجاعة الكافية أدواوتعميم تركيز وتفعيل التعجيل ب -

ماج دراسات دورية لتقييم إد وإنجازتفعيل العالقة التعاقدية بين الوزارة والهياكل تحت اإلشراف  -

 خّريجي املنظومة في سوق الشغل، 

مات  تطوير -
ّ
مات املهنية واملنظ

ّ
 الشغيلة،الشراكة مع املنظ

صادي محيطها االقت في عالقة معتكوين تطوير وقيادة منظومة ال ومساعدتها على تعزيز دور الجهة -

 للتصرف في عملية التكوين.  هاصالحيات ودعمواالجتماعي 

التشبيك الرقمي وااللكتروني لقواعد البيانات بين مختلف الهياكل املتدخلة في املنظومة  تيسير -

 )نظام معلوماتي مندمج يشهد تأخرا في اإلنجاز(

تواجع عوعض التكوين في بعض 

 وين املنهي مواكز التك
 دخول ععض املراكز في مشاريع إعادة هيكلة، -

ال جاملتوقف التكوين املنهي في 

 شبه الطبي

تحويل مراكز التكوين املنهي التاععة لوزارة الصحة العمومية الى مؤسسات تعليم عالي في املجال شبه  -

 الطّبي،

ارتفا  عدد املنقطعين عن 

 2014سنة  %34التكوين الذي بلغ 

 رافقة والبتأطير والتوجيه بمراكز الوكالة التونسية للتكوين املنهينقص امل -

ضعف قدرة جهاز التكوين املنهي على تأمين الحاجيات الخصوصية لطالبي التكوين من الفئات  -

 الخاصة،

نقص الخدمات األساسية املوجهة للمتكونين منها املبيتات واملطاعم واألنشطة الثقافية والرياضية  -

 والترفيهية.

ضعف في أداء منظومة التكوين 

 املستمو عفي نجاعة آليات تمويله

 محدودية انخراط املؤسسات االقتصادية في التكوين املستمر،  -

 عدم مرونة آليات تمويل التكوين املستمر وتشعب وتعقد اإلجراءات الخاصة لالنتفاع بها، -

ص ن املستمر )تشخينقص في اإلحاطة باملؤسسات االقتصادية فيما يتعلق بهندسة التكوي -

 الحاجيات من التكوين املستمر، اعداد مخططات التكوين وخدمات املرافقة للمؤسسات(.

 

تعمل منظومة التكوين املنهي على تكوين اليد العاملة املؤهلة وفق حاجيات املؤسسة االقتصادية وتساهم 

ي واملستمر ين املنهي بمجاليه األساس بذلك في تنشيط سوق الشغل وطنيا وجهويا ومحليا وقطاعيا، ويعتبر التكو 

رافدا من روافد تنمية املوارد البشرية بوصفه أسرع وأقرب "وربما أنجع" بوابة للتشغيل، وقد تم رسم خطة 

)ال تزال   2020-2016إصالح واستراتيجية جديدة للمنظومة الوطنية للتكوين املنهي صلب املخطط الخماس ي 

النجاعة وتحسين املردودية من خالل الرفع من جودة التكوين ومالءمته مع  ترمي أساسا إلى إضفاءمتواصلة( 

الحاجيات الفعلية لجهاز اإلنتاج من الكفاءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية وتحسين قابلية 

 تشغيل خريجي املنظومة التكوينية.

 ملنهي، فإّن األطراف املسؤولة على قيادةوبالتوازي مع املجهود اإلصالحي الذي تشهده منظومة التكوين ا

الجهاز وتسييره أو املتدخلة في تصور التوجهات والبرامج واملشاريع وتنفيذها تولي اهتماما بالغا لعمليات اإلصالح 

وخاصة منها املوجهة نحو دعم الجهود لجعل مراكز التكوين املنهي قادرة على املواكبة املستمرة للتطورات 

من ثمة االستجابة لحاجيات سوق الشغل من املهارات كّما ونوعا من خالل توفير تكوين ذي جودة التكنولوجية و 
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مادية تتوفر لديها اإلمكانيات املادية والال  التي راكزامل من عالية. كما ستبقى املقاربة املبنية على جعل مجموعة

لرفع من بقية مراكز التكوين قصد تعميم امستوى الخدمات التكوينية التي تقدمها، قاطرة بالنسبة ل متميزة على

 جودة التكوين، مقاربة معتمدة خالل السنوات القادمة باعتبارها ذات جدوى وفاعلية.

هذا، ويبقى العنصر البشري من املفاتيح الرئيسية لنجاح البرنامج حيث سيتواصل عمال بتوصيات إعداد 

فع والعمل على حسن توظيف املوارد البشرية املتوفرة والر امليزانية بتوجيه االنتدابات للحاجيات امللحة فحسب 

 من كفاءاتها عبر التكوين املستمر.

على املبادئ األساسية ملشروع  2021لبرنامج التكوين املنهي لسنة  لألداءويرتكز إعداد املشروع السنوي 

 Cœur du métier de laي )اإلصالح وفق عناصر محورية ذات صلة بالجانب املنهي والتقني البحت للتكوين املنه

formation professionnelle وتتفاعل العناصر التقنية التي يتناولها محتوى البرنامج مع املبادئ األساسية .)

 ملشروع خطة إصالح منظومة التكوين املنهي في إطار منسجم كما يلي:
 

  البشرية،إدراج مشروع إصالح التكوين املنهي في إطار رؤية شاملة لتنمية املوارد 

  إرساء منظومة وطنية تستجيب ملتطلبات املؤسسات واألفراد واملجتمع والجهة وإعداد موارد عشرية

 ،مؤهلة باالعتماد على شراكة فاعلة متوازنة ومتعددة األطراف

 تثمين مكتسبات املنظومة من اإلصالحات والتجارب السابقة، 

  احل،ترسيخ مبدأ التقييم وإلزامية النتائج في جميع املر 

 للتكوين، األخذ ععين االعتبار البعد الجهوي والقطاعي 

 .ترسيخ مبدأ التكوين مدى الحياة 

ن متنفيذ العديد من املشاريع املندرجة ضمن خطة إصالح منظومة التكوين املنهي  2021سنة  ويتواصل

ا على ء في تنفيذهبرمجة جملة من االعتمادات للبدباإلضافة الى  مخطط التنميةصادقة عليها ضمن امل خالل

موارد صندوق النهوض بالتكوين املنهي والتدريب. وقد تم تحديد املخططات التنفيذية لتلك املشاريع وتعمل جميع 

 األطراف املتدخلة على استحثاث نسق التنفيذ 
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 الخطة االستراتيجية إلصالح املنظومة الوطنية للتكوين املنهي  ملخص

 الوؤية ن روافد التنمية،التكوين املنهي رافد أساس ي م

 البشرية:التكوين املنهي مسلك للنجاح في تكامل مع مكونات منظومة تنمية املوارد 

  التكوين املنهي يستجيب ملتطلبات التنمية وقادر على مواكبة حاجيات قطاع اإلنتاج من

 املهارات كما ونوعا وبالجودة املطلوبة

الوهانات   

 

 مدمجة ضمن املنظومة الوطنية لتنمية املوارد البشرية منظومة وطنية للتكوين املنهي

  حوكمة املنظومة الوطنية للتكوين املنهي تستجيب لتطلعات األفراد واملؤسسات والجهة

 واملجتمع ومتالئمة مع العقد االجتماعي مفعلة 

 النجاعة واملردودية في مختلف مراحل سيرورة التكوين مضمونة

 األساس ي واملستمر تستجيب لتطلعات األفراد واملؤسسات  منظومة تمويل التكوين املنهي

 والجهة واملجتمع وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة

 التوجهات

 

 2022في حدود سنة  % 30إلى   % 4الرفع من نسبة التوجيه نحو التكوين املنهي من 

 2022د سنة في حدو  %60إلى  % 40الرفع من نسبة إدماج خريجي التكوين املنهي عسوق الشغل من 

 2022سنة  10%إلى  35%التخفيض من نسبة االنقطاع عن التكوين من 

  اعتماد منوال حوكمة للمنظومة الوطنية للتكوين املنهي يحدد املهام والعالقة بين املتدخلين

 2019على املستوى املركزي والجهوي واملحلي قبل موفى سنة 

  2019مأسسة شراكة فاعلة متوازنة وملزمة قبل موفى  

 األهداف

 

 

 ضبط املحاعر االستراتيجية للبرنامج 

 بها حسب املحاور كاآلتي:يولبلوغ األهداف املنشودة تم إقرار جملة من البرامج واملشاريع وتبو 

 : إرساء رؤية شاملة عموحدة ملنظومة عطنية لتنمية املوارد البرشوية من خالل:املحور األعل 

 البشرية تحت إشراف رئاسة الحكومة، إحداث هيئة وطنية قارة لتنمية املوارد 

  ،تطوير منظومة اإلعالم والتوجيه املنهي لفائدة األفراد والعائالت واملؤّسسات 

  ،وضع برنامج وطني لتكوين وإدماج املنقطعين مبكرا عن الدراسة 

 ية و إنجاز دراسة استشرافية لتعديل هرم الكفاءات والترفيع في طاقة التكوين املنهي ووضع خارطات جه

 للتكوين متكاملة مع الخارطات التربوية.

)تواصل نفس   2020ألف متكون سنة  135الترفيع في عدد املتكونين بالجهاز الوطني لبلوغ  املحور الثاني:

بات سوق الرشغلالهدف( 
 
 من خالل:، مع ضمان الجودة عفق متطل

 ها، إحداث وإعادة هيكلة املراكز العمومية وتحديثها وتحسين اإلقبال علي 
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  دعم القطاع الخاص للتكوين املنهي وتعزيز جودة خدماته عبر تركيز برامج خصوصية والتشجيع على

 متاععة التكوين املقيس، 

  إرساء نظام مندمج لالستشراف واليقظة عبر إحداث وحدات مختصة للغرض بتعزيز دور املرصد

 الوطني للتشغيل واملهارات،

 ربات والتنظيمات البيداغوجية املالئمة لضمان جودة التكوين تطوير هندسة التكوين باعتماد املقا

 وإعداد مراجع ومواصفات التكوين املستوجبة،

 أساس ي ومستمر" للمكونين وأعوان املساندة عبر إحداث سلك مكوني املكونين، ” تطوير منظومة تكوين

يات املهن والكفا ووضع منظومة تكوين إشهادي لفائدتهم "شهادة كفاءة بيداغوجية" ووضع مرجعيات

 الخاصة باملكونين وأسالك اإلسناد،

 " استبدال نببظام تنظير شهائد ختم التكوين بنظام تأهيلhabilitation مؤّسسات التكوين املنهي "

 باعتماد املعايير الواردة بمواصفات التكوين،

 كوين املنهي اغوجي بالتتطوير منظومة التقييم البيداغوجي بمراجعة اإلطار القانوني لسلك التفّقد البيد

 بهدف تعزيزه باالنتدابات املالئمة ومواصلة تفعيله على مستوى املراكز العمومية،

 " تركيز منظومة وطنية لإلشهادcertification ،بالكفاءات املكتسبة عبر التكوين األساس ي واملستمر "

 "،Validation des acquis de l’expérienceوتقييم مكتسبات الخبرة "

 م آلليات مرا
ّ
جعة منظومة التكوين املستمر لتحسين مردوديتها من خالل مراجعة اإلطار التشريعي املنظ

تمويل التكوين املستمر وإعادة هيكلة املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية في اتجاه دعم 

لتقنية والبيداغوجية رقابة اوتفعيل ال .وظيفة اإلحاطة للمؤسسات والشركاء املهنيين واالجتماعيين

«Audit de la formation»  .لعمليات التكوين املستمر 
 

إرساء حوكمة ملنظومة التكوين املنهي تستجيب ملتطلبات األفواد عاملؤسسات عاملجتمع املحور الثالث: 

 متالئمة مع العقد االجتماعي من خالل: عالجهات

  اشيا املنهي على مستوى قيادة وتسيير املنظومة تمإرساء نظام جديد لتسيير املنظومة الوطنية للتكوين

مركزّية ، 
ّ
 مع مبدأ الال

  مواصلة تنفيذ جملة من املبادرات ومشاريع التعاون الفني مع الشركاء الفنيين واملمولين )على غرار

، وبرنامج PAFIP (، وبرنامجETFمشروع التعاون حول الحوكمة الجهوية مع املنظمة األوروبية للتكوين )

IRADA،) 

  تفعيل ومأسسة شراكة حقيقية ترتكز على تحديد األدوار وإلزامية النتائج بتركيز وحدات للتكوين املنهي

كز تكوين بكل مر « مجلس مؤسسة»والتشغيلية بالجامعات املهنية والنقابات العمالية الجهوية وتركيز 

ة األطراف االجتماعّية، 
ّ
 منهي تسند رئاسته للمهنيين ويضّم كاف
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 اء نظام معلوماتي مندمج للتكوين املنهي والتشغيل لربط الهياكل املركزية والجهوية للتكوين املنهي مع إرس

 هياكل التشغيل،

 نظام قيس أداء املنظومة وفق مبادئ التصّرف حسب األهداف، وتفعيل الرقابة الداخلية  تركيز وتفعيل

 ملختلف الهياكل،

 اء نظام متاععة وتقييم للمنظومة الوطنية للتكوين املنهي التحيين الدوري ملؤشرات قيس األداء وإرس

ن ثقافة الرقابة واملساءلة والتميز عبر التنافس وتثمين اباعتماد مقتضيات تمش ي الجودة وضم

 الدراسات املنجزة والتجارب الرائدة في الداخل والخارج وتبادل الخبرات. 

افقة إنجاز مرشاريع إصالح املنظو املحور الوابع :   مة من خالل :مو

  تركيز استراتيجية متكاملة لالتصال حول التكوين املنهي، تهدف إلى إبرازه كمسلك للنجاح ورافد من

روافد التشغيل والتنمية. وتضمن مرافقة مشاريع خطة إصالح املنظومة الوطنية للتكوين املنهي 

 بانخراط كل الفاعلين.

 ا.ر اإلداري واملالي بالهياكل، وإعداد املشاريع وتنفيذهتنمية وتطوير مهارات الفاعلين في مجاالت التدبي 

 الهياكل في تثمين التجارب السابقة لضمان استمرارية التطور واالستفادة من التجارب الدولية  دعم

 الرائدة في املجال.

  2021توجهات سنة 

نهي تعّد اليد من قبل مصالح الوزارة أن منظومة التكوين امل 2018أثبتت آخر الدراسات املنجزة سنة 

 %70العاملة املختصة وفق حاجيات جهاز اإلنتاج وتفتح آفاق التشغيل لها بتيسير إدماجها بنسب عالية تفوق 

. أرقام لها حتما داللتها على مستوى جودة التكوين واملهارات املكتسبة باعتبارها حجر الزاوية 5ععض القطاعات في

 للمؤسسات االقتصادية. في دفع التشغيلية ودعم القدرة التنافسية

تواصل الوزارة العمل على تعزيز وتثمين مكانة التكوين املنهي وتعزيز جاذبيته لدى الشباب واملجتمع 

باعتباره مسار نجاح وإدماج في سوق الشغل وإذكاء لروح املبادرة، من خالل مواصلة تنفيذ مشاريع خطة إصالح 

ملنهي يق املالءمة بين عروض التكوين التي توفرها منظومة التكوين امنظومة التكوين املنهي والسعي املتواصل لتحق

 وحاجيات جهاز اإلنتاج من املهارات املنشودة بالجودة املطلوبة وطنيا وجهويا ومحليا وقطاعيا.

مفصلية في تنفيذ برامج ومشاريع خطة إصالح منظومة التكوين املنهي املصادق عليها  2021وتعتبر سنة 

، والتي شهدت تأخيرا 2020-2016واملدرجة ضمن املخطط الخماس ي للتنمية  2013زاري منذ بمقتض ى مجلس و 

في االنطالق إلنجاز مخططها التنفيذي باعتبار الجهود اإلضافية املكثفة واملستوجبة للتعريف بفحواها وضمان 

                                                           

نة من الكرشف عن نتائج دراسة قام بها املوصد الوطني للترشغ 2018تم سنة 5  متخوج من  7200يل عاملهارات من خالل مسح ميداني شمل عي 

من خويجي املنظومة  %88في قطا  الصيد البحوي ع %77منها نسبة إدماج بر  %65منظومة التكوين املنهي أثبتت أن نسبة ترشغيليتهم بلغت معدل 

 ينرشطون في القطا  الخاص.
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وتوفير  ذ كافة محاورهامزيد التفاف كافة الفاعلين في قطاع التكوين املنهي حول أهدافها واالستعداد لتنفي

 التمويالت الالزمة لذلك. 

  الخاصة بالبرنامجعلويات تحديد األ 

رغم أهمية األهداف املنشودة والبرامج الطموحة املرسومة لها ضمن القوائم السالفة الذكر، فال بد من 

لنجاعة لضمان اضبط األولويات وتقسيم األدوار وتحميل املسؤوليات لتيسير الرقابة واملتاععة واملساءلة 

  2008.6للتكوين املنهي لسنة  10من القانون عدد  56وتحسين املردودية وفق أحكام الفصل 

واستنادا لتقارير الرقابة املنشورة واملنجزة من قبل الهياكل الرسمية املعتمدة والتي ما فتئت تحث على 

ي تكوين من جهة ومحطات التقييم الدور تفعيل الرقابة والتحليل الوظيفي يتعين مراعاة مبدأ التوازن بين ال

لألداء من جهة ثانية بتفعيل أدوات الرقابة املتاحة واستغالل التوصيات املنبثقة عنها إلدخال التعديالت 

الضرورية عل جميع املستويات املتدخلة في مراحل التكوين باستخدام مؤشرات قيس األداء. ومن ثمة يحسن 

وكمة الرشيدة إفراد الهدف االستراتيجي املتعلق بتطوير حوكمة جهاز التكوين مستقبال في إطار تركيز أسس الح

 املنهي بمؤشر خصوص ي يتسنى من خالله متاععة وتفعيل أنظمة الرقابة بأنواعها مركزيا وجهويا. 

 ومن أهم أولويات املرحلة القادمة، نخص بالذكر:
 

 وير مجالي التكوين األساس ي واملستمراالستخدام األمثل ملشاريع الرقمنة والخدمات عن ععد لتط، 

  والجهوي،تركيز وتفعيل نظام الرقابة الداخلية على املستوين املركزي 

  البيداغوجي،التفعيل التدريجي لوظيفتي اإلرشاد والتدقيق والتفقد 

  معالجة ظاهرة االنقطاع املبكر عن التكوين دون اكتساب الحد األدنى من مهارات تخول النفاذ لسوق

 ،غلالش

  العمل على استعادة منظومة التكوين املنهي لدورها الطبيعي في تعديل هرم كفاءات املوارد البشرية حيث

 العالي،يفترض أن يكون عدد خريجي التكوين املنهي حوالي أربعة أضعاف خريجي التعليم 

  مين املوارد تثمزيد االرتقاء بوعي مختلف األطراف وفي مقدمتها املؤسسة االقتصادية بانتهاج سياسة

  ،البشرية بالرفع من كفاءاتها على الدوام باعتباره املقياس املرجعي لتنافسية املؤسسات

 ضمان مقروئية مستوى املهارات وفق املعايير الوطنية والدولية، 

                                                           
كوناتها في القطاعين العمومي عالخاص للتقييم الدعري الداخلي عالخارجي. عيهدف التقييم : تخضع منظومة التكوين املنهي عكافة م56الفصل 6 

  إلى القيس املوضوعي :
نين •  ،ملكتسبات املتكو 
 ،بالنظو إلى املوجعيات البيداغوجية عاإلدارية عالفنية الخاصة بهم إطارات التكوينداء أل  •
 ،نوعية تضبطها الوزارة املكلفة بالتكوين املنهي في ضوء األهداف املوسومةمؤشوات كمية ع باعتماد  ملودعد املؤسسات التكوينية •
 باعتماد مؤشوات عمعايير نوعية عكمية متداعلة عطنيا ععامليا،نظومة التكوين املنهي ككل مل •

 عذلك بغية إدخال التعديالت عاإلصالحات الالزمة لضمان تحقيق األهداف املوسومة.
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  التشجيع على املشاركة في التظاهرات املخصصة لتقييمات واسعة النطاق

les évaluations à grandes échelles"" وتنظيم مناظرات مماثلة في الداخل،  

  التركيز على جودة التكوين باعتبارها املعيار األساس املعتمد لإلدماج والحركة داخل سوق الشغل

 ،وحسن توظيف الكفاءات

  ومؤسسات،االنتهاج التدريجي الستراتيجية اإلشهاد باملتدخلين أفرادا 

 د دية لضبط حاجياتها اآلنية واملستقبلية من الياعتماد سياسة االتصال املباشر باملؤسسات االقتصا

مؤسسة لها وزنها في مجال  500من بين  140بحوالي  2018العاملة املختصة )قدرت في غضون 

 ،التشغيل(

  تطوير نمط تسيير مؤسسات التكوين املنهي نحو تمكينها من مزيد التفاعل مع محيطها االقتصادي

 ،بالنجاعة الكافية

 راكة بين مؤسسات التكوين املنهي العمومي والخاص لتلبية حاجيات سوق الشغل تطوير عالقات الش

 .قطاعيا وجهويا

 :املساعاة عتكافؤ الفوص بين املوأة عالوجل 

من املنتفعين بمنظومة  %32و 7من املسجلين بالتكوين املنهي واألساس ي %45تمثل الفتيات والنساء حوالي 

ائي أو عن ععد للشغالين للحصول على شهادة تكوين أو تعليم عالي( املدرسة املفتوحة للشغالين )تكوين مس

 .8من املنتفعين بالتكوين املستمر في إطار آلية حقوق السحب %50و

ويتم العمل على مزيد حفز الفتيات على االقبال على التكوين،  حيث تم تدعيم هذا  التمش ي من  خالل 

 دة مشاريع ذات الصلة من بينها: خطة إصالح منظومة التكوين املنهي التي تضم ع

  إرساء حلقة تحضيرية للتكوين املنهي الستقطاب املنقطعين واملنقطعات عن الدراسة في سن مبكر

وتعميم "املهارات اللينة" أو "املهارات الحياتية" تدريجيا في مختلف املستويات والبرامج  (3)مرشوع  عدد 

لحقوق والواجبات في سوق العمل" وغيرها من املهارات التكوينية، من ذلك "حس املواطنة" ومعرفة "ا

 التي من شأنها أن تجعل املتكونات أقل عرضة للتمييز أو للعنف االقتصادي.

  (13)مرشوع  عدد العمل على تحسين صورة املهن والتكوين املنهي من خالل خطة تواصل شاملة. 

  وخاصة برنامج تأهيل شبكة مراكز  (8دد )مرشوع  عتعصير املراكز وتحسين ظروف التكوين واإليواء بها

 تكوين الفتاة الريفية. 

                                                           
 معطيات 2019 7

8 Source – CNFCPP 2016 نسبة غير متوفرة بالنسبة اللية التسبقة على األداء 
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مركزا، كما تعمل على إحداث مركزين  14ويجدر التذكير بتواصل تأهيل املراكز املوجودة والبالغ عددها 

جديدين في واليتي القصرين وقاعس بما سيسمح بمضاعفة طاقة استيعابها ومراجعة االختصاصات املتوفرة بها 

 مسالك التكوين، لجعلها أكثر تجديدا وجاذبية واستجابة بالحاجيات.وتنويع 

ويتم العمل حاليا على تحديد أهداف استراتيجية في هذا املجال انطالقا من اإلشكاليات املطروحة وسيتم 

 العمل على تحقيقها وقيسها بمؤشرات أداء.

 خارطة البرنامج:

 من:يتكون برنامج التكوين املنهي 

  قيادة جهاز التكوين املنهي"، وحيد يدعى:برنامج فرعي" 

  تدعى: "النهوض بالتكوين املنهي" وتتكون من مجمع هياكل إدارية وهي:  عملياتية وحيدةوحدة 

 ،اإلدارة العامة لإلشراف املزدوج على التكوين واإلشراف على قطاع التكوين الخاص 

   للمؤسسات،اإلدارة العامة لخدمات التكوين املوجهة 

  ة العامة لخدمات طالبي التكوين،اإلدار 

 ،إدارة التفقد البيداغوجي 

 .إدارة التقييم والجودة 

كما يشتمل برنامج التكوين املنهي على ثالثة فاعلين عموميين وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة غير 

 إدارية:

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي -

 املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية  -

 .املركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين -
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 خارطة بونامج التكوين املنهي 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 أهداف عمؤشوات قيس األداء الخاصة ببرنامج التكوين املنهي: .2

  املنهجية املعتمدة لوسم مؤشوات قيس األداء 

ان حسن املتاععة سواء من قبل املواطن أو أصحاب رغم أهمية عديد املؤشرات إال أن تيسير املقروئية وضم

القرار وكذلك هياكل الرقابة، يملي ضرورة التقليص في عددها الجملي واالقتصار على تلك التي يتم ضبطها وترتيبها 

حسب األولوية أخذا في االعتبار العناصر التالية التي تلخص املنهجية املعتمدة لرسم وتعديل مؤشرات قيس األداء 

 تاععة تطور نتائجها:وم

 تلك التي تعكس األداء عشكل أفضل ترتيب املؤشرات حسب األولوية واالقتصار على، 

  العدول عن األرقام املجردة واستبدالها بنسب مئوية تعكس عشكل أفضل الطاقة والقدرة

 ،والسرعة في األداء

يالتكوين املنه:البرنامج 

: البرنامج الفوعي 

يقيادة جهاز التكوين املنه

النهوض : الوحدة العملياتية
بالتكوين المهني
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 ا ويمكن سابها وتطورهإيالء أهمية خاصة للمؤشرات املرتبطة ارتباطا وثيقا عسلم زمني في احت

)على غرار نسبة  La réactivitéمن خالل دراسة تطور نتائجها قيس االستجابة والتفاعلية 

 ،املنقطعين ونسبة اإلدماج، ...(

  ضبط طرق احتساب نتائج املؤشرات والتوقعات واإلسقاطات السنوية وتحديد مصادر

 .الولوج إليها عند االقتضاءالبيانات املعتمدة للغرض وضمان تحيينها ومسكها وتيسير 

 

 

 

  تحديد اإلجراءات املعتمدة لتحسين األداء حسب النتائج املسجلة وتطوير املؤشرات املعتمدة

 ،لقيس األداء

  استغالل تطور نتائج املؤشرات القتراح التعديالت املالئمة لضبط استراتيجية التكوين املنهي 

 توجب حتما استبدالها بمؤشرات تعكس عدم تطور ععض املؤشرات على امتداد سنوات يس

 ،عة على االستجابة لطلبات التكوينأداء وتفاعل جهاز التكوين من حيث القدرة والسر 

  اعتماد رسوم بيانية )خارطة املؤشرات( تبرز التفاعل في ما بينها عشكل مبسط )أنظر مثال

 .الرسم البياني أعاله الذي يلخص منهجية تصميم املؤشرات(
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 أهداف عمؤشوات قيس أداء البرنامج: تقديم  1.2

بالتنسيق مع الوحدة املركزية وتحت اشراف خبراء  2020خالل سنة  لألداءالتنزيل العملياتي  ألشغالتبعا 

"expertise France استراتيجية أكثر"، تمت مراجعة إطار األداء لبرنامج التكوين املنهي نحو أهداف ومؤشرات 

 صبح للبرنامج:جودة ونجاعة وفاعلية بحيث أ

 على املستوى االستراتيجي: -1

 االستجابة ملختلف مطالب التسجيل في جميع أصناف التكوين املنهي"،هدف استراتيجي وحيد: "  -

 مؤشران استراتيجيان: -

 "نسبة التعبئة" 

 "نسبة االنقطا  على التكوين" 

 مالحظة:

ين ة الوطنية للتكوين النهي" الى حتم تأجيل العمل بمؤشر  " مدى االستجابة  لطالبي التكوين باملنظوم

للسنة الحالية، حيث أن املعطيات األساسية التي ستمكن من  التسجيلاستكمال جمع املعطيات واستكمال 

 احتساب املؤشر ستتوفر ألول مرة لدى الوكالة من تطبيقة التسجيل عن ععد.

 هذا املؤشر القدرة والسرعة لجهاز التكوين املنهي في: يعكس

 بة لطالبي التكوين في مختلف املسالك )في مجال التكوين األساس ي في مرحلة أولى لتشمل الحقا االستجا

 .مجال التكوين املستمر(

ويمكن من مراجعة هيكلة مراكز التكوين وأنماطه ومستلزماته وتوزيع أدوار املتدخلين فيه بهدف التأقلم في 

 يات سوق الشغل.إعداد املهارات املطلوبة في مختلف القطاعات وفق حاج

 على املستوى العملياتي: -2

اعتماد إطار األداء السابق للبرنامج وتحويله للمستوى العملياتي مع إضافة هدف عملياتي جديد خاص 

 : باملركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين )الجدول عدد.......(

 "،حل التكوينضمان النجاعة واملردودية في مختلف مرا: "1الهدف العملياتي عدد -

 "،نشر ثقافة املهن وتحسين اإلقبال على التكوين املنهي": 2ه ع عدد -

 "،تطوير التكوين املستمر والترقية املهنية": 3ه ع عدد -

 "تطوير تكوين املكونين وهندسة التكوين"،: 4ه ع عدد -

 ".تطوير حوكمة جهاز التكوين املنهي: " 5ه ع عدد -

 األداء( إطار)أنظر جدول تنزيل 
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 ديم األهداف العملياتية  )أهميتها عدعاعي اختيارها(:تق

 : ضمان النجاعة عاملودعدية في مختلف مواحل التكوين: 1الهدف عدد

على اعتبار العملية التكوينية سيرورة تحكمها عدة مراحل إنجاز تتأثر فيما بينها، ومن خالل نوعية هذا 

دية العملية التكوينية ككل. وينطوي هذا الهدف على التأثر تتأتى درجة النجاعة املحققة وكذلك مدى مردو 

عنصرين هامين يحكمان مدى بلوغه وهما طاقة التكوين والتدريب من ناحية باعتبارها الجانب الكمي للعملية 

التكوينية، وجودة التكوين من ناحية أخرى باعتبارها تمثل الجانب النوعي، وبالتالي فإّن الهدف املنصوص عليه 

وير االستجابة لحاجيات قطاع اإلنتاج واملجتمع من املهارات كّما ونوعا" من خالل "دعم طاقة التكوين يترجم "تط

 والتدريب" و"الرفع من جودة التكوين".

