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 العام ور األول: التقديم ـحـامل

 2020 األداء لسنة نتائج -1

 

التكوين املنهي   مجاالت في القطاعية السغغغغغغغغياسغغغغغغغغات وتنفيذوضغغغغغغغغع   علىتعمل مهمة التكوين املنهي والتشغغغغغغغغغيل  

 بغاية:وذلك   املبادرة الخاصة،و   التشغيلو   األساس ي واملستمر

 منظومة التكوين املنهي والرفع من أدائها.  وتأهيلتطوير  ▪

 املنهي.  دماجتحسين التشغيلية وتيسير اإل  ▪

 بادرة الخاصة واالقتصاد االجتماعي والتضامني.امل  وتنمية  دفع ▪

 :اآلتي في  حسب البرامج  للمهمةوتتمثل األولويات الرئيسية  

 التكوين املنهي:على مستوى قطاع  ▪

 شاملة وموحدة ملنظومة وطنية لتنمية املوارد البشرية.إرساء رؤية   ▪

 املنهي، بالجهاز الوطني للتكوين  وعدد املتخرجين  الترفيع في عدد املتكونين ▪

وتطوير ظروف اإلقغغغغامغغغغة واالعغغغغاشغغغغغغغغغغغغغغغغة والنقغغغغل واألنشغغغغغغغغغغغغغطغغغغة الثقغغغغافيغغغغة   بغغغغاملبيتغغغغات  اإليواءالترفيع في طغغغغاقغغغغة   ▪

 ،والرياضية والترفيهية باملراكز

 خريجي التكوين املنهي في سوق الشغل،  إدماجالرفع في نسب   ▪

 ،إرساء حوكمة ملنظومة التكوين املنهي تستجيب ملتطلبات االفراد واملؤسسات واملجتمع والجهات   ▪

 على مستوى قطاع التشغيل: ▪

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

 ها، تطوير أداء مصالح التشغيل وتحسين نجاعة تدخالت ▪

 بتقنين وتنظيم املؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج، قانون يتعلق العمل على بلورة مشروع ▪

 :على مستوى املبادرة الخاصة ▪

 ثقافة املبادرة، تنمية  ▪

 تحديد مسار مرافقة متكامل لفائدة الباعثين الشبان، ▪

 مصادر التمويل،  إلى تيسير النفاذ ▪

إلسنادها    إلىالنفاذ  تيسير   ▪ العمومية  الهياكل  مشاريع  من  جزء  تخصيص  خالل  من  وذلك    إلىالسوق، 

 برنامج جيل جديد من الباعثين، إطارالباعثين الشبان في 
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وضع   ▪ خالل  من  خاصة  اإلداّرية،  اإلجراءات  مساعدة    إطارتبسيط  بهدف  الذاتي،  باملبادر  خاص  قانوني 

 ، القطاع املنظم إلىمن القطاع غير املنظم   لالنتقالومتناهية الصغر  الصغيرة املؤسسات

االقتصاد   ▪ قطاع  ينظم  قانون  وضع  خالل  من  وذلك  املتدخلين  مختلف  بين  التشاركي  العمل  حوكمة 

 ،االجتماعي والتضامني

 

  حسب البرامج للمهمة االستراتيجية ات نجاز حوصلة لل 

ات  تجسغغغغغغغغغغغغيم توجهات وأهداف مخطط التنمية الخاصغغغغغغغغغغغغة بقطاععلى   2020تواصغغغغغغغغغغغغل العمل خالل سغغغغغغغغغغغغنة 

واملتمثلة بالخصوص في العمل على تحسين تشغيلية مختلف أصناف  واملبادرة الخاصة التشغيل  و  التكوين املنهي

متطلبات سغغغغوق الشغغغغغل، وتمغغغغخيص مكامن جديدة للتشغغغغغيل طالبي الشغغغغغل والرفع من كفاءاتهم وقدراتهم وفق  

التشغغغيل التكوين املنهي و تطوير أداء مصغغالح   إلى  ضغغافةودعم قدرة االقتصغغاد على احدام مواطن شغغغل الئقة باإل 

 هم هذه اإلنجازات.وفي ما يلي حوصلة أل  وتحسين نجاعة تدخالتها.
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I.  برنامج التكوين املنهيات إنجاز 

   املادية ملختلف املشاريع،  املكونات  إنجازتصاعدي في النسق  ال  مواصلة ▪

 واالستثمار في الجانب البشري ملوارد املنظومة،    التقنية والوظيفية والبيداغوجية  تطوير كفاءات أطر التكوين ▪

  . اعتماد منهجية جديدة لصياغة برامج التكوين املنهي ▪

للمهارات في عملية إعداد مواصغفات التكوين وتكوين مهندسغ ي التكوين  إعداد دليل منهجي لتفعيل السغلم الوطني  ▪

 ،حول منهجية إعداد مواصفات التكوين

مرجعي وسغغغغغغغغغغغغغيرورة تأهيل مراكز    إطاربهدف إرسغغغغغغغغغغغغغاء  منظومة وطنية مقّيسغغغغغغغغغغغغغة لالعتراف بامل تسغغغغغغغغغغغغغبات  تم إعداد   ▪

راءات تأهيل مراكز التكوين املنهي ومشغغغغغغاريع نصغغغغغغوص قانونية تتعلق بشغغغغغغرو  و ج عليهاالتكوين املنهي واملصغغغغغغادقة  

وتركيز اللجغان الجهويغة لتنسغغغغغغغغغغغغغيق التكوين املنهي واللجغان القطغاعيغة لتطوير التكوين املنهي. وتم تصغغغغغغغغغغغغغميم مخطط  

 ظومة تأهيل مراكز التكوين املنهي،للتركيز النهائي ملن  تنفيذي لخمس سنوات

تمويل املتعلقة  ال  آليات  إطارفي   الشغغالينة لفائدة  إعداد تصغور أولي حول تمويل عملية اإلقرار بم تسغبات الخبر  ▪

 بالتكوين املستمر،

، إعداد مشغغغغغروع قرار مشغغغغغتر  حول  املنقطعين مب را عن الدراسغغغغغة   دماجبرنامج وطني لتكوين و   وضغغغغغع  إطارتم في  ▪

تنظيم املراحل التحضغغغغغغيرية بالتكوين املنهي وصغغغغغغيه التاغغغغغغجيل بشغغغغغغهادة ال فاءة املهنية. وبالنسغغغغغغبة لجهاز الفرصغغغغغغة  

سغغغغغغغغغنة من املنقطعين مب را   30-18الشغغغغغغغغغباة من الفةة العمرية   إدماجدراسغغغغغغغغغة حول    إنجازالثانية تم االنطالق في 

 املهنية،هم في الحياة دماجراسة إل عن الد

 ، ستمر من خالل تنويع عروض التكويناستهداف عدد أكبر من املرسمين في التكوين امل ▪

لتمويل التكوين املسغتمر وبلورة التصغورات ملراجعتها بهدف إضغفاء مزيد من    الحاليةدراسغة حول املنظومة    إنجاز ▪

 .النجاعة والجودة

 ندمج )تكوين منهي وتشغيل(،  املعلوماتي  املنظام  ال  مواصلة تركيز ▪

 بمراكز التكوين املنهي،منظومة معلوماتية مندمجة    مواصلة تطوير ▪

   الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنيةخدمات املركز    رقمنةمواصلة تطوير منظومة  مالك و  ▪

 . -MOOCs  في تركيز منظومة جديدة للتكوين عن بعد  التكوين في املهن واإلشهاد عبر املوكس  االنطالق ▪

II.  برنامج التشغيلات إنجاز 

بغغاعتمغغاد مقغغاربغغة شغغغغغغغغغغغغغغاملغغة لكغغل األبعغغاد   للتشغغغغغغغغغغغغغغيغغلالوطنيغغة    االسغغغغغغغغغغغغغتراتيجيغغة، تمغغص صغغغغغغغغغغغغغيغغاغغغة  طغغارفي هغغذا اإل 

 .واملؤسساتية    واالجتماعية  االقتصادية
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  2030في أفق سنة    االستراتيجية هذا وقد بادرت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل ببلورة رؤيتها  

 1برى، محاور ك 05وفق مقاربة تشاركية وترت ز هذه الرؤية على 

  إطار في  ذلك  و املتعلق بمراجعة البرامج النشغغغغغغغغغيطة للتشغغغغغغغغغغيل    2019لسغغغغغغغغغنة    542تفعيل األمر الحكومي عدد  ▪

 تطوير أداء مصالح امليدانية للوكالة  

 وطنية لدعم التشغيل بالخارج وحماية حقوق العمال املهاجرين.  استراتيجيةإعداد  ▪

رقمنة ترخيص العمل املسغغغغغند لفائدة  )جنبية. األ د العاملة  إلىتطوير املنظومة اإلعالمية للتصغغغغغرف في ملفات   ▪

   (األجانب العاملين بتونس واعتماد الختم االل تروني

  مجابهة جائحة كورونا إطار في 

االسغتننائية لفائدة املنتفعين بالبرامج النشغيطة للتشغغيل والباعثين الشغبان  اإلجراءات  اتخاذ جملة من   تم

على   للحفاظعبر مواصغغغغغلة صغغغغغرف املنا وكذلك لفائدة املؤسغغغغغسغغغغغات االقتصغغغغغادية عبر مواصغغغغغلة صغغغغغرف االمتيازات  

 2020تحويل اعتمادات بعض مشغغاريع وبرامج التعاون الدولي الخاصغغة بسغغنة  ب قامص الوزارة  كمامواطن الشغغغل. 