 : نرشو ثقافة املهن عتحسين اإلقبال على التكوين املنهي: 2الهدف عدد

كوين علق بإرساء منظومة وطنية للتينسجم هذا الهدف مع الهدف املنصوص عليه في الخطة اإلصالحية واملت

املنهي مدمجة ضمن املنظومة الوطنية لتنمية املوارد البشرية في إطار رؤية شاملة وموحدة، حيث أّن الرؤية الشاملة 

تعني ربط التكوين املنهي بالتربية والتعليم العالي في منظومة واحدة من بين أدوارها الرئيسية توفير الكفاءات لسوق 

 ما تعني تحسين صورة التكوين املنهي والتعرف املوضوعي إليه من قبل الشبان وعائالتهم.الشغل، ك

 : تطويو التكوين املستمو عالترقية املهنية 3الهدف عدد

وهو هدف مستقر في كافة الصيغ السابقة لبرنامج التكوين املنهي ويتضمن جزءا كبيرا من محتوى الهدف 

 واملتعلق بب"تطوير منظومة تمويل التكوين املنهي نحو تكريس مبدأ التعلم مدى املنصوص عليه في الخطة اإلصالحية

 الحياة" باعتبار كثرة آليات التمويل املوضوعة لفائدة التكوين املستمر بالخصوص.

  تكوين املكونين عهندسة التكوين: تطويو 4الهدف عدد

يقوم  عملياتي خاص نظرا للدور الهام الذي تم افراد املركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين بهدف

به  فيما يتعلق بالرفع من جودة التكوين وتحسين مردودية املنظومة الوطنية لتستجيب بالجودة والكم املطلوبين 

لحاجيات املؤسسات االقتصادية واالفراد والجهة من املهارات والحاجة للتكوين في إطار رؤية شاملة وموحدة 

 موارد البشرية.ملنظومة وطنية لل

 : تطويو حوكمة جهاز التكوين املنهي 4الهدف عدد

تمت صياغة هذا الهدف في ضوء تحيين الصياغة السابقة "تطوير نظام التسيير والقيادة لجهاز التكوين 

 املنهي"، وذلك بإدراج مصطلح الحوكمة ضمنه باعتباره أشمل من مصطلحي التسيير والقيادة.
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 :5جدعل عدد 

 :االستراتيجيالزمني ملؤشوات الهدف الجدعل  

 "االستجابة ملختلف مطالب التسجيل في جميع أصناف التكوين املنهي" 

 

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2020 
 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 90 85 80 86 72.5 81 90 % نسبة التعبئة

 15 15 19 *10 19 15 20 % نسبة املنقطعين عن التكوين
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  تنزيل إطار األداء على املستوى العملياتي املقترح 

 

م.إ1: 

نسبةالتعبئة

م.إ2: 

نسبةاملنقطعين 

عن التكوين

ف.ع3: املركز 

الوطني لتكوين 

املكونين وهندسة 

التكوين

ه.إ1: تحسين  

اإلستجابة 

لطلبات 

التسجيل  

بمختلف 

مراحل التكوين 

املنهي
 م.ع9.1: نسبة   تصور معايير الشهائد أو   عدد  

الشهائد املعتمدة

م.ع10.1: عدد املكونين وإطارات التكوين 

املنتفعين بتكوين

م.ع11.1:  عدد املتمتعين بصك التكوين

م.ع12.1: نسبة تغطية التفقد البيداغوجي 

للتكوين املتوج  بشهائد منظرة

ه.ع5.1: تطوير  حوكمة جهاز التكوين 

املنهي

ف.ع1: الوكالة 

التونسية للتكوين 

املنهي

ف.ع2: املركز 

الوطني للتكوين 

املستمر والترقية 

املهنية

ه.ع4.1: تطوير تكوين املكونين 

وهندسة التكوين

م.ع5.1: نسبة املتمتعين بمنحة

 م.ع4.1: نسبة التعبئة

ه.ع3.1:  تطوير التكوين املستمر 

والترقية املهنية

 م.ع8.1: عدد املرسمين في إطار التكوين 

املستمر املوجه لألفراد

م.ع3.1: نسبة التكوين مع املؤسسة

ه.ع1.1:  ضمان النجاعة واملردودية في 

مختلف مراحل التكوين

ه.ع2.1:  نشر ثقافة املهن وتحسين 

اإلقبال على التكوين املنهي

و.ع1.1: 

النهوض 

بالتكوين املنهي

ب.ف1.1: 

قيادة جهاز 

التكوين املنهي

م.ع6.1: عدد املؤسسات االقتصادية املنتفعة 

بآليات التكوين املستمر

م.ع1.1: نسبة استغالل طاقة التكوين

 م.ع7.1: عدد مشاركات األعوان التابعين 

للمؤسسات االقتصادية في عمليات التكوين 

املستمر

م.ع2.1:  العدد الجملي للمتخرجين مقيس

االهداف 

يجية اإلستيرات

املؤشرات 

يجية اإلستيرات
املؤشرات العملياتية األهداف العملياتية الفاعل العموميالوحدة العملياتيةالبرنامج  الفرعي
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تقديم أنرشطة البرنامج: -2.2  

 

 املؤشوات   األهداف
 تقديوات
 املؤشوات

  2021لسنة 
 األنرشطة التدخالت

تقديوات 
االعتمادات 

لألنرشطة لسنة 
 )أد( 2021

االسرررتجابة 
ملررررررخررررررتررررررلررررررف 
مرررررررررطرررررررررالرررررررررب 
التسرررررررررجيل 
فررررري جرررررمررررريرررررع 

نرررررراف أصررررررررررررررررر
الرررررتررررركرررررويرررررن 

 املنهي

 :1.2.1املؤشو  
 نسبة التعبئة 

80% 
 االعالم والتوجيه،-

تحفيز المتكونين في  -

االختصاصات المعنية 

 بالمنحة،

 التكوين، طاقة دعم -

 والمؤسسةةةةات االفةةةة اد حاجيةةةةات تلبيةةةةة-

 التكوين، من

 الحيةةةةا  وتطةةةةوي  االيةةةةوا  طاقةةةةة دعةةةةم-

 الجماعية،

 المهنةةةةةي التكةةةةةوين صةةةةةو   تحسةةةةةين -

 العمل، قيمة ثمينوت

398702 

 : 2.2.1املؤشو 
نسبببببببببببة املنقطعين 

 عن التكوين
19% 

 

 نفقات البرنامج: .3

 البرنامج: ميزانية-1.3

، وتتوزع حسب أد 435777، مبلغا قدره 2021الخاصة ببرنامج التكوين املنهي لسنة  االعتماداتتبلغ 

 طبيع النفقة كما يلي:

 : 6جدعل عدد 

 الدفع(اعتمادات كوين املنهي حسب طبيعة النفقة )ميزانية بونامج الت
 الوحدة: ألف دينار

 البيان
 إنجازات
2019 

 ق م 
 الفارق  2021تقديوات  2020

 نسبة التطور 
2019-2020  

% 

 نفقات التأجير
281 440 291 800 328 860 37 060 12,70 

 رالتسيينفقات 
32 415 36 028 36 659 631 1,75 

 نفقات التدخالت
40 108 70 758 69 758 -1 000 -1,41 

 االستثمارنفقات 
0 400 500 100 25,00 

 نفقات العمليات املالية
0 0 0 0 0,00 

 بقية النفقات
0 0 0 0 0,00 

 *املجمو 
353 963 398 986 435 777 36 791 9,22 

 * دعن اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات العمومية
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 :4رسم بياني عدد 

 حسب طبيعة النفقة 2020  ميزانية بونامج التكوين املنهي لسنة توزيع مرشوع  

 

 

 :  7جدعل عدد 

 حسب مآل النفقة 2021ميزانية بونامج التكوين املنهي لسنة 

 حسب البرامج الفوعية عاألنرشطة
 الوحدة: ألف دينار

إنجازات  األنرشطة بونامج التكوين املنهي
تقديوات  2019ق م  2019

 املبلغ 2021
لتطور نسبة ا
2020-2021  

 األنرشطة املوكزية البرامج الفوعية املوكزية %

 4,51 212 912 4 700 4 472,03 1 قيادة عمساندة جهاز التكوين املنهي قيادة جهاز التكوين املنهي

 4,51 212 4912 4700 1472,03 مجمو  البرامج الفوعية املوكزية عاألنرشطة

       

إنجازات  نرشطةاأل الفاعلين العموميين
تقديوات  2020ق م  2019

نسبة التطور  الفارق  2021
2020-2021  

 10 854 34 702 398 848 363 998 324 التكوين األساس ي عالتدريب املنهي الوكالة التونسية للتكوين املنهي

املوكز الوطني لتكوين املكونين 

 عهندسة التكوين

تكوين أطو التكوين عهندسة 

 التكوين
8948,9 7695 8372 677 8,8 

املوكز الوطني للتكوين املستمو 

 عالترقية املهنية
 5 048 1 791 23 743 22 043 20 التكوين املستمو

 9,28 579 36 865 430 286 394 990 353 مجمو  الفاعلين العموميين عاألنرشطة

 

نفقات التأجير
76%

نفقات التسير
8%

نفقات التدخالت
16%

نفقات 
اإلستثمار

0%

اليةنفقات العمليات الم
0%

بقية النفقات
0%
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 : 5رسم بياني عدد 

  2023-2022-2021ميزانية بونامج التكوين املنهي لسنة 

 مآل النفقة عاألنرشطة حسب

 

 

 

 

 

 

  

281 440

32 415

41 607

0

0

0

291 800

36 028

70 758

400

0

0

328 860

36 659

69 758

500

0

0

نفقات التأجير

نفقات التسير

نفقات التدخالت

نفقات اإلستثمار

نفقات العمليات المالية

بقية النفقات

إنجازات 2019 2020م .ق 2021تقديرات 
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 لبرنامج التكوين املنهي: 2023-2021النفقات متوسط املدى  إطار -2.3

 رردد:8جدعل عررر

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع(

 

 تقديوات ق م  إنجازات النفقات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 نفقات التصوف
258 942 311 987 336 459 

339 

736 

377 

577 

394 

225 

408 

741 

 565 382 067 368 477 351 786 313 803 302 615 289 220 244 على موارد امليزانية

 150 358 349 344 860 328 800 291 440 281 126 269 495 222 التأجير العمومي

 389 23 702 22 659 21 028 21 415 20 531 19 734 20 وسائل املصالح

 026 1 016 1 958 958 948 958 991 خل العموميالتد

 21000 21000 21000 21000 16423 9353 7608 على موارد صناديق الخزينة

 0 0 0 0 0 0 0 التأجير العمومي

 15000 15000 15000 15000 12000 6290 5508 وسائل املصالح

 6000 6000 6000 6000 4423 3063 2100 التدخل العمومي

 176 5 158 5 100 5 950 4 233 17 019 13 114 7 رد الذاتية للمؤسساتعلى املوا

 0 0 0 0 1346 0 195 التأجير العمومي

 4936 4918 4900 4600 15387,3 12852,1 6765 وسائل املصالح

 240 240 200 350 499,4 167 154 التدخل العمومي

 63300 63300 63300 64200 36235,6 32919 10282,5 نفقات التنمية

 2500 2500 2500 2500 1913,6 741 677,6 على موارد امليزانية

 200 200 200 200 0 22 0 االستثمارات املباشرة

 2300 2300 2300 2300 1913,6 719 677,6 التمويل العمومي

 11800 11800 11800 11700 1499 3258 289,9 على موارد القروض الخارجية املوظفة

 300 300 300 200 0 0 0 اشرةاالستثمارات املب

 11500 11500 11500 11500 1499 3258 289,9 التمويل العمومي

 0 0 0 0 0 0 0 على املوارد الذاتية للمؤسسات

 49000 49000 49000 50000 32823 28920 9315 على موارد صناديق الخزينة

 70000 70000 70000 71000 49246 38273 16923 مجموع الصناديق

يزانية بدعن اعتبار املوارد الذاتية امل

 للمؤسسات
262 111 332 239 355 462 

398 

986 

435 

777 

452 

367 

466 

865 
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 تقديوات ق م  إنجازات النفقات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

امليزانية باعتبار املوارد الذاتية 

 للمؤسسات
269 225 345 258 372 694 

403 

936 

440 

877 

457 

525 

472 

041 

 

 

 جدعل عدد 9 : 

برنامج التكوين املنهيل 2023-2021إطار النفقات متوسط املدى   

 الدفع(اعتمادات التوزيع حسب طبيعة النفقة )
 الوحدة: ألف دينار

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 150 358 349 344 860 328 800 291 440 281 126 269 495 222 نفقات التأجير

 389 38 702 37 659 36 028 36 415 32 821 25 242 26 رالتسيينفقات 

 826 69 816 69 758 69 758 70 607 41 918 36 374 13 نفقات التدخالت

 500 500 500 400 0 22 0 االستثمارنفقات 

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0 0 0 0 بقية النفقات

اعتبار املوارد املجمو  دعن 

 الذاتية للمؤسسات
262 111 331 887 355 462 398 986 435 777 452 367 466 865 

باعتبار املوارد املجمو  

 الذاتية للمؤسسات
269 225 345 258 372 694 403 936 440 877 457 525 472 041 

 عاملتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدعلة. 2019أفويل  10قوار عزيو املالية املؤرخ في *

 نفقات التاجير 

 ات التالية في احتساب اسقاطات التأجير:تم اعتماد الفرضي

 ،الزيادات 

 ،انعكاس الترقيات 

 ،التدرج والتسميات في الخطط 

 ،املناظرات الداخلية في الرتب واالصناف 

 .انعكاس الترفيع في نسبة املساهمات املحمولة على املشغل 

 يبرز توزيع نفقات التأجير حسب البرامج:
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 ناتجة عن وال تاالعتماداملنهي بالنصيب األكبر من استئثار الوكالة التونسية للتكوين ا

االنعكاس املالي للمفاوضات االجتماعية وتطبيق النظام الداخلي الجديد التكوين املنهي 

 ،7654ويرجع ذلك الى حجم الوكالة حيث يبلغ عدد االعوان إضافة 

 طلوبة ادات املكما يجدر التذكير أنه يتم سنويا التقليص من طرف وزارة املالية في االعتم

)تأجير( مما ينجر عنه عجز سنوي يتم  برمجته اليا على السنوات الالحقة الش يء الذي 

 يزيد من تضخيم امليزانية.

 

 نفقات التسيير 

تم احتساب نفقات الوسائل ععد االخذ ععين االعتبار الزيادة في كلفة نفقات املاء والكهرباء والزيادة في 

س املالي لعقود تنظيف املقرات، مصاريف تسيير مراكز التكوين  واالحداثات ( االنعكا%5نفقات االكرية )

 الجديدة والوحدات الجهوية للمركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية إضافة الى االحداثات الجديدة.

 فكما يتم احتساب نفقات التدخل ععد االخذ ععين االعتبار عدد االعوان الفعلي في احتساب مصاري

 املطاعم.

هذا وتجدر اإلشارة الى أن نسبة هامة من املبالغ املبرمجة هي عجز السنوات السابقة، حيث تحدد وزارة 

باملائة وهي نسبة ضعيفة جدا وال تعكس الحاجة الحقيقية للهياكل مما  3املالية نسبة تطور نفقات التسيير ببب

 عتمادات املفتوحة على ميزانية السنوات الالحقة.يدفع الى برمجة الفارق بين االعتمادات املبرمجة واال 

 التدخالت 

يالحظ االرتفاع الهام لنفقات التدخالت والتي تتضمن )......( والتي تعود باألساس ملشاريع الوكالة  حيث 

يتم سنويا تقليص االعتمادات املطلوبة من طرف وزارة املالية الش يء الذي يحد من تقدم انجاز املشاريع )يذكر 

أد على الصناديق لتمويل مختلف 139.000برمجة اعتمادات تقدر ببببببببب  2019خالل مناقشة ميزانية ه تم أن

تم توزيعها على الصناديق   أد19000أنشطة ومشاريع الوكالة التونسية للتكوين املنهي، لكن لم يتم ترسيم سوى 

يتم  ( وبالتاليلة من انجاز املشاريع امليرمجةأد( وبالتالي لم تتمكن الوكا5000أد( والتمويل العمومي )14000)

 إعادة برمجة هذه االعتمادات على السنوات الالحقة.
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء لبرنامج:

 التكوين المهني
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  1بطاقة مؤشو عدد: 

 :موجع املؤشو 

 التسمية نسبة التعبئة.

 البرنامج التكوين املنهي.

مج الفوعيالبرنا التكوين املنهي األساس ي.  

 الهدف نشر ثقافة املهن وتحسين االقبال على التكوين املنهي.

 :تعويف املؤشو 

 التكوين املفتوحة خالل السنة التكوينية املعنية خالل دورتيها )فيفري  االستجابة لعروضيقيس هذا املؤشر نسبة 

حيطها وين املنهي في عالقتها بموسبتمبر( وهو يعكس املجهود الذي تقوم به املراكز لتحسين االقبال على التك

 الشبان. املباشر وتأثيره على استقطاب 

 التعويف

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو 

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
الفئة\التصنيف  

    

 

 مصدر املعطيات مراكز التكوين املنهي.


 

شو
متابعة املؤ

 

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات .الوكالة التونسية للتكوين املنهي

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  وحدة مراقبة التصرف.

 طويقة تجميع املعطيات معطيات رقمية.

 دعرية احتساب املؤشو سداس ي.

 

طويقة احتساب  املعادلة 100)عدد املسجلين/عدد العروض(*

 املؤشو


 

شو
ب املؤ

سا
حت

إ
 

 وحدة القيس %

 قيمة املنرشودةال 90%

 القيمة املنرشودة
عحدة 

 القيس
 التسمية املعادلة

 عدد --- املؤشوات الفوعية

العدد الجملي للمسجلين لدورة 

سبتمبر + العدد الجملي 

 للمسجلين لدورة فيفري.

العدد الجملي للمسجلين 

 خالل دورتي سبتمبر وفيفري 

 عدد ---
عدد العروض لدورة سبتمبر 

 رة فيفري.+عدد العروض لدو 
 العدد الجملي للعروض

  باملؤشو:النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

 توضيح منهجي: •

يقع احتساب هذا املؤشر بقسمة عدد املسجلين )أو املرسمين( على عدد عروض التكوين املفتوحة سنويا بالنظر إلى الدورة 

  .املعنية فيفري أو سبتمبر

باملائة والحفاظ على هذا املستوى خالل السنوات  90ي نسبة التعبئة الى حدود الهدف حاليا هو الرفع ف:التقديوات •

  .باملائة100القادمة باعتبار أن هناك العديد من املعطيات التي ال تسمح تقنيا ببلوغ نسبة 
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 :الجدعل الزمني للمؤشو 

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 االنجازات 90 86 81 72.5    

 التقديوات 86 86 87 92 86 80 85 90

 

 :رسم بياني لتطور املؤشو 

 
 

 

  للمؤشو:أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة  

القيمة 

املستهدفة 

 للمؤشو

القيمة املستهدفة 

حسب البرامج 

 الفوعية

تقديوات 

املؤشو لسنة 

2021 

 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

اإلعتمادات 

 2020لسنة 

90  80  

 األكاديميات من أجل اإلشهاد، -

تررررحررررفرررريررررز املرررركررررونرررريررررن فرررري الررررقررررطررررررراعرررررررات ذات  -

 األعلوية،

398702* 

o يتم العمل على تحديدها بدقة 

 :املخاطو املحتملة  
 :التفويعات املمكنة 

 ال شيئ. - لم يتم تحديدها. -
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 2بطاقة مؤشو عدد: 

 :موجع املؤشو 

 التسمية نسبة املنقطعين عن التكوين.

 البرنامج املنهي. التكوين

 البرنامج الفوعي التكوين املنهي األساس ي.

 الهدف نشر ثقافة املهن وتحسين اإلقبال على التكوين املنهي.

 :تعويف املؤشو 

يعكس هذا املؤشر املجهود الذي تقوم به الوكالة التونسية للتكوين املنهي وبالخصوص املراكز من أجل تحسين 

ت الشبان البيداغوجية والوظيفية وجودة الخدمات املقدمة لحثهم على مواصلة التكوين حتى يستجيب لحاجيا

 كامل املرحلة التكوينية والحصول على شهادة ختم التكوين.

 التعويف

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
 الفئة\التصنيف

    

 

 املعطيات مصدر  مراكز التكوين املنهي.


 

شر
متاععة املؤ

 

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات الوكالة التونسية للتكوين املنهي.

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  وحدة مراقبة التصرف.

 طويقة تجميع املعطيات معطيات رقمية.

 دعرية احتساب املؤشو سنوية.

 

 املعادلة 100سجلين(*)العدد الجملي للمنقطعين/العدد الجملي للم
 طويقة احتساب املؤشو


 

شر
ب املؤ

سا
حت

إ
 

 عحدة القيس %

 القيمة املنرشودة  15%

القيمة 

 املنرشودة
 التسمية املعادلة عحدة القيس

 عدد --- املؤشوات الفوعية
العدد الجملي للمنقطعين في 

 اخر السنة
 عدد املنقطعين

 عدد ---
العدد الجملي للمسجلين في 

 لسنةأول ا
 عدد املسجلين

  باملؤشو:النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

 توضيح منهجي: •

يقع احتساب هذا املؤشر في نهاية كل سنة خالل مناقشة امليزانية من خالل قسمة عدد املنقطعين على عدد املسجلين. 

لتكوينية نية بالتخرج عند نهاية الفترة اوللحصول على عدد املنقطعين، يتم احتساب عدد املمتحنين بالنسبة للمجموعات املع

 مقارنة ععدد املتربصين املسجلين في بدايتها. 
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 التقديوات: •

يتم تقدير نسبة املنقطعين من خالل مناقشة امليزانية مع املراكز للحصول على عدد املنقطعين باعتماد طريقة 

، فإن الوكالة ستعمل %20وحيث تتراوح هذه النسبة في حدود  االحتساب املبينة آنفا، ثّم يقع تقدير املؤشر للسنوات القادمة.

وذلك بتفعيل وظيفة املرافقة والعالقة مع املحيط داخل مراكز  2020خالل سنة  %15على التخفيض فيها لتكون في حدود 

 التكوين املنهي. 
  

 الجدعل الزمني للمؤشو 

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 االنجازات 20 20 15 19    

 التقديوات 15 20 20 15 10 19 15 15

 :رسم بياني لتطور املؤشو 

 

  

  : أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة للمؤشو 

o يتم العمل على تحديدها بدقة 

 

 :املخاطو املحتملة   :التفويعات املمكنة 

 عدد املنقطعين حسب الجنس. - لم يتم تحديدها. -

 عدد املنقطعين حسب مستوى الشهادة. -

 طعين حسب الجهة.عدد املنق -
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 مرشوع  بطاقة مؤشو

 لقيس مدى استجابة املنظومة الوطنية للتكوين املنهي 

 لطالبي الترسيم في مختلف املسالك التكوينية املتوفوة  

 0.0.0بطاقة مؤشو عدد: 

 :موجع املؤشو 

 التسمية مدى استجابة املنظومة الوطنية للتكوين املنهي لطالبي التكوين

ملنهي.التكوين ا  البرنامج 

.)وكذلك املستمر الحقا( التكوين املنهي األساس ي  البرنامج الفوعي 

لطلبات ل ة متدخليهاأهمية بالغة في قيس أداء املنظومة الوطنية للتكوين املنهي ومدى اسببببببببببتجاب ذومؤشببببببببببر  -

 الواردة عليها لاللتحاق بمختلف املسالك التكوينية املتوفرة

لتكوين املنهي على تلبية مطالب الترسببببببببببببببيم أو االلتحاق بمسببببببببببببببالك التكوين تقييم شببببببببببببببامل لقدرة منظومة ا -

 املتوفرة لدى كافة املتدخلين بدءا بالوكالة التونسية للتكوين املنهي

 التنبباغم بين العرض ملزيببد إحكببام التنسببببببببببببببيق بهببدف تحقيقانخراط كببافببة األطراف واسببببببببببببببتحثببا هببا  ضببببببببببببببمببان -

كببذلببك و عنى بببالطلببب طلبببات األفراد من طببالبي التكوين )يُ  التكوينوأنمبباط  مسببببببببببببببببالببكفي مختلف  والطلببب

املؤسبببببببببببببسبببببببببببببات التي تفصبببببببببببببح عن حاجياتها من املهارات أو التكوين في قطاعات محددة، فيما يعنى بالعرض 

الطباقبة البدوريبة املتوفرة في مختلف املسبببببببببببببببالبك واألنمباط واملعلنبة من قببل كبافبة املتبدخلين لتبأمين التكوين 

 للراغبين في ذلك(. 

ام البيانات املتوفرة لتنميط طلبات التكوين املتعدد األععاد )حسببببببببببببببب الفئة العمرية واملسببببببببببببببتوى اسببببببببببببببتخد -

التعليمي أو التكويني عند االلتحاق ومسببببببببببببببتوى الشببببببببببببببهادة عند التخرج والجهة املنتمي إليها طالب التكوين 

 واالختصاص والقطاع املستهدف والنوع االجتماعي وغيرها(

ر لتعديل اسبببببتراتيجية التكوين املنهي في اإلعالم والتوجيه وإعادة هيكلة مراكز اسبببببتغالل تطور نتائج املؤشببببب -

 التكوين وفق متطلبات سوق الشغل في الداخل والخارج

 الهدف

 :تعويف املؤشو 

هذا املؤشر القدرة والسرعة لجهاز التكوين املنهي في: يعكس  

ل الحقا ن األسبببببباسبببببب ي في مرحلة أولى لتشببببببماالسببببببتجابة لطالبي التكوين في مختلف املسببببببالك )في مجال التكوي -

 مجال التكوين املستمر(

مراجعة هيكلة مراكز التكوين وأنماطه ومسببببببببببببببتلزماته وتوزيع أدوار املتدخلين فيه بهدف التأقلم في إعداد  -

 املهارات املطلوبة في مختلف القطاعات وفق حاجيات سوق الشغل. 

 التعويف

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
وطبيعة املؤش  

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
الفئة\التصنيف  
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دمة واملنظومات املعلوماتية كتلك املستخ /وهياكل اإلشراف املنهيمراكز التكوين 

 للترسيم على الخط لفائدة طالبي التكوين بالوكالة التونسية للتكوين املنهي

 مصدر املعطيات


 

شر
متاععة املؤ

اععين للمنظومة من مؤسسات تكوينية خاصة وعمومية تاععة كافة املتدخلين الت 

 األساس. ب الوكالة التونسية للتكوين املنهيملختلف الوزارات وفي مرحلة أولى 

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  تضبط الحقا بالتشاور مع الهياكل املعنية داخل الوزارة وخارجها

)بيانات إحصائية حينية على الخط بواسطة برمجية  – داري واحصائيإمصدر 

إضافية على موقع الترسيم عن ععد إضافة إلى البيانات الشهرية املرسلة من قبل 

 املراكز لإلدارات املركزية أو الجهوية(

 طويقة تجميع املعطيات

سبة ثال بالن)على سبيل امل سنوي.دوري عند انطالق كل دورة تكوينية وكذلك 

 للوكالة التونسية للتكوين املنهي: دورتي فيفري وسبتمبر من كل سنة( 

 دعرية احتساب املؤشو

 

)العدد الجملي للم سمين الجدد بجميع الدو ات خالل السنة 

الواحد  /العدد الجملي لطالبي التكوين بجميع الدو ات خالل 

100نفس السنة(*  

 طريقة احتساب المؤشر المعادلة

يتم تعديلها الحقا بصفة تشا كية()  


 

 
ش
ب المؤ

سا
حت
إ

 

 وحدة القيس %

تضبط الحقا بالتشاو  مع كافة المتدخلين بالنظ  للنتائج والبيانات المتوف   

 والسنة الم جعية التي سيتم اعتمادها

 القيمة المنشودة

 

القيمة 

 المنشودة

وحدة 

 القيس
 التسمية المعادلة

 المؤشرات الفرعية 
 

 عد جدد ال د الجملي للم سةةةةةةمين ال

بجميع الةةةدو ات خالل السةةةةةةنةةةة 

 الواحد  

  العةةةدد الجملي لطةةةالبي التكوين

بةةجةةمةةيةةع الةةةدو ات خةةالل نةةفةةس 

  السنة

 عدد تضبط الحقا

عببببدد املرسببببببببببببببمين الجببببدد خالل  
السببببببببببنة )تضببببببببببم جميع الدورات 
البببتبببكبببويبببنبببيبببببببة املبببفبببتبببوحبببببببة خبببالل 

 السنة املعنية(

 عدد تضبط الحقا

ن خبببالل عبببببببدد طبببببببالبببببببي البببتبببكبببويببب 
نببفببس السبببببببببببببببنبببببببة)تضبببببببببببببببم جببمببيببع 
البببببببدورات التكوينيبببببببة املفتوحببببببة 

 خالل السنة املعنية(

 : تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة باملؤشو 

 توضيح منهجي: •

اإلجماع على أن سنة الكوفيد ال يمكن أن تعتمد  أو في كل سنة تكوينية /في نهاية كل دورة تكوينية و

 ملؤشر لتحديد األهداف املنشودة ودراسة تطور نتائجهكسنة مرجعية في  احتساب ا

 عقب الدورات التكوينية للسبببنة الواحدة وعلى مر السبببنوات مدى تفاعل املنظومة املؤشبببريعكس هذا 

Réactivité du dispositif   مع جهبباز اإلنتبباج ومببدى اسبببببببببببببتجببابببة املتببدخلينles opérateurs   لطلبببات التكوين

ب العرض للطلب. لذا سببيكون ألهميته محل متاععة خصببوصببية ومتواصببلة من قبل املسببجلة والقدرة على تقري

شببببركاء العقد االجتماعي وكذلك األطراف الخارجية الراغبة في تقديم املسبببباعدة على تعديل سببببياسببببات التكوين 

 املنهي وتنفيذ خطط اإلصالح ذات الصلة.
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 التقديوات: •

متعددة وتتمثل أساسا في املتدخلين العموميين  املؤشرحتساب تجدر اإلشارة أن مصادر البيانات ال 

من  %80والخواص )إال أنه يمكن االقتصار في مرحلة أولى على مراكز الوكالة باعتبارها القاطرة إذ تعّد أكثر من 

 إجمالي متكوني املنظومة الوطنية للتكوين املنهي(.

لة ين املنهي والبرامج ذات الصويحظى هذا املؤشر بأهمية بالغة حيث سيساعد على رسم سياسة التكو 

وتعديل االستراتيجيات بما يضمن مساعدة طالبي التكوين على تصويب االختيار ومراجعة هيكلة املراكز وتوزيع 

لب القطاعي حسب الطتأمين التكوين املوارد البشرية واألدوار واملعدات التكوينية ومستلزمات التكوين بهدف 

 .ل أو الخارجوالجهوي للتوظيف سواء في الداخ

 :الجدعل الزمني للمؤشو 

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

بيانات سببببببببببتتوفر سببببببببببنويا بالدقة 

املطلوبببببة ببببباسببببببببببببببتخببببدام تطبيقببببة 

التسببببببببببببببجيبببببببل عن ععبببببببد لطلببببببببات 

 الترسيم

 
بيببببانببببات غير متوفرة بببببالببببدقببببة املطلوبببببة قبببببل 

اقتراح املؤشر وخالل الفترة املعنية في غياب 

 رقمنة لتسجيل طلبات الترسيماستخدام ال

 االنجازات

 التقديوات 

 :رسم بياني لتطور املؤشو 

  يتم إدراج الرسم حال توفر البيانات األولية 

  األداء ات"خارطة مؤشر إعداد رسم بياني =Cartographie des indicateurs de performance"   تبرز

 ثقة عن كل مؤشر التفاعل مع بقية املؤشرات والبيانات الفرعية املنب

  لمؤشو املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة لاالنرشطة أهم  : 

 

القيمة 
املستهدفة 
 للمؤشو

القيمة املستهدفة حسب 
 البرامج الفوعية

تقديوات املؤشو لسنة 
2020 

 األنرشطة التدخالت
تقديوات االعتمادات 

 2020لألنرشطة لسنة 

 : مالحظة هامة

سببببببببباب ليتم تحديد السبببببببببنة املرجعية في احت شببببببببباورية وتشببببببببباركية مع املتدخلين املعنيين تضببببببببببط هذه البيانات الحقا بصبببببببببفة ت .1

وسبببببببببيتواصبببببببببل في مرحلة أولى اسبببببببببتخدام مؤشبببببببببر نسببببببببببة التعبئة  .املؤشبببببببببر وتحديد األهداف املنشبببببببببودة ودراسبببببببببة تطور نتائجه

املوافق لختم الترسبيم  2020رية واملؤشببرات ذات الصببلة إلى حين الحصببول على البيانات املحينة في موفى ديسببمبر للسببنة الجا

اقتراح بطاقة املؤشبببببببببببببر، باعتبار تزامن إعداد البطاقة مع العودة التكوينية وأن عملية الترسببببببببببببيم سبببببببببببببنة لدورة تكوينية في آخر 

وتسببببببببببجيل طلبات الترسببببببببببيم ومعالجة املطالب تسببببببببببتغرق عدة أشببببببببببهر، مع التأخير الحاصببببببببببل عسبببببببببببب أزمة الكوفيد على جميع 

 املستويات.

التنسيق مع كافة املتدخلين في املنظومة للحصول على البيانات نفسها بالدقة املطلوبة وحسب أنموذج بطاقة املؤشر  سيتم .2

املعتمببد والنظر في السبببببببببببببببببل التقنيببة املتبباحببة لتمكينهم من النسببببببببببببببمل على منوال الوكببالببة التونسببببببببببببببيببة للتكوين املنهي في مببا يتعلق 

 ة الرقمية ذات الصلة،باعتماد منظومة الترسيم عن ععد واملعالج

 سيتم التنسيق كذلك مع الهياكل املعنية برصد تطور مؤشرات التشغيل لتقريب العرض للطلب. .3
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 :املخاطو املحتملة   :التفويعات املمكنة 

احتمبال صببببببببببببببعوببة الولوج للشبببببببببببببببكبة العنكبوتيبة ببالنسببببببببببببببببة لبعض  -

 الفئات في ععض الجهات

رورة رغببببة احتمببببال تسببببببببببببببجيببببل كثببببافببببة في طلبببببات ال تعكس بببببالضبببببببببببببب -

 حقيقية في متاععة مسلك تكويني ما أو حاجة سوق الشغل لها 

قبببببد تنطوي منظومبببببة التسببببببببببببببجيبببببل عن ععبببببد على مخببببباطر مرتبطبببببة  -

 بنجاعة نظام األمان في مجال اإلعالمية

تعببببببدد الببببببدورات التكوينيببببببة خالل السببببببببببببببنببببببة الواحببببببدة بببببببالقطبببببباعين  -

 زالعمومي والخاص مع تفرق تواريخ انطالق التكوين حسبببببببببببب املرك

 والقطاع التكويني والنمط التكويني املعتمد

تعبببببدد املتبببببدخلين التببببباععين للمنظومبببببة الوطنيبببببة للتكوين املنهي من  -

 وزارات مختلفة

سيتسنى حال الدخول الفعلي )واملتوقع بدءا من موفى 

( في مرحلة الحصول الدوري واآللي على 2020ديسمبر 

ة يببببببالبيببببببانببببببات املحينببببببة واملنبثقببببببة عن املعببببببالجببببببة الرقم

ملختلف مطالب الترسببببببببيم وطالبيه، سببببببببيتسببببببببنى تحديد 

جميع التفريعبات املمكنبة في صببببببببببببببلبة بهبذا املؤشببببببببببببببر على 

التكوين حسبببببببببببببببببببب االسببببببببببببببتجببببببابببببببة لطلبببببببات  غرار مببببببدى

التكويني ومسببببببببببببببتوى الشببببببببببببببهادة  القطاعو  االختصبببببببببببببباص

والشببببببببببببببرائح العمريبببة والنوع االجتمببباعي واملركز والجهبببة 

 وغيرها من التفريعات املحتملة.
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الفاعلين العموميين المتدخلين بطاقات 

 : في برنامج

 التكوين المهني
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 الفاعل العمومي  بطاقة

 : 1عدد  

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي 
 

 بونامج التكوين املنهي 

I. :التعويف 

التكوين األساس ي والعمل على تلبية طلبات تكوين اليد العاملة املؤهلة وبتنفيذ  النرشاط الوئيس ي: .1

سلطة اإلشراف. كما تقوم بصفة دورية بتقييم  برامج التكوين في إطار التوجهات التي تضبطها

  األنشطة التكوينية التي تتم داخل املؤسسات الفرعية التاععة لها.

 *توتيب الفاعل العمومي:  .2

في شكل مؤسسة عمومية  1993فيفري  17املؤرخ في  1993لسنة  11القانون عدد  موجع اإلحداث: .3

 ذات صبغة غير إدارية.

املتعلق  1997سبتمبر  29املؤرخ في  1997لسنة  1937االمر عدد  املالي:موجع التنظيم اإلداري ع  .4

 بضبط التنظيم اإلداري واملالي وطرق سير الوكالة 

 * تاريخ إمضاء عقد بونامج اع أهداف بين الوزارة عالفاعل العمومي: .5

II.  :إطار اإلداء 

 االستراتيجية العامة: .1

ي تها سلطة اإلشراف في إطار برنامج التكوين املنهعالوة على تنفيذها للتوجهات والسياسات التي ضبط

األساس ي إلستراتيجية إصالح املنظومة الوطنية للتكوين املنهي، باعتباره ركيزة من ركائز إعداد املوارد البشرية 

الوطنية، والرامية باألساس إلى إضفاء النجاعة على جهاز التكوين املنهي وتحسين مردوديته من خالل الرفع من 

ة التكوين ومالءمته مع الحاجيات الفعلية لجهاز اإلنتاج من الكفاءات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات جود

 االقتصادية وتحسين قابلية تشغيل الشباب من خريجي منظومة التكوين املنهي.     

 تساهم الوكالة في  تنفيذ السياسة العامة للمهمة من خالل املحاور التالية:

 ،ين واإليواء واإلطعامدعم طاقة التكو  -

 ،الرفع من جودة التكوين وتحسين الخدمات املسداة لفائدة املتكونين -

 ،تحسين اإلقبال على التكوين املنهي  -

 ،تطوير حوكمة الجهاز -

 .توسيع مجاالت التعاون الدولي -
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 تحديد املساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشوة  .2

 فة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج .تساهم الوكالة من خالل مشاريعها وانشطتها بص

 اهم األعلويات عاألهداف: .3

 ،االضطالع بالتكوين األساس ي للشباب والكهول بالنظر إلى الحاجيات االقتصادية واالجتماعية 

  العمل على تلبية طلبات اليد العاملة املؤهلة وذلك توفير موارد عشرية رفيعة األداء في خدمة

 املؤسسات االقتصادية،

 يذ برامج التكوين في إطار مسايرة التطورات التكنولوجية السريعة واملتسارعة،تنف 

 .القيام بصفة دورية بتقييم األنشطة التكوينية التي تتم داخل املؤسسات الفرعية التاععة لها 

 تم تحديد هدفين عملياتين هما على التوالي: االطاروفي هذا 

على اعتبار العملية التكوينية سيرورة  التكوين":"ضمان النجاعة عاملودعدية في مختلف مواحل 

فيما بينها، ومن خالل نوعية هذا التأثر تتأتى درجة النجاعة املحققة وكذلك  تتأثرتحكمها عدة مراحل إنجاز 

مدى مردودية العملية التكوينية ككل. وينطوي هذا الهدف على عنصرين هامين يحكمان مدى بلوغه وهما 

يب من ناحية باعتبارها الجانب الكمي للعملية التكوينية، وجودة التكوين من ناحية أخرى طاقة التكوين والتدر 

باعتبارها تمثل الجانب النوعي، وبالتالي فإّن الهدف املنصوص عليه يترجم "تطوير االستجابة لحاجيات قطاع 

 "." و"الرفع من جودة التكويناإلنتاج واملجتمع من املهارات كّما ونوعا" من خالل "دعم طاقة التكوين والتدريب

ينسجم هذا الهدف مع الهدف املنصوص عليه في  "نرشو ثقافة املهن عتحسين االقبال على التكوين": -1

الخطة اإلصالحية واملتعلق بإرساء منظومة وطنية للتكوين املنهي مدمجة ضمن املنظومة الوطنية لتنمية 

أّن الرؤية الشاملة تعني ربط التكوين املنهي بالتربية املوارد البشرية في إطار رؤية شاملة وموحدة، حيث 

والتعليم العالي في منظومة واحدة من بين أدوارها الرئيسية توفير الكفاءات لسوق الشغل، كما تعني 

 تحسين صورة التكوين املنهي والتعرف املوضوعي إليه من قبل الشبان وعائالتهم.

  مؤشوات قيس األداء عأهم األنرشطة: .4

 إجراءات من تبعه وما ،2020 أفريل 04 غاية إلى مارس 23 من بداية الشامل الصحي الحجر قرارإل نظرا

 الخاصة و ةالعمومي املنهي التكوين مراكز بكل التكوينية السنة عودة تأجيل و املوجه الصحي بالحجر تتعلق

 املتعلق 2020 ماي 14 في خاملؤر  3481عدد التشغيل و املنهي التكوين وزير مقرر  نص ،حيث الربيع عطلة ععد

 غرة من إبتداء التكوينية السنة إستئناف على ، 2020-2019 التكوينية السنة تخص إستثنائية أحكام بضبط

 .تقدير أقص ى على 2020 أكتوبر موفي إلى 2020 جوان

 اععةالت املنهي التكوين بمراكز 2020 سبتمبر بدورة توفيرها املزمع التكوين عروض تحيين إلي أدى مما

 .تكوين موطن 3100 ب فيها بالتقليص ذلكو  ياملنه للتكوين التونسية للوكالة
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 :يلي كما الالحقة والسنوات 2020 سنة تقديرات مراجعة تمت املتغيرات هذه ظل وفي

 

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
 ق.م إنجازات

2020 

 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 68 67 67 72 64.5 71 70 % اقة التكويننسبة استغالل ط

 57000 53700 51600 55600 49152 51945 21765 عدد العدد الجملي للمتخوجين مقيس

 

 

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
 ق.م إنجازات

2020 

 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 90 85 80 86 72.5 81 90  % نسبة التعبئة

ين بمنحة من العدد نسبة املنتفع

 الجملي للمتكونين
% 9 16.7 11.5 20 24 24 24 

 

  اإلجواءات املصاحبة:  .5

 في وكالةال دور  وتفعيل النتائج، وإلزامية التقييم مبادئ مراجعة مؤشرات قيس األداء بهدف ترسيخ -

 ،بالنظر لها الراجعة التكوينية املؤسسات ملردود املوضوعي القيس

 ،والتفقد البيداغوجي بالتنسيق مع سلطة اإلشراف تركيز وظيفتي اإلرشاد -

من حيث مجاالت تدخلها وكيفية إنجاز أنشطتها بهدف تشخيص  الوكالةإعداد دليل تموقع مراكز  -

 ،وضعيتها في الجوانب البيداغوجية واإلدارية واملالية

 ،مختلف املراكز إعداد مخططات عمل ملعالجة النقائص املسجلة وتطوير أداء -

 اجياتلح االستجابة بهدفشاريع الرقمنة وحسن استخدامها في مختلف مراحل التكوين تطوير م -

 تكوينال في التصرف عمليات رقمنة مشروع على غرار البيانات، معالجبة وتسهيبل واإلدارات األعوان

 تغطي(2019جوان  10انطلق استخدامها منذ )مندمجة  معلوماتية منظومةخالل تركيز  من املنهي

 الخدمات،و  املبيت ،عن ععد التسجيل)الترشح،  واملتكون  التكوين بطالب املتعلقة االتاملج كل

 ،...( التقييم، البيداغوجية، واملتاععة التنظيم

 2019جوان  10التي انطلقت منذ ندمجة باملراكز املعلوماتية املمنظومة لل االستغالل األمثل -

 ،لتكوين بمختلف مراكز الوكالةلعمليات التسجيل عن ععد لطالبي الترشح ملتاععة ا

 فرق  ةكاف بمساندة وذلك اآلليات من العديد طريق عن املتكون  ملرافقة جديدة استراتيجية وضع -

 ،وبيداغوجي اداري  إطار من باملراكز العمل

 ،معاملجت فاعال فيو بقيم املواطنة  اواعي وجعلهآليات جديدة للمتاععة النفسية للمتكون  استخدام -
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حيث عمليات التسجيل عن ععد لطالبي الترشح ملتاععة التكوين مندمجة باملراكز  تركيز منظومة -

 بمختلف مراكز الوكالة،

 انتداب إطارات كفئة لحسن استغالل املشاريع وخاصة البيداغوجية منها، -

 تفعيل اللجان القطاعية وذلك بإقرار سبل تحفيز أعضاءها. -

 

III.  امليزانية 
 

 : الوكالة التونسية للتكوين املنهي1ل العمومي عددإطار النفقات متوسط املدى للفاع

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إعتمادات الدفع(

 

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 000 335 799 322 283 309 000 275 243 262 727 253 973 209 نفقات التأجير

 822 32 215 32 627 31 056 31 000 28 050 23 568 23 نفقات التسيير

 792 57 792 57 792 57 792 57 755 34 258 31 700 7 نفقات التدخالت

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات االستثمار

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0 0 0 0 بقية النفقات

 614 425 806 412 702 398 848 363 998 324 035 308 241 241 ذ-املجمو  دعن اعتبار م

 614 429 806 416 702 402 848 367 788 340 396 319 682 246 املجمو 

 

  2023ع 2022ع 2021 اسقاطات الحتساب اعتمادها تم التي الفوضيات

 نفقات التأجير:  -1

بالنسبة لنفقات التأجير تم احتساب خالص مرتبات األجور االعوان، والساعات اإلضافية وكذلك 

 إضافة الى نفقات التامين على املرض. 2023و 2022و  2021قيات وتدرج االعوان خالل سنوات انعكاس تر 

كما يجدر التذكير أنه يتم سنويا التقليص في االعتمادات املطلوبة من الوكالة من طرف وزارة املالية 

مليزانية برمجة امما ينجر عنه عجز سنوي يتم برمجة الفارق في السنوات الالحقة الشيئ الذي ينعكس على 

 باالرتفاع.
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 نفقات التسيير:  -2

ر ارتفاعا سنويا وذلك نتيجة الزيادة في كلفة نفقات املاء والكهرباء والزيادة في يتعرف نفقات التسي

 ومصاريف التسيير للمراكز. لعقود تنظيف املقرات  ( واالنعكاس املالي%5نفقات االكرية )

ض  في االعتمادات املبرمجة من طرف وزارة املالية  والتي كما يجدر التذكير أنه يتم سنويا التخفي

وهي نسبة ضعيفة جدا ال تعكس املصاريف الحقيقية للوكالة. مما ينجر   %3تحدد نسبة التطور             ب 

  عنه عجز يتم حمله على السنوات الالحقة .

 التدخالت: -3

جديدة  اصلة واالنطالق في مشاريعاريع املتو املشيزانية بناءا على مواصلة انجاز تم برمجة توقعات امل

في رفع طاقة التكوين عن طريق االحداثات هداف املرسومة واملتمثلة أساسا وذلك في اطار تحقيق األ 

الجديدة وإعادة الهيكلة وكذلك دعم طاقة االيواء وتحسين ظروف الحياة الجماعية داخل املبيتات، هذا 

ي املتمثل في تطوير نظام القيادة والتسيير والعمل على مأسسة العالقة الى جانب دعم االستثمار الالماد

 بين مراكز التكوين املنهي ومحيطها االقتصادي واالجتماعي.

وستشهد هذه السنة بداية اإلنجاز املادي لعديد املشاريع ععد االنتهاء من مختلف الدراسات. كما 

" وبرنامج " إرادة" باإلضافة PAFIPاملنهي "  تكوين واالدماجفيذ برنامج دعم السيتم هذه السنة االنطالق في تن

 الى مواصلة اإلنجاز املادي للمشاريع املمولة مع البنك اإلسالمي للتنمية.

 وتتمثل هذه املشاريع في:

 البرامج عاملرشاريع املتواصلة:

 (،10برنامج إحداث مراكز التكوين والتدريب املنهي ) -1

 (،58راكز التكوين املنهي )برنامج إعادة هيكلة وتحديث م -2

 PAFIP (17،)برنامج دعم التكوين واالدماج املنهي  -3

 (،7برنامج دعم املراكز ) -4

 (،13برنامج إعادة هيكلة إحداث مراكز الفتاة الريفية ) -5

 (،6برنامج تطوير التدريب املنهي ) -6

 (،10برنامج الرفع من طاقة االيواء ) -7

انة املراكز واقتناء تجهيزات إضافية ووسائل نقل لتجديد ، واملتمثلة في تهيئة وصيالبرامج السنوية -8

أسطول السيارات واقتناء األراض ي، اعتماد دراسات لدعم طاقة االيواء ولدعم طاقة استيعاب املراكز 

 واقتناء تجهيزات إعالمية ومصاريف توريد التجهيزات وتحسين كفاءة املكونين.
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ة مراكز إصالح األطفال الجانحين، تطوير نظام البرامج الخصوصية، واملتمثلة في إعادة هيكل -9

املعلومات، ودعم الجودة وتطوير املوارد البشرية، ودعم املصالح املنفذة للمشاريع، االكاديميات 

لتطوير التكوين من أجل االشهاد، وتطوير الحياة الجماعية باملراكز والتكوين حسب الطلب ودعم 

 نظام القيادة والتسيير للوكالة.

 واملتمثلة في : مشاريع التنمية تمويل

 ،املشاريع املتواصلة املمولة على حساب التمويل العمومي 

 املتواصلة املمولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب، املشاريع 

 ،املشاريع الجديدة 

 يعهتم توز ي ات الحقيقية للوكالةالتذكير أن ما يتم ترسيمه سنويا أقل بكثير من الحاجي لكن يجدر

وات السن على رمجة الفارق بين املبرمج واملرسميتم إعادة ب وبالتاليبين الصناديق والتمويل العمومي 

 املطلوبة مرتفعة جدا. الالحقة مما يجعل االعتمادات
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 الفاعل العمومي بطاقة

  :2عدد  

 للتكوين املستمو عالترقية املهنية  املوكز الوطني

 بونامج التكوين املنهي 

I. التعويف: 

مساندة املؤسسات االقتصادية لتحسين أدائها وإنتاجيتها وإكسابها مقومات  النرشاط الوئيس ي: .1

 املنافسة عبر تطوير كفاءات العاملين بها  

 توتيب الفاعل العمومي: * .2

: مؤسسة عمومية ذات صبغة 1993فيفري  17املؤرخ في  1993لسنة  12القانون عدد  موجع اإلحداث: .3

املتعلق بتغيير صبغته  2003ديسمبر  11املؤرخ في  2003لسنة  77ه بالقانون عدد إدارية كما تم تنقيح

من مؤسسة ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية عمومية ال تكتس ي صبغة إدارية 

 .1989املؤرخ في فيفري  1989لسنة  9على معنى القانون عدد 

 2005جانفي  10املؤرخ في  2005لسنة  49االمر عدد  اإلداري عاملالي: مموجع التنظي .4

 تاريخ إمضاء عقد بونامج اع أهداف بين الوزارة عالفاعل العمومي: * .5

II. اإلداء:  ر إطا 

 االستراتيجية العامة: .1

املستمر والترقية املهنّية الذي يندرج في إطار اإلستراتجية  التكوينيتنزل برنامج تطوير منظومة 

تكوين املنهي والتشغيل، كأحد أهم البرامج املساهمة في تحقيق مساندة الوطنية إلصالح وتطوير منظومة ال

املؤسسات االقتصادية لتحسين أدائها وإنتاجيتها وإكسابها مقومات املنافسة عبر تطوير كفاءات العاملين 

 بها. 

 : جتحديد املساهمة في أهداف البرنام .2

دف يلخص وهو ه، عالترقية املهنية"" تطويو التكوين املستمو  هدف عملياتي يتمثل في تحديدتم 

والتي تساهم بصفة مباشرة في تحقيق أهداف البرنامج من ناحية االستجابة لحاجيات أهم أنشطة املركز 

 التكوين املستمر، واملتمثلة في:

  معاضدة املؤسسات االقتصادية والهياكل املهنية ملختلف القطاعات االقتصادية في وضع برامج تخص

 مر،التكوين املست
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  ،مساعدة املؤسسات في تنظيم دورات التكوين املستمر 

 ،املساهمة في تطوير آليات جديدة للتكوين املستمر 

 .مساعدة الشغالين على تحسين كفاءاتهم ومهاراتهم لتحقيق الترقية املهنّية 

 اهم األعلويات عاألهداف:  .3

 ،اإلحاطة باملؤسسات 

  جه للمؤسسات،التصرف في آليات تمويل التكوين املستمر املو 

 ،وضع وتمويل برامج التكوين املستمر املوجه لألفراد وتنفيذها 

 .تطوير منظومة التسيير والتصرف في برامج التكوين املستمر 

  مؤشوات قيس األداء عأهم األنرشطة: .4

 تم تحديد ثالثة مؤشرات لتحديد مدى تقدم اإلنجاز وهي على التوالي:

 عدد املؤسسات املنتفعة بآليات التكوين املستمر. : 1.3.1املؤشر -

 ادية في عمليات التكوين املستمر.: عدد مشاركات أعوان املؤسسات االقتص 2.3.1املؤشر -

 : عدد املرسمين في إطار التكوين املستمر املوجه لألفراد. 3.3.1املؤشر -

 وفيما يلي الجدول الزمني للنتائج:

 املؤشوات  /ر
عحدة 

 القيس

 ق.م *اإلنجازات

2020 

 التقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

  
       

 
عدد املؤسسات املنتفعة  1.3.1

 بآليات التكوين املستمو

 مؤسسة

2858 2287 2572 4030 4600 5000 0520  

 2600 2500 2300 1830 372 1037 1470 آلية حقوق السحب

 2600 2500 2300 2200 2200 1250 1388 آلية التسبقة على األداء

2.3.1 
عدد مرشاركات أعوان 

املؤسسات االقتصادية في 

 مشاركة  عمليات التكوين املستمو

118799 54787 123407 187000 19800 225000 227000 

 31000 30000 28000 27000 11407 16087 18799 آلية حقوق السحب

 196000 195000 170000 160000 112000 38700 100000 آلية التسبقة على األداء

  تعتبر إنجازات آليات التكوين املستمر أولية إلى حين اتمام عمليات التكوين الجماعي بالنسبة لحقوق

 السحب ودراسة جميع الكشوفات البيداغوجية واملالية بالنسبة للتسبقة على األداء.
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 الل هذه الفترة إلى :عى املركز خس
 

 توكيز مرشاريع رقمنة خدمات املوكز عاستغاللها عتكوين املتدخلين على استعمالها من خالل : -

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

 * تركيز تطبيقة إعالمية ملراقبة األنشطة التكوينية عن ععد،

 بيانات خاصة باملكونين، * تركيز قاعدة

 * تركيز قاعدة بيانات خاصة بهياكل التكوين، بالتنسيق مع مصالح الوزارة،

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

ة دو وكذلك تم تنظيم نوفي هذا السياق تم تنظيم أيام تحسيسية وإعالمية بكافة واليات الجمهورية 

من أجل تطوير املوارد البشرية" حيث تم تقديم  املستمرصحفية حول "إصالح املنظومة الوطنية للتكوين 

إليداع ومتاععة الكشوفات البيداغوجية  2018التي تم تطويرها خالل سنة   “مرررررررررررررررررررررررالك”املنظومة الوطنية 

كّية
ّ
االقتصادية املنخرطة في آلية التسبقة على  ( لفائدة املؤّسساتواملالية )أنترنات + تطبيقة على الهواتف الذ

 األداء. 

وهي خدمة على الخط لفائدة حرفاء املركز املنتفعين  املنظومةاستغالل هذه  2019هذا وتم خالل سنة 

نهم من 
ّ
سبقة على األداء تمك

ّ
 إلى : دفتهإيداع ومعالجة ومتاععة الكشوفات البيداغّوجية واملالّية و بآلّية الت

 ،تقريب الخدمات من املؤّسسات 

  قة بالكشوفات البيداغوجّية واملالّية ومتاععة معالجتها على
ّ
تمكين املؤّسسات من إدخال البيانات املتعل

 )واب وهواتف جّوالة(،
ّ
 الخط

 ،تخفيض آجال معالجة الكشوفات البيداغوجّية واملالّية واإلجابة عنها 

 قة و حينّية.تركيز واستغالل وسائل متاععة دقي 

 

 فريق عمل قصد : تكوينوفي هذا اإلطار تّم 

 قبول مطالب اإلنخراط وإحداث الحسابات لفائدة املؤّسسات ومساندتها، -

رقية العليا  -
ّ
تكوين املؤّسسات املنخرطة بتونس الكبرى في إطار وحدة الّتمّرن الّتي تم تركيزها بمعهد الت

غل بتونس البحرّية قصد تكوين مستعملي
ّ
 املؤّسسات املنخرطة، للش

 تكوين املؤّسسات املنخرطة على عين املكان بمختلف الواليات األخرى إلى جانب أّيام إعالمّية جهوّية، -

ن من استغاللها -
ّ
ومساندة مختلف الهياكل    مساندة املؤّسسات املنخرطة في منظومة مالك قصد التمك

 الجهوّية،

أنشطة الّتكوين املستمر وفي إطار الّتحويل الّرقمي لخدمات املنظومة الوطنّية لتمويل  إصالحوفي إطار 

 املركز، تم تطوير الخدمات الّتالية بموارد عشرّية ذاتّية :
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ة( : - اتي 
 
ير الذ نين )الس  صو ف في املكو 

 
 خدمة على الخط للت

لين في أنشطة تكوينّية ممّولة من طرف املركز )حوال خدمةتم تطوير 
ّ
( 10000 يلفائدة املكّونين املتدخ

اتّية وتحيينها دورّيا عبر حسابات إلكترونّية خصوصّية ععد 
ّ
قة بالّسير الذ

ّ
تهدف إلى إدراج جميع املعطيات املتعل

خصّية للمكّون )
ّ

سجيل والحصول على البطاقة الش
ّ
( من طرف املركز ععد badge personnelإجراء عملّية الت

زمة. هذا، وانط
ّ
لق املركز في استغالل هذه الخدمة ععد وضعها على الخط والّتعريف إيداع اإلثباتات والوثائق الال

ارات )
ّ
( ععد إيداع Badgeبها إلى جانب إحداث حسابات استغالل املكّونين ومساندتهم الستغاللها وتسليمهم الش

  اإلثباتات وإقرارها.

ن هذه 
ّ
لين في أنشطاملركز من الحصول على قاعدة بيانات محّينة للمكّونين امل الخدمةوستمك

ّ
ة تدخ

 تكوينّية ممّولة من طرف املركز.

كوين : -
 
صو ف في هياكل الت

 
 توكيز خدمة على الخط للت

لة في أنشطة تكوينّية ممّولة من طرف املركز )حوالي  خدمةتم تطوير 
ّ
( 3000لفائدة هياكل الّتكوين املتدخ

ّية حسابات إلكترونّية خصوصّية ععد إجراء عملتهدف إلى إدراج جميع املعطيات الخاّصة بها وتحيينها دورّيا عبر 

سجيل. 
ّ
 الت

انطلق املركز في استغالل هذه الخدمة ععد وضعها على الخط والّتعريف بها إلى جانب مساندة الهياكل 

  الستغاللها.

ن هذه 
ّ
املركز من الحصول على قاعدة بيانات محّينة لهياكل الّتكوين املتعاملة معه في  الخدمةوستمك

 أنشطة تكوينّية ممّولة من طرف املركز. إطار

 العمل على تبسيط اإلجواءات املعمول بها بآليات تمويل التكوين املستمو من خالل : -

  املتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة  2009فيفري  2املؤرخ في  2009لسنة  292مراجعة األمر عدد

نتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق على األداء على التكوين املنهي ونسبتها وطرق وشروط اإل 

 السحب وطرق وشروط اإلنتفاع بها،

 ،مراجعة القرار املشترك 

 ،تطويع تطبيقة التصرف في آليات التمويل لألمر والقرار الجديدين 

  املتعلق  2019مارس  05املؤرخ في  2019لسنة  228تحيين أدلة اإلجراءات لألمر األمر الحكومي عدد

املتعلق بضبط مجال تطبيق  2009فيفري  2املؤرخ في  2009لسنة  292عدد  بتنقيح وإتمام األمر

التسبقة على األداء على التكوين املنهي ونسبتها وطرق وشروط اإلنتفاع بها وكذلك مجال تطبيق 

 حقوق السحب وطرق وشروط اإلنتفاع بها. 
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املؤرخ في  292نقيح األمر عدد تبتغيير ععض اإلجراءات وذلك تبعا ل 2019بداية من سنة  املركزوقد قام 

 5املؤرخ في  2019لسنة  228عمال على تبسيط اإلجراءات وتطبيق مقتضيات األمر عدد و  2009فيفري  02

 ، وهي كالتالي :2019مارس 

 : التسبقة على األداء 

لى الخط عحصريا كيفية إيداع الكشف البيداغوجي واملالي : يتم إيداع الكشف البيداغوجي واملالي  -

 .2019بداية من الكشوفات التي ععنوان سنة ا عون 40النسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد أعوانها ب

اعتراضات املؤّسسات : توّجه املؤّسسة مطلب تصحيحي إلى مصالح املركز بخصوص املبالغ النهائية  -

 الذي يتولى إصدار مقرر تصحيحي.

 .التشغيل اعتراض بخصوص املقرر التصحيحيكما يمكن للمؤسسة أن توجه إلى وزير التكوين املنهي و 

 : حقوق السحب على مستوى فودي 

يشترط على املؤسسات االقتصادية الخاصة أن تكون وضعيتها الجبائية مسواة لالنتفاع بآلية حقوق   -

 السحب،

تعفى من شرط املساهمة في التكوين األساس ي املؤسسات التي لم يتجاوز تاريخ دخولها طور النشاط  -

عون والتي تنتمي إلى قطاعات اقتصادية يتم  100ت، واملؤسسات التي ال يتجاوز عدد أعوانها سنوا 3

 والوزير املكلف بالتكوين املنهي. ضبطها سنويا بقرار مشترك بين وزير املالية
 

  : حقوق السحب على مستوى جماعي 

جهوية ذات مج الجماعية اليقوم الشريك املنهي باختيار الهياكل التكوينية التي ستكلف بإنجاز البرا -

ألف  100األولويات املحددة من طرف اللجنة الجهوية املوسعة في بداية كل سنة والتي ال تفوق كلفتها 

 دينار.
 