  إلىة لفائدة املؤسغغغغغغسغغغغغغات الصغغغغغغغرى و سغغغغغغناد منا اجتماعية لباعمي املشغغغغغغاريع. كما اتج  العمل يلامسغغغغغغاعدات م إلى

ة تكوين رقمية مجانية   لفائدة الباحثين عن شغغغغغغغغغغغغغغل تطوير الخدمات املسغغغغغغغغغغغغغداة عن بعد من خالل إحدام منصغغغغغغغغغغغغغّ

  إنجاز فترة الحجر الصغغغغغغغغ ي من  ومن خالل تم ين املؤسغغغغغغغغسغغغغغغغغات االقتصغغغغغغغغادية خالل  والراغبين في العمل املسغغغغغغغغتقل

 مخططاتها للتكوين املستمر باعتماد نمط التكوين عن بعد.

III.  برنامج املبادرة الخاصة ات إنجاز 

   ال   إطار في  إنجازات "مبادرون"  دماجمشروع  للشباب  في   انطالق  2020شهدت سنة  2:   االقتصادي  املشروع 

مختلف الصفقات الضرورية حيث تم التعاقد مع مجموعة من   نجازهذه الفترة إل   وخصصصتجربت  النموذجية  

سالسل القيمة ، كما تم تأمين الجانب اللوجستي لعمل وحدة التصرف حسب    وتحديدمسدي الخدمات والخبراء  

جوان   25القرض تم إمضاؤه بتاريخ  التفاقيةاألهداف. ومن جهة أخرى تم إعادة هيكلة املشروع بمقتض ى ملحق 

 لتوفير منا للماجلين بمنصة  بتيندا .   19عال مع جائحة كوفيد وذلك تفا 2020

  والتضامني:على مستوى االقتصاد االجتماعي إنجازات 

  2020جوان 17يوم    علياالجتماعي والتضامني الذي تمص املصادقة    باالقتصادالقانون الخاص   إعداد ▪

 ، 2019ماي   28املؤرخ في  542تنقيا األمر عدد  ▪

  من أجل تفعيل ،قانون  لإعداد النصوص التطبيقية ل  است مال ▪

   .قانون العمل سنوية حول تنفيذ  خطة إعداد ▪

 
. 4 /وإرساء وتطوير استراتيجية اتصالية، . 3 /"، 2015-2001وتحسين الجودة باستخدام معيار الجودة العالمي "إيزو. 2/رقمنة الخدمات،  1 .1

 مكتب تشغيل وفضاء مبادرة نموذجين. وبعث. 5/وتركيز أكاديمية تكوين خاصة بالوكالة للرفع من كفاءة مواردها البشرية،

 
دة ست سنوات قابلة للتجديد  مليون دوالر أمريكي لم 60بقيمة جملية تناهز  والتعميرممول عن طريق قرض من قبل البنك الدولي لإلنشاء مشروع وهو  2

يستهدف عشرة آالف شابا تتراوح  وواليات.  سبعويهدف المشروع لدفع نسق إحداث فرص العمل الالئق ودعم بعث المشاريع الصغرى في  مرة واحدة.

ة واألمهات فاقدات السند العائلي  سنة من بين العائالت المعوزة أو محدودة الدخل والشباب الجانحين وخريجي المنظومات السجني  35و 18أعمارهم بين 

ناشطة   اقتصادية ةمؤسس 300و 200، كما يستهدف المشروع من جهة أخرى بين إلى جانب الشباب الذين طالت بطالتهم   غير المنظموالعاملين في القطاع 

 ،  سالسل القيمة ذات القدرة التشغيلية العالية مجال في 
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  3شروع املبادرة من أجل التنمية: بالنسبة ملإنجازات 

 ،4الدراسات امليدانيةو عداد    التمخيص ▪

 ،املرافقة عبر الوسائط الرقمية    آلياتوسائل و  تطوير ▪

 ،(فضاءات مبادرة بالجنوة التونس ي  6تهيةة )املبادرة  فضاءات    تهيةةإعادة   ▪

 ،5لحوكمة املبادرة الخاصة  إرساء منظومة ▪

وتعزيز دور ومكامن الجهة في دعم املبادرات   ،لدفع نسغغغغغغغغغق احدام املشغغغغغغغغغاريع بواليات الجنوة   اليواملالدعم الفني  ▪

 .)الجماعية والنسائية(
 

  للعمل املنظم بالنسبةإنجازات : 

العمل املنظم، تم إعداد املرسوم املتعلق بنظام    إلىالتمجيع على االنتقال من العمل الغير املنظم    إطارفي   ▪

الذاتي   التقليص من األعباء خاصة    قائمة   واملبادر  النظام من ذلك تبسيط اإلجراءات،  بهذا  األنشطة املعنية 

 الجبائية منها.

  املالية جاهز( سيتم صلبها القيام بمختلف العمليات    %  80تواصل است مال منصة الخدمات )ما يقارة   ▪

 ، إعادة الترسيم، الشطب... االستخالصوغيرها كالترسيم، 
 

  مجابهة جائحة كورونا: إطار في  إنجازات 

(  SMEsالصغغغغغغغغ ي للمؤسغغغغغغغغسغغغغغغغغات التونسغغغغغغغغية الصغغغغغغغغغيرة واملتوسغغغغغغغغطة الحجم )  املقياس- 2020ماغغغغغغغغح مقيس   ت ييف

 ،استراتيجيات الشركات للت يف تحديد  و  على الشركات الصغيرة واملتوسطة، Covid-19تحديد تأثير جائحة  لغ

 ،اقتراح التوصياتثم 

وتحديد  الجائحة،ملراعاة البعد الصغغ ي الذي تفرضغغ     الجنوة،الدراسغغة األولية لسغغالسغغل القيمة في  تعميق ▪

،سالسل القيمة األكثر 
ً
 ،6واقتراح توصيات من أجل تعافيها االقتصادي  تضررا

 ،دنى لتحويل وت ييف املشاريع الصغيرة أو الجهات الفاعلة االقتصادية  ‘ مبادرات كحد   6 تمويل ▪

 .7قابس وقفصة ومدنين وقبلي وتطاوين وتوزر الجنوة:  خاصة بواليات    االبتكار تحدي    مسابقة ▪

 
إلى دعم جهود الوزارة في تطوير وتنفيذ ومتابعة وتقييم  ،  بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومملكة النرويجيهدف هذا المشروع الذي يتم إنجازه   3

اكة مع القطاع الخاص و  تطوير الشرو  3إطار قانوني ومؤسساتي مشترك لالستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وقياس أثره على مستوى واليات الجنوب 

في مجاالت االقتصاد االجتماعي والتضامني والمبادرة   احداث المشاريع بواليات الجنوبو تشجيع دعم تنمية ثقافة المبادرة في مجال المجتمع المدني 

 . النسائية 
ر املشغغغغاريع لتسغغغغيير توجي  والشغغغغباة من طرف عداد دراسغغغغة حول سغغغغالسغغغغل القيمة ومكامن التشغغغغغيل بجهات الجنوة لالسغغغغتخناس بها عند عملية اختياإ 4

  مستشاري التشغيل
5

 الحالية(،الخاصة )املتدخلين واآلليات والبرامج واملبادرة مة ملجالي التشغيل كإعداد تقرير تمخيص ي لواقع نظام الحو - 

ومحلي بعد القيام بعملية تمغغغغغغخيص ملنظومة التشغغغغغغغيل واملبادرة الخاصغغغغغغة )املتدخلين واآلليات   وجهوي مناقشغغغغغغة وتصغغغغغغور ووضغغغغغغع نظام حوكمة مركزي   -
 ،(  والبرامج الحالية

 الوطنية للمبادرة الخاصة،  االستراتيجيةمراجعة خطة عمل  
 .2020  تم عرض نتائج هذه الدراسة األولية التي تركز على الوباء ومناقشتها في ورشة عمل مصغرة عقدت في سبتمبر 6
وكذلك إلى تعزيز دور املرأة والرجل على حد السواء،   covid- .19املبت رة التي بإمكانها ان تساهم في ايجاد الحلول الضرورية ملجابهة كورونا املبادراتوتهدف هذه املسابقة الى دعم  7

 .كمواطنين فاعلين ومشاركين ومبت رين ومبدعين، في سياق جائحة كورونا
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IV.  برنامج القيادة واملساندةات إنجاز 

بدء   ▪ خالل  من  املنهي  التكوين  منظومة  لقيادة  جديد  منوال  لقيادة  تركيز  جديد  تنظيمي  هيكل  تفعيل 

و عداد تصور أولي لتنظيم اإلدارات الجهوية للتكوين املنهي والتشغيل ومراجعة   وتسيير منظومة التكوين املنهي

 مشموالتها بالنظر للمشاريع الهيكلية. 