 املؤشو
عحدة 

 القيس

 ق.م  إنجازات

2020 

 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 
       

 
50150 12000 9792 8855 8620 موسم عدد املوسمين  17500 19000 

 200 300 750 1000 656 899 1298 عدد املوسمين دعس مسائية

 13000 12500 11400 9000 7541 7083 6755 عدد املوسمين تكوين عن بعد

عدد املوسمين تكوين رافع 

 للكفاءات
567 873 1595 2000 2900 4700 5800 



 

2021لسنة -محور اإلدماج المهني -المشروع السنوي لألداء لوزارة الشباب والرياضة واالدماج المهني   58 

 دعدد املوسمين في إطار التكوين املستمو املوجه لألفوا

 تم خالل هذه الفترة :

  إدراج خدمة الخالص اإللكتروني ملعاليم التسجيل بمختلف مراحل التكوين املستمر املوجهة لألفراد

 ،2020بمؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين املنهي على أن يتم استغاللها ابتداء من سنة 

 لعالي بمؤسسات التعليم ا إعداد التطبيقة املتعلقة بملفات الفوترة لخالص كلفة التكوين

 ومراكز التكوين املنهي،

  2020و 2019إعداد استراتيجية ملعاهد الترقية العليا للشغل لسنتي، 

 ،"الشروع في تركيز منظومة جديدة للتكوين عن ععد " التكوين في املهن واإلشهاد عبر املوكس 

 .إعداد مشروع دليل إجراءات التصرف في أهم أنشطة الترقية املهنية 

  إمضاء اتفاقيات إطارية مع الشركاء تهدف إلى تمكين األعوان من متاععة مراحل التكوين املستمر عن

 ععد أو عبر الدروس املسائية أو رافعة للكفاءات في الشهائد والشعب التي يوفرها املركز، 

 ، القيام بأنشطة تكوينية وتحسيسية قصد التعريف بالخدمات التي يسديها املركز 

  رشات تكوينية لفائدة املكونين واألساتذة التاععين ملراكز التكوين املنهي ومؤسسات التعليم تنظيم و

العالي املتعاقد معها وكذلك لفائدة املتكونين الجدد بكافة األقسام الجديدة بمراحل التكوين عن ععد 

 حول استعمال التطبيقة البيداغوجية للتكوين والتواصل مع املؤطرين،

 دة بمؤسسات التعليم العالي ومراكز التكوين املنهيفتح أقسام جدي. 

 الفترة : هذهوتّم خالل 

 مع مؤسسات التعليم العالي، 97مبرمة مع مراكز التكوين املنهي و 113اتفاقية منها  210إبرام  -

اختصاصا في التكوين  43اختصاصا منها  100تنويع عروض التكوين ليبلغ عدد االختصاصات  -

 صاصا في التعليم العالي،اخت 57املنهي و

 مرّسما منها : 9792بلغ عدد املرسمين  -

 5685  متكونا عبر  191متكونا عن ععد و 5494مرّسما بمؤسسات التعليم العالي منها

 الدروس املسائية،

 4107  متكونا عبر  465متكونا عن ععد و 2047مرّسما بمراكز التكوين املنهي منها

 بالتكوين الرافع للكفاءات. متكونا 1595الدروس املسائية و

 اإلجواءات املصاحبة:  .5

 سعيا لتحسين األداء، يعمل املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية إلى :

 خدمات املركز واستغاللها وتكوين املتدخلين على استعمالها،مواصلة رقمنة  -

عيل ل التكوين املستمر وتفمزيد تدعيم العمل على تبسيط اإلجراءات املعمول بها بآليات تموي -

 املسار التشاركي للمركز،
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 توسيع دائرة الشراكة املهنية مع الجامعات والجمعيات املهنية والعمادات، -

 الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية": ( "املركزlabelإرساء عالمة ) -

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

 االقتصادية(،

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

 

نهجية علمية تركيز م : تطوير وظيفة التقييم لدى املركز واملتدخلين في مجال التكوين املستمر - -

 ارد البشرية.لتقييم العائد على اإلستثمار في تكوين املو 

 العليا للشغل، للترقيةاحداث معاهد جديدة  -

لفائدة املؤسسات واألفراد في مجال تطوير تقنية التكوين املفتوح تركيز مراحل تكوين مستمر  -

 (، MOOCSللجميع عبر األنترنت )

تكوين املسؤولين عن التكوين باملنشآت واملؤسسات العمومية في مجال التكوين عن ععد في إطار  -

 إشراف رئاسة الحكومة. شروع الوطني للتدريب اإللكتروني تحتامل

 

 تفويع األهداف إلى أنرشطة :

 األنرشطة املؤشوات األهداف
النتائج 

 املنتظوة

الكلفة لسنة 

 )أد( 2021

تطويو  1.3

التكوين املستمو 

املوجه 

 للمؤسسات 

الرفع في عدد املؤسسات املنتفعة بآلية 

 حقوق السحب

املؤرخ  228األمر عدد بتفعيل ما جاء  -

من حيث  2019مارس  05في  2019لسنة 

العمل على تبسيط اإلجراءات املعمول بها 

 بآليات تمويل التكوين املستمر.

 بلوغ :

2300 

 مؤسسة                                                         

45500 

الرفع في عدد املؤسسات املنتفعة بآلية 

 داءالتسبقة على األ 

تطبيق مقتضيات القرار الخاص  -

 بمقادير التمويل 

2300 

 مؤسسة

  

الرفع في عدد مشاركات أعوان املؤسسات 

اإلقتصادية في عمليات التكوين في إطار 

 آلية حقوق السحب

فصل نشاطي التمويل واملراقبة من  -

خالل ععث وظيفة املراقبين 

البيداغوجيين وإعداد تطبيقة إعالمّية 

ة الحينّية ملراقبة األنشطة للمتاعع

 التكوينّية.

28000 

 مشاركة

  

الرفع في عدد مشاركات أعوان املؤسسات 

اإلقتصادية في عمليات التكوين في إطار 

 آلية التسبقة على األداء

مواصلة رقمنة خدمات تمويل التكوين  -

 املستمر

170000 

 مشاركة
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 األنرشطة املؤشوات األهداف
النتائج 

 املنتظوة

الكلفة لسنة 

 )أد( 2021

تطويو    2.3

التكوين املستمو  

 املوجه لألفواد

الرفع في عدد املرسمين بمؤسسات 

 التعليم العالي دروس مسائية

مراجعة النصوص القانونية واإلجراءات  -

 املعتمدة 

 15050 

  

  

  

  

  

4000 

عدد املرسمين بمراكز التكوين املنهي 

 دروس مسائية

توسيع مجال التعاون في إطار  -

االتفاقيات املبرمة مع مراكز التكوين 

 التعليم العالي املنهي ومؤسسات 

  

عدد املرسمين  بمؤسسات التعليم العالي 

 تكوين عن ععد

   تنويع عروض التكوين  -

عدد املرسمين بمراكز التكوين تكوين عن 

 ععد

تطوير التطبيقات اإلعالمية للمدرسة  -

 املفتوحة للشغالين 

  

عدد املرسمين بمؤسسات التعليم العالي 

 تكوين رافع للكفاءات

تفعيل الجانب البيداغوجي بمعاهد  -

 الترقية العليا للشغل في مجال التكوين 

  

عدد املرسمين بمراكز التكوين تكوين 

 رافع للكفاءات

    

 

III. امليزانية 

 رردد: 6جدعل عررر

 : املوكز الوطني للتكوين املستمو عالترقية املهنية2إطار النفقات متوسط املدى للفاعل العمومي عدد

 زيع حسب طبيعة النفقة )إعتمادات الدفع(التو 

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 500 14 500 13 000 12 000 10 890 11 328 9 413 7 نفقات التأجير

 150 5 082 5 639 4 591 4 045 4 764 2 296 2 نفقات التسيير

 220 7 210 7 152 7 152 8 108 4 871 4 911 4 نفقات التدخالت

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات االستثمار

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0 0 0 0 بقية النفقات

 743 22 043 20 963 16 620 14 ذ-املجمو  دعن اعتبار م
23 791 25 792 26 870 

 646 27 550 26 491 24 393 23 018 21 148 18 609 15 املجمو 
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  2023ع 2022ع 2021 اسقاطات الحتساب اعتمادها تم التي وضياتالف

 نفقات التأجير:  -1

بالنسبة لنفقات التأجير تم احتساب خالص مرتبات األجور االعوان، والساعات اإلضافية وكذلك 

 إضافة الى نفقات التامين على املرض. 2023و 2022و  2021انعكاس ترقيات وتدرج االعوان خالل سنوات 

 التسيير: نفقات  -2

لتأمين سير اإلدارة ، ويبرز امللحق املصاحب تفاصيل تطور مختلف  ةيتم احتساب النفقات التقليدي

 املصاريف، والتي ساهمت العناصر التالية في تطورها بصفة ملحوظة:

 العقارات، -

 األثاث واملعدات، -

 املواصالت الهاتفية والبريدية واليرقية، -

 املطبوعات ولوازم املكاتب، -

 يف السيارات اإلدارية،مصار  -

 مصاريف إعالمية ومكتبية، -

 مصاريف التنقل. -

 2023-2022-2021إطار النفقات متوسط املدى 

 للفاعل العمومي: املوكز الوطني للتكوين املستمو عالترقية املنهي

 

 تقديوات ق.م إنجازات البيان

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 500 14 500 13 000 12 000 10 890 11 328 9 413 7 نفقات التأجير

 150 5 082 5 639 4 591 4 045 4 764 2 296 2 نفقات التسيير

 220 7 210 7 152 7 152 8 108 4 871 4 911 4 نفقات التدخالت

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات االستثمار

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0 0 0 0 بقية النفقات

 870 26 792 25 791 23 743 22 043 20 963 16 620 14 ذ-املجمو  دعن اعتبار م

 646 27 550 26 491 24 393 23 018 21 148 18 609 15 املجمو 
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 التدخالت:

 على أساس : التقديراتتم احتساب 

نفقات التدخالت لفائدة ودادية أعوان املركز على حساب املوارد العامة للميزانية والتي ارتفعت  -

 بصفة ملحوظة،

 قات الترقية املهنية،تطور نف -

 تمويل مشاريع التنمية  واملتمثلة في : -

 ،املشاريع املتواصلة املمولة على حساب التمويل العمومي 

 ،املشاريع  املتواصلة املمولة على حساب صندوق النهوض بالتكوين والتدريب 

 املشاريع الجديدة 
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 الفاعل العمومي بطاقة

  :3عدد  

 عهندسة التكوين ينلتكوين املكوناملوكز الوطني 

 بونامج التكوين املنهي 

I. :التعويف 

 : تكوين املكونين وهندسة التكوين النرشاط الوئيس ي .1

 3توتيب الفاعل العمومي:  .2

: مؤسسة عمومية ذات صبغة 1993فيفري  17املؤرخ في  1993لسنة  12: القانون عدد موجع اإلحداث .3

املتعلق بتغيير صبغته  2003ديسمبر  11ؤرخ في امل 2003لسنة  77إدارية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

من مؤسسة ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية عمومية ال تكتس ي صبغة إدارية 

  1989املؤرخ في غرة فيفري  1989لسنة  9على معنى القانون عدد 

 .2005انفي ج 10املؤرخ في  2005لسنة  49االمر عدد  اإلداري عاملالي: مموجع التنظي .4

 : *ع أهداف بين الوزارة عالفاعل العموميأتاريخ إمضاء عقد بونامج  .5

II. اإلداء:  ر إطا 

 االستراتيجية العامة: .1

 تتمحور استراتيجية املركز حول ثالثة محاور رئيسية وهي على التوالي:

 : (Rapprocher la formation de l’emploi)املحور االستراتيجي األعل: تقويب التكوين من الترشغيل 

 تجديد املناهمل التكوينية لكي تلبي احتياجات األفراد، املؤسسات والجهات،  -

 تركيز اإلقرار بمكتسبات الخبرة، -

 تطوير هندسة الجوار، -

 centre de formation)دعم املؤسسات الخاصة في الجانب املتعلق بإنشاء مركز مندمج للتكوين  -

intégré) 

 ملنهي.املساهمة في تحسين صورة التكوين ا -

 : تحسين جودة عوض التكوين : 2ملحور االستراتيجي عدد ا

 إشهاد منتفعي التكوين املؤمن من طرف املركز ملزيد الرفع من كفاءات إطارات التكوين،  -

 تطوير إنتاج وسائل التدريب واملعينات البيداغوجية والتعلمّية املبتكرة، -
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 تعميم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال. -

 : تطويو التجديد : 3حور االستراتيجي عدد امل

 تطوير التجديد في التكوين املنهي، -

 إعداد دراسات حول املهن الجديدة. -

 تحديد املساهمة في أهداف البرنامج:  .2

" ملنهيا التكوين" برنامج أهداف تحقيق في مباشرة مساهمة ومشاريعه برامجه خالل من املركز يساهم

 ياملنه للتكوين الوطنية املنظومة مردودية وتحسين التكوين جودة من عالرف على عمله خالل من وذلك

 .والتكوين تاملهارا من والجهة واملجتمع واألفراد االقتصادية املؤسسات لحاجيات املطلوبة بالجودة لتستجيب

 اهم األعلويات عاألهداف: .3

 مية،ل التعلياملتعلقة بمختلف مجاالت التكوينية وإنجاز الوسائ تضبط وتطوير املنهجيا 

  إعداد مخططات التكوين التقني والبيداغوجي والوظيفي الرامية إلى تأهيل ورسكلة اإلطارات

 التكوين التاععة إلى القطاعين العمومي والخاص وإنجاز هذه املخططات وتقييم نتائجها،

 عهد تإعدادا برامج التكوين بحميع مكوناتها واملساعدة على تركيزها املؤسسات التكوينية وال

 بالتحيين وإنجاز الدراسات الالزمة لهذا لغرض،

 ،وضع املنهجيات الرامية إلى تقييم نظام التكوين 

 ،السهر على إنتاج الوسائل البيداغوجية والتعليمية الالزمة لحسن تطبيق برامج التكوين 

  التعاون مع مؤسسات البحث املختصة من أجل تطوير البحث التطبيقي في الهندسة والتجديد

البيداغوجي في مجال التكوين ومساعدة املؤسسات التكوينية على تركيز التنظيمات واالنماط 

 الجديدة،

  تنمية العالقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع الهياكل املعنية بمجاالت نشاطه وذلك

 على الصعيدين الوطني والدولي.

 مؤشوات قيس األداء عأهم األنرشطة:  .4

ملياتي الطار األداء اعتماد هدف عملياتي جديد وفي اطار أشغال التنزيل الع 2020 من سنة انطالقاتم 

الية في وقد تم اعتماد املؤشرات الت:" تطويو تكوين املكونين عهندسة التكوين"،  خاص باملركز واملتمثل في

 *:احتسابه
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 2020ق.م  2019إنجاز  الوحدة مؤشوات األداء
 تقديوات

2021 2022 2023 

: عدد مواصفات  3.1.1ملؤشو ا

 الرشهادات املصممة

مواصفة 

 شهادة

19 50 35 35 35 

: عدد إطارات  5.1.1املؤشو 

 التكوين املنتفعين بتكوين 

 1200 1200 1200 1200 1070 منتفع

 

 اإلجواءات املصاحبة:  .5

 : أطو التكوين كفاءاتتطويو  مجال -

 نتفعة بالتكوين ألجل تحديد برمجة سنوية العمل على مزيد التنسيق مع الهياكل العمومية امل

 مسبقة لطلبات الحاجيات من التكوين،

  تنفيذ الصفقات العمومية للدراسات املتعلقة بتأمين التكوين التقني لفائدة إطارات التكوين

 بالنسبة ملشاريع التعاون الفني مع الشركاء الفنيين واملمولين،

 : مجال إعداد مواصفات الشهادات -

خطة إصالح املنظومة الوطنية للتكوين املنهي تم تحسين سيرورة إعداد برامج التكوين املنهي  نفيذتفي إطار 

م مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل بهدف ترسيخ الشراكة بين املنظومة الوطنية ءومراجعة محتوياتها للتال

قييم توجه نحو تركيز "منظومة تللتكوين املنهي وقطاع اإلنتاج على املستويين الوطني والجهوي من خالل ال

 وإشهاد مكتسبات املتكونين".

 لتكوينا برنامجواملراجع املرافقة لها" عوضا عن  الشهادةتفعيل "مواصفة  تموكنتيجة لهذه املراجعة 

 ليتم اعتمادها في عملية تأهيل مراكز التكوين املنهي. ومحتوياته املنهي

 اإلجراءات المصاحبة : 

  2020ابتداء من سنة  املتعلق بنشاط تأليف مراجع التكوين األداء الحاليتغيير تسمية مؤشر 

 والتخلي عن مصطلح برنامج التكوين ضمن وثائق هندسة التكوين،

 الترفيع في نسق اإلنجاز املتعلق بنشاط تأليف مراجع التكوين والقيمة املنشودة ملؤشر األداءK 

  يع فير مراجع التكوين املنهي بالنسبة ملشار تنفيذ الصفقات العمومية للدراسات املتعلقة بتو

 التعاون الفني مع الشركاء الفنيين واملمولين،

 .تكوين ورسلكة املوارد البشرية التقنية للمركز 
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III.  امليزانية 

 : املوكز الوطني لتكوين املكونين عهندسة التكوين3إطار النفقات متوسط املدى للفاعل العمومي عدد

 قة )إعتمادات الدفع(التوزيع حسب طبيعة النف

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 265 6 215 6 165 6 500 5 004 6 881 4 012 4 نفقات التأجير

 500 500 434 381 370 7 378 نفقات التسيير

 005 8 883 9 796 5 814 1 575 2 789 628 نفقات التدخالت

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات االستثمار

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0 0 0 0 بقية النفقات

 770 14 598 16 395 12 695 7 949 8 677 5 018 5 ذ-املجمو  دعن اعتبار م

 170 15 998 16 795 12 995 7 416 9 150 6 702 5 املجمو 

 

  2023ع 2022ع 2021 اسقاطات الحتساب اعتمادها تم التي الفوضيات

 نفقات التأجير:  -1

تساب خالص مرتبات األجور االعوان، والساعات اإلضافية وكذلك حتم ا التأجيرلنفقات  بالنسبة

 إضافة الى نفقات التامين على املرض. 2023و 2022و 2021انعكاس ترقيات وتدرج االعوان خالل سنوات 

  نفقات التأجيرتقديوات 
بحساب 

 األلف دينار

 )تعهدا عدفعا( 2021تقديوات سنة  البيان الفقوة الفوعية الفصل

 6165 نفقات التأجير 653.08 125

 6165في حدود  2021قدرت نفقات تأجير أعوان املركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين لسنة 

وستخصص   .2020حسب قانون املالية لسنة  2020ألف دينار لسنة  5500ألف دينار تعهدا ودفعا مقابل 

 عونا. 149مجملها لتأجير جملة أعوان املركز البالغ عددهم 

 نفقات التسيير:  -2

ير ارتفاعا سنويا وذلك نتيجة الزيادة في كلفة نفقات املاء والكهرباء والزيادة في نفقات يتعرف نفقات التس

  ( واالنعكاس املالي  لعقود تنظيف املقرات  ومصاريف التسيير للمراكز.%5االكرية )
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 تقديوات نفقات التسيير 

ألف دينار لسنة  631ألف دينار( تعهدا ودفعا مقابل  784بببببببببب  2021قدرت نفقات التسيير املقترحة لسنة 

 وتتوزع حسب مصادر التمويل كالتالي : % 24ألف دينار وهو ما يمثل نسبة  153أي بزيادة قدرها  2020

أي  2020لسنة  381مقابل  2020ألف دينار لسنة  434على حساب املوارد العامة للميزانية :  -

 ،2020مقارنة عسنة  % 13.9بنسبة زيادة تقارب 

أي بنسبة  2020ألف دينار لسنة  250مقابل  2021ألف دينار لسنة  350على املوارد الذاتية :  -

 .2020مقارنة عسنة  % 40زيادة تقدر ببب 

 2019ف دينار على مستوى نفقات التسيير لسنة أل 141مع العلم وأنه تم تسجيل عجز مالي في حدود 

ألف دينار من  100في حدود  2020نظرا لعدم توفر االعتمادات الكافية، إلى جانب ورود متخلدات خالل سنة 

 شركة اتصاالت تونس ععنوان عدة سنوات.

 وتتوزع هذه اإلعتمادات كما يلي :

 على حساب املوارد العامة للميزانية* 
 أ دبحساب 

 )تعهدا عدفعا( 2021تقديوات سنة  البيان الفقوة الفوعية لالفص

 393 نفقات التسيير 653.08 225

 على املوارد الذاتية* 
 أ دبحساب 

 )تعهدا عدفعا( 2021تقديوات سنة  البيان

 390 نفقات التسيير

 

 التدخالت: -3

 يزانية،نفقات التدخالت لفائدة ودادية أعوان املركز على حساب املوارد العامة للم -

 تمويل مشاريع التنمية  واملتمثلة في : -

  مواصفة شهادة، 35إعداد 

  إطار تكوين، 1200تكوين 

 ،تعزيز أسطول السيارات 

 وظائف تطوير املركز 

 معاليم األداء على القيمة املضافة بخصوص مشاريع التنمية املمولة بقروض خارجية. -
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 تقديوات نفقات التدخالت 

ألف دينار باحتساب املوارد الذاتية وتتوزع  5846حوالي  2021ت لسنة قدرت مقترح نفقات التدخال 

 كالتالي:

 على حساب املوارد العامة للميزانية* 

 البيان الفصل

 2021تقديرات سنة 

 تعهدا ودفعا

 بحساب األلف دينار

325 
 نفقات التدخالت

 )لفائدة عدادية أعوان املوكز(
14 

803 
 نفقات التدخالت

 )لتمويل مشاريع(
1825 

 1300 املجمو 

 على حساب املوارد الذاتية* 

 البيان

 2021تقديوات سنة 

 تعهدا عدفعا

 بحساب األلف دينار

 نفقات التدخالت

 )لفائدة الودادية(
10 

 على حساب موارد القوعض الخارجية* 

 البيان الفصل

 2021تقديرات سنة 

 تعهدا ودفعا

 بحساب األلف دينار

803 
 نفقات التدخالت

 مويل مشاريع()لت
500 
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 البرنامج عدد 2:
 

 الترشغيل
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 :عاستراتيجيتهتقديم البرنامج  .1

 

 كشو ة فائزة القاللالسيد : رئيسة البرنامج

 مدير عام النهوض بالتكوين املنهي والتشغيل : الصفة 

  2017فيفري  23املؤرخ في  1232مقرر وزير التكوين املنهي والتشغيل عدد  : تاريخ التسمية 

 

 خارطة البرنامج:

 يتكون برنامج التشغيل من:

 الترشغيل"،قيادة جهاز "فرعي وحيد يدعى:  جبرنام  

  :االتي:ك  مجمع من الهياكل اإلداريةتتكون من  بالترشغيل"لنهوض " اوحدة عملياتية وحيدة، تدعى   

  نهوض بالتشغيل،للاإلدارة العامة 

  حاطة واإلدماج املنهي،لإل اإلدارة العامة 

 كتب الهجرة واليد العاملة األجنبية.م 

 ملستقلا الوكالة التونسية للتشغيل والعملكما يشتمل برنامج التشغيل على فاعل عمومي وحيد وهو 

 . من ميزانية البرنامج %93,42إدارية وتقدر ميزانياتها بحوالي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير وهي 

ذلك برنامج التشغيل وكساهم في تحقيق أهداف مومي املذكور يكما تجدر اإلشارة إلى أن الفاعل الع مالحظة:

 برنامج تنمية املبادرة الخاصة. 
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 بونامج الترشغيلخارطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الترشغيل:البرنامج 

: البرنامج الفوعي 

الترشغيلقيادة جهاز 

النهوض : الوحدة العملياتية
بالتشغيل

 ي:الفاعل العموم
 

الوكالة التونسية للترشغيل 

 عالعمل املستقل
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 :ضبط استراتيجية البرنامج

ية تعير أهّمية قصوى للمجاالت ذات الكثافة  القادمة فترةاليتوّجه العمل خالل 
ّ
نحو بلورة سياسات كل

الرفع من  لىالتركيز عسيتم  األولوية.  كما العالية مع اعتماد التمييز اإليجابي لفائدة املناطق ذات التشغيلية

كفاءات مختلف أصناف طالبي الشغل وتطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخالتها ودعم إحداث 

من خلق القيمة املضافة مواطن شغل الئقة باالعتماد على مقاربة تشاركية جهوية ومحلية دامجة بما يض

 التالية:املحاور االستراتيجية  علىالعمل  يتواصلوالثروة. حيث 

  تحسين تشغيلية مختلف أصناف طالبي الشغل والرفع من كفاءاتهم وقدراتهم وفق متطلبات سوق

 الشغل،

 .تطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخالتها 

 

 :لية مختلف أصناف طالبي الرشغل عالوفع من كفاءاتهم تحسين ترشغي املحور االستراتيجي األعل

 عقدراتهم عفق متطلبات سوق الرشغل

العمل على تحسين تشغيلية مختلف أصناف طالبي الشغل من خالل رسم وتنفيذ سياسات  يتواصل

 وبرامج ووضع آليات تهدف إلى إعداد موارد عشرية تستجيب إلى حاجيات سوق الشغل واالقتصاد.

التنسيق بين مكونات منظومة التعليم والتكوين لتحقيق التكامل بين تدخالتها من ناحية  وذلك من خالل

 وإرساء منظومة ملرافقة طالبي الشغل بمختلف أصنافهم من ناحية أخرى.

 افقة طالبي الرشغل تهدف إلى تحسين تشغيلية طالبي الشغل ومساعدتهم على  ،إرساء منظومة ملو

طلعاتهم املهنية وانتظاراهم وملتطلبات سوق الشغل. كما تسعى االندماج في سوق الشغل وفقا لت

هذه املنظومة إلى األخذ ععين االعتبار االحتياجات الخصوصية للفئات الهشة )حاملي اإلعاقة، 

فاقدي الشغل ألسباب اقتصادية، مساجين مفرج عنهم، عملة الحضائر، خريجي مراكز تعليم 

 ندماج في سوق الشغل.الكبار...(. والتي تالقي صعوبات لال 

هذه األهداف ستمكن هذه املنظومة من تقديم خدمات تساعد طالبي الشغل بمختلف  ولتحقيق

أصنافهم على تنمية قدراتهم من خالل تحديد وبناء مشروع منهي يتالءم مع رغباتهم وإمكانّياتهم وطاقاتهم 

بات سوق ال
ّ
 .شغلالكامنة ويأخذ ععين االعتبار حاجيات االقتصاد ومتطل

هذه الخدمات عالوة عن املرافقة املشخصة، أنماط تكوين جديدة تعنى بتطوير املهارات  تتضمنكما 

السلوكية والحياتية وتعزيز الثقة في النفس ودعم حس املواطنة إضافة إلى حلقات تكوين تكميلي وعمليات 

ت الالزمة إلنجاز املشاريع تأهيل أو إعادة تأهيل تستجيب لحاجيات سوق الشغل وتمكن من تطوير املهارا

 املهنية الخاصة بطالبي الشغل.
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 :تشخيص مكامن جديدة للترشغيل عدعم قدرة االقتصاد على إحداث  املحور االستراتيجي الثاني

 مواطن شغل الئقة

 مهن الجوار 

آلية جديدة للتشجيع على احداث املؤسسات في مجال مهن الجوار عبر اسناد األنشطة املقترحة  احداث

لمؤسسات املحدثة من خالل التفاوض املباشر بينها وبين الهيكل العمومي املعني وبعد إبرام اتفاقية بين ل

املؤسسة املحدثة والهيكل املعني على مستوى الجهوي )جمعية، دار شباب، دار ثقافة، جماعات محلية، 

ناد املؤسسة املحدثة في مؤسسة خاصة جهوية او محلية....( ومن املنتظر اصدار امر حكومي يمكن من اس

 مجال مهن الجوار خالل السنتين األوليتين للممارسة الفعلية للنشاط من منحة سنوية.

مع مؤسسات التمويل وإحداث أنماط جديدة من املؤسسات على غرار  الشراكةوسيتم تطوير مجاالت 

 رى ومؤسسات االقتصادمؤسسات االستثمار ذات الرأس املال املخاطر املختصة في مجال املؤسسات الصغ

 االجتماعي والتضامني. 

 تعزيز دعر الجهة في مجال تصور مرشاريع عمبادرات جهوية عمحلية للنهوض بالترشغيل 

في الباب الساعع من الدستور املكرس ملبدأ تحقيق التوازن الجهوي وتحقيق التمييز  ما جاءتماشيا مع 

 ارة التكوينوز  واملحلي، تعملشيدة في تدبير الشأن الجهوي هدف إلى إرساء مقومات الحوكمة الر ي الذي اإليجابي

بين  التشاركي واعتماد البعدعلى تجسيم املقاربة الجهوية واملحلية لدفع التشغيل  سابقا والتشغيلاملنهي 

ومتاععة املشاريع واملبادرات التي تتالءم وتوجهات و خيارات الجهة وذلك من خالل  في تصور مختلف املتدخلين 

 يذ  برنامج "الشراكة مع الجهات  للنهوض بالتشغيل" الذي يهدف إلى :تنف

 تيسير إدماج مختلف أصناف طالبي الشغل بالجهة في الحياة النشيطة، 

  خالل ضبط أولويات الجهة ودعم املبادرات الجهوية واملحلية إلحداث  نالالمركزية متكريس

 ،املشاريع وخلق مواطن شغل

 دوق الوطني للتشغيل بين الجهات لدعم التمييز اإليجابيإحكام توزيع تدخالت الصن، 

  وسيتم إنجاز هذا البرنامج في إطار عقود أهداف سنوية تبرم مع الجماعات املحلية ويتم على

ضوئها تحويل االعتمادات املرصودة لتمويل املبادرات واملشاريع املبرمجة سنويا وذلك بصفة 

 .يةتدريجية إعدادا لتكريس مبدأ الالمركز 

على مزيد تصويب تدخالتها نحو املناطق الداخلية التي تكون عادة تدخالت الدولة فيها  الوزارة تعملكما 

محدودة، حيث سيتم إحداث مواطن شغل ظرفية لفائدة األسر ذات الدخل الضعيف بهذه املناطق وذلك في 

ومشاريع ذات مصلحة  (Travaux à Haute Intensité de Main D’œuvre)إطار أشغال ذات يد عاملة كثيفة" 

 عامة كتهيئة البنية التحتية واألشغال الغابية. 
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كما ستعمل الوزارة على االرتقاء بالجهات إلى أقطاب تنموية نشيطة وذلك بإرساء نسيج اقتصادي متنوع 

 مالئم لدفع االستثمار والتشغيل خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة املضافة العالية.