للتك ▪ مندمج  معلوماتي  نظام  قصد  إرساء  والتشغيل  املنهي  خدمات  احوكمة    تطويروين  وتوفير  لقطاع 

  ن العموميينعلىوالفابالوزارة    خاص  رقمي  مشروع  11  )عددرقمية على الخط موجهة للمواطنين واملؤسسات،  

اشرافهااألربعة   وهندسة    تحص  املستمر  والتكوين  والخاص  العمومي  املنهي  وبالتكوين  التشغيل  بمحور  تتعلق 

 .(التكوين

 

 2020 لسنة املهمةتنفيذ ميزانية  -2
 

أد( تعهغغدا 1027034.99)  مبلغغغا قغغدره  2020  الت ميلي لسغغغغغغغغغغغغغنغغة  املغغاليغغةمغغة بقغغانون  االعتمغغادات املرسغغغغغغغغغغغغغ   بلغغغص

  تباعا  بلغص  إنجازأد( دفعا، أي بنسغغغغغغغبة  991856.63تعهدا و)أد(  1008494.9ات )نجاز اإل جملة دفعا وقد بلغص  و 

 دفعا. %96.57و  تعهدا  98.19%

 حسب طبيعة النفقة كاالتي:مقارنة بالتقديرات  امليزانية    تنفيذ وتتوزع

 جدول عدد 1: 

 مقارنة بالتقديرات 2020  لسنةاملهمة تنفيذ ميزانية 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة 
 

   2020تقديرات   بيانات النفقات  
 ق,م التكميلي (1)

 2020إنجازات 
(2) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات 

نسبة اإلنجاز %   ( 1)-( 2المبلغ )
(2(/)1) 

 %99,89 528,49- 478420,7 478949,19 تا. تأجير عمومي     
 %99.89 78.99- 478870.2 478949,19 ا.د

 %98,73 546,8- 42452,2 42999 تا. نفقات التسيير 
 %98,38 697,2- 42301,8 42999 ا.د

 %97,41 12515,2- 469932,8 482448 تا. نفقات التدخالت 
 %97,38 12640- 469808 482448 ا.د

 %78,14 4949,6- 17689,2 22638,8 تا. نفقات االستثمار 
 %3,87 21762,17- 876,63 22638,8 ا.د

 %0,00 0 0 0 تا. المالية نفقات العمليات 
 %0,00 0 0 0 ا.د

 %98,19 18540,09- 1008494,90 1027034,99 تا. مجموع الميزانية* 
 %96.57 35178.36- 991856.63 1027034,99 ا.د

 الوحدة: ألف دينار  دون اعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات  *
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 :2جدول عدد 

 بالتقديرات مقارنة  2020لسنة تنفيذ ميزانية املهمة 

 التوزيع حسب البرامج

ــان البرامج الفرعية   بيــــــــــ

تقديرات  
إنجازات   2020

2020 

 نسبة النجاز % 

 ق,م التكميلي  
 املبلغ 

 (2 )-(1) 
نسبة النجاز  

% 

 : التكوين املنهي 1ب. 
 %97,31 13414,6- 484539,4 497954,0 تا.

 %97,27 13571,7- 484382,3 497954,0 ا.د

 : التشغيل 2ب. 
 %99,99 5,1- 462961,9 462967,0 تا.

 %99,99 5,1- 462961,9 462967,0 ا.د

 : املبادرة الخاصة 3ب. 
 %97,63 1044,9- 43061,1 44106,0 تا.

 %60,20 17554,1- 26551,9 44106,0 ا.د

 واملساندة : القيادة  9ب. 
 %81,48 4075,4- 17932,6 22008,0 تا.

 %81.61 4047.5- 17960.5 22008,0 ا.د

 مجموع ميزانية البرنامج* 
 %98,19 18540,0- 1008495,0 1027035,0 ت ا.

 %96.57 35178.4- 991856.6 1027035,0 ا.د

 الوحدة: ألف دينار     دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات * 

 
 

 نفقات التأجير: ▪

وقد تم اسغغغغغغغغغغغتهال  جل االعتمادات املبرمجة بصغغغغغغغغغغغفة كلية باسغغغغغغغغغغغتنناء بعض  %99.98  نجازاإل   نسغغغغغغغغغغغبةبلغص 

العطل و   طل األمومةوع  بات الغير املشغروعةبسغبب الغياأسغاسغا االقتطاعات من األجر  املباله البسغيطة والتي تهم 

   النقلة.و   اإللحاقو  املسندة بعنوان مرض طويل األمد

 :ةاليالتوقد تم تاجيل هذا الفارق البسيط على مستوى األنشطة  

 برنامج التكوين املنهي -

 %90 بلغص إنجازبنسبة    قيادة ومساندة جهاز التكوين املنهي : 4نشا  رقم 

 برنامج القيادة واملساندة  -

 %94  بلغص إنجازبنسبة   القيادة :1نشا  رقم         
 

 نفقات التسيير:  ▪

 ويعود هذا الفارق البسيط الذي تم تاجيل  على مستوى:  %98.38 نجاز بلغص نسبة اإل 
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 التكوين املنهي برنامج -

، حيث تم تاغغغغغغجيل تراجع على مسغغغغغغتوى عدد %89 بلغص  إنجازبنسغغغغغغبة     التكوين املسغغغغغغتمر : 3نشغغغغغغا  رقم  

وكغغذلغغك التراجع في عغغدد االتفغغاقيغغات    لألفرادالتكوين املسغغغغغغغغغغغغغتمر املوجغغ     إطغغاراالتفغغاقيغغات الجغغديغغدة املمضغغغغغغغغغغغغغغغاة في  

 املفعلة.

 برنامج القيادة واملساندة  -

  الناتج الفارق   إلىباألسغغغغغاس    ذلك ، ويعود%94  بلغص  إنجازبنسغغغغغبة     التصغغغغغرف في الوسغغغغغائل : 2 نشغغغغغا  رقم

 .ةالياملو في السنة    اعليفموعد توصل اإلدارة بفواتير املاء وال هرباء واالتصاالت وتاريخ الخالص الذي ينجز    عن

 نفقات التدخالت:  ▪

جغغانغغب نفقغغات التغغدخغغل العمومي نفقغغات التنميغغة واالسغغغغغغغغغغغغغتثمغغار    إلىيجغغدر التغغذكير أن هغغذه النفقغغات تجمع  

 ملجلة املحاسبة العمومية(.  غير التابعةالعموميين )املؤسسات تحص االشراف   نعليللفا

 : على مستوى  تباعا تم تاجيلها إنجازأن أضعف نسب  إلىمع اإلشارة   .%97.38 نجازوقد بلغص نسبة اإل 

 املنهي   التكوين برنامج -

تعطل في  إلىويعود ذلك أسغاسغا   %48بلغص   حيث    تكوين أطر التكوين وهندسغة التكوين 2النشغا  رقم  

موارد القروض   انعغدام اإلنجغاز على  و     (%65)  على املوارد العغامغة للميزانيغة  التنميغة املمولغةبعض مشغغغغغغغغغغغغغاريع    إنجغاز

 (.%0الخارجية )

 ( في درجة ثانية ) واملساندة وبرنامج القيادة  -

عدم اسغغتهال  جملة االعتمادات املخصغغصغغة   بسغغبب(  %73  التصغغرف في الوسغغائل بنسغغبة ) 2النشغغا  رقم 

 خالل فترة الحجر الص ي.  بها األعواننظرا لعدم انتفاع  األكلأساسا بتذاكر    ةللتدخل العمومي واملتعلق

 

 نفقات االستثمار:  ▪

وهي نسغغغغغبة ضغغغغغعيفة جدا. وللتذكير يحتوي هذا  %3.87بلغص   إنجازسغغغغغجلص نفقات االسغغغغغتثمار اقل نسغغغغغبة  

  للوزارة.ملصالح املركزية  با  املتعلقة  القسم على مختلف نفقات التنمية

 :ةاليالت  نجازوبالرجوع ملختلف املشاريع املركزية على مستوى البرامج نجد نسب اإل 

 ، %0.03 التكوين املنهي: برنامج -

 قيادة   4النشغغغغغغغغغغغغا  رقم   ضغغغغغغغغغغغغعف اسغغغغغغغغغغغغتهال  االعتمادات املبرمجة على مسغغغغغغغغغغغغتوى  إلىويعود ذلك باألسغغغغغغغغغغغغاس  

، وباعتبار ان جل  PAFIP  –املنهي   دماجتمويل برنامج دعم التكوين واإل ب  واملتعلقةومسغغغغغغغغغغغاندة جهاز التكوين املنهي  