 البعد الدعلي في السياسة الوطنية للترشغيل طويو مزيد ت 

انطالقا من تشخيص واقع التشغيل بالخارج والتعاون الفني خالل الخمس سنوات األخيرة ونظرا إلى 

التطورات املتسارعة في سوق الشغل العاملية وخاصة باألسواق التقليدية لتونس التي أصبحت تتسم بحدة 

لكفاءات والخبرات، واعتبارا ملخرجات املنظومة التعليمية بتونس والتي شهدت املنافسة بين البلدان املصدرة ل

تطورا هاما خالل الخمس سنوات األخيرة سواء على مستوى الكم أو تعدد االختصاصات، تتمثل التوجهات 

 االستراتيجية لدفع التشغيل بالخارج والتعاون الفني في العناصر التالية:

 دة في مجال الهجرة والتوظيف بالخارج وذلك قصد إرساء إطار إبرام اتفاقيات ثنائية جدي

قانوني منظم يراعي مصالح التونسيين الراغبين في الحصول على عمل بالخارج ويمكن من 

 ،دفع التوظيف بالخارج

  دعم قدرات الهياكل العمومية املكلفة باستكشاف عروض الشغل بالخارج وإعادة هيكلتها

 ،ة ونجاعة أكبر في تنفيذ املهام املوكلة إليهابما يمكن من إكسابها مرون

  العمل على اعداد استراتيجية وطنية في مجال التوظيف بالخارج بالتنسيق بين الهياكل

 ،املتدخلة بما يمكن من تطوير حجم توظيف الكفاءات التونسية بالخارج

  أولويات  العمل على ادراج متطلبات األسواق الخارجية وخاصة التقليدية منها من بين

 ،إصالح املنظومة التعليمية والتكوينية الوطنية

  إلحاق مستشاري تشغيل بأهم التمثيليات القنصلية التونسية بالدول الهامة املستقبلة لليد

العاملة والكفاءات قصد التعريف بالكفاءات التونسية واستكشاف فرص التشغيل 

 ،بالخارج والعمل على تلبيتها

 طاعين العام والخاص الستكشاف عروض الشغل بالخارج وتحسين تطوير الشراكة بين الق

 ،أدائها في مجال التشغيل بالخارج

  إبرام اتفاقيات بين مصالح وزارة التكوين املنهي والتشغيل واملؤسسات الخاصة للتوظيف

بالخارج املتحصلة على الترخيص القانوني من الوزارة قصد تحديد األهداف في مجال 

 والتزامات كل طرف. التشغيل بالخارج

 :تطويو أداء مصالح الترشغيل عتحسين نجاعة تدخالتها املحور االستراتيجي الثالث 

في إطار الحرص على تيسير السبل أمام طالبي الشغل لالندماج في سوق الشغل وتقديم الخدمات 

رها في املالءمة ل دو للمؤسسات االقتصادية، ستشهد الفترة القادمة استكمال تأهيل املكاتب والفضاءات وتفعي

 بين العرض والطلب.
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 ضبط عتنفيذ استراتيجية عطنية للترشغيل 

رسميا أشغال إعداد االستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ستكون أفقية  2017انطلقت خالل سنة 

جامعة وشاملة وترتكز على مبدأ الحوار والتشاور والتوافق حول قضايا التشغيل، وذلك وفق ما تم االعالن 

خالل يوم اعالمي نظمته وزارة التكوين املنهي والتشغيل، بالشراكة مع االتحاد العام  2017أوت  22عنه يوم 

التونس ي للشغل واالتحاد التونس ي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبالتعاون مع منظمة العمل 

 .الدولية

ق على مستوى املالءمة بين حاجيات سو  وتهدف االستراتيجية الوطنية للتشغيل الى إحداث نقلة نوعية

الشغل من الكفاءات واملهارات واحداث مواطن شغل تستجيب لحاجيات املؤسسات االقتصادية وتقوم على 

 .الالئق العملمبدأ 

وستكون االستراتيجية الوطنية للتشغيل محورا لكل السياسات القطاعية عبر عقود اهداف توافقية 

 .قع ببرامج عملية لها مؤشرات علمية لقيس نجاعتها وإثرها على سوق الشغليضمن تجسيمها على أرض الوا

ويتنزل االنطالق في إعداد االستراتيجية الوطنية للتشغيل، في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني 

بمشاركة الشركاء االجتماعيين ومكونات املجتمع املدني والشركاء  2016للتشغيل املنتظم خالل شهر مارس 

الذي أكد أن  2016وليين واألحزاب السياسية، واملنبثق عن اإلعالن التونس ي من أجل التشغيل لسنة الد

التشغيل مسؤولية مشتركة بين كل األطراف تستدعي التزام مختلف املتدخلين وانخراطهم الكلي في خلق سياسة 

 وضع برامج للنهوض بالتشغيل والرفع من القدرة التشغيلية

 ن تحديد املحاور االستراتيجية الجديدة للقطاع واملتمثلة فبببي:وقد تم الى حد اال 

 ،اقتصاد تنافس ي متنوع ومبتكر، قادر على خلق فرص تشغيل 

 ،موارد عشرية تندمج في سوق الشغل وتكون رافد من روافد التنمية واالزدهار 

 صةحوكمة تشاركية، شفافة ومتطورة تضمن املساواة واملرونة وتنمية املبادرة الخا، 

 أما بالنسبة لألشغال فقد تم :

 ،االنتهاء من تشخيص واقع سوق الشغل 

 ،الرؤية والتوجهات االستراتيجية 

 ،مسح احصائي لدى فئة الشباب واملؤسسات 

 ،اعداد مراجع حول السياسات العمومية ذات العالقة بالتشغيل 

 ،استشارات وطنية على املستوايين الوطني والجهوي 

  ستراتيجية الوطنية للتشغيل،مشروع تقرير حول اال 
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 أما بالنسبة للمراحل القادمة من االشغال فسيتم:

 ،)املصادقة على التقرير )في األيام القليلة القادمة 

 ...البرمجة العملياتية لألنشطة واملدخالت واملؤشرات 

 .املخططات التنفيذية ألربع جهات نموذجية 
 

 إعادة هيكلة مصالح الترشغيل 

هياكل التنظيمية الخاصة باملصالح املركزية ومكاتب التشغيل وفضاءات املبادرة عبر تطوير ال وذلك

وإحداث تنسيقيات جهوية قصد إعطاء دفع قوي لحوكمة سوق الشغل جهويا بما يتناسب مع التوجهات 

 الجديدة للتنمية الجهوية ويفتح آفاقا للجهة في معالجة قضايا التشغيل والبطالة.

لهيكلة وانطالقا من أهمّية مواكبة التغيرات التي يشهدها سوق الشغل، سيتم دعم وبالتوازي مع إعادة ا 

ن 
ّ
مصالح التشغيل ببببببببب "خاليا اليقظة" تساهم في استشراف املهن الواعدة أو التي ستشهد ضغوطات بما يمك

غل من الّتوجه نحو املجاالت التي توفر لهم آفاقا واعدة في مجال
ّ
وتتالءم  اإلدماج املنهي الوافدين على سوق الش

 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 

س تعتمد ُمعطيات حول النسيج االقتصادي وحجم مواصلة إحداث مكاتب تشغيل إضافية على أساس مقايي

طلبات الشغل وتعميم فضاءات املبادرة على بقية الواليات ضمن رؤية تضمن التكامل والتنسيق مع مختلف 

 هياكل املساندة.

 إرساء منظومة للقيادة عالحوكمة الوشيدة 

لحوكمة د إرساء مقومات اعمال على تعصير أساليب التصرف والتسيير باملصالح املركزية والجهوية قص

الرشيدة وتحقيق الّنجاعة واملردودية 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...(.

 طة الفنية ملصالح الترشغيلتطويو أساليب العمل عاألنرش 

  ،تطوير مناهمل 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

 د نموذج "التيسير عبر الجودة الشاملة"، اعتما

 ،دعم مصالح التشغيل باملوارد البشرية واملادية الالزمة 

  تعزيز وتدعيم قدرات املرصد الوطني للتشغيل واملهارات من خالل إدراج إصالحات هيكلية

بما يمكن من تحقيق أهدافه وإنجاز املهام املوكول إليه في مجال الدراسات والتحاليل حول 
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وق الشغل على الصعيد الوطني والجهوي وتوفير معطيات محّينة ودقيقة حول متغيرات س

 ،املهن وتطور الكفاءات

 .كما سيتم العمل على إرساء منظومة متكاملة ملتاععة وتقييم السياسات النشيطة للتشغيل 

 ر آفاق في مجا
ّ
 لوضع استراتيجية متكاملة لالتصال حول املهن ومكامن التشغيل التي توف

ره الّدولة من آليات مساعدة على االندماج في سوق الشغل.
ّ
 اإلدماج وإعادة االدماج وما توف

  دعم قدرات أعوان وإطارات مصالح التشغيل وتأهيلهم في مختلف املجاالت الفنية خاصة

 منها مجاالت املرافقة والّتوجيه املنهي.

 إعادة هيكلة البرامج النرشيطة للترشغيل 

عمليات إصالح وإعادة هيكلة تهدف باألساس إلى ضمان نجاعة  ،2017 منذالتشغيل  تشهد برامج وآليات

إعادة  وتهدف، هذه البرامج واآلليات وتوفير كل ما من شأنه أن يساعد على بلوغ األهداف املرسومة باملخطط

ية لكل جهة ماعالهيكلة واإلصالح إلى تكريس مبدأ الشمولية واإلدماج بما يراعي الخصائص االقتصادية واالجت

ويأخذ ععين االعتبار خصوصيات جميع فئات طالبي الشغل )العمر، الجنس، املستوى التعليمي، الوسط 

االجتماعي، الخبرة املهنية، اإلعاقة...( مما يمكن من املساهمة في التخفيض من نسبة البطالة خاصة في صفوف 

 .قليص الفوارق بين الجهاتالنساء وحاملي الشهادات العليا والشباب عامة وكذلك من ت

كما تهدف إعادة الهيكلة إلى االستجابة لحاجيات املؤسسات االقتصادية من املوارد البشرية والكفاءات 

 املؤهلة وتشجيعها على الرفع من نسبة التأطير مما يمكنها من تحسين أدائها وقدراتها التنافسية. 

ة إدخال التعديالت الهادفة إلى تحسين مردودية ونجاعوسيتم التأكيد على مبدأ املتاععة والتقييم بهدف 

 برامج التشغيل مقارنة باألهداف املرسومة.

كما سيتم الحرص على تبسيط اإلجراءات اإلدارية املصاحبة إلنجاز تدخالت الصندوق الوطني للتشغيل 

 ونجاعة.  حتى يتسنى مواجهة األعداد املتزايدة لطالبي الشغل وتقديم الخدمات املطلوبة عسرعة

 في مجال املساعاة عتكافؤ الفوص بين املوأة عالوجل 

من املنتفعات بمختلف البرامج النشيطة للتشغيل %72حوالي  2020مثلت النساء والفتيات خالل سنة 

(PAE) .لكن األثر على نسبة تشغيلهن بقي دون املأمول 

حذف هذه  2017ل، تم سنة وفي محاولة للحد من اإلجراءات التي تعوق من فرص املرأة في الشغ

من املنتفعين في عقد الكرامة، وتخصيص الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل  %50اإلجراءات على غرار نسبة 

حلقة تأهيل للعمل املستقل للمرأة الريفية في كل والية )مساهمة في استراتيجية  2018املستقل خالل سنة 

ج التشغيل املعمول بها قصد تبسيط اإلجراءات ودعم نجاعتها تمكين املرأة الريفية(. وقد تمت مراجعة برام

 ( وسيتم في هذا اإلطار السهر على مزيد تدعيم تكافؤ الفرص.2019سنة  542)أمر عدد 
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التي تنجز حاليا في إطار تشاركي مع األطراف  االستراتيجية الوطنية للترشغيلوفي إطار بلورة 

( تخصيص خبيرة في UNWomenولي ومكتب األمم املتحدة للمرأة االجتماعية، تم )بدعم من مكتب العمل الد

النوع االجتماعي لدعم فرق العمل على تشخيص الصعوبات والعوائق الخصوصية أمام املرأة في مجال 

التشغيل وتقديم مقترحات عملية للنهوض بدورها اقتصاديا واجتماعيا. سيتم على إثرها بالتنسيق مع وحدة 

 ة حسب األهداف ورؤساء البرامج تحديد إطار أداء متكامل )أهداف ومؤشرات(.التصرف في امليزاني

 أهداف عمؤشوات قيس األداء الخاصة ببرنامج الترشغيل: .2

 :تقديم أهداف عمؤشوات أداء البرنامج  - 1.2

بالتنسيق مع الوحدة املركزية وتحت اشراف  2020لألداء خالل سنة  العملياتيتبعا ألشغال التنزيل 

ء، تم مراجعة إطار األداء لبرنامج التشغيل حيث تم مراجعة األهداف واملؤشرات االستراتيجية نحو الخبرا

 التقليص ونحو الجودة والنجاعة والفاعلية حيث أصبح للبرنامج:

 

 على املستوى االستراتيجي: -3

 تحسين ترشغيلية طالبي الرشغل بجميع اصنافهم من أجل إدماج أفضل" هدف استراتيجي وحيد: "  -

 ثالثة مؤشرات استراتيجية: -

  "طلبات الرشغل اإلضافية تلبية نسبة " 

 "تلبية عوعض الرشغل املسجلة نسبة" 

 "ص" إثو  على اإلدماج نسبة  الترب 

 تقديم الهدف )أهميته عدعاعي اختياره(:

عات طالبي الشغل وتلبي حاجيات 
ّ
يمثل "إرساء منظومة ذات نجاعة وفاعلية عالية تستجيب لتطل

ن من رفع نسق اإلدماج املنهي وتقليص البطالة"، الهدف االستراتيجي لبرنامج  املؤسسات من
ّ
املهارات بما يمك

 . التشغيل

 على املستوى العملياتي: -4

 اعتماد إطار األداء السابق للبرنامج وتحويله للمستوى العملياتي )الجدول عدد.......(

ة بين العوض عالطلب في سوق رفع أداء مصالح الوساطة النرشيط : "1الهدف العملياتي عدد -

 "،الرشغل

 ."ضمان مودعدية اقتصادية عاجتماعية أعلى آلليات اإلدماج ": 2ه ع عدد -

 )أنظر جدول تنزيل اطار األداء( 
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 تقديم األهداف العملياتية  )أهميتها عدعاعي اختيارها(:

 : لرفع أداء مصالح الوساطة النرشيطة بين العوض عالطلب في سوق الرشغ: 1الهدف عدد

الوزارة إلى رفع قدرة مصالح التشغيل على مالءمة عروض الشغل التي تقدمها  سعييعكس هذا الهدف 

املؤسسات مع حاجيات طالبي الشغل، بمختلف أصنافهم، وذلك بتحسين جودة الخدمات التي تؤمنها مصالح 

 التشغيل من توجيه وتكوين ومساندة.

  :عية أعلى آلليات اإلدماجضمان مودعدية اقتصادية عاجتما: 2الهدف عدد

سعي الوزارة إلى رفع قدرة مصالح التشغيل على مالءمة عروض الشغل التي تقدمها  الهدفيعكس هذا 

املؤسسات مع حاجيات طالبي الشغل، بمختلف أصنافهم، وذلك بتحسين جودة الخدمات التي تؤمنها مصالح 

 التشغيل من توجيه وتكوين ومساندة.

 1عل الزمني ملؤشوات الهدف عدد الجد : 10جدعل عدد 

 

 "تحسين ترشغيلية طالبي الرشغل بجميع اصنافهم من أجل إدماج أفضل"

 

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2020 
 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

نسبة تلبية طلبات الرشغل 

 اإلضافية
% 42.9 41.3 48.3 52.1 55.1 57.5 60 

عوعض الرشغل نسبة تلبية 

 املسجلة
% 64 71.5 72.8 74.7 48.4 55.6 59.2 

 إثو  على اإلدماج نسبة

ص  الترب 
% 48.8 47.9 51.8 45.7 47.4 48.3 48.8 
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 :تنزيل إطار األداء املقترح على املستوى العملياتي 

 

المؤشر عدد 2: 

نسبة تلبية عروض 

الشغل المسجلة

المؤشر عدد1: نسبة 

تلبية طلبات الشغل 

االضافية

التشغيل

الهدف عدد1: 

تحسين  

تشغيلية  جميع 

أصناف طالبي 

الشغل لضمان  

إدماج أفضل

الوكالة الوطنية 

للتشغيل و 

العمل المستقل

النهوض 

بالتشغيل

قيادة جهاز 

التشغيل

المؤشر عدد3: نسبة 

االدماج على اثر 

تربص

الهدف عدد1: رفع أداء 

مصالح الوساطة النشيطة 

بين العرض والطلب في 

سوق الشغل

م.ع1.1: معدل االجل لالستجابة 

لعروض الشغل

م.ع1.2 : نسبة انقطاع 

المتربصين

م.ع 3.2:معدل كلفة اإلدماج 

بالنسبة لالعتمادات المخصصة 

للبرامج

برنامج  ال
االهداف 

اإلستيراتيجية

المؤشرات 

اإلستيراتيجية

برنامج   ال

فرعي ال

وحدة  ال

العملياتية

فاعل  ال

العمومي
المؤشرات العملياتية األهداف العملياتية 

الهدف عدد2: ضمان 

مردودية اقتصادية 

واجتماعية آلليات  اإلدماج

م.ع 2.2: نسبة المفصولين عن 

العمل المنتفعين ببرنامج التشغيل
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 تقديم أنرشطة البرنامج:-2.2

 أجل إدماج أفضلتحسين ترشغيلية طالبي الرشغل بجميع اصنافهم من : 1.2الهدف 
 

 املؤشوات  
 تقديوات

2021  
 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

االعتمادات لسنة 

 )أد( 2021

 : 1.1.2املؤشو عدد 

 طلبات الرشغل اإلضافيةنسبة تلبية 
55.1  

 القيادة ووظائف الدعم  

 ،برنامج عقد الكرامة 

 ،تونس الذكية 

 ،برنامج دعم االستثمار في االقتصاد الرقمي 

 شغيل،صك دعم الت 

*** 

 نسبة تلبية عوعض الرشغل املسجلة

48.4  

 : 3.1. 2املؤشو 

ص إثو  على اإلدماج نسبة  الترب 
47.4  

  عقبببببد تربص االعبببببداد للحيببببباة املهنيبببببة لحببببباملي

 (،SIVPالشهادات العليا )

  برنبامج عقود ادمباج حباملي شبببببببببببببهبادات التعليم

 العالي،

 ،برنامج عقود التأهيل واالدماج املنهي 

 لخدمة املدنية التطوعيةبرنامج ا. 
 

 ***بصدد التحديد

 نفقات البرنامج: .3

  ميزانية البرنامج:-1.3

أد، مسجلة ارتفاعا بنسبة  385666، مبلغا قدره 2021تبلغ االعتمادات الخاصة ببرنامج التشغيل لسنة 

 باملائة وتتوزع حسب طبيعة النفقة كما يلي:0.2

  :11جدعل عدد 

 سب طبيعة النفقة )إ.الدفع(ميزانية بونامج الترشغيل ح

 البيان
 إنجازات

2019 

 ق م 

2020 
 الفارق  2021تقديوات 

 نسبة التطور 

2020-2021  

% 

 18,7 596,0 10 291 67 695,0 56 812,8 61 نفقات التأجير

 3,0 103,0 550 3 447,0 3 347 3 رالتسيينفقات 

 3,1- 000,0 10- 825,0 314 825,0 324 932 431 نفقات التدخالت

 0,0 0,0 0 0,0 60,5 االستثمارنفقات 

 0,0 0,0 0 0,0 0 نفقات العمليات املالية

 0,0 0,0 0 0,0 0 بقية النفقات

 0,2 699,0 666,0 385 967,0 384 152,3 497 املجمو 
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 : 6رسم بياني عدد

 ميزانية بونامج الترشغيل )طبيعة النفقة(

 

 : 12جدعل عدد 

 حسب مآل النفقة 2021ل لسنة ميزانية بونامج الترشغي

 حسب البرامج الفوعية عاألنرشطة

 

إنجازات  األنرشطة بونامج التكوين املنهي

2019 
 2020ق م 

تقديوات 

2021 
 املبلغ

نسبة التطور 

2020-2021  

 األنرشطة املوكزية البرامج الفوعية املوكزية %

 84,50- 309,0 10- 891,0 1 200,0 12 963,3 35 التنسيق عاملساندة لسياسة الترشغيل قيادة جهاز الترشغيل

 84,50- 309,0 10- 891,0 1 200,0 12 963,3 35 مجمو  البرامج الفوعية املوكزية عاألنرشطة

       

 األنرشطة الفاعلين العموميين
إنجازات 

2019 
 2020ق م 

تقديوات 

2021 
 الفارق 

نسبة التطور 

2020-2021  

الوكالة الوطنية للترشغيل 

 ل املستقلعالعم

 2,95 008,0 11 775,0 383 767,0 372 189,0 461 العمل املؤجو

 * * * *  * العمل املستقل

 2,95 008,0 11 775,0 383 767,0 372 189,0 461 مجمو  الفاعلين العموميين عاألنرشطة

 3اعتمادات محمولة على البرنامج عدد*

نفقات التأجير
17% نفقات التسير

1%

نفقات التدخالت
82%

نفقات اإلستثمار
0%

نفقات العمليات المالية
0%

بقية النفقات
0%
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 التكوين املنهي:لبرنامج  2023-2021إطار النفقات متوسط املدى -2.3

 نفقات التأجير 

وقد  ،تطور امليزانية املخصصة للتأجير بنسق تصاعدي من سنة الى أخرى لكن يبقى بنسب معقولةيالحظ 

 تم اعتماد الفرضيات التالية في احتساب اسقاطات التأجير:

 ،الزيادات 

 ،انعكاس الترقيات 

 ،التدرج والتسميات في الخطط 

 واالصناف، املناظرات الداخلية في الرتب 

 .انعكاس الترفيع في نسبة املساهمات املحمولة على املشغل 

 االنعكاس املالي للمفاوضات االجتماعية وتطبيق النظام الداخلي الجديد 

 نفقات التسيير 

، ويجدر التذكير أن اسقاطات السنوات املبرمجة تم 2020عرفت نفقات التسيير تطورا ملحوظا خالل 

( االنعكاس املالي %5الزيادة في كلفة نفقات املاء والكهرباء والزيادة في نفقات االكرية ) ععد االخذ ععين االعتبار

ملستقل( ااملقرات، مصاريف تسيير )مكاتب التشغيل بالخارج للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل  لعقود تنظيف

 الجديدة )مكاتب تشغيل وفضاءات مبادرة(. واالحداثات

 التدخالت 

تشغيل أكبر مستهلك لالعتمادات املمولة على موارد الصناديق، حيث يمول الصندوق ويبقى برنامج ال

الوطني للتشغيل آليات العمل املؤجر التي تتطور سنويا بنسق تصاعدي على غرار آلية ادماج طالبي الشغل في 

 الحياة املهنية )عقد الكرامة(.

 االستثمارات 

  يرجع لالعتمادات املرصودة ملشروع  2018االرتفاع االستثنائي الذي تم تسجيله خالل

 ،2019مبادرون والتي أصبحت تحمل على برنامج املبادرة الخاصة بداية من 

  للقروضنفس الش يء بالنسبة. 
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 التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع( ررردد:13جدعل عررررر
1-  

 

 النفقات
 تقديوات ق.م إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 491 88 332 80 716 71 017 61 029 66 356 47 173 46 التصوف نفقات

 441 88 282 80 666 71 967 60 978,8 65 306 47 122,8 46 موارد امليزانية على

 850 83 800 75 291 67 695 56 812,8 61 430 43 814,8 41 العمومي التأجير

 766 3 657 3 550 3 447 3 347 3 437 3 457 3 املصالح وسائل

 825 825 825 825 819 439 851 العمومي التدخل

 0 0 0 0 0 0 0 موارد صناديق الخزينة على

 0 0 0 0 0 0 0 العمومي التأجير

 0 0 0 0 0 0 0 املصالح وسائل

 0 0 0 0 0 0 0 العمومي التدخل

 50 50 50 50 50 50 50 املوارد الذاتية للمؤسسات على

 0 0 0 0 0 0 0 العمومي التأجير

 0 0 0 0 50 50 0 املصالح وسائل

 50 50 50 50 0 0 50 العمومي التدخل

 000 314 000 314 000 314 000 324 173,5 431 650 286 871,5 324 التنمية نفقات

 000 4 000 4 000 4 000 4 60,5 436 7 201,5 12 موارد امليزانية على

 0 0 0 0 60,5 0 1,5 املباشرة االستثمارات

 000 4 000 4 000 4 000 4 0 436 7 200 12 العمومي التمويل

موارد القروض الخارجية  على

 املوظفة
0 0 0 0 0 0 0 

اشرةاملب االستثمارات  0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 العمومي التمويل

 0 0 0 0 0 0 0 املوارد الذاتية للمؤسسات على

 000 310 000 310 000 310 000 320 113 431 214 279 670 312 الخزينة صناديق

 000 310 000 310 000 310 000 320 113 431 214 279 670 312 الصناديق مجموع

تبار املوارد الذاتية امليزانية بدون اع

 للمؤسسات
370 994 333 956 497 152 384 967 385 666 394 282 402 441 

باعتبار املوارد الذاتية  امليزانية

 للمؤسسات
371 044,3 334 006 497 202 385 017 385 716 525 432 538 591 
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 : 14جدعل عدد 

 لبرنامج الترشغيل 2023-2021إطار النفقات متوسط املدى 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إ.الدفع(

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 850,0 83 800,0 75 291,0 67 695,0 56 812,8 61 430,0 43 814,8 41 نفقات التأجير

 766 3 657 3 550 3 447,0 3 347 3 437,0 3 457,0 3 نفقات التسير

 825 314 825 314 825 314 825,0 324 932 431 089,0 287 721,0 325 نفقات التدخالت

 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 0,0 1,5 نفقات اإلستثمار

 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 بقية النفقات

 441 402 282 394 666 385 967,0 384 152,3 497 956,0 333 994,3 370 ذ-املجمو  دعن اعتبار م

 591 538 432 525 716 385 017,0 385 202,3 497 006,0 334 044,3 371 املجمو 

 عاملتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدعلة. 2019أفويل  10قوار عزيو املالية املؤرخ في *

 :7رسم بياني عدد

 قة(لبرنامج الترشغيل )طبيعة النف 2023-2021إطار النفقات متوسط املدى 

 

 

370 994

333 956

497 152

384 967

385 666

394 282

402 441
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 بطاقات مؤشرات قيس 

 األداء لبرنامج:

 التشغيل
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 1بطاقة مؤشو عدد: 

 

 :موجع املؤشو 

 التسمية نسبة تلبية طلبات الشغل اإلضافية.

 البرنامج التشغيل.

 البرنامج الفوعي تنفيذ سياسات التشغيل.

رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.   الهدف 

 :تعويف املؤشو 

 التعريف يقيس هذا املؤشو نسبة طلبات الرشغل امللباة.

 موارد نشاط مخرجات نتيجة
 طبيعة املؤشر

    

 املردودية الجودة الكفاءة االثر
 الفئة\التصنيف

    

 

.التشغيلمكاتب   مصدر املعطيات 

شو
متابعة املؤ

 املعطيات الهيكل املسؤعل عن تجميع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل. 

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  وحدة تحليل سوق الشغل.

يوفر النظام املعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل املعطيات 

 والبيانات الخاصة بمجموع الطلبات املسجلة.
 طويقة تجميع املعطيات

 دعرية احتساب املؤشو سنوي.

 

عالتربصات امللباة / العدد الجملي لطالبي الرشغل  عدد طلبات الرشغل

.100 املسجلين *الجدد   
 املعادلة

 طويقة احتساب املؤشو

ب
سا

حت
ا

 
شو

املؤ
 

ة  عحدة القيس نسبة مائوي 

 القيمة املنرشودة  60 %  

 التسمية املعادلة عحدة القيس القيمة املنرشودة

 املؤشوات الفوعية

تجميع عدد طلبات الشغل  عدد 

 والتربصات امللباة

عدد طلبات الشغل 

 والتربصات امللباة

 

 عدد
احتساب لطالبي الشغل 

 الجدد/املسجلين

العدد الجملي لطالبي 

الشغل املسجلين 

 الجدد
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  باملؤشو:تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

 توضيح منهجي: •

 ارنة بجملة الطلبات االضافية املسجلة خالل السنة.يقيس هذا املؤشر مجموع طلبات الشغل والتربصات امللباة مق

 

 التقديوات: •

كنسبببة تلبية وبالتالي بلغ معدل النمو السببنوي لهذا املؤشببر خالل فترة  %52.8والى موفى شببهر سبببتمبر، تم تسببجيل  2020خالل سببنة 

 .2023و 2022و 2021وقد تم اعتماد هذه النسبة كمعدل نمو الحتساب تقديرات  %4.3حوالي  2015-2020

 مثررررررررررال : •

  +معدل النمو السنويx(1) 2020= إنجازات سنة 2021تقديرات سنة 
 

 :الجدعل الزمني للمؤشو 

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 االنجازات 42,8 37,3 42,9 41,3 48.3    

 التقديوات 50,7 50,3 59,4 39 50 52,1 55.1 57.5 60
            

 :رسم بياني لتطور املؤشو 

 
 
 

  للمؤشو:أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة  

48,341,342,937,342,8

6057,555,152,150
39

59,4
50,350,7

0

50

100

202320222021202020192018201720162015

االنجازات التقديرات

القيمة 

املستهدفة 

 للمؤشو

القيمة املستهدفة 

حسب البرامج 

 الفوعية

تقديوات 

املؤشو 

2020 

 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

 االعتمادات

 2020لسنة 

60  55.1  

 - القيادة ووظائف الدعم  

 ج عقد الكرامة،برنام 

 ،تونس الذكية 

  برنامج دعم االستثمار في

 االقتصاد الرقمي،

 ،صك دعم التشغيل 

-230924 * 
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 :املخاطو املحتملة 
  

 :التفويعات املمكنة 

 عدم تحقيق عروض الشغل والتربصات املتوقعة -

 عدم تطابق عروض الشغل مع الكفاءات املتوفرة -

 الخاصة بحاملينسبة طلبات الشغل اإلضافية امللّباة  -

 شهادات التعليم العالي،

نسبة طلبات الشغل امللّباة الخاصة عغير حاملي شهادات  -

 التعليم العالي.
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 2بطاقة مؤشو عدد: 

 موجع املؤشو 

 التسمية نسبة تلبية عروض الشغل املسجلة.

 البرنامج التشغيل.

عيالبرنامج الفو  تنفيذ سياسات التشغيل.  

رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق الشغل.   الهدف 

 تعويف املؤشو 

ت تلبيتها. نسبة عوعضيقيس هذا املؤشو   التعويف الرشغل التي تم 

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
 الفئة\التصنيف

    

 

ل.مكاتب التشغي  مصدر املعطيات 

شو
متابعة املؤ

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل 

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  وحدة تحليل سوق الشغل

يوفر النظام املعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل املعطيات 

ة بمجموع عروض الشغل املسجلة )ملباة وغير ملباة(.والبيانات الخاص  
 طويقة تجميع املعطيات

 دعرية احتساب املؤشو سنويا

 

املسجلة( *  امللباة/ العدد الجملي لعوعض الرشغل )عدد عوعض الرشغل

100 

 طويقة احتساب املؤشو املعادلة

شو
ب املؤ

سا
حت

إ
 عحدة القيس % 

 القيمة املنرشودة  59.2%

 القيمة

 املنرشودة

عحدة 

 القيس
 التسمية املعادلة

 لباةامل عدد عروض الشغل جمع عروض الشغل امللباة عدد  املؤشوات الفوعية

 
 جمع عروض الشغل املسجلة عدد

العدد الجملي لعروض 

 الشغل املسجلة

 

  باملؤشو:تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

كنسبة تلبية وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي لهذا املؤشر  %33.9مبر، تم تسجيل والى موفى شهر سبت 2020خالل سنة 

 .2023و 2022و 2021وقد تم اعتماد هذه النسبة كمعدل نمو الحتساب تقديرات  %62.8حوالي  2020-2015خالل فترة 

 مثال: -



 

2021لسنة -محور اإلدماج المهني -المشروع السنوي لألداء لوزارة الشباب والرياضة واالدماج المهني   

91 

 48.4=2(/62.8+33.9= )2021تقديرات -

 :الجدعل الزمني للمؤشو 

2023 2022 2021 0202  السنة 2016 2017 2018 2019 

 االنجازات 63,8 64 71,5 72.8    

 التقديرات 59,9 59,4 59 72,8 74.7 48.4 55.6 59.2
          

 :رسم بياني لتطور املؤشو 

 

 

 

 
 

  للمؤشو:أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة  

 

 :املخاطو املحتملة 
 عا لألنرشطةبصدد التحيين تب* 

 :التفويعات املمكنة 

 عدم تطابق عروض الشغل مع الكفاءات املتوفرة -

 من طرف املؤسسات. االنتداباتتأخير البت في  -

الخاصة بحاملي شهادات  ةنسبة عروض الشغل امللبا -

 التعليم العالي،

الخاصة عغير حاملي شهادات  ةنسبة عروض الشغل امللبا -

 التعليم العالي.

 

  

72,871,56463,8

59,255,6
48,4

74,772,8

5959,459,9

0
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80

20232022202120202019201820172016

االنجازات التقديرات

القيمة 

املستهدفة 

 للمؤشو

2023 

القيمة 

املستهدفة 

 حسب

البرامج 

 الفوعية

تقديوات 

املؤشو 

لسنة 

2021 

 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

 االعتمادات

 2021لسنة 

59.2  48.4  

 -  القيادة ععظائف الدعم  

 ،بونامج عقد الكوامة 

 ،تونس الذكية 

 ،بونامج دعم االستثمار في االقتصاد الوقمي 

 ،صك دعم الترشغيل 

** 
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 3عدد:  بطاقة مؤشو 

 

 :موجع املؤشو 

 التسمية معدل نسب اإلدماج على إثر االنتفاع بترّبص.

 البرنامج التشغيل.

 البرنامج الفوعي تنفيذ سياسات التشغيل.

 الهدف ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى آلليات اإلدماج.

 :تعويف املؤشو 

 التعويف نتهاء توبصهميقيس هذا املؤشو معدل نسبة الرشبان املدمجون على إثو ا

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
 الفئة\التصنيف

    

 

 مصدر املعطيات النظام املعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل

شو
متابعة املؤ

 

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات تحليل سوق الشغل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل/ وحدة

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل/ وحدة تحليل سوق الشغل

يوفر النظام املعلوماتي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل 

ي التربصات والبرامج والنتائج التاملعطيات والبيانات الخاصة بمتاععة سير 

 أفضت إليها )إلغاء، إدماج، تمديد ...(،

 طويقة تجميع املعطيات

 دعرية احتساب املؤشو سنويا

 

100)عدد الشبان املدمجين / عددالشبان الذين أتّموا التربص( *   طويقة احتساب املؤشو املعادلة 

ب
سا

حت
ا

 
شر

املؤ
 

 وحدة القيس %

املنرشودةالقيمة   48.4%  

القيمة 

 املنرشودة

عحدة 

 القيس
 التسمية املعادلة

 املؤشوات الفوعية
 

 عدد
جمع عدد الشبان 

 املدمجين
 عدد الشبان املدمجين

 
 عدد

جمع عدد الشبان الذين 

 أتموا التربص
 عدد الشبان الذين اتموا التربص

  باملؤشو:تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

 جي:توضيح منه .1

االنتهاء من تربص تحت برنامج من برامج االدماج التي  إثريقيس هذا املؤشببببببببببببببر نسبببببببببببببببة الشبببببببببببببببان الذين تم ادماجهم على 

توفرها الوكالة. وللتذكير فانه ال يتم احتسبباب عدد املدمجين في نطاق برنامج الخدمة املدنية التطوعية بالجمعيات ألنه ال يعتبر 

 تشغيلية. ينتحسبرنامجا لإلدماج بل برنامج 
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 التقديوات: .2

إدماج. وبالتالي بلغ معدل النمو السنوي لهذا املؤشر  كنسبة % 58.9وإلى غاية شهر أوت تم تسجيل  2018خالل سنة 

. مع احتساب نفس التقديرات على 2019وقد تم اعتماد هذا املعدل كمعدل نمو لسنة  %12حوالي  2018-2016خالل الفترة 

الصعبة وضبابية املشهد  االقتصادية( وأيضا للظروف %65بالنظر إلى أن النسبة جّد معتبرة ) 2022و  2021و  2020سنتي 

 السياس ي بالبالد.

 :مثررررررررررال

 x (1+1.2 =)65 58.9= +معدل النمو السنويx(1) 2018= إنجازات سنة 2019تقديرات سنة  
 

  :الجدعل الزمني للمؤشو 

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 االنجازات 46,6 48,8 47,9 51.8    

 التقديوات 50,4 51,2 48 65 45,7 47.4 48.3 48.8
 

 :رسم بياني لتطور املؤشو 

 
 
 

  للمؤشو:أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة  
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 :املخاطو املحتملة 
  

 :التفويعات املمكنة 

 نوعية املؤسسات الحاضنة للتربص -

 التربص عالرشهادة العلمية اختصاصعدم تطابق بين  -

يتم تفويع هذا املؤشو حسب مستوى الفئة املنتفعة  -

 ببرامج الترشغيل

-  

 

بصدد التحيين عفقا لالنرشطة*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

البرامج 

 الفوعية

ة لسن

2020 

48.4  45.7  

عقد توبص االعداد للحياة املهنية لحاملي الرشهادات  -

 ،(SIVPالعليا )

 بونامج عقود ادماج حاملي شهادات التعليم العالي، -

 بونامج عقود التأهيل عاالدماج املنهي، -

 بونامج الخدمة املدنية التطوعية. -

-124200 * 
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  :1بطاقة عدد 

 ية للترشغيل عالعمل املستقل  الوكالة الوطن

 

 بونامج الترشغيل عتنمية املبادرة الخاصة  

I. :التعويف 

 النرشاط الوئيس ي:  .1

 توتيب الفاعل العمومي: * .2

ق بإحداث الوكالة  1993فيفري  17 في املؤّرخ 1993لسنة  11القانون عدد موجع اإلحداث:  .3
ّ
املتعل

شغيل والوكالة الّتونسّية للّتكوين 
ّ
 املنهيالّتونسّية للت

املتعلق  1997سبتمبر  29املؤرخ في 1997 لسنة 1938االمر عدد اإلداري عاملالي:  مموجع التنظي .4

  بضبط التنظيم اإلداري واملالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل.

 تاريخ إمضاء عقد بونامج اع أهداف بين الوزارة عالفاعل العمومي: * .5

II. اإلداء:  ر إطا 

 االستراتيجية العامة: .1

 تحديد املساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشوة  .2

 اهم األعلويات عاألهداف: .3

 يا وقطاعيا خاصة عن طريق شبكة مكاتب
ّ
غل وطنيا وجهويا ومحل

ّ
شغيل تنشيط سوق الش

ّ
 ،الت

  شغيل والكفاءات املهنّية باتجاه املنشآت وطالبي
ّ
 الشغل؛تطوير اإلعالم حول الت

 شغ
ّ
فها بإنجازها سلطةتنفيذ برامج الّنهوض بالت

ّ
تي تكل

ّ
باب ال

ّ
 ؛اإلشراف يل وبإدماج الش

  الحّر؛تقديم املساندة الكفيلة بالّنهوض باملنشآت الّصغرى وبالعمل 

 شيطة؛
ّ
 القيام باإلعالم والّتوجيه املنهي لطالبي الّتكوين عغية إدماجهم في الحياة الن

 إنجازها؛لّسهر على تنظيم عملّيات تشغيل اليد العاملة الّتونسّية بالخارج وا 

 تيسير إعادة إدماج العاملين بالخارج في االقتصاد الوطني عند عودتهم نهائيا. 

جي في تحقيق الهدف االستراتي ةتحديد هدفين عملياتين يساهمان بصفة مباشر  اإلطاروقد تم في هذا 

 للبرنامج وهي على التوالي:

 يعكس":  العوض عالطلب في سوق الرشغل رفع أداء مصالح الوساطة النرشيطة بين:  "الهدف األول 

هذا الهدف سعي الوزارة إلى رفع قدرة مصالح التشغيل على مالءمة عروض الشغل التي تقدمها 
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املؤسسات مع حاجيات طالبي الشغل، بمختلف أصنافهم، وذلك بتحسين جودة الخدمات التي تؤمنها 

 مصالح التشغيل من توجيه وتكوين ومساندة.

يعكس هذا الهدف ": "ضمان مودعدية اقتصادية عاجتماعية أعلى آلليات الترشغيل: الهدف الثاني

سعي الوزارة إلى رفع قدرة مصالح التشغيل على مالءمة عروض الشغل التي تقدمها املؤسسات مع 

حاجيات طالبي الشغل، بمختلف أصنافهم، وذلك بتحسين جودة الخدمات التي تؤمنها مصالح التشغيل 

 ن ومساندة.من توجيه وتكوي

 مؤشوات قيس األداء عأهم األنرشطة:  .4

 

 رفع أداء مصالح الوساطة النرشيطة بين العوض عالطلب في سوق الرشغل،

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
 ق.م إنجازات

2020 

 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 24 24 24 21 23 26 45 % معدل األجل لتلبية عوعض الرشغل
 

 ودعدية اقتصادية عاجتماعية أعلى آلليات اإلدماج،ضمان م
 

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
ق.م  إنجازات

2020 

 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 35.3 35.5 35.9 34 49 35.0 36.8 % معدل نسبة انقطا  املتربصين

نسبة املفصولين عن العمل 

 املنتفعين ببرنامج الترشغيل
% 4.8 4.6 1.2 4.9 8.6 8.8 9 

معدل كلفة اإلدماج بالنسبة 

 لالعتمادات املخصصة للبرامج
% 3123 2700 2235 2400 2400 2250  

 

 اإلجواءات املصاحبة:  .5

ية تعير أهّمية قصوى للمجاالت ذات الكثافة  حول  املصاحبةتتمحور اإلجراءات 
ّ
بلورة سياسات كل

الرفع من  ىالتركيز علسيتم  األولوية.  كما يجابي لفائدة املناطق ذاتالتشغيلية العالية مع اعتماد التمييز اإل 

كفاءات مختلف أصناف طالبي الشغل وتطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخالتها ودعم إحداث 

  مواطن شغل الئقة باالعتماد على مقاربة تشاركية جهوية ومحلية دامجة بما يضمن خلق القيمة املضافة والثروة.
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 غلعقدراتهم عفق متطلبات سوق الرش تحسين ترشغيلية مختلف أصناف طالبي الرشغل عالوفع من كفاءاتهم

من خالل رسم وتنفيذ سياسات وبرامج ووضع آليات تهدف إلى إعداد موارد عشرية تستجيب إلى  وذلك

ل بين التكامالتنسيق بين مكونات منظومة التعليم والتكوين لتحقيق و  حاجيات سوق الشغل واالقتصاد

 تدخالتها من ناحية وإرساء منظومة ملرافقة طالبي الشغل بمختلف أصنافهم من ناحية أخرى.

افقة طالبي الرشغل تهدف إلى تحسين تشغيلية طالبي الشغل ومساعدتهم على  ،إرساء منظومة ملو

 االندماج في سوق الشغل وفقا لتطلعاتهم املهنية وانتظاراهم وملتطلبات سوق الشغل. 

 شخيص مكامن جديدة للترشغيل عدعم قدرة االقتصاد على إحداث مواطن شغل الئقةت

تطوير مجاالت الشراكة مع مؤسسات  كذلكاحداث آلية جديدة للتشجيع على احداث املؤسسات و دفع 

التمويل وإحداث أنماط جديدة من املؤسسات على غرار مؤسسات االستثمار ذات الرأس املال املخاطر املختصة 

 جال املؤسسات الصغرى ومؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني. في م

 تطويو أداء مصالح الترشغيل عتحسين نجاعة تدخالتها.

في إطار الحرص على تيسير السبل أمام طالبي الشغل لالندماج في سوق الشغل وتقديم الخدمات 

ملالءمة الفضاءات وتفعيل دورها في اللمؤسسات االقتصادية، ستشهد الفترة القادمة استكمال تأهيل املكاتب و 

 بين العرض والطلب.

ة هيكلة عبر تطوير الهياكل التنظيمية الخاصالإعادة  التسريع في عملية، إعادة هيكلة مصالح الترشغيل

مكاتب التشغيل وفضاءات املبادرة وإحداث تنسيقيات جهوية قصد إعطاء دفع قوي لحوكمة سوق الشغل ب

توجهات الجديدة للتنمية الجهوية ويفتح آفاقا للجهة في معالجة قضايا التشغيل جهويا بما يتناسب مع ال

دعم مصالح التشغيل ببببببببب "خاليا اليقظة" تساهم في استشراف املهن الواعدة أو التي ستشهد . وكذلك والبطالة

غل من الّتوجه نحو املجاالت التي توفر لهم 
ّ
ن الوافدين على سوق الش

ّ
ال آفاقا واعدة في مجضغوطات بما يمك

اإلدماج املنهي وتتالءم مع الحاجيات املستقبلية لسوق الشغل وإرساء منظومة تعليمية استباقية تراعي عالم 

 األعمال وسوق العمل.

 تطويو أداء مصالح الترشغيل عتحسين نجاعة تدخالتها.

وتقديم الخدمات في إطار الحرص على تيسير السبل أمام طالبي الشغل لالندماج في سوق الشغل 

للمؤسسات االقتصادية، ستشهد الفترة القادمة استكمال تأهيل املكاتب والفضاءات وتفعيل دورها في املالءمة 

 بين العرض والطلب.

ة هيكلة عبر تطوير الهياكل التنظيمية الخاصالإعادة  التسريع في عملية، إعادة هيكلة مصالح الترشغيل

وإحداث تنسيقيات جهوية قصد إعطاء دفع قوي لحوكمة سوق الشغل  مكاتب التشغيل وفضاءات املبادرةب

جهويا بما يتناسب مع التوجهات الجديدة للتنمية الجهوية ويفتح آفاقا للجهة في معالجة قضايا التشغيل 
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 دعم مصالح التشغيل ببببببببب "خاليا اليقظة" تساهم في استشراف املهن الواعدة أو التي ستشهد. وكذلك والبطالة

غل من الّتوجه نحو املجاالت التي توفر لهم آفاقا واعدة في مجال 
ّ
ن الوافدين على سوق الش

ّ
ضغوطات بما يمك

اإلدماج املنهي وتتالءم مع الحاجيات املستقبلية لسوق الشغل وإرساء منظومة تعليمية استباقية تراعي عالم 

 األعمال وسوق العمل.

سديها مصالح التشغيل لطالبيها، سيتّم خالل فترة املخطط وحرصا على مواصلة تقريب الخدمات التي ت

مواصلة إحداث مكاتب تشغيل إضافية على أساس مقاييس تعتمد ُمعطيات حول النسيج االقتصادي وحجم 

طلبات الشغل وتعميم فضاءات املبادرة على بقية الواليات ضمن رؤية تضمن التكامل والتنسيق مع مختلف 

 هياكل املساندة.
 

III.  انية امليز 
 

 جدعل عررر....رردد: 

 إطار النفقات متوسط املدى للفاعل العمومي عدد.....: الوكالة الوطنية للتكوين املنهي

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )إعتمادات الدفع(
 

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 000 83 000 75 500 66 995 55 165 61 800 42 193 41 نفقات التأجير

 766 3 657 3 550 3 447 3 347 3 437 3 457 3 نفقات التسيير

 725 313 725 313 725 313 325 313 677 396 994 283 051 280 نفقات التدخالت

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات االستثمار

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0 0 0 0 بقية النفقات

 491 400 382 392 775 383 767 372 189 461 231 330 701 324 ذ-  دعن اعتبار ماملجمو 

 541 400 432 392 825 383 817 372 239 461 281 330 751 324 املجمو 

 

 (ملحق) 2023ع 2022ع 2021 اسقاطات الحتساب اعتمادها تم التي الفوضيات

  :التأجير نفقات-1

 ععد األخذ ععين اإلعتبار: 2023و 2021تّم إحتساب نفقات األجور لسنتي 

 . 20222023--2021و الرتب لسنوات  صنافاملناظرة الداخلية في األ  -

 .2023-2022-20202021-التدّرج والترقية لسنوات  -
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 أجور املحالين على التقاعد. -

 .بالخارج أجور ممثلي مكاتب التشغيل -

 

 :التسيير نفقات-2

 ععد األخذ ععين اإلعتبار: 2023-2022  - 2021ت تّم إحتساب نفقات الوسائل لسنوا

 الزيادة في كلفة نفقات الكهرباء واملاء . -

 . (%5الزيادة في نفقات األكرية )   -

 اإلنعكاس املالي لعقد تنظيف مقرات الوكالة. -

 مصاريف تسيير مكاتب التشغيل  بالخارج. -

 إحداثات مكاتب التشغيل و فضاءات املبادرة الجديدة. -

 

 :التدخالت-3

 

 ععد األخذ ععين اإلعتبار: 20222023--2021تّم إحتساب نفقات التدخل لسنوات 

 عدد األعوان الفعلي  في إحتساب مصاريف املطاعم.  -

البرامج و املشاريع املدرجة ضمن مشروع إصالح منظومة   األخذ ععين اإلعتبار مواصلة إنجاز  -

 ،التكوين املنهي والتشغيل

 عتبار تمويل الصندوق ألليات العمل املؤجر،االخذ ععين اال  -
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 :3البرنامج عدد 
 

 تنمية املبادرة الخاصة
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 :عاستراتيجيتهتقديم البرنامج  -1

 

  فيصل الزهار السيد  : رئيس البرنامج

   لدى السيد وزير التكوين املنهي والتشغيل مكلف بمأمورية : الصفة 

  2019مارس 11املؤرخ في  1954املنهي والتشغيل عدد التكوين  ةمقرر وزير  : تاريخ التسمية 

 

 

يعتبر تشجيع املبادرة الخاصة رافدا هاّما لدفع نسق إحداث مواطن الشغل والتنمية االقتصادية 

واالجتماعية ومنطلقا أساسيا ملعالجة مشكلة البطالة باعتبار أّن التشغيل املؤّجر لم يعد كافيا الستيعاب 

 عاطلين عن العمل والوافدين الجدد على سوق الشغل،الطلبات اإلضافية لل

ولعّل من أبرز خصائص البطالة أّنها تمّس حاملي الشهادات العليا وخاصة منهم اإلناث كما تبّين تواجد 

  .تفاوت كبير على املستوى الجهوي 

 إلى الدور الذي تلعبه في النهوض اال
ً
صادي، وفق قتويعود االهتمام باملؤسسات الصغرى واملتوسطة أساسا

 .ما تقدمه من خدمات لجميع القطاعات

 لى دعمعقسم التكوين املنهي والتشغيل  –الشباب والرياضة واالدماج املنهي وزارة  عملتوفي هذا اإلطار 

مجال إحداث املشاريع الصغرى واملتوسطة من خالل توفير االعتمادات الالزمة للتمويل عبر موارد الصندوق 

ؤّمنها الوكالة الوطنية للتشغيل جهة وعبر الوطني للتشغيل من
ُ
التاععة  قلوالعمل املست آليات املرافقة التي ت

 من جهة أخرى. للوزارة

قة بالتحفيز على املبادرة الخاصة وحرصا  2020 – 2016وتجسيما ألهداف املخطط 
ّ
وخاصة منها املتعل

حداث إتشجيع على املبادرة الفردية و على تجسيم مخرجات الحوار الوطني للتشغيل في محوره املتعلق بال

، تم وضع استراتيجية وطنية للمبادرة الخاصة تم إعدادها بالتنسيق مع جميع الهياكل العمومية املؤسسات

 .2016ديسمبر  22واألطراف االجتماعية والتي حظيت بمصادقة مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
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 محاور تتمثل في: 06ملذكورة وقد تضّمنت االستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة ا

 تنمية ثقافة املبادرة، 

 تحديد مسار مرافقة متكاملة لفائدة الباعثين الشبان، 

 تيسير النفاذ إلى مصادر التمويل، 

  تيسير النفاذ إلى السوق، 

 تبسيط اإلجراءات اإلدارية، 

 حوكمة العمل التشاركي بين مختلف املتدخلين. 
 

 لتجسيم مختلفخططا عمليا لتنفيذ االستراتيجية سابقة الذكر وقد أعدت الوزارة في هذا اإلطار م

إحداث برنامج جديد على معنى منظومة التصرف في امليزانية حسب األهداف وذلك  جاءواعتبارا ملا تقّدم  املحاور.

هة جلضمان التكامل والتناغم بين البرامج واآلليات من جهة وإلضفاء مزيد من الّنجاعة على تدخالت الدولة من 

 أخرى بما يدعم مجال املبادرة الخاصة.

لك برنامج التشغيل وكذساهم في تحقيق أهداف كما تجدر اإلشارة إلى أن الفاعل العمومي املذكور ي مالحظة:

 برنامج تنمية املبادرة الخاصة. 

 وفي هذا االطار تم على مستوى :

 :مرشوع  املبادرة من أجل التنمية 

 بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومملكة النرويجنجازه يتم إ املشروع الذييهدف هذا 

 2019-2021 :  

إلى دعم جهود الوزارة في تطوير وتنفيذ ومتاععة وتقييم إطار قانوني ومؤسساتي مشترك  -

 لالستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وقياس أثره على مستوى واليات الجنوب تطاوين،

 قفصة،و زر تو  قبلي، مدنين قاعس،

 دعم تنمية ثقافة املبادرة في املؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية بالجنوب )لفائدة الشباب -

 ،اإلطارات الفاعلة في مجال املبادرة(واإلطار التربوي و 

الدعم الفني واملالي لدفع نسق احداث املشاريع بواليات الجنوب تتماش ى مع الخصوصيات  -

يدانية االقتصادية استئناسا بالدراسة املاملتطلبات االجتماعية و ت و وتستجيب للتطلعااملحلية 

 :التي قام بها املشروع حول مكامن التشغيل و سالسل القيمة في مجاالت

o ،املبادرة الجماعية من خالل تفعيل قانون االقتصاد االجتماعي والتضامني 

o داث او تطوير مؤسساتاملبادرة النسائية عبر تشجيع املرأة )النوع االجتماعي( على اح، 
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o  املدني الفاعل في مجال املبادرة لتنظيم املجتمع تطوير الشراكة مع القطاع الخاص و

 .لقاءات تحفيزية و تحسسيةتظاهرات و 

لجنة قيادة وطنية و فريق عمل ولجان فنية جهوية كجزء من منظومة  وقد تم في هذا الغرض احداث

، وقد تم (2019اوت  30مقرر تسمية األعضاء و تركيبة الفريق بتاريخ وع )ملتاععة تنفيذ املشر  قيادة اإلستراتيجية

 التقدم في املحاور التالية:

 الوثائق املوجعية  

 ،إعداد مختلف الوثائق املرجعية املتعلقة بمختلف مكونات املشروع )الحوكمة والتقييم واملتاععة 

و  تطوير أدوات فقة وفضاءات املبادرة،املنصة اإللكترونية، التواصل واإلعالم، تطوير آليات املرا

املبادرة  لتنمية ومقاربات التكوين في مجاالت املبادرة الخاصة بمراكز التكوين، إعداد خارطة ملنظومة ا

  ..(بجهات الجنوب، .

 املشاركة في لجان انتقاء الخبراء.  

 التشخيص ع الدراسة امليدانية 

 غيل بجهات الجنوب لالسببببببببببتئناس بها عند عملية إعداد دراسببببببببببة حول سببببببببببالسببببببببببل القيمة و مكامن التشبببببببببب

 اختيار املشاريع لتسيير توجيه و الشباب من طرف مستشاري التشغيل .

افقة عبر الوسائط الوقمية تستجيب ملتطلبات الرشباب   تطويو عسائل ع آليات املو

  باعثين  ،لإعداد كراس شروط ملنصة الخدمات اإللكترونية املوجهة ملختلف املتدخلين )مؤسسات، هياك

 تنشيط الحوار بينهم ....تيسير الحصول على معلومة موحدة ومحينة و ،مجتمع مدني...( ل

  EduPreneuriatتنمية ثقافة املبادرة" 

 "كما تم في إطار محور تنمية ثقافة املبادرةEduPreneuriat  لفائدة اكثر من  تنظيم مسابقات نموذجية

 تصالية تحفيزية للتشجيع على املبادرة:شاب و شابة   بجهات الجنوب وحمالت إ 300

 حلقات التكوين :

يد األفكار في تقنيات تول تأطيريهاملرافقون لهم بحصص تكوينية و انتفع مختلف املشاركون و  -

  DESIGN THINKINGتصميم املشاريع و 

 رتقنيات توليد األفكا( بدورة تكوينية حول ANETI ;ATFPانتفع ممثلين عن الوزارة و الوكالتين ) -

  DESIGN THINKINGتصميم املشاريع و 

  االجواءات اإلستثنائية للحد من تداعيات جائحة كورعنا 

 تتمحور أبرز االجراءات اإلستثنائية في تقديم الدعم الفني واملالي لتشجيع الشبان على:
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 االنتقال من القطاع غير املنظم الى القطاع املنظم،-

 االجتماعي والتضامني.  ععث مشاريع ومبادرات في مجال االقتصاد-

 2020هذا وتجدر اإلشارة أن الطاعع اإلستعجالي واإلجرائي يستدعي إعادة النظر في املخطط السنوي 

إلدراج مختلف األنشطة املقترحة وإعادة توظيف املوارد املالية الضرورية إلستحثاث نسق تقدم اإلنجاز وعرضه 

 على لجنة القيادة للمصادقة.

  االجتماعي عالتضامني:بونامج االقتصاد 

االقتصاد االجتماعي والتضامني كقطاع ثالث إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص  ألهميةونظرا 

ومساهمته عشكل مباشر في النمو ودفع التشغيل وبهدف النهوض بمختلف مكوناته تشريعيا ومؤسساتيا 

والتي أكدت على ضرورة االقتصاد  2020 – 2016وتمويليا، تم إدراجه كمحور من محاور مخطط التنمية للفترة  

االجتماعي والتضامني كقطاع واعد في مجال دفع التشغيل والتنمية من خالل ععث مشاريع جماعية في مجال 

 اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني.

ن خالل م املنهي والتشغيل آنذاك )وزارة الشباب والرياضة واإلدماج املنهي حاليا( التكوينوقد قامت وزارة 

 (PROMESS)تطوير آليات ومنظمات في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني إشرافها على تنفيذ مشروع 

االتحاد العام التونس ي للشغل واالتحاد التونس ي للصناعة والتجارة بالتعاون مع األطراف اإلجتماعية الثالثة 

بالعمل على  بدعم من منظمة العمل الدولية و حري والصناعات التقليدية واالتحاد التونس ي للفالحة والصيد الب

   التالية : تحقيق اإلنجازات

الذي و االجتماعي والتضامني  مشروع القانون املتعلق باالقتصاداإلشراف على كامل مسار إعداد  -1

 .2020جوان  30بتاريخ  30صدر بالرائد لرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 

وية تكرس مبادئ العمل التشاركي والحوكمة الرشيدة وذلك إرساء منظومة حوكمة وطنية وجه -2

لقانون حيث نص اعبر التفكير في إحداث هيكل عمومي يعنى باالقتصاد التضامني واالجتماعي 

مجلس أعلى لالقتصاد االجتماعي التضامني ليكون إطار للحوار ويتولى إبداء الرأي على إحداث 

داث الهيئة التونسية لإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني، إلى جانب إح في التوجهات العامة للقطاع

وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى ان الوزارة تشرف حاليا على إعداد دراسة جدوى حول إحداث 

هيكل خاص باإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني توكل له مهمة اإلشارة على تسيير القطاع 

 ريقي للتنمية.ومتاععته وتطويره وذلك بالتعاون مع البنك اإلف

ي عإرساء منظومة إحصائية تمكن من توفير املعطيات الالزمة حول االقتصاد التضامني االجتما -3

في طور اإلنجاز للتنسيق مع املجلس األعلى لإلحصاء واملرصد الوطني للمهارات والتشغيل التاعع 

 للوزارة واملعهد الوطني لإلحصاء والسجل الوطني للمؤسسات.
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ل تستجيب لحاجيات مؤسسات القطاع تشمل إحداث خطوط خصوصية وضع منظومة تموي -4

 وإحداث بنك تعاضدي )تشرف وزارة املالية والبنك املركزي على تنفيذ هذا املحور( للتمويل

بإإلنطالق في تنفيذ  2014إلى أن وزارة التكوين املنهي والتشغيل قد بادرت منذ سنة هذا وتجدر اإلشارة 

دفع روح املبادرة التضامنية من خالل ععث مشاريع جماعية تهدف باألساس إلى تحقيق برنامج تجريبي يهدف إلى 

للشباب الباحث عن عمل من ناحية وتحقيق التنمية املستدامة من ناحية  واالجتماعي اإلدماج اإلقتصادي

تا حيز النشاط لأخرى، وتم التوصل في إطار املرحلة التجريبية بوالية باجة  إلى إحداث  مؤسستين تضامنيتين دخ

 .الفعلي منذ ما يقارب عن الخمس سنوات

وقد تم اإلستئناس بهذه التجربة في إطار مشروع تطوير آليات ومنظمات في مجال االقتصاد االجتماعي  

مؤسسة في مجال االقتصاد  32مؤسسات تضامنية من بين  9حيث تم إحبببببداث  PROMESSوالتضامني 

الشمال الغربي األربعة. ليصل العدد الجملي للمؤسسات التضامنية التي تم  االجتماعي والتضامني بواليات

 مؤسسة تضامنية. 11إحدا ها تحت إشراف الوزارة إلى 

هذه الجهود، تم بمناسبة تنقيح األمر املتعلق ببرامج التشغيل إدراج برنامج جديد يهدف ومواصلة لكل 

االجتماعي والتضامني ويمنح هذا البرنامج لفائدة  للتشجيع على إحداث مؤسسات صغرى في مجال اإلقتصاد

 542من األمر عدد    43و 42و 41املنخرطين به جملة من اإلمتيازات املالية وذلك حسبما نصت عليه الفصول 

 واملتعلق بتنظيم برامج الصندوق الوطني للتشغيل للتشغيل وشروط وصيغ االنتفاع بها. 2019ماي   29املؤرخ في

ة حاليا على تفعيل هذا البرنامج من خالل إعداد آليات العمل التنفيذية واملتمثلة في دليل وتعمل الوزار 

اإلجراءات الخاص بإحداث مؤسسات تضامنية ودليل املرافقة الخاصة بتكوين البعثين في هذا ملجال إلى جانب 

تشغيل ع الوكالة الوطنية للإعداد برنامج تكوين مرافقين في مجال االقتصاد اإلجتماعي والتضامني بالتعاون م

 والعمل املستقل.