اقتصغغغغغغغغغغغغر   عليالف  نجازفان اإل طلبات العروض  وفتا وتقييم   تتمثل في اعداد  الحاليةفي املرحلة    مكونات املشغغغغغغغغغغغغروع

 .دخول النشا  املعني حيز التطبيقتعطل نسبيا  و   على هذه اإلجراءات اإلدارية التي ال تستهلك اعتمادات
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  ،%0.37 :املبادرة الخاصة برنامج -

. على هذا املستوى يجدر التذكير ان جل األنشطة تركزت   تمويل أنشطة املبادرة الخاصة  1النشا  رقم  

  في كلفغص ال ثير من الوقغص دون اسغغغغغغغغغغغغغتهال   إجراءات اداريغةعلى اعغداد الصغغغغغغغغغغغغغفقغات وفتا العروض والبرمجغة وهي 

 عتمادات.  لل 

عدم اسغغغغغغغغتهال  االعتمادات املخصغغغغغغغغصغغغغغغغغة للمخطط التنفيذي لالسغغغغغغغغتراتيجية الوطنية للمبادرة   إلى  إضغغغغغغغغافة

املبرمجة على املوارد العامة للميزانية حيث تم تمويل املشغغغغغغغغغغغغغاريع املتقدمة نسغغغغغغغغغغغغغبيا على املوارد الخارجية  الخاصغغغغغغغغغغغغغة

 .لتضامني(  وخاصة الهبات )املبادرة من اجل التنمية و العمل املنظم واالقتصاد االجتماعي وا

  ،%17.55 :برنامج القيادة واملساندة -

باألسغغغغغغغاس عدم صغغغغغغغرف    مرّدهعلى مسغغغغغغغتوى الثالثة أنشغغغغغغغطة املكونة للبرنامج    نجازتم تاغغغغغغغجيل ضغغغغغغغعف في اإل 

االعتمادات املخصغغغغغغغغغغغغصغغغغغغغغغغغغة لبعض مشغغغغغغغغغغغغاريع البناء الهامة على غرار مقر الوزارة وكذلك بعض مركبات التشغغغغغغغغغغغغغيل 

 الجهوية.
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 املحور الثاني: 
 

 تقديم تنفيذ برامج املهمة 
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 :  1البرنامج عدد  

 ي ــــــــــــــــــــ ن المهن ـــــــــــ وي ـــــــــ التك 
 

2018رئيس البرنامج: السيد منير المحمودي/ بداية من سنة    
 
 

 وتحليلها  األداءنتائج قديم ت -1
 

 : ضمان النجاعة واملردودية في مختلف مراحل التكوين 1.1 الهدف االستراتيجي

تتغأثر فيمغا بينهغا، ومن خالل نوعيغة هغذا   إنجغازعلى اعتبغار العمليغة التكوينيغة سغغغغغغغغغغغغغيرورة تح مهغا عغدة مراحغل 

التغغأثر تتغغأتى درجغغة النجغغاعغغة املحققغغة وكغغذلغغك مغغدى مردوديغغة العمليغغة التكوينيغغة ككغغل. وينطوي هغغذا الهغغدف على 

ة باعتبارها الجانب ال مي للعملية عنصغغغغغغغغغغرين هامين يح مان مدى بلوغ  وهما طاقة التكوين والتدريب من ناحي

 علي فإّن الهدف املنصغغغوص    وبالتاليالتكوينية، وجودة التكوين من ناحية أخرى باعتبارها تمثل الجانب النوعي،  

ا ونوعغغغا  من خالل  دعم طغغغاقغغغة   يترجم  تطوير االسغغغغغغغغغغغغغتجغغغابغغغة لحغغغاجيغغغات قطغغغاع اإلنتغغغاج واملجتمع من املهغغغارات كمغغغّ

 من جودة التكوين .التكوين والتدريب  و الرفع  

 التونسية للتكوين املنهي متكوني الوكالة    إحصائية موجزة حول بيانات  

تتعلق بتوزيع متكوني  سغغغنوية  الواردة في شغغغكل جداول رقمية ورسغغغوم بيانية حوصغغغلة هذه البيانات  تتضغغغمن  

قراءة  وين املنهي وتهغدف لتيسغغغغغغغغغغغغغير  تكمتكوني املنظومغة الوطنيغة لل  إجمغاليمن    %80الوكغالغة الغذين يمثلون أكثر من  

 . املدرجة تباعا.مؤشرات قيس األداء

 

 النوع االجتماعي املتدربين حسب املستوى و املتكونين و  وزيعت
 2020ديسمبر 

 المجموع إناث ذكور  نــــــمستوى التكوي

 1178 231 947 تدريب   انتهاءشهادة 

 56 20 36 شهادة تكوين مهني 

 1462 782 680 شهادة مهارة 

 13449 2523 10926 شهادة الكفاءة المهنية

 21021 5781 15240 مؤهل التقني المهني 

 6391 2483 3908 مؤهل التقني السامي

 43557 11820 31737 مجموع التكوين المقيس

 9111 4376 13487 (F0)التدريب المهني غير المقيس

 57044 16196 40848 باألرقام  المجموع العام

 %100 %28 %72 المئوية المجموع العام بالنسب
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 توزيع خريجي مراكز التكوين املنهي  جدول 

 الشهادة والنوع االجتماعيمستوى و  حسب نمط التكوين

 مستوى التكوين 
 المجموع العام  تكوين بالمركز تكوين بالتدريب المهني  تكوين بالتداول 

 المجموع  إ ذ  المجموع  إ ذ  المجموع  إ ذ  المجموع  إ ذ 
 872 469 403 381 212 169 271 163 108 220 94 126 شهادة مهارة 

 5510 1400 4110 359 120 239 809 350 459 4342 930 3412 كفاءة مهنية  شهادة
 8223 311 5212 975 426 549 68 0 68 7180 2585 4595 تقني مهني  مؤهل
 2548 972 1576 824 303 521 0 0 0 1724 669 1055 سامي تقني   مؤهل

مجموع المتخرجين تكوين  
 17153 5852 11301 2539 1061 1478 1148 513 635 13466 4278 9188 منظر 

 125 42 83 125 42 83 0 0 0 0 0 0 تكوين مهني  شهادة
 F4 0 0 0 263 250 513 0 0 0 263 250 513تدريب  انتهاء شهادة

 مجموع متخرجي 
 التكوين المقيس

9188 4278 13466 898 763 1661 1561 1103 2664 11647 6144 17791 

 F0  2488 1443 3931    2488 1443 3931تدريب  انتهاء شهادة

 21722 7587 14135 2664 1103 1561 5592 2206 3386 13466 4278 9188 المجموع العام 

% من عدد خريجي  46ن شغغغغهادة مؤهل تقني منهي تمثل نسغغغغبة  أاإلحصغغغغائية ول  االجده الحظ من خالل هذي

كما أن نمط التكوين بالتداول    %.  31ها شهادة ال فاءة املهنية بغ يتللتكوين املقيس ا  في مجالمراكز التكوين املنهي  

 %.75استحوذ على النسبة األهم من الناجحين بنسبة  

 واملستوى التكويني  املنظر حسب القطاعتوزيع خريجي التكوين  : 1ملحق عدد
 

 نسبة استغالل طاقة التكوين  1.1.1املؤشر  ❖

 وحدة 
 المؤشر  

 ات إنجاز 
 2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 

(1) 

 ات إنجاز 
2020 

(2) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
   2020 بتقديرات

(2(/)1) 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 % 68 64,5 55 55.4 100.7 74 75 
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 فني مختصر:  تعليق ▪

يعطي هذا املؤشغغغغغغغغغغغغغر ف رة وا غغغغغغغغغغغغغحة عن املجهود الذي تبذل  مراكز التكوين السغغغغغغغغغغغغغتقطاة    تعريف املؤشــــــــــــر: -

الشغغغغغغغغغغغغغبغغان طغغالبي التكوين من خالل قيس نسغغغغغغغغغغغغغبغغة اسغغغغغغغغغغغغغتغالل مواطن التكوين القغغارة )تكوين مقيم( ومواطن  

لتداول  االسغتغالل األمثل للتكوين با  إطارالتكوين مع املؤسغسغة املتاحة )سغواء بالتداول أو التدريب املنهي( في 

 واالستغالل األنجع لجميع أنما  التكوين املتوفرة.  

   100* التكوين(  )العدد الجملي للمتكونين املعادل للتكوين املقيم/عدد مواطنطريقة احتساب املؤشر:   -

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي / وحدة مراقبة التصرف.مصدر املعلومات:   -

 

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

بغغ.  إنجازتم تاجيل نسبة   لغغسنة    100.7تقدر  أن تحقيق    .بالتقديرات املحينةمقارنة    2020%بالنسبة  غير 

 جملة من األسباة أهمها:  إلى% فقط يعود 55نسبة تعبةة تقدر بغ 

عزوف طالبي التكوين على متابعة التكوين في بعض االختصغغغغغغغغغغغاصغغغغغغغغغغغات على غرار الجلود واألحذية والخشغغغغغغغغغغغب   -

 والفالحة والحرف الفنية والتقليدية  

عزوف طغغغالبي التكوين على متغغغابعغغغة التكوين في بعض املراكز على غرار مراكز تكوين الفتغغغاة الريفيغغغة ومراكز   -

 التكوين والتدريب في الحرف الفنية والتقليدية،  

 .النطالق إعادة هيكلة    ةعليالف  نجازاملتوقعة وتواريخ اإل   نجازالفرق الحاصل بين تواريخ اإل  -

وان  لم تتم  خاصغغغغغغغغغغةات مشغغغغغغغغغغاريع إعادة الهيكلة لم ي ن بال يفية املأمولة  نسغغغغغغغغغغق تنفيذ مختلف مكون كما أن -

 .)أنظر الجداول السابقة(  ةاليمتتجديدة ضمن ميزانيات الوكالة لعدة سنوات  ال  االنتداباتاملوافقة على 
 

 العدد الجملي للمتخرجين مقيس.  2.1.1املؤشر  ❖

ات إنجاز  وحدة المؤشر 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات 
2020 

(1) 

 ات إنجاز 
2020 

(2) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 2020 بتقديرات

(2(/)1) 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 21000 20500 93.6 17791 19000 20368 21031 متكون 
 

 مختصر: فني  تعليق ▪

إحدى  إلىتدريبا مهنيا يفضغغغغ ي   املؤشغغغغر عدد املتخرجين الذين تابعوا بنجاح تكوينا أو املؤشــــر: يحددتعريف  -

 ) الساممؤهل التقني  مؤهل التقني املنهي،  الشهائد املنظرة )شهادة مهارة، شهادة ال فاءة املهنية،

الجملي للمتخرجين من جميع املسغغغغغغغغغغغغغتويات ضغغغغغغغغغغغغغمن النظام املقيس آخر  العدد  طريقة احتســــــــــــاب املؤشــــــــــــر: -

 .لسنةا

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي / وحدة مراقبة التصرف.  مصدر املعلومات: -
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 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

تغغابعوا بنجغغاح تكوينغغا أو تغغدريبغغا  17791متخرجغغا منهم    21722،  2020بله العغغدد الجملي للمتخرجين سغغغغغغغغغغغغغنغغة  

الحصغغغغغغول على إحدى شغغغغغغهادات التكوين املقيس )شغغغغغغهادة مهارة، شغغغغغغهادة ال فاءة املهنية، مؤهل  إلىمهنيا يفضغغغغغغ ي 

الغذين يتغغابعون تكوينغغا ت ميليغغا   تغدريغب بغالنسغغغغغغغغغغغغغبغغة للمتغغدربينانتهغغاء  التقني املنهي، مؤهغل التقني السغغغغغغغغغغغغغغامي، شغغغغغغغغغغغغغهغغادة  

 .)أنظر الجداول السابقة( شهادة التكوين املنهي(باملركز،  

 
 .مع املؤسسةالتكوين  3.1.1املؤشر  ❖

ات إنجاز  وحدة المؤشر 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 

(1) 

 ات إنجاز 
2020 

(2) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
   2020  بّتقديرات

(2(/)1) 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 % 87 72.5 70 68 93.7 88 90 
 

 مختصر:فني   تعليق ▪

التكوين بغغالتغغداول    إطغغاريع س حجم املتكونين الغغذين يتغغابعون تكوينغغا مع املؤسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغغة في    تعريف املؤشــــــــــــر: -

 والتدريب املنهي.

عدد املتكونين بالتداول والتدريب املنهي / العدد الجملي للمتكونين في   مجموع(املؤشــــــــــر:  طريقة احتســــــــــاب   -

 100نهاية كل سنة (*

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي/ وحدة مراقبة التصرف.مصدر املعلومات:   -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

نسبة   تاجيل  بغغ.  إنجازتم  سنة  93.7تقدر  املؤسسة  مع  لغغلتكوين  بالنسبة  املؤشر  %2020  هذا  ويبقى   .

 مرتبطا بمدى تطور الشراكة بين جهازي التكوين واإلنتاج.

 املصممةمواصفات الشهادات  عدد 4.1.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات 
2020 

(1) 

 ات إنجاز 
2020 

(2) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 2020 بتقديرات

(2(/)1) 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 50 50 95 11 50 19 -- عدد
 

 مختصر:فني   تعليق ▪

يع س هذا املؤشغغغغر قدرة املركز على االسغغغغتجابة لطلبات جهاز التكوين املنهي من مراجع التكوين    تعريف املؤشــــر: -

 الخاصة بمختلف اختصاصات التكوين في القطاعات املعنية

(  نجاز)عدد مواصغغغغغغفات الشغغغغغغهادات املنجزة/عدد مواصغغغغغغفات الشغغغغغغهادات املتوقعة لل طريقة احتســــــاب املؤشــــــر:   -

*100. 
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 ز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين/ وحدة مراقبة التصرفاملركمصدر املعلومات:   -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

 في تراجع مع املرجوة بالتقديرات مقارنة 2020 لغغسنة بالنسبة %22 .بغغ ضعيفة تقدر إنجاز نسبة تاجيل تم

 أهمها:  األسباة  من جملة إلى ذلك ويعود الفارطة بالسنة مقارنة املؤشر نتائج

 كورونا،العمل باملركز خالل فترة الحجر الص ي بسبب جائحة   توقف -

 ،2019سنة   بتقديرات مقارنة 2020 لسنة طموحة تقديرات -

  نجاز تأخر في فتا اعتمادات التنمية من قبل املصغغغغغغالح املختصغغغغغغة والذي أثر سغغغغغغلبا على تقدم اإل   تاغغغغغغجيل -

مراجع التكوين    فأليتغ املشغغغغغغغغغغغغغاركين في    «Spécialistes de contenus»بسغغغغغغغغغغغغغبغب عغدم خالص أخصغغغغغغغغغغغغغائي املحتوى  

 ملستحقاتهم من قبل املركز،

مراجع التكوين وكيفية خالصغغغها في انتظار مصغغغادقة    فأليبتعلى مسغغغتوى إعداد املقررات املتعلقة   تأخير -

وزارة اإلشغغغغراف على مشغغغغروع املقرر املتعلق  بإحدام لجنة اسغغغغتشغغغغارية  يعهد لها اقتراح املكافأة املناسغغغغبة لجميع  

املتعلق بضغغغغغغبط    1996لسغغغغغغنة   504من األمر عدد    8مراجع التكوين املعدة من قبل املركز تطبيقا للفصغغغغغغل عدد 

 ونشر كتب التكوين املنهي ووسائل  التعلمية.  فأليبتاألحكام الخاصة 

 

 التكوين املنتفعين بتكوين  اتإطار   عدد 5.1.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 

(1) 

 ات إنجاز 
2020 

(2) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
   2020 بتقديرات

(2/)(1) 
 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 1200 1200 25.3 303 1200 1070 1417 متكون 
 

 مختصر:فني   تعليق ▪

البيداغوجية والتقنية، ومسغغغغغغتشغغغغغغاري التدريب الذين شغغغغغغاركوا في   اتطار نسغغغغغغبة املكونين واإل   تعريف املؤشـــــر: -

دورات تكوينية. وهو يع س هذا املؤشغغغر قدرة املركز على االسغغغتجابة لحاجيات التكوين التي يعبر عنها طالبي 

 تكوين.  ات طار التكوين من مكونين و 

(  نجازلل التكوين املتوقعة    تاإطار التكوين املنتفعة بالتكوين/عدد    اتإطار )عدد  طريقة احتسـاب املؤشـر:   -

*100 

 املركز الوطني لتكوين املكونين وهندسة التكوين / وحدة مراقبة التصرف.مصدر املعلومات:   -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

 1200 بغغغغغ واملحددة  املرجوة بالتقديرات مقارنة 2020 لغغسنة بالنسبة % 25.بغغ تقدر إنجاز نسبة تاجيل تم

 ويعود منتفع. 303املتكونين   عدد  بله حيث املنقضية  بالسنة  مقارنة املؤشر نتائج  في  تراجع مع بالتكوين منتفع 

 :أهمها األسباة من جملة إلى ذلك
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 مخططات التكوين بسبب فترة الحجر الص ي لجائحة كورونا،  تنفيذ توقف -

للمركز إعادة برمجة دورات التكوين املعطلة مباشغغغغغغغغغغغرة بعد فترة الحجر الصغغغغغغغغغغغ ي أي خالل فترة   يتسغغغغغغغغغغغّن لم  -

التكوين بمنظومة   اتطار العمل بالحصغغغغغغغغغغغة الواحدة لتوافقها مع فترة العطلة املدرسغغغغغغغغغغغية وذلك بالنسغغغغغغغغغغغبة إل 

 التكوين املنهي،

ر اضغغغغغغغغغغغغغر أإلعداد البروتوكول الصغغغغغغغغغغغغغ ي الخاص باملركز قبل الشغغغغغغغغغغغغغروع في التكوين لتفادي    املسغغغغغغغغغغغغغتغرق   الوقص -

 جائحة كورونا.