ألف دينار ومنحة  20ويمنح البرنامج على حساب موارد الصندوق الوطني للتشغيل تمويل ذاتي يصل إلى 

 دينار. 800دينار إلى  500مرافقة لفائدة ملؤسسة سيتم الترفيع في قيمتها من 

ععد اإلنتهاء من إعداد كل  2021امج في بداية سنة وتعمل الوزارة على تأمين اإلنطالق في تنفيذ هذا البرن

 سن إنجازه.اآلليات الضرورية بضمان ح

 :"بالنسبة ملرشوع  اإلدماج االقتصادي للرشباب "مبادرعن 

  يهدف املشروع الى:

ا لتمكينهم من االندماج في الحياة املهنّية باملؤّسسات  -
ّ
باب األقل حظ

ّ
تحسين الفرص االقتصادّية للش

 ة أو من ععث مشاريع خاّصة،االقتصاديّ 

كور واإلناث من أجل تقليص الفوارق بينهم وإدماجهم دون إقصاء  -
ّ
تكافؤ الفرص بين املستفيدين من الذ

 في الحياة االقتصادية،
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ر مواطن شغل إضافية  -
ّ
دعم املؤّسسات الّصغرى واملتوّسطة التي ترغب في توسعة أنشطتها والتي ستوف

 هاّمة،

 لتالية من الشباب:وهو يستهدف الفئات ا

 سنة من عائالت محدودة الدخل 35و 18الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  -

 املؤسسات االقتصادية الناشطة في سالسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية -

 :واليات على مرحلتين 7

 : جندوبة، القصرين، القيروان، منوبة وصفاقسموحلة أعلى -

 رين، القيروان، منوبة وصفاقس مع إضافة قبلي وسليانة: جندوبة، القصموحلة ثانية -

 :2020اإلنجاز املادي لسنة 

 :الرشوع  في تنفيذ التجوبة النموذجية للمرشوع  بمعتمدية دعار هيرشو •

 إنطالق الحملة التحسيسية ععد التعاقد مع خبراء في اإلتصال -

ين: عبر املرافقة املشخصة عبر مسلكشابا أصيلي املعتمدية لإلستفادة من تدخالت املشروع  150إختيار  -

 شابا( 50شابا( والعمل املستقل ) 100العمل املؤجر )

إلحتضان أصحاب املسلك الثاني الخاص  2020مارس  05اإلنتهاء من تهيئة فضاء "إبن" وتدشينه يوم  -

 بالعمل املستقل

 اإلنطالق في إعادة هيكلة املرشوع  •

من جائحة الكورونا عبر إسناد منح إجتماعية للمسجلين إضافة مكون آخر قصد التكفل باملتضررين  -

 بمنظومة باتيندا باإلضافة ملساعدات مالية للمؤسسات الصغرى واملتوسطة

 ألف مستفيد من املسجلين بمنظومة بتيندة من منح إستثنائية 75تمكين حوالي  -

 :2021عسنة  2020ما تبقى من سنة 

 إستكمال التجوبة النموذجية •

 :في تنفيذ املرشوع  على املستوى الوطنياإلنطالق  •

مليون دوالر تتمثل مهمة األول في  2.1إستكمال عملية التعاقد مع ثالثة مسدي خدمات بمبلغ يناهز  -

التوجيه والتكوين في املهارات الحياتية والثاني في تحسين التشغيلية أما الثالث فتتمثل مهمته في املرافقة 

 ،لبعث املشاريع

التعاقد مع مسدي خدمات مختص في اإلتصال إلعداد وتنفيذ إستراتيجية اإلتصال  إستكمال عملية -

 ،الخاصة باملشروع

إستكمال اإلجراءات الخاصة بإبرام صفقة مع شركة دراسات هندسية مختصة في اإلعالمية لتركيز  -

  ع.النظام املعلوماتي الخاص باملشرو 
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 .وى عاملتوسطة بمساعدات ماليةدعم املسجلين في منظومة باتيندة عاملؤسسات الصغ •

 بالنسبة للمساعاة عتكافؤ الفوص بين املوأة عالوجل

من املنتفعات ببرامج  %65بالنسبة لبرامج الحفز على العمل املؤجر، فإن النساء والفتيات تمثلن حوالي 

، كما بلغ عدد  السنة الفارطة  %66 مقابل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل لدفع املبادرة الخاصة

من جملة املنتفعين سنة  %47في حوالي  (BTS)النساء الالتي تحصلن على تمويل من البنك التونس ي للتضامن 

، بما في ذلك برنامج "رائدة" ملهمة املرأة، لكن هذه النسبة ال تعكس قيمة التمويالت 2019سنة  %50مقابل  2020

بة النساء الالتي انتفعن بتمويالت بنك تمويل املؤسسات (، أما نسالسنة الفارطة %35فحسب مقابل  32%)

  %20فهي أقل بكثير إضافى الى أنها تراجعت مقابل السنة الفارطة حيث بلغت  ) (BFPME)الصغرة واملتوسطة 

 (.2019لنفس الفترة سنة   %16مقابل  2020خالل الثالثي األول من سنة 

متاععة الدراسة املنجزة بدعم من مكتب العمل الدولي وقد ساهمت مهمة التكوين املنهي والتشغيل في 

لتقييم املبادرة النسائية في تونس في إطار مشروع "العمل الالئق للمرأة"، وتم تبني جل التوصيات املنبثقة عنها في 

 إطار البرنامج العملي لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة  مثل:

 هيل ملقاربة النوع االجتماعي،"أقلمة" خدمات املرافقة والتأ 

 .بحث كيفية دعم ولوج النساء إلى التمويل 

تنفيذ حملة تواصل "انجم" للحث على املبادرة ووضع منصة واب  2017كما تم سنة 

commententreprendre.tn  ملزيد االعالم والتحفيز للغرض، والتركيز في املرحلة الثانية منها )الجارية حاليا( على

 لنسائية.املبادرة ا

  العمل الالئق للرشباب عاملوأةمواصلة تنفيذ مشروع " 2020كما تم سنة ( "EDJEF بكل من واليات )

القيروان وزغوان وتونس ومنوبة بالتعاون مع مكتب العمل الدولي وبتمويل من قبل مملكة النرويج 

ن واليات القيروان شاب وشابة بكل م 70مليون دوالر. وقد تم خالل هذا املشروع مرافقة  03بقيمة 

ألف دينار في قطاع  600مشروع بقيمة  50ومنوبة وزغوان إلحداث مشاريعهم الخاصة حيث تم تمويل 

الصناعات التقليدية ذات العالقة باإلكساء بمنوبة وفي قطاع السياحة البديلة بالقيروان وزغوان 

 موطن شغل. 160بطاقة تشغيلية تقدر بب 

 ن املنهي عالترشغيل في:عقد ساهمت كذلك مهمة التكوي

 الذي يهدف إلى تحسين الفرص انجاز مرشوع  اإلدماج االقتصادي للرشباب )مبادرعن(:  متاععة

االقتصادية للشباب واألمهات فاقدات السند العائلي األقل حظا بواليات منوبة وجندوبة والقصرين 

 والقيروان وصفاقس وسليانة وقبلي. 

 الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة األملانية ناطق الويفية" انجاز مرشوع  "تنمية الترشغيل بامل

مؤسسات  لبعث تحفيزي للتعاون الدولي بكل من واليات املهدية والقيروان وتوزر وقبلي ووضع برنامج 
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وتطوير سالسل القيمة" بواليتي قبلي وتوزر بالتعاون  في مجال                " االقتصاد االجتماعي والتضامني

ن صاحبات الكفاءة املهنية في مجال الخياطةاملجمع املنهي املشترك للغالل والذي مع 
 
ن بين م يمك

ن هذا البرنامج 
ّ
الباحثات عن شغل من إنشاء مؤسسات صغرى في مجال "حياكة الناموسية". وقد مك

 موطن 200مؤسسة صغرى بقدرة تشغيلية تقدر بحوالي  40التحفيزي في مرحلته األولى من إحداث 

 ألف دينار. 700شغل موزعة على واليتي قبلي وتوز وبكلفة استثمار تقدر بب 

  بواليتي نابل وصفاقس  2019" خالل سنة "دعم املوأة الويفية في ريادة األعمالتنفيذ أشغال مشروع

مليون دوالر. ويهدف إلى تحسين  2.2بالتعاون مع مكتب العمل الدولي وبتمويل أجنبي من كندا بقيمة 

ومهارات النساء الريفيات الحامالت للمشاريع وتسهيل حصولهن على التمويل الذاتي إلى جانب  قدرات

   جعل مناخ ععث مشاريع أكثر مالئمة لدعم النساء الحامالت للمشاريع في املناطق الريفية.

تنظيم و ( دورتين تكوينية حول التمويل الصغير لفائدة ممثلين ملؤسسات تمويل الصغير 02) تنظيمتم  وقد

دورات إعالمية حول البرنامج التكويني الخاص باملبادرة النسائية تنمية املهارات لفائدة النساء الريفيات بكل  04

من واليتي نابل )قليبية، قربة واملرازقة( وصفاقس )منزل شاكر، جبنيانة، املحرس وصفاقس املدينة( كما تم 

ي )إيطاليا( حول "التنمية الريفية" بمشاركة وفد متكون من ممثل تنظيم زيارة دراسية لألكاديمية الدولية بتورينو

 الوزارات واألطراف االجتماعية ومنظمة العمل الدولية.

 " خالل سنة من أجل فرص عمل عادلة في تونس رفع تحديات سوق الرشغلتنفيذ أشغال مشروع "

مليون  7.5النرويج بقيمة بوالية منوبة وبالتعاون مع مكتب العمل الدولي وبتمويل من مملكة  2019

 نرويجي الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة املرأة في الديناميكية االقتصادية الوطنية 

 

 خارطة البرنامج:

حاليا في مجال املبادرة الخاصة بوزارة التكوين املنهي والتشغيل  املتدخلةتوجد عديد الهياكل اإلدارية 

 ونذكر في هذا املجال: 

 غيل والعمل املستقل من خالل فضاءات املبادرة ووحدات النهوض باملؤسسات الوكالة الوطنية للتش

الراجعة بالنظر للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل  الصغرى بمكاتب التشغيل والعمل املستقل

 والبالغ عددها.

 .عدد من مصالح اإلدارة املركزية للوزارة 

 ( مركزا،12عددها ) اإلقالع والبالغز الوكالة التونسية للتكوين املنهي من خالل مراك 

 :وقد تم توزيع هذه الهياكل اإلدارية وفقا للتقسيم التالي

 برنامج فرعي وحيد يدعى: "قيادة جهاز املبادرة الخاصة" ، 
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  وحدة عملياتية وحيدة تدعى: "وحدة التصرف في مشروع مبادرون" وهو مشروع خصصت له

  .في شكل قرض في إطار التعاون الدوليمليون دوالر  60اعتمادات تقدر بحوالي 

ويشتمل برنامج تنمية املبادرة الخاصة على فاعل عمومي وحيد وهي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل 

من ميزانية البرنامج. كما  %93,42املستقل وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية وتقدر ميزانياتها بحوالي 

عمومي املذكور يساهم في تحقيق أهداف برنامج التشغيل وكذلك برنامج تنمية تجدر اإلشارة إلى أن الفاعل ال

 .املبادرة الخاصة

ويجدر اإلشارة إلى أنه تمت املصادقة على الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي يتضمن على إدارة عامة 

 والذي على إثره سيتم تحيين خارطة البرنامج. .تعنى للمبادرة الخاصة
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 بونامج تنمية املبادرة الخاصة خارطة 

 

 

 

 

 

 

  

تنمية املبادرة :البرنامج 

الخاصة

: البرنامج الفوعي 

ةاملبادرة الخاصقيادة جهاز 

وحدة : الوحدة العملياتية
التصرف في مشروع 

مبادرون
 الفاعل العمومي:

 

الوكالة التونسية للترشغيل 

 عالعمل املستقل
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 أهداف عمؤشوات قيس األداء الخاصة ببرنامج تنمية املبادرة الخاصة: -2

 :تقديم أهداف عمؤشوات قيس أداء البرنامج -1.2

بالتنسيق مع الوحدة املركزية وتحت اشراف  2020العملياتي لألداء خالل سنة  التنزيلتبعا ألشغال 

مراجعة إطار األداء لبرنامج املبادرة الخاصة حيث تم مراجعة األهداف واملؤشرات االستراتيجية نحو  الخبراء، تم

 التقليص ونحو الجودة والنجاعة والفاعلية حيث أصبح للبرنامج:

 على املستوى االستراتيجي:

 "  تنميةاملبادرة الخاصةهدف استراتيجي وحيد: "  -

 ." املؤسسات املحدثةنسبة تطور " مؤشر استراتيجي واحد:  -

 تقديم الهدف )أهميته عدعاعي اختياره(:

مجهودات املهمة في ترسيخ ثقافة املبادرة الخاصة لدى الشبان ودعما فنيا وماديا من خالل  الهدفيعكس 

واليات التمويل وقاعدة البيانات،   تكريس أليات ععث املؤسسات وتكوين الشبان في مختلف املجاالت ذات الصلة

 عمل كبير يبرز من خالل مختلف محاور االستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة ومختلف محاورها. وهو

 على املستوى العملياتي: -5

 اعتماد إطار األداء السابق للبرنامج وتحويله للمستوى العملياتي )الجدول عدد.......(

 املبادرة"، ثقافة نرشو  : "1الهدف العملياتي عدد -

 "،املؤسسات  حداثإ دفع ": 2ه ع عدد -

 ."الخاصة  املبادرة منظومة حوكمة تطويو  ": 3ه ع عدد -

 )أنظر جدول تنزيل اطار األداء( 

 تقديم االهداف )أهميتها عدعاعي اختيارها(:

 : نرشو ثقافة املبادرة، 1الهدف عدد

رمجة ل بتعمل الوزارة على التنسيق مع مختلف الهياكل املعنية لنشر ثقافة املبادرة الخاصة من خال

 أنشطة وبرامج موجهة ومباشرة تساعد على مزيد استيعاب أععاد ريادة املشاريع. 

 : دفع إحداث املؤسسات، 2الهدف عدد

تعمل الوزارة على الرفع من نسق إحداث املؤسسات ومساندة جهود باعثيها عبر تقديم التكوين واملساندة 

 ودعمهم لضمان ديمومتها.
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 منظومة املبادرة الخاصة:  حوكمة: تطويو 3الهدف عدد

منظومة حوكمتها وذلك من خالل تدعيم مشاركة القطاع الخاص  تطويرتقتض ي تنمية املبادرة الخاصة 

واملجتمع املدني في مرافقة الباعثين من جهة والترفيع في دمج الخدمات وتيسير النفاذ إليها من خالل وضعها على 

 الخط من جهة أخرى.

 

 :15جدعل عدد 

 :2الزمني ملؤشوات الهدف عدد  الجدعل  

 تطويو املبادرة الخاصة

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2020 
 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 7000 6000 5000 5000 3800 3800 3800 عدد تطور املؤسسات املحدثة
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 التنزيل العملياتي إلطار األداء املقترح.

 

ن بعمليات  م.ع1: عدد المنتفعي 

تحسيسية حول المبادرة الخاصة

ن الذين  م.ع2: عدد المنتفعي 

أتخذوا  القرار للتوجه نحو 

العمل المستقل

ه.ع1:نشر ثقافة 

المبادرة

ه.ع3: تطوير حوكمة 

منظومة المبادرة الخاصة

م.ع3: عدد التظاهرات المنجزة 

لتنمية روح المبادرة

ع  م.ع5 : نسبة المشاري    

المتواصلة والمحدثة  منذ  ثالث 

خ  إنبعاثها سنوات من تاري    

م.ع6:نسبة مشاركة القطاع 

ي 
ن
ي ف

الخاص والمجتمع المدنن
ن مرافقة الباعثي 

ه.ع2: دفع إحداث 

وديمومة المؤسسات

ع المحدثة م.ع4: نسبة المشاري    

ه.إ1: تنمية 

المبادرة 

الخاصة

قيادة جهاز 

تنمية 

المبادرة 

الخاصة

وحدة 

ي 
ن
الترصف ف

وع  مشر

مبادرون

الوكالة الوطنية 

للتشغيل و 

العمل المستقل

م.ع1: نسبة تطور 

المؤسسات المحدثة

االهداف 

اتيجية اإلستير
اتيجية  ات اإلستير المؤشر

نامج   الير

الفرعي
ات العملياتية األهداف العملياتية الفاعل العموميالوحدة العملياتية المؤشر
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 رشطة البرنامج:تقديم أن-2.2

 

 تطويو املبادرة الخاصة:  3.3الهدف 

 

 املؤشوات  
تقديوات 

2021  
 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

االعتمادات لسنة 

 )أد( 2021

 : 1.3.3املؤشو 

تطور املؤسسات 

 املحدثة

5000*  

إعداد النصوص الترتيبية ودليل  -

 إجراءات قانون املبادر الذاتي

ليل املصادقة على األمر لحكومي ود -

اإلجراءات الخاص باملؤسسات املحدثة 

 في إطار اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني

تمويل أنشطة املبادرة  -

 ،الخاصة

تدخالت برنامج دعم  -

باعثي املؤسسات 

 ،الصغرى 

157000 

إطار تفعيل قانون  موزعة بين احداثات في 1000إحداث مؤسسات فودية ضمن تدخالت بونامج دعم باعثي املؤسسات الصغوى عفي حدعد  4000*

 املبادر الذاتي عإحداثات في إطار تفعيل قانون اإلقتصاد اإلجتماعي عالتضامني.

 نفقات البرنامج: -3
 

 ميزانية البرنامج:-1.3

، وتتوزع حسب أد 157000، مبلغا قدره 2021تبلغ االعتمادات الخاصة ببرنامج تنمية املبادرة الخاصة لسنة 

 النفقة كما يلي: ةطبيع

 : 16دد جدعل ع

 الدفع(اعتمادات ميزانية بونامج تنمية املبادرة الخاصة حسب طبيعة النفقة )

 البيان
 ق م  إنجازات

 الفارق  2021تقديوات 
 نسبة التطور 

2020-2021 %  2019 2020 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 نفقات التأجير

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 نفقات التسيير

 0,1 000,0 10 000,0 119 000,0 109 0,0 نفقات التدخالت

 0,0 0,0 200,0 3 200,0 3 0,0 نفقات االستثمار

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 نفقات العمليات املالية

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 بقية النفقات

 0,1 000,0 10 200,0 122 200,0 112 0,0* املجمو 

 ملوارد الذاتية للمؤسسات العموميدعن اعتبار ا
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 : 8اني عددرسم بي

 ) طبيعة النفقة( 2021توزيع مرشوع  ميزانية بونامج تنمية املبادرة الخاصة لسنة 

 
 

 : 9رسم بياني عدد

 (طبيعة النفقة ) 2021الخاصة لسنة  توزيع مرشوع  ميزانية بونامج تنمية املبادرة

 
 

 

 

-40 000

10 000

60 000

110 000

160 000

نفقات االستثمار نفقات التدخالت ذ-المجموع دون اعتبار م

3 200,00

109 000,00 112 200,00

3 200,00

119 000,00 122 200,00

ميزانية برنامج تنمية المبادرة الخاصة حسب طبيعة النفقة 

(اعتمادات الدفع)

2020 2021تقديرات 

نفقات التأجير
0%

نفقات التسير
0%

نفقات التدخالت
49%

نفقات 
اإلستثمار

1%
نفقات العمليات المالية

0%

بقية 
النفقات

0%

المجموع
50%

2021تقديرات 
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 : 71جدعل عدد 

 النفقة حسب مآل 2020ميزانية بونامج تنمية املبادرة الخاصة لسنة 

 حسب البرامج الفوعية عاألنرشطة

إنجازات  األنرشطة بونامج تنمية املبادرة الخاصة

2019 
 2020ق م 

تقديوات 

2021 
 املبلغ

نسبة التطور 

2020-2021  

 األنرشطة املوكزية البرامج الفوعية املوكزية %

 0,00 0 200 107 200 107 0 تمويل أنرشطة املبادرة الخاصة قيادة جهاز تنمية املبادرة الخاصة

 0,00 0 200 107 200 107 0 مجمو  البرامج الفوعية املوكزية عاألنرشطة

       

 األنرشطة الفاعلين العموميين
إنجازات 

2019 
 2020ق م 

تقديوات 

2021 
 الفارق 

نسبة التطور 

2020-2021 

الوكالة الوطنية للترشغيل عالعمل 

 املستقل

   * * * العمل املؤجو

 200,00 10000 000 15 000 5 0 ملستقلالعمل ا

 200,00 10000 000 15 000 5 0 مجمو  الفاعلين العموميين عاألنرشطة

 : الترشغيل2محمول على البرنامج عدد *

 دعن اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات العمومية

 : ميزانية بونامج تنمية املبادرة الخاصة10رسم بياني عدد

 ب األنرشطةحس 2021-2020-2019لسنة  

 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000
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 لبرنامج تنمية املبادرة الخاصة: 2022-2020إطار النفقات متوسط املدى -2.3

 ررردد:18جدعل عررررر

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع( -2

3-  

 

 النفقات
 تقديوات ق.م إنجازات

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات التصوف

 0 0 0 0 0 0 0 على موارد امليزانية

 0 0 0 0 0 0 0 التأجير العمومي

 0 0 0 0 0 0 0 عسائل املصالح

ل العمومي
 
 0 0 0 0 0 0 0 التدخ

 0 0 0 0 0 0 0 على صناديق الخزينة

 0 0 0 0 0 0 0 لتأجير العموميا

 0 0 0 0 0 0 0 عسائل املصالح

ل العمومي
 
 0 0 0 0 0 0 0 التدخ

 0 0 0 0 0 0 0 على املوارد الذاتية للمؤسسات

 0 0 0 0 0 0 0 التأجير العمومي

 0 0 0 0 0 0 0 عسائل املصالح

 0 0 0 0 0 0 0 التدخل العمومي

 124300 121000 122200 112200 0 0 0 نفقات التنمية

 9000 9000 10200 10200 0 0 0 على موارد امليزانية

 0 0 1200 1200 0 0 0 االستثمارات املباشوة

 9000 9000 9000 9000 0 0 0 التمويل العمومي

 5300 2000 2000 2000 0 0 0 على  القوعض الخارجية املوظفة

 5300 2000 2000 2000 0     االستثمارات املباشوة

 0 0 0 0 0 0 0 لتمويل العموميا

 0 0 0 0 0 0 0 على املوارد الذاتية للمؤسسات

 110000 110000 110000 100000 0 0 0 على موارد الصندعق 

 110000 110000 110000 100000 0 0 0 مجمو  الصناديق

 124300 121000 122200 112200 0 0 0 امليزانية بدعن اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات 

 124300 121000 122200 112200 0 0 0 امليزانية باعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات
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 : 19جدعل عدد 

 لبرنامج تنمية املبادرة الخاصة 2023-2021إطار النفقات متوسط املدى 

 الدفع(اعتمادات التوزيع حسب طبيعة النفقة )
 

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات التأجير

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات التسيير

 000 119 000 119 000 119 000 109 0 0 0 نفقات التدخالت

 300 5 000 2 200 3 200 3 0 0 0 نفقات االستثمار

 0 0 0 0 0 0 0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0 0 0 0 بقية النفقات

 300 124 000 121 200 122 200 112 0 0 0 ذ-بار ماملجمو  دعن اعت

 300 124 000 121 200 122 200 112 0 0 0 املجمو 

 عاملتعلق بضبط تبويب نفقات ميزانية الدعلة. 2019أفويل  10*قوار عزيو املالية املؤرخ في 

 

 إطار النفقات متوسط املدى لبرنامج تنمية املبادرة الخاصة  :11رسم بياني عدد 

 توزيع حسب طبيعة النفقة ال
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 نفقات التأجير عالتسيير 

بالنسبة للفاعل العمومي "الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل" تم وفقا للمنهجية املعتمدة تحميل  مالحظة:

 :"2النشاط املتعلق بالعمل املؤجر )القيادة ووظائف الدعم( والذي يضم نفقات العنوان األول على البرنامج عدد 

لكن يتم العمل مع مصالح الوكالة على تحديد نفقات التأجير املتعلقة بفضاءات املبادرة والبالغ عددها  .التشغيل"

 ( وحدة. 60و وحدات النهوض باملؤسسات الصغرى والبالغ عددها ) ا( فضاء 20)

 التدخالت 

اعدية في رفع بصفة تصساهم دخول حيز التطبيق للمخطط التنفيذي الستراتيجية املبادرة الخاصة في ال

 :حيث تم برمجة تمويل األنشطة التالية كاالتي 2022الى سنة  2019ميزانية املهمة ابتداءا من سنة 

  على موارد الصندوق الوطني للتشغيل: 

 ،برنامج جيل جديد 

2020 2021 2022 2023 

 25000  25000 25000 25000 

 

 للتضامن، املشاريع الصغرى املمولة عن طريق البنك التونس ي 

2020 2021 2022 2023 

 70000  70000 70000 70000 

 

 

 .)أنشطة العمل املستقل )برنامج مرافقة باعثي املؤسسات الصغرى والباعثين الشبان 

2020 2021 2022 2023 

 5000  15000 15000 15000 

 

 :على موارد التدخل العمومي 

 -FONAPRAM-الصغرى  الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف

2020 2021 2022 2023 

 9000  9000 9000 9000 
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 االستثمارات 

تتضمن نفقات االستثمار على نفقات االستثمارات املباشرة املمولة على  للميزانيةوفقا للهيكلة الجديدة 

 ة:، واملتكونة من االعتمادات التاليية وعلى القروض الخارجية املوظفةاملوارد العامة للميزان

 املخطط التنفيذي الستراتيجية املبادرة الخاصة والتي تمتد على ثالثة سنوات، تمويل 

 

 

**  

 حسب البرمجة

 (رمجة على القروض الخارجيةمبعتمادات )   ا مشروع مبادرون تمويل. 

 

 

 

 

 املوصودة لتمويل األداء على القيمة املضافة بعنوان مبادرعن، االعتمادات -

 

2020 2021 2022 2023 

 5000  1000 1000 1000 
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء لبرنامج:  

 تنمية المبادرة الخاصة
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 1.1.3بطاقة مؤشو: 

 :موجع املؤشو 

 التسمية نسبة تطور املؤسسات املحدثة

 البرنامج تنمية املبادرة الخاصة

 البرنامج الفوعي بادرة الخاصةقيادة جهاز امل

 الهدف نشر ثقافة املبادرة

 :تعويف املؤشو 
 

 التعويف

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو

     

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
 الفئة\التصنيف

     
 أهمية املؤشو

 

 مصدر املعطيات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل


 

متابعة امل
شو

ؤ
 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل  

إدارة تطوير املبادرة والنهوض باملؤسسات الصغرى/وحدة اليقظة والتطوير املرصد 

 الوطني للتشغيل

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات 

 طويقة تجميع املعطيات املستقل املنظومة املعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل

 دعرية احتساب املؤشو شهري/سنوي 

 

  عدد املؤسببببسببببات فردية املحدثة ضببببمن تدخالت برنامج دعم باعثي املؤسببببسببببات

الصببببببببببغرى + عدد املشبببببببببباريع املحدثة في إطار تفعيل قانون املبادر الذاتي + عدد 

 يوالتضامناملشاريع املحدثة في إطار تفعيل قانون اإلقتصاد اإلجتماعي 

 

 املعادلة

 طويقة احتساب املؤشو


 

شر
ب املؤ

سا
حت

إ
 

عحدة  عدد

 القيس

 القيمة املنرشودة  7000

القيمة 

 املنرشودة

عحدة 

 القيس

 التسمية املعادلة

 املؤشوات الفوعية

  عدد 
عدد املؤسسات فردية املحدثة ضمن  .1

 تدخالت برنامج دعم باعثي املؤسسات الصغرى 

  عدد 
يع املحدثة في إطار تفعيل قانون عدد املشار  .2

 املبادر الذاتي

  عدد 
عدد املشاريع املحدثة في إطار تفعيل قانون  .1

 اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني
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 : تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة باملؤشو 

 :توضيح منهجي 

ت برنامج دعم باعثي املؤسسات الصغرى فردية املحدثة ضمن تدخال العدد املؤسسات  يدخل في احتساب هذا املؤشر

ذي دخل مؤخرا العدد املشاريع املحدثة في إطار تفعيل قانون املبادر الذاتي  الذي يتم متاععته من طرف الوكالة. وفي مرحلة الحقة

قدم تفعيل مختلف ت . وبالتالي مععدد املشاريع املحدثة في إطار تفعيل قانون اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني حيز التنفيذ وكذلك

 القوانين من املرشح ارتفاع عدد املؤسسات املحدثة  والذي سيتم تجميعه من ثاللثة هياكل مختلفة مبدئيا.

 :الجدعل الزمني للمؤشو 

 السنة 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2032

 االنجازات 3800 3800 3800    

 التقديوات ___ ___ ___ 5000 5000 6000 7000

  بياني:رسم 

 

  للمؤشو:أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة  

0

1000

2000
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4000
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7000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2032

3800 3800 3800

5000 5000

6000

7000

تطور عدد المؤسسات المحدثة 

االنجازات التقديرات

القيمة 

املستهدفة 

 للمؤشو

2023 

القيمة 

املستهدفة 

حسب 

البرامج 

 الفوعية

تقديوات 

املؤشو 

لسنة 

2021 

 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

 االعتمادات

 2021لسنة 

7000  5000 
إعببداد النصببببببببببببببوص الترتيبيببة ودليببل  -

 ملبادر الذاتيإجراءات قانون ا

تببببببببمببببببببويببببببببل أنشبببببببببببببببببببببطببببببببة املبببببببببببببببببادرة  -

 ،الخاصة
157000 
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 :املخاطو املحتملة 
  

 :التفويعات املمكنة 

 حسب الجنس، - معالجة املعطيات.اختالف مصادر تجميع ع  -

 حسب الجهة، -

 حسب البرنامج. -

 

 

  

املصادقة على األمر لحكومي ودليل 

اإلجراءات الخاص باملؤسسات 

املحدثة في إطار اإلقتصاد اإلجتماعي 

 والتضامني

تدخالت برنامج دعم باعثي 

 ،املؤسسات الصغرى 
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  :1بطاقة عدد 

 الوكالة الوطنية للترشغيل عالعمل املستقل  

 بونامج الترشغيل عتنمية املبادرة الخاصة  

I. :التعويف 

 النرشاط الوئيس ي:  .1

 وتيب الفاعل العمومي: *ت .2

ق بإحداث الوكالة  1993فيفري  17 في املؤّرخ 1993لسنة  11القانون عدد موجع اإلحداث:  .3
ّ
املتعل

شغيل والوكالة الّتونسّية للّتكوين املنهي
ّ
 الّتونسّية للت

املتعلق  1997سبتمبر  29املؤرخ في 1997 لسنة 1938االمر عدد اإلداري عاملالي:  مموجع التنظي .4

  بضبط التنظيم اإلداري واملالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل.

 عقد بونامج اع أهداف بين الوزارة عالفاعل العمومي: *تاريخ إمضاء  .5

II. اإلداء:  ر إطا 

 االستراتيجية العامة: .1

 حديد املساهمة في أهداف البرنامج: مساهمة مباشوة ت .2

 اهم األعلويات عاألهداف: .3

  يا وقطاعيا خاصة عن طريق شبكة
ّ
غل وطنيا وجهويا ومحل

ّ
تنشيط سوق الش

شغيل مكاتب
ّ
 ،الت

  شغيل والكفاءات املهنّية باتجاه املنشآت وطالبي تطوير اإلعالم حو
ّ
 الشغل؛ل الت

 فها بإنجازها سلطة
ّ
تي تكل

ّ
باب ال

ّ
شغيل وبإدماج الش

ّ
 راف؛اإلش تنفيذ برامج الّنهوض بالت

  الحّر؛تقديم املساندة الكفيلة بالّنهوض باملنشآت الّصغرى وبالعمل 

 شيطة؛القيام باإلعالم والّتوجيه املنهي لطالبي الّتكوين ع
ّ
 غية إدماجهم في الحياة الن

  إنجازها؛تنظيم عملّيات تشغيل اليد العاملة الّتونسّية بالخارج والّسهر على 

 تيسير إعادة إدماج العاملين بالخارج في االقتصاد الوطني عند عودتهم نهائيا. 
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تعلقة تمت اإلشارة إلى هذا املحتوى من خالل الفقرة املمؤشوات قيس األداء عأهم األنرشطة:  .4

 .2020قيس األداء ضمن وثيقة املشروع السنوي لألداء لسنة  تبتقديم مؤشرا

 اإلجواءات املصاحبة: * .5

 

 

III.  امليزانية 

 تم تحليل امليزانية سابقا بوثيقة املشروع.مالحظة: 
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 البرنامج عدد 9:
 

 القيادة عاملساندة
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 تقديم البرنامج عاستراتيجيته .6

 

  العربي الزواوي  السيد  : رئيس البرنامج

 مدير عام املصالح املشتركة : صفة ال

  2019مارس 11املؤرخ في  1955التكوين املنهي والتشغيل عدد  ةمقرر وزير  : تاريخ التسمية 

 

 

ي الشباب والرياضة واالدماج املنه واملساندة دورا أساسيا في تحقيق أهداف مهمة وزارة القيادةيلعب برنامج 

اره برنامجا أفقيا لدعم بقية البرامج، "التكوين املنهي" و "التشغيل" وذلك التكوين املنهي والتشغيل باعتب قسم -

 .أساسا عبر تركيز نظم التصرف والتسيير الحديثة ودعم وتطوير املوارد البشرية وتأهيل وتحديث البنية التحتية

 :خالل دوره التسييري واإلداري واملالي منيؤمن هذا البرنامج 

 اإلدارية والفنية وهياكل اإلدارة، التنسيق بين مختلف املصالح 

 ،تطوير آليات االستشراف والتقييم واألداء 

 تأمين الجوانب القانونية والتشريعية والترتيبية املتعلقة ععمل الوزارة وبعالقاتها مع محيطها. 

 ،إعداد ميزانية الوزارة واإلشراف املالي على املؤسسات العمومية تحت إشرافها 

 اإلداري في املعدات والوسائل وضمان جودة الخدمات اإلدارية، تطوير وترشيد التصرف 

 ،ترشيد استهالك الطاقة 

 تطوير التصرف في املوارد البشرية. 

يتعلق بإعداد الدراسات واالستشراف وإعداد البحوث واإلحصائيات املتعلقة  فيمارئيس ي  دور ولهذا البرنامج 

وتوفير أرضية هامة للبحوث اإلدارية واالقتصادية  بالتشغيل والتكوين وهو ما من شأنه تطوير القطاع

 .واالجتماعية

فقد أوكل للبرنامج دور هام في مجال تطوير سير النظم املعلوماتية وشبكات االتصال بالوزارة  ذلكوإلى جانب 

ة يواالستغالل األمثل للتجهيزات واملنظومات اإلعالمية والسهر على صيانتها وضمان حسن سير الخدمات اإلدار 

 .على الخط
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 بالنسبة للمساعاة عتكافؤ الفوص بين املوأة عالوجل

البرنامج على تحديد كل املؤشرات املتعلقة بالجندرة وابرازها على مستوى جداول  مستوى يتم العمل على 

 قيادة ومؤشرات قيس أداء.

 

 خارطة البرنامج:

 يتكون برنامج القيادة واملساندة من:

 لقيادة واملساندة والتصرف في املوارد"،برنامج فرعي وحيد يدعى: "ا 

   :وحدتان عمليتان وهما على التوالي 

 :القيادة" عالتي تتكون من مجمع من الهياكل اإلدارية عهي" 

 ،الديوان 

 ،التفقدية العامة 

 ،اإلدارة العامة لالستشراف والتخطيط والبرمجة 

 .اإلدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل واملهارات 

 "عهي:عالتي تتكون من مجمع من الهياكل اإلدارية  "املساندة 

 املشتركة، العامة املصالح اإلدارة 

 .اإلدارات الجهوية 
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 بونامج القيادة عاملساندة خارطة 

 

 :القيادة عاملساندةأهداف عمؤشوات قيس األداء الخاصة ببرنامج  .7

 تقديم أهداف عمؤشوات قيس أداء البرنامج:  -1.2

، تسعى الوزارة إلى تحقيقها في إطار برنامجها ةواملسانداستراتيجية لبرنامج القيادة  ( أهداف02) تحديدتم 

( خاصة بكل هدف تمكننا من قيس متاععة انجازه وتقييم 04السنوي لألداء. وقد تم تحديد جملة من املؤشرات )

 .تطور أدائه

 تتمثل أهداف برنامج املبادرة الخاصة في:

 البشريةفي املوارد تحسين التصرف : 1الهدف عدد، 

 تطوير أداء برنامج القيادة واملساندة، :2الهدف عدد 

 :البرشوية: تحسين التصوف في املوارد 1الهدف عدد

  تقديم الهدف:

أفضل الفرص لوضع وتنفيذ ومتاععة مختلف سياساتها من خالل تطوير منظومة  لتوفيرتسعى الوزارة 

كوين الداخلي والخارجي وكذلك حسن توظيف األعوان وتطوير التحفيز وتحسين األداء على مستوى برامج الت

 مسارهم املنهي.

ةالقيادة عاملساند:البرنامج 

: البرنامج الفوعي 

القيادة عاملساندة عالتصوف في

الوسائل

املساندة: عحدة عملياتية

جهوي/مركزي

القيادة: عحدة عملياتية

مركزي



 

2021لسنة -محور اإلدماج المهني -المشروع السنوي لألداء لوزارة الشباب والرياضة واالدماج المهني   

131 

 : 20جدعل عدد 

 :1الجدعل الزمني ملؤشوات الهدف عدد 

 "البرشويةتحسين التصوف في املوارد "
 

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2020 
 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

 14 15.8 16 14.5 12 23.4 12.2 % يةنسبة الحوكية الداخل

نسبة االعوان املتمتعين بدعرة 

 تكوينية عاحدة على االقل
% 20.6 25 25 45 45 50 60 

 

 : تطويو أداء بونامج القيادة عاملساندة:2الهدف عدد

 تقديم الهدف: 

ل املساهمة في همة من خالتسعى املصالح املتدخلة الى املساهمة في تطوير األداء التقني واملالي والوظيفي للم

 حوكمة منظومة التكوين املنهي والتشغيل واملبادرة الخاصة.
 

 : 21جدعل عدد 

 :1الجدعل الزمني ملؤشوات الهدف عدد 

 "تطويو أداء بونامج القيادة عاملساندة"
 

 الوحدة مؤشوات قيس أداء الهدف
 إنجازات

2020 
 تقديوات

2017 2018 2019 2021 2022 2023 

ة نجاعة بونامج القيادة نسب

 عاملساندة
% 21 19.9 22 24.7 30.8 40 45 

نسبة الدقة في تقديوات بومجة 

 ميزانية التأجير
% 101.8 102.9 100 105.1 100 100 100 
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 .التنزيل العملياتي إلطار األداء املقترح 

 

 

م.إ1:نسبة الحركية 

الداخلية

ه.ع1.1:تحسين التصرف في 

املوارد البشرية
م.ع1:نسبة التأطير

ه.ع2.1:تحديث النظم 

املعلوماتية لقطاعات التكوين 

املنهي، التشغيل واملبادرة 

الخاصة.

م.ع2:معدل تغطية 

تطبيقات املهنة

م.ع3:نسبة صيانة 

التجهيزات والبناءات

م.ع4:أجال التدخل

نسبة الدقة في 

تقديرات برمجة 

ية التأجير ميزان

ه.إ2:تطوير 

أداء برنامج 

القيادة 

ساندة وامل

ب.ف1:القيادة، 

املساندة 

تصرف في  وال

الوسائل جهاز 

التكوين املنهي

و.ع 2.9:القيادة 

(هياكل الديوان)

ه.ع 4.1:تطوير املتابعة 

والتقييم واالستشراف

م.ع 5:عدد الدراسات و 

النشريات املنجز فعليا

عملياتية  املؤشرات ال

ه.إ1: 

تحسين 

التصرف في 

املوارد 

البشرية

ه.ع3.1:ترشيد التصرف في 

املعدات والبناءات على 

املستوى املركزي والجهوي.

و.ع1.9:املساندة 

(اإلدارة العامة 

للمصالح املشتركة 

واإلدارات الجهوية)
م.إ2:نسبة االعوان 

املتمتعين بدورة 

تكوينية واحدة على 

االقل

م.إ3:نسبة نجاعة 

برنامج القيادة 

واملساندة

االهداف 

يجية اإلستيرات

املؤشرات 

يجية اإلستيرات
عملياتيةالبرنامج  الفرعي عموميالوحدة ال عملياتية الفاعل ال األهداف ال
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 أنرشطة البرنامج: تقديم -2.2

 ويةالبرش: تحسين التصوف في املوارد 1.9الهدف 
 

 املؤشوات  
تقديوات 

2021  
 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

االعتمادات لسنة 

 )أد( 2021

 %16 نسبة الحوكية الداخلية

فتح املنظرات الداخلية ونشبببرها  -

ببببببببالببببررائبببببببد الببببرسببببببببببببببببمببببي وتببببنببببظببببيببببم 

جبببببببلسبببببببببببببببببببات تبببببببقبببببببيبببببببيبببببببم مبببببببلبببببببفبببببببات 

 املترشحين

انجببببببباز الترقيبببببببات والخطبط  -

البببوظبببيبببفبببيبببببببة املبببرخبببص فبببيبببهبببببببا 

 بقوانين املالية
3500* 

بة االعوان املتمتعين بدعرة نس

 تكوينية عاحدة على االقل
45% 

انجاز االسبببببببببببتشبببببببببببارات الخاصبببببببببببة  -

 بانتقاء مكاتب التكوين
  إجراء الدورات التكوينية -

 بصدد التحيين عفقا لألنرشطة*

 : تطويو أداء بونامج القيادة عاملساندة2.9الهدف 
 

 املؤشوات 
تقديوات 

2021  
 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

تمادات لسنة االع

 )أد( 2021

نسبة نجاعة بونامج القيادة 

 عاملساندة
%30.8 -//- 

اسبببببببببببببببببببتبببببببهبببببببالك االعبببببببتبببببببمبببببببادات  -

املخصبببببببصبببببببة لبرنامج القيادة 

 واملساندة

20857* 

نسبة الدقة في تقديوات بومجة 

 ميزانية التأجير
%100 

اعببببببببببببببببببببببببببداد القائمببببببببببببببببببببببببببات البيضببببببببببببببببببببببببببباء 

لالجببببببببببببببور والتنسببببببببببببببيق مببببببببببببببع مصببببببببببببببالح 

اد املركببببببببز الببببببببوطني لالعالميببببببببة واعببببببببد

 الوثائق املالية

 صرف االجور  -

 

 البرنامج: نفقات .8

 البرنامج: ميزانية-1.3

أد، وتتوزع حسب  24357، مبلغا قدره 2021 القيادة واملساندة لسنةالخاصة ببرنامج  االعتماداتتبلغ 

 يلي: النفقة كما ةطبيع
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 :22جدعل عدد 

 الدفع( اعتمادات-طبيعة النفقة ) القيادة عاملساندةميزانية بونامج 

 
 

 2019إنجازات  البيان
 ق.م

2020 
 الفارق  2021تقديوات 

 نسبة التطور 

2020-2021 %  

 12,84 797 1 797 15 000 14 197 13 نفقات التأجير

 4,99 176 700 3 524 3 398 3 نفقات التسيير

 0,00 0 360 360 622 نفقات التدخالت

 2,17- 100- 4500 4600 1583,9 نفقات االستثمار

 0,00 0 0 0 0 نفقات العمليات املالية

 0,00 0 0 0 0 بقية النفقات

 8,33 873 1 357 24 484 22 801 18 املجمو 

 دعن اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات العمومية

 

 :12رسم بياني عدد 

 اعتمادات الدفع(-ميزانية بونامج القيادة عاملساندة )طبيعة النفقة 
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 :23جدعل عدد 

 حسب مآل النفقة 2021ية بونامج القيادة عاملساندة لسنة ميزان

 حسب البرامج الفوعية عاألنرشطة

 األنرشطة القيادة عاملساندةبونامج 
إنجازات 

2019 
 2020ق م 

تقديوات 

2021 
 املبلغ

نسبة 

التطور 

2019-2020  

% 
 األنرشطة املوكزية البرامج الفوعية املوكزية

 ساندةقيادة بونامج القيادة عامل

 القيادة عالوقابة عالتقييم

18 801 

3084.5 3430 345,5 111,2 

 30,6 7578,5- 3337 10915.5 التصوف في الوسائل 

 0,0 9030 9030 ___ التمثيل الجهوي 

 112,8 1797 15797 14000 801 18 مجمو  البرامج الفوعية املوكزية عاألنرشطة

 

 لبرنامج القيادة عاملساندة: 2023-2021النفقات متوسط املدى  إطار -2.3

 :24جدعل عدد 

 لبرنامج القيادة عاملساندة 2022-2020إطار النفقات متوسط املدى 

 الدفع(اعتمادات التوزيع حسب طبيعة النفقة )

 البيان
 تقديوات ق.م إنجازات 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 500 18 610 16 797 15 000 14 197 13 779 11 930 11 نفقات التأجير

 964 3 811 3 700 3 524 3 398 3 212 3 770 2 رالتسيينفقات 

 360 360 360 360 622 360 367 نفقات التدخالت

 4570 4570 4500 4600 1583,9 1150 1695,5 االستثمارنفقات 

 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 نفقات العمليات املالية

 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 بقية النفقات

 394 27 351 25 357 24 484 22 801 18 501 16 763 16 ذ-ملجمو  دعن اعتبار ما

 394 27 351 25 357 24 484 22 801 18 501 16 763 16 املجمو 
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  التأجيرنفقات 

تطور امليزانية املخصصة للتأجير بنسق تصاعدي من سنة الى أخرى لكن يبقى بنسب معقولة. وقد تم 

 في احتساب اسقاطات التأجير: اعتماد الفرضيات التالية

 ،الزيادات 

 ،انعكاس الترقيات 

 ،التدرج والتسميات في الخطط 

 ،املناظرات الداخلية في الرتب واالصناف 

 انعكاس الترفيع في نسبة املساهمات املحمولة على املشغل 

  نفقات التسيير 

خذ ععين برمجة تم ععد اال عرفت نفقات التسيير تطورا طفيفا، ويجدر التذكير أن اسقاطات السنوات امل

 لعقود تنظيف( االنعكاس املالي %5االعتبار الزيادة في كلفة نفقات املاء والكهرباء والزيادة في نفقات االكرية )

 املقرات.

 التدخالت 

 اإلستثمارات 

يتواصل االرتفاع في نفقات االستثمارات املباشرة لتمويل مختلف املشاريع املتواصلة على غرار بناء 

 الح املركزية واملقرات الجهوية ومختلف البرامج.املص
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 بطاقات مؤشرات قيس األداء لبرنامج:

 القيادة والمساندة
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 1.1.9بطاقة مؤشو عدد: 

 موجع املؤشو 

 التسمية .الحركية الداخليةنسبة

 البرنامج القيادة واملساندة

 البرنامج الفوعي املساندة والتصرف في الوسائل.

 الهدف وارد البشرية.تحسين التصرف في امل

 تعويف املؤشو 

وبيان )وظيفة إلى وظيفة أخرى داخل اإلدارة  وترقية منرتبة إلى رتبة أعلى  الرتبة( منفي  الترقيات( ترقيةعدد 

 نسبتهم مقارنة بالعدد الجملي ألعوان الوزارة

 التعويف

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو 

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
الفئة \التصنيف  

    

 

 مصدر املعطيات إدارة الشؤون االدارية.


 

شو
متابعة املؤ

 

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات االدارة العامة للمصالح املشتركة.

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  إدارة الشؤون االدارية.

 طويقة تجميع املعطيات معطيات احصائية.

 دعرية احتساب املؤشو سنوي.شهري/

 

 املعادلة 100)عدد الترقيات/ العدد الجملي لألعوان(*
 طويقة احتساب املؤشو


 

شو
ب املؤ

سا
حت

إ
 

 عحدة القيس %

  القيمة املنرشودة 14

القيمة 

 املنرشودة

 التسمية املعادلة عحدة القيس

 املؤشوات الفوعية 

 

 عدد

احتساب العدد الجملي للترقيات 

األصناف  : ترقية في الرتبة لجميع 

 وترقية في الخطة

 عدد الترقيات

 
 عدد

 لألعواناحتساب العدد الجملي 

 جميع االصناف
 العدد الجملي لألعوان

  باملؤشو:تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

 توضيح منهجي: .1

ذلك و  العمومية،يدة ومستمرة داخل اإلدارات وعموما فالحركية داخل اإلدارة تلعب دورا أساسيا في خلق ديناميكية جد

من خالل فتح إمكانية توزيع القدرات والكفاءات البشرية بما يضمن من جهة تلبية حاجيات اإلدارة العمومية ويستجيب من 

ستوى ملجهة أخرى لطموحات املوظفين ورغباتهم، كما يمكن من تبادل الخبرات ونقل الكفاءات من إدارة إلى أخرى، والرفع من ا

 إليها. باالنتماء وتقوية الشعور العام لكفاءات اإلدارة 
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 التقديوات: .2

ناف  : العدد الجملي للترقيات لجميع األص التقديرات فهي تتمثل في حتساببالنسية للفرضيات التي تم اعتمادها ال 

 ترقية في الرتبة وترقية في الخطة

 :الجدعل الزمني للمؤشو 

2023 2022 2021 2020 2019 1820  السنة 2014 2015 2016 2017 

 القيمة الجملية 12.9% 13.3% 17.1% 12.2% 23.4% 12.0% 14,5 16 15,8 14

أنثى–القيمة  12,1% 16,7% 21,3% 16,0% 22,1% 9,1% * * *   

ذكر–القيمة  13,5% 11,3% 14,6% 10,0% 24,3% 13,9% * * *   

بصدد االحتساب*  

 :رسم بياني 

 

 

  للمؤشو:مجة لتحقيق القيمة املستهدفة أهم االنرشطة املبر  

 

 :املخاطو املحتملة 
  

 :التفويعات املمكنة 

-  -  
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14%  16% 

فتح املنظرات البببداخليبببة ونشبببببببببببببرهبببا  -

بالررائد الرسببببببببمي وتنظيم جلسببببببببات 

 ترشحينتقييم ملفات امل

انجاز الترقيات والخطط الوظيفية  -

 املرخص فيها بقوانين املالية
____* 
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2.1.9بطاقة مؤشو عدد:   

 :موجع املؤشو 

 التسمية نسبة االعوان املتمتعين بدورة تكوينية واحدة على االقل.

برنامجال القيادة واملساندة.  

 البرنامج الفوعي .املساندة والتصرف في الوسائل

 الهدف .تحسين التصرف في املوارد البشرية

 :تعويف املؤشو 

 التعويف أكثر خالل السنة. تكوينية أونسبة االعوان املنتفعين بدورة 

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو 

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
الفئة \فالتصني  

    

 

 مصدر املعطيات .إدارة الشؤون االدارية


 

شو
متابعة املؤ

 

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات .االدارة العامة للمصالح املشتركة

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  .إدارة الشؤون االدارية

 طويقة تجميع املعطيات .معطيات احصائية

 ؤشودعرية احتساب امل .سنوي 

 

 املعادلة 100)عدد األعوان الذين تمتعوا بدورة تكوينية / العدد الجملي لألعوان(*
 طويقة احتساب املؤشو


 

شو
ب املؤ

سا
حت

إ
 

 عحدة القيس %

  القيمة املنرشودة 60

القيمة 

 املنرشودة

عحدة 

 القيس

 التسمية املعادلة

 املؤشوات الفوعية 
احتساب العدد الجملي  عدد 

ملشاركين في دورات لألعوان ا

 تكوينية

عدد األعوان الذين تمتعوا 

 بدورة تكوينية على االقل

 العدد الجملي لألعوان احتساب عدد االعوان الجملي عدد 
 

  باملؤشو:تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

 :توضيح منهجي 

دراته ءة املوظف وتحيين معارفه وقيمثل التكوين املستمر في الوظيفة العمومية أهم آلية لتطوير كفا

ارتفاع هذا املؤشر وتطوره سنويا يعكس حرص اإلدارة على النهوض بمواردها البشرية  القيادية وبالتالي

  وتأهيلهم.
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 :التقديوات 

تعمل الوزارة على الرفع في عدد املنتفعين بالتكوين وفقا للهدف الكمي الذي تم تحديده للعملية التكوينية 

 . 2016و 2015االستقرار الحاصل في االعتمادات املخصصة لبنود التكوين بين سنتي وذلك رغم 

هذا وسيتم العمل خالل السنوات القادمة على تحسين اداء الوزارة في مجال برمجة وتنفيذ برامج 

نقاط كل سنة، وسيساهم البرنامج  10التكوين والعمل على تعميمها على أكبر عدد من اإلطارات بمعدل 

كويني في التصرف في امليزانية حسب األهداف الذي ستقوم به وحدة التصرف في امليزانية حسب األهداف الت

 بالوزارة في الرفع في هذه النسبة بصفة كبيرة.

 

 :الجدعل الزمني للمؤشو 

 السنة 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 االنجازات 11.26 19 20.6 25 25    

60 50 45 54  التقديوات 30 30 20 25 35 

 

  :رسم بياني 

 

 
 

 

  للمؤشو:أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة  

2525
20,619

11,26

60

50
4545

35

25
20

3030

0

10

20

30

40

50

60

70

202320222021202020192018201720162015

االنجازات التقديرات

القيمة 

املستهدفة 

 2023للمؤشو

 

القيمة 

املستهدفة 

حسب 

البرامج 

 الفوعية

تقديوات 

املؤشو 

لسنة 

2021 

 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

 االعتمادات

 2021لسنة 

60  45 
رشارات الخاصة انجاز االست -

 بانتقاء مكاتب التكوين
 ___ إجواء الدعرات التكوينية -
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 :املخاطو املحتملة 
  

 :التفويعات املمكنة 

توفير الوسائل عاالعتمادات املطلوبة لتأمين دعرات  -

 تكوين مبرمجة.

 حسب الجنس. -

 حسب الوتبة. -

 حسب الخطة الوظيفية. -

 
  



 

2021لسنة -محور اإلدماج المهني -المشروع السنوي لألداء لوزارة الشباب والرياضة واالدماج المهني   

143 

3.1.9بطاقة مؤشو عدد:   

 :موجع املؤشو 

 التسمية بة نجاعة برنامج القيادة واملساندة.نس

 البرنامج القيادة واملساندة.

 البرنامج الفوعي .املساندة والتصرف في الوسائل

 الهدف .تحسين التصرف في املوارد البشرية

 :تعويف املؤشو 

ف بامليزانية العامة ملختلوثقل االعتمادات املرصودة( مقارنة  )وزن( برنامج القيادة واملساندة (efficienceنجاعة )

 لعموميون.ادون اعتبار ميزانية الفاعلون  الخاصة( وذلك)التكوين املنهي والتشغيل واملبادرة  البرامج العملياتية

 التعويف

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو 

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
الفئة \التصنيف  

    

 

 مصدر املعطيات .ليةإدارة الشؤون املا


 

شو
متابعة املؤ

 

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات .االدارة العامة للمصالح املشتركة

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  .إدارة الشؤون املالية

 طويقة تجميع املعطيات .معطيات احصائية

 دعرية احتساب املؤشو .سنوي 

 

لبرامج اسببببببببببببباندة املركزية / امليزانية العامة ملختلف برنامج القيادة واملميزانية )

 100*) دون اعتبار ميزانية الفاعلون العموميون لكل برنامج فرعي التقنية(
 املعادلة

 طويقة احتساب املؤشو


 

شو
ب املؤ

سا
حت

إ
 

 عحدة القيس %

سنة  القيمة املنرشودة 45  

القيمة 

 املنرشودة

عحدة 

 القيس

 التسمية املعادلة

الفوعية  املؤشوات  

  أد 
ميزانية برنامج القيادة 

 واملساندة املركزية

  أد 

امليزانية العامة ملختلف 

دون  البرامج التقنية(

اعتبار ميزانية الفاعلون 

العموميون لكل برنامج 

 ) فرعي
 

  باملؤشو:تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

 :توضيح منهجي 

مة من خالل وزن برنامج القيادة واملساندة )من ناحية امليزانية واملوارد البشرية( مقارنة امله املؤشر طبيعةيعكس هذا 

 بالبرامج التقنية. إضافة الى أنه مؤشر مالي بامتياز.



 

2021لسنة -محور اإلدماج المهني -المشروع السنوي لألداء لوزارة الشباب والرياضة واالدماج المهني   

144 

 :التقديوات 

 

 :الجدعل الزمني للمؤشو 
 

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 االنجازات 22 21 19,9 22    

 التقديوات -- -- -- -- 24,7 30,8 40 45

 مؤشو جديد

  :رسم بياني 

 

 
 

 

  للمؤشو:أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة  

 

 :املخاطو املحتملة 
  

 :التفويعات املمكنة 

-  -  

 

 4.1.9بطاقة مؤشو عدد: 

 :موجع املؤشو 

 التسمية نسبة دقة تقديرات ميزانية التأجير.

 البرنامج القيادة واملساندة.

ج الفوعيالبرنام .املساندة والتصرف في الوسائل  

 الهدف .تحسين التصرف في املوارد البشرية

2219,92122

45
40

30,8

24,7

0000

0

10

20

30

40

50

20232022202120202019201820172016

القيمة التقديرات

القيمة 

املستهدفة 

 للمؤشو

2023 

القيمة 

املستهدفة 

حسب 

البرامج 

 الفوعية

تقديوات 

املؤشو 

لسنة 

2021 

 األنرشطة التدخالت

تقديوات 

 االعتمادات

 2021لسنة 

45  30.8 -//- 
اسرررررررررررررتهالمل االعتمرررررادات املخصرررررررررررررصرررررررررررررررررة لبرنرررررامج  -

 القيادة عاملساندة
24357 
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 :تعويف املؤشو 

 التعويف التأجير مقارنة باإلنجازات السنوية لنفقات التأجير سنويا بنفقاتاالعتمادات املبرمجة 

 موارد نرشاط مخوجات نتيجة
 طبيعة املؤشو 

    

 املودعدية الجودة الكفاءة االثو
الفئة \التصنيف  

    
 

 مصدر املعطيات .ارة الشؤون املاليةإد


 

شو
متابعة املؤ

 

 الهيكل املسؤعل عن تجميع املعطيات .االدارة العامة للمصالح املشتركة

 الهيكل املسؤعل عن تحليل املعطيات  .إدارة الشؤون املالية

 طويقة تجميع املعطيات .معطيات احصائية

 دعرية احتساب املؤشو .سنوي 
 

 اتسنويا بنفقسنوية لنفقات التأجير/ االعتمادات املبرمجة اإلنجازات ال)

 100*)التأجير 
 املعادلة

 طويقة احتساب املؤشو


 

شو
ب املؤ

سا
حت

إ
 عحدة القيس % 

  القيمة املنرشودة 100

القيمة 

 املنرشودة

عحدة 

 القيس

 التسمية املعادلة

  أد  املؤشوات الفوعية 
اإلنجازات السنوية لنفقات 

 التأجير

  أد 
ا سنوياالعتمادات املبرمجة 

 التأجير بنفقات

 

  باملؤشو:تحليل النتائج عتقديوات اإلنجازات الخاصة 

 :توضيح منهجي 

يعكس هذا املؤشر دقة التحكم في كتلة األجور من خالل دقة التقديرات االعتمادات من خالل التصرف املحكم في 

-les agrégats macroواملتغيرة ) االقتصادية العامة اعتبار املؤشراتدون  لكوذ) املسار املنهي للعون )الترقية التدرج...

économiques .) 

 :التقديوات 

 :الجدعل الزمني للمؤشو 
 

 السنة 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 االنجازات 100 100 105,1 109,7    

 التقديوات -- -- -- 109.7 100 100 100 100

 مؤشر جديد*
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  سم بياني: ر 

 

 
 

 

  للمؤشو:أهم االنرشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املستهدفة  

 

 :املخاطو املحتملة 
  

 :التفويعات املمكنة 

-  -  
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100%  100% 

اعررررررررررررررررررررداد القائمررررررررررررررررررررات البيضرررررررررررررررررررراء لالجررررررررررررررررررررور 

يق مرررررررررررع مصرررررررررررالح املوكرررررررررررز الررررررررررروطني عالتنسررررررررررر

 عاعداد الوثائق املالية لإلعالمية

 15797 صوف االجور  -