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف: ▪

في غيغغاة منهجيغغة علميغغة مضغغغغغغغغغغغغغبوطغغة تسغغغغغغغغغغغغغما بتقييم مغغدى تحقيق الهغغدف االسغغغغغغغغغغغغغتراتيجي تحغغديغغدا، تعطي النتغغائج  

لبرنامج في املحاور االسغغغتراتيجية التي اعتمدها لتطوير املحققة على مسغغغتوى املؤشغغغرات ف رة نسغغغبية حول نجاح  ا

 أداءه.

وبغالرجوع الى مختلف املؤشغغغغغغغغغغغغغرات املتعلقغة بضغغغغغغغغغغغغغمغان النجغاعغة واملردوديغة في مختلف مراحغل التكوين، فغإنغ  يم ن 

القول بأن  املنظومة من خالل مختلف هياكلها على املسغغغغغغار الذغغغغغغحيا وذلك رغم صغغغغغغعوبة الوضغغغغغغع الذي فرضغغغغغغت  

أمول والغذي يتطلغب في السغغغغغغغغغغغغغنوات  الغذي  لم يرتقي للمغ   5.1.1جغائحغة كورونغا، ويبرز ذلغك جليغا من خالل املؤشغغغغغغغغغغغغغر  

 القادمة اعتماد منهج جديد لتحقيق أنشطت .

 على التكوين املنهي قبال: نشر ثقافة املهن وتحسين اإل2.1الهدف االستراتيجي 

في الخطة اإلصغغغغغغغغغغالحية واملتعلق بإرسغغغغغغغغغغاء منظومة وطنية     علييناغغغغغغغغغغجم هذا الهدف مع الهدف املنصغغغغغغغغغغوص 

رؤية شغغغغغغغغغاملة وموحدة، حيث أّن   إطارظومة الوطنية لتنمية املوارد البشغغغغغغغغغرية في للتكوين املنهي مدمجة ضغغغغغغغغغمن املن

في منظومغغة واحغغدة من بين أدوارهغغا الرئيسغغغغغغغغغغغغغيغغة   العغغالي  التعليمالرؤيغغة الشغغغغغغغغغغغغغغاملغغة تعني ربط التكوين املنهي بغغالتربيغغة و 

  من قبل الشغغبان  إلىتوفير ال فاءات لسغغوق الشغغغل، كما تعني تحسغغين صغغورة التكوين املنهي والتعرف املوضغغوعي 

 وعائالتهم.

 نسبة التعبئة. 1.2.1املؤشر  ❖

وحدة  

 المؤشر 

ات  إنجاز

2018 

 ات إنجاز

2019 

 تقديرات 

2020 

(1 ) 

 ات إنجاز

2020 

(2 ) 

  2020ات إنجاز

  تقديراتبمقارنة 

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 81 72.5 70 68 93.7 88 90 

 مختصر:فني   تعليق ▪

يقيس هذا املؤشغغغغغغغغر نسغغغغغغغغبة االسغغغغغغغغتجابة لعروض التكوين املفتوحة خالل السغغغغغغغغنة التكوينية   تعريف املؤشـــــــر: -

على   قبغالاملجهود الغذي تقوم بغ  املراكز لتحسغغغغغغغغغغغغغين اإلاملعنيغة خالل دورتيهغا )فيفري وسغغغغغغغغغغغغغبتمبر( وهو يع س  

 التكوين املنهي في عالقتها بمحيطها املباشر وتأثيره على استقطاة الشبان.

 100*العروض( )عدد املاجلين/عدد  طريقة احتساب املؤشر:   -

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي/ وحدة مراقبة التصرف.مصدر املعلومات:   -
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-  

 :نجازالفوارق ونسبة ال تحليل  ▪

لعروض التكوين املفتوحة خالل السغغغغغغغغغنة التكوينية املعنية بدورتيها    االسغغغغغغغغغتجابةيقيس هذا املؤشغغغغغغغغغر نسغغغغغغغغغبة  

 الشبان على التكوين املنهي.   إقبال)سبتمبر وفيفري( ويع س مدى  

، حيث بله عدد املتكونين الجدد 2020% خالل سغغغغغغغغغغغنة 68تم تحقيق نسغغغغغغغغغغغبة تعبةة للدورات التكوينية بغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ 

عرض تكوين تم توفيره للمترشغغغغغغغغحين من    33620متكونا مقابل   22752عدد   2020بصغغغغغغغغدد التكوين في آخر سغغغغغغغغنة  

 .2019منة بتقديرات  % مقارنة بنسبة التعبةة املض93.7تقدر بغ   إنجازطالبي التكوين، وهو ما يمثل نسبة  

  ومردّ % 72.5التي بلغغص    2019% مقغارنغة بغدورة فيفري  51، 2020بغدورة فيفري    نجغازاإل قغد بلغغص نسغغغغغغغغغغغغغبغة  و 

 التكوينيةاملؤسغسغات  سغير   علىوتأثيرها    19الظروف املتعلقة بانتشغار فيروس كوفيد   نجازهذا التدني في نسغبة اإل 

 8 2020-2019السنة التكوينية    تخص  استننائيةأحكام  واستصدار  إقرار الحجر الص ي   غداة

التكوين املتوفرة    حيغغغغغثجغغغغغائحغغغغغة كورونغغغغغا    تغغغغغأثيرمن    2020تسغغغغغغغغغغغغغتثنى دورة سغغغغغغغغغغغغغبتمبر  ولم   تم تحيين عروض 

 %.78  اليحو دورة هذه ال  إنجازنسبة   بلغصفيما  عرض تكوين  3100غ  ب  هاقليصوت

 

 . نسبة املنقطعين عن التكوين 2.2.1املؤشر  ❖

وحدة  

 المؤشر 

ات  إنجاز

2018 

 ات إنجاز

2019 

 تقديرات 

2020 

(1 ) 

 ات إنجاز

2020 

(2 ) 

  2020ات إنجاز

  تقديراتمقارنة ب

2020 

(2(/)1 ) 

 تقديرات 

2021 

 تقديرات 

2022 

% 15 19 22 11.25 51.13 10 10 

 مختصر:فني   قعليت ▪

وبالخصغغغغغغغوص   املنهي للتكوينجهود الذي تقوم ب  الوكالة التونسغغغغغغغية  املؤشغغغغغغغر  امليع س هذا   تعريف املؤشـــــــر: -

راكز من أجغغغل تحسغغغغغغغغغغغغغين التكوين حتى يسغغغغغغغغغغغغغتجيغغغب لحغغغاجيغغغات الشغغغغغغغغغغغغغبغغغان البيغغغداغوجيغغغة والوظيفيغغغة وجودة  امل

 الحصول على شهادة ختم التكويناملرحلة التكوينية و   قدمة لحثهم على مواصلة كاملاملالخدمات  

 100* )لينالعدد الجملي للمنقطعين/العدد الجملي للماج(:  طريقة احتساب املؤشر -

 وحدة مراقبة التصرف. /الوكالة التونسية للتكوين املنهي:  مصدر املعلومات -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

 في طريقة االحتساة: ة اليالتتم االتفاق على اعتماد الطريقة 

ديسمبر  =    أ شهر  في  التكوين  بصدد  املتكونين  سنوات    2019عدد  ترسيمهم  تم    2019و  2018الذين 

 2022و  2021سنوات  إلىوسيواصلون التكوين 

   2020عدد نفس فةة املتكونين املذكورين أعاله املتبقين بصدد التكوين في شهر ديسمبر =  ب

 
8

املنهي      التكوين  عغغغغغغغدد)مقرر وزير  في    3481والتشغغغغغغغغغغغغغغيغغغغغغغل  أحكغغغغغغغام    2020مغغغغغغغاي    14املؤرخ  بضغغغغغغغغغغغغغبط  التكوينيغغغغغغغة   اسغغغغغغغغغغغغغتننغغغغغغغائيغغغغغغغةاملتعلق  السغغغغغغغغغغغغغنغغغغغغغة   تخص 

 على أقص ى تقدير(. 2020إلى موفى أكتوبر  2020من غرة جوان  ابتداءالسنة التكوينية  استخناف، على 2019-2020 
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 100ب ( / ) أ ( *   –) أ 

ال يع س في   االنخفاض%. هذا  11.26بجهاز التكوين املنهي بالوكالة    2020وبلغص نسغغغغغغغغغبة املنقطعين سغغغغغغغغغنة

مقارنة بغغغغغغغغغغغغالتقديرات و نما جاء نتيجة لعدم   2020لسنة  عن التكوين بالوكالة   االنقطاعنسبة    انخفاضالحقيقة 

بالنسغبة للمتكونين وذلك مراعاة للوضغع مزيد املرونة في التكوين والحضغور    واعتمادالتشغدد في تاغجيل الغيابات  

 .تكونين والعاملين باملراكزالص ي العام للم

ويجدر التذكير ان الوكالة شغغغغغغغغغغغغغرعص بعد في تركيز منظومة معلوماتية مندمجة باملراكز حيث انطلقص منذ  

وسغغغغغغغتم ن عمليات التاغغغغغغغجيل عن بعد لطالبي الترشغغغغغغغح ملتابعة التكوين بمختلف مراكز الوكالة،  2019جوان   10

املنظومة املعلوماتية من الحصغغغغغغغغغول على جميع املعطيات اإلحصغغغغغغغغغائية بصغغغغغغغغغفة حينية وأكثر دقة ومن بينها متابعة  

 نسبة املنقطعين عن التكوين حتى يتسنى تحليلها للوقوف على أهم أسبابها بغاية إيجاد الحلول املناسبة.

 تمتعين بمنحة التكوين. املنسبة   3.2.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات 
2020 

(1) 

 ات إنجاز 
2020 

(2) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 2020 بتقديرات

(2(/)1) 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 % 10 23 20 29.4 147 24 24 
 

 مختصر: فني  تعليق ▪

التي تت فل بها الدولة  و د  60بغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ   املقدرةالذين يتمتعون بمنحة التكوين  املتكونيننسغغغغغغغغغغغغبة    تعريف املؤشـــــــــــر: -

 .ملراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين املنهياملرسمين با  االختصاصات ذات األولوية  لفائدة متكوني

 100*) للمتكونيناملنتفعين باملنحة/ العدد الجملي   عدد (:طريقة احتساب املؤشر -

 الوكالة التونسية للتكوين املنهي/ وحدة مراقبة التصرف.مصدر املعلومات:   -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

على صرف منا   2020، عملص الوكالة خالل سنة  2019سنة    الحاصلالتأخير    إنجازالحرص على   إطارفي 

 :اليالتعلى النحو  ينمتكّون 4505دينارا لفائدة    2961444بمقدار جملي 

 

تاريخ  الدورة 
 نجاز اإل 

عدد 
 المراكز 

عدد 
 المنتفعين 

 للمنحة بالدينار  الجملي المبلغ
 المجموع 2020 2019 2018

فيفري   2018فيفري 
2020 52 763 361342 252116 - 613458 

سبتمبر  
2018 

فيفري  
2020 77 2912 542868 1258028 - 1800896 

ديسمبر  2019فيفري 
2020 55 830 - 397944 149146 547090 

 2961444 149146 1908088 904210 4505 المجموع 
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  وبسغبب جائحة الكورونا  
ّ
 يتسغّن لم إذ    بل جعل الوضغع أكثر سغوءا كان من الصغعب تقليص التأخيرغير أن

حيث تّم االكتفاء بمرافقة املراكز في دراسغغغغغغغة امللفات وتضغغغغغغغمين املعطيات بالتطبيقة   2019خالص دورة سغغغغغغغبتمبر  

فتا    على مسغغغغتوى الغغغغغغغغغغغغغغغغغغتأخير الحاصغغغغل فضغغغغال عن   التي أ غغغغحص غير قادرة على اسغغغغتيعاة طاقة املتكّونين املتزايدة.

(. إذ تّم عقغغد جلسغغغغغغغغغغغغغغات عمغغل قصغغغغغغغغغغغغغغد تحقيق التوازن بين  2020)خالل أكتوبر    اتعقيغغدر  األمو   والغغذي زادامليزانيغغة  

 االعتمادات املفتوحة والتعهدات الدفوعات.

نوا من سغغغغغغغغغغحب منحهم
ّ
ذين لم يتم 

ّ
فقد تّم  املحّددة،من مكاتب البريد في اآلجال    وتبعا ملطالب املتكّونين ال

والتابعة   2019-2018-2017-2016-2015-2014-2013  إعادة صغغغرف الحّواالت الراجعة دون خالص للسغغغنوات

 2016سغغغغغغبتمبر   2016فيفري   2015سغغغغغغبتمبر   2015فيفري   2014سغغغغغغبتمبر   2014فيفري   2013لدورات سغغغغغغبتمبر  

   ا.دينار  1123240وذلك بمقدار  2017سبتمبر   2017فيفري  

 منحة التكوين السنوي لتوزيع ال
 المنتفعين  2020 المؤهلين الدورة 

 0 21 2017سبتمبر 
 0 229 2018فيفري 
 0 1482 2018سبتمبر 
 716 716 2019فيفري 
 0 4000 2019سبتمبر 
 0 1000 2020فيفري 
 0 4000 2020سبتمبر 

 716 11448 المجموع 
 38938 *2020العدد الجملي للمتكّونين لسنة 

 1.84 29.40 قيس األداء  مؤشر
 

 الهدف:تحليل وتفسير مدى تحقيق   ▪

االقبال على التكوين املنهي من أهم التوجهات االسغغغتراتيجية للمنظومة الوطنية    نشغغغر ثقافة املهن  وتحسغغغينيعتبر 

للتكوين باعتبار دورها الرئيسغغغ ي في الرفع من التشغغغغيلية وتطوير كفاءة  الشغغغباة املقبلين على العمل واالسغغغتثمار،  

وهذا  %11وحصغغغغغغغغغغغر نسغغغغغغغغغغغبة املنقطعين في حدود    %90وقد نجحص املنظومة في تحقيق نسغغغغغغغغغغغبة تعبةة تجاوزت ال  

االقتصغغغغغغغادي والصغغغغغغغ ي الذي تمر ب  البالد. وبالتالي تع س املؤشغغغغغغغرات نجاح  انجاز في حد ذات  بالنظر الى الوضغغغغغغغع

 البرنامج في بلوغ أهدافها.
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 تطوير التكوين املستمر والترقية املهنية   3.1الهدف االستراتيجي 

السغابقة لبرنامج التكوين املنهي ويتضغمن جزءا كبيرا من محتوى الهدف  وهو هدف مسغتقر في كافة الصغيه  

تمويل التكوين املنهي نحو ت ريس مبدأ التعلم  تطوير منظومة في الخطة اإلصالحية واملتعلق بغغغغغغغغ   علي املنصوص  

التمويل املوضوعة لفائدة التكوين املستمر بالخصوص  آلياتمدى الحياة  باعتبار كثرة  

 التكوين املستمر   بآلياتعدد املؤسسات املنتفعة  1.3.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) تقديراتالب

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 5000 4800 29 *797 2753 2540 3034 مؤسسة

بالنسبة لحقوق الاحب  2020تعتبر إنجازات   التكوين الجماعي  إتمام عمليات  الى حين  البيداغوجية واملالية   أولية   ودراسة جميع ال شوفات 

بالنسبة للتسبقة على األداء وبالتالي فان اإلنجازات مرشحة لالرتفاع.

 مختصر: فني  تعليق ▪

 ،التكوين املستمر  بآلياتاملنتفعة   االقتصاديةيقيس هذا املؤشر عدد املؤسسات    تعريف املؤشر: -

 ،تمويل التكوين املستمر  بآلياتمجموع عدد املؤسسات املنتفعة  طريقة احتساب املؤشر:   -

 .الوحدات الجهوية التابعة للمركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنيةمصدر املعلومات:   -

 

 املشاركات ألعوان املؤسسات االقتصادية في عمليات التكوين املستمر   عدد 2.3.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) تقديراتالب

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 252000 240000 99 24957 25232 26168 112321 مشاركة

 :2.3.1فني مختصر للمؤشر  تعليق ▪

 املستمر  املؤسسات االقتصادية في عمليات التكوينيقيس هذا املؤشر عدد املشاركات ألعوان    تعريف املؤشر: -

 مجموع عدد املشاركات ألعوان املؤسسات االقتصادية في عمليات التكوين املستمر طريقة احتساب املؤشر:   -

 الوحدات الجهوية التابعة للمركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية مصدر املعلومات:  -

 : 2.3.1و 1.3.1بالنسبة للمؤشرين  نجاز تحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

، حيث 2019الجماعية الخاصة بسنة    التكوينية البرامج    إنجازمواصلة    2020تم خالل سنة    حقوق السحب:  آلليةبالنسبة   •

هذه النسب    عدد املشاركات وتبقىمن حيث    %  99من حيث عدد املؤّسسات و  %68مقارنة بالتقديرات    نجازبلغص نسبة اإل 
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( على تمويل  2020ديسمبر    31غاية    إلىاتفاقية حيث تمص املصادقة )  11وأن  تم إبرام    لالرتفاع علماقابلة  

 مؤسسة.   420مشاركة لفائدة  1870

سغغغغات   % 29مقارنة بالتقديرات    نجازاإل ، فقد بلغص نسغغغغب  2020أما بالنسغغغغبة لسغغغغنة   من حيث عدد املؤسغغغغّ

اتفغاقيغات    03اتفغاقيغة جهويغة و 14إمضغغغغغغغغغغغغغاء    2020خالل سغغغغغغغغغغغغغنغة  تم  عغدد املشغغغغغغغغغغغغغاركغات. علمغا وأنغ   من حيغث    %  99و

مؤسغغغغغغغغسغغغغغغغغة، في انتظار القيام باسغغغغغغغغتشغغغغغغغغارات من قبل الشغغغغغغغغريك املنهي   1612مشغغغغغغغغاركة وتخص    3462وطنية لفائدة 

 .نجازالختيار الهياكل التكوينية التي ستكلف باإل 

سبقة  آلليةبالنسبة   •
ّ
  واملاليةالبيداغوجية    ال شوفاتتمص خالل هذه الفترة مواصلة دراسة    على األداء:  الت

  2015 وكذلك املطالب التذحيحية واعتراضات املؤسسات بعنوان سنوات   2018و  2017بعنوان سنوات  

 . 2018و  2017و 2016و

 :التصحيحيةواملطالب  االعتراضات  -

سغغغغغغغغغغغبتمبر  خالل  89وبعد انعقاد اجتماع اللجنة الوطنية عدد   20199لسغغغغغغغغغغغنة   228بعد صغغغغغغغغغغغدور األمر عدد 

األمر واعتبغغغارهغغغا مطغغغالغغغب  هغغغذا  التي تقرر خاللهغغغا معغغغالجغغغة بقيغغغة االعتراضغغغغغغغغغغغغغغغات الواردة قبغغغل تغغغاريخ صغغغغغغغغغغغغغغغدور    2019

عرضغها على أنظار اللجنة الداخلية التخاذ القرارات املناسغبة  و   ااعتراضغ   130، تم تقييم 144تذغحيحية وعددها  

-2015واالعتراضغغغغغات لسغغغغغنوات    التذغغغغغحيحيةاإلحصغغغغغائيات املتعلقة باملطالب  ويتضغغغغغمن الجدول املوالي    في شغغغغغأنها.

2019. 

 التكوين املستمر املوجه لألفراد  إطار عدد املرسمين في  3.3.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات 
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) تقديراتالب

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 11000 12000 93 9320 10000 9888 8855 مرسم

 مختصر: فني  تعليق ▪

 يقيس هذا املؤشر عدد املنتفعين بالتكوين املستمر املوج  لألفراد  تعريف املؤشر: -

 مجموع عدد وصوالت الترسيمطريقة احتساب املؤشر:   -

 للشغل التابعة للمركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية عليامعاهد الترقية المصدر املعلومات:   -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

مقارنة باألهداف   % 93تقدر بغغغغغغغغغغغغغغغغ    إنجازأي بنسغغغبة   9320، 2020بله العدد الجملي للمرسغغغمين خالل سغغغنة  

مين خالل سغنة    10000) ما(. ويتوزع العدد الجملي للمرسغّ سغات   2020مرسغّ وبمراكز الّتكوين  العالي التعليمبمؤسغّ

 يلي:املنهي حسب نمط الّتكوين كما 

 
املتعلق   2009فيفري  2املؤرخ في    2009لسغغغغغغغغغنة  292 األمر عدد يتعلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغق بتنقيا و تمام 2019مارس  5 مؤّرخ في 2019  لسغغغغغغغغغنة 228عدد  حكومي أمر 9

بضغغغبط مجال تطبيق التسغغغبقة على األداء على التكوين املنهي ونسغغغبتها وطرق وشغغغرو  االنتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق الاغغغحب وطرق وشغغغرو   

 االنتفاع بها
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الجملي  العدد 
 رّسمين للم

 مع مراكز الّتكوين المهني  العالي  التعليممع مؤّسسات 
عبر الدروس 

 المسائية
التكوين  عبر 

 عن بعد 
تكوين رافع  
 للكفاءات 

عبر الدروس 
 المسائية

عبر التكوين  
 عن بعد 

تكوين رافع  
 للكفاءات 

9320 
125 5905 54 365 2149 722 

6084 3236 
 

اتفغغاقيغغة خالل سغغغغغغغغغغغغغنغغة   210)مقغغابغغل    2020ديسغغغغغغغغغغغغغمبر    31غغغايغغة    إلى  اتفغغاقيغغة  220  بله العغغدد الجملي لالتفغغاقيغغات

 . العالي التعليممع مؤسسات   101مبرمة مع مراكز التكوين املنهي و  119( منها 2019

اتفاقيغات   05، منها اتفاقية واحدة عبر الدروس املسغغغغغغغغغغغغغائية وجديدةاتفاقيات   10إبرام    2020خالل سغغغغغغغغغغغغغنة   تم

اعتمغغاد أنمغغا   املركز نحو  وا غغغغغغغغغغغغغح من  توجغغّ     في  اتفغغاقيغغات للتكوين الرافع لل فغغاءات،  04عبر التكوين عن بعغغد و

تراجع في    ولوحظهغغغذا    سغغغغغغغغغغغغغتجغغغابغغغة لحغغغاجيغغغات العغغغاملين من التكوين في مختلف القطغغغاعغغغات.وامرونغغغة  تكوين أكثر  

 إلى:إمضاء االتفاقيات الجديدة مقارنة بالسنوات الفارطة ويعود ذلك  

  ،19تأجيل عقد العديد من جلسات العمل بسبب جائحة  كوفيد  -

مراجعغغغة   حين  إلىعغغغدم إبرام اتفغغغاقيغغغات جغغغديغغغدة في مجغغغال التكوين الرافع لل فغغغاءات بمراكز التكوين املنهي،   -

بطلغغب من الوكغغالغغة التونسغغغغغغغغغغغغغيغغة للتكوين التكلفغغة )حتى يتسغغغغغغغغغغغغغنى تغطيغغة    كلفغغة تكوين هغغذا النمط نحو الترفيع

 .وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي  إمضاء االتفاقيتين تحص إشراف ااملنهي(، ما عد

مقارنة بالعدد الجملي    %  35، 2020اتفاقية جديدة بلغص نسغغبة االتفاقيات املفعلة خالل سغغنة   17ورغم تفعيل 

 بسبب:لالتفاقيات، وذلك  

 تراجع عدد االتفاقيات املفعلة عبر الدروس املسائية، -

  ،19عدم تجديد فتا أقسام جديدة ببعض مراكز التكوين املنهي بسبب جائحة  كوفيد  -

 نظرا لغ : العالي  التعليممؤسسات  فتا بعض األقسام ب تأجيل -

انتظار تأهيل البرامج العلمية عن طريق اللجنة القطاعية للدراسغغغغغغغغغات الت نولوجية بعد صغغغغغغغغغدور توضغغغغغغغغغيا من  •

 ،2019نوفمبر  04والبحث العلمي بتاريخ   العالي التعليموزارة  

 للدراسات الت نولوجية،  انتظار دراسة ملفات طالبي التكوين واإلذن لهم بالتاجيل من طرف اإلدارة العامة •

مراجعة مقدار سغغغغغغغغغغاعة تأجير األسغغغغغغغغغغاتذة ونفقات التصغغغغغغغغغغرف نحو الترفيع    إلى العالي  التعليمدعوة مؤسغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغات   •

 يتسنى فتا األقسام،ل



25 

 

عزوف املكونين ذوي الخبرة  إلىبدء تطبيق الصغيغة الجديدة لالتفاقيات مع مراكز التكوين املنهي أدى   •

انجر عن  إيقاف قبول أقسام   حفزاملغير  عن مواصلة تأمين التكوين املستمر بسبب معلوم الساعة  

 ترة التكوين،تمديد ف إلىلفترات متفاوتة ستؤدي    الجاري تكوين الجديدة في بعض املراكز وانقطاع  

 الترفيع في ساعة تأجير املكونين. إلىدعوة مراكز التكوين املنهي  •

 واالختصاصات األقسام املفتوحة   -

بله عدد األقسغغغغغام املفتوحة  و يعمل املركز على تنويع عروض التكوين اسغغغغغتقطاة عدد أكبر من املرسغغغغغمين، 

بمراكز    25و العالي التعليمبمؤسغغغغغغسغغغغغغات   56  اقسغغغغغغما جديدا منه 81حيث تم فتا    اقسغغغغغغم 260، 2020خالل سغغغغغغنة  

اختصغغغغغاص بالتكوين املنهي  50اختصغغغغغاصغغغغغا منها   116، 2020وبله عدد االختصغغغغغاصغغغغغات خالل سغغغغغنة   التكوين املنهي.

من   ااختصغاصغ  19وبله عدد االختصغاصغات بالتكوين الرافع لل فاءات   العالي التعليماختصغاص بمؤسغسغات    66و

موزعة على اختصغغغغغغغغغغغغاص جديد   18فتا أقسغغغغغغغغغغغغام جديدة في   2020تم خالل سغغغغغغغغغغغغنة  و   . االختصغغغغغغغغغغغغاصغغغغغغغغغغغغاتجملة هذه  

 .ومراكز التكوين املنهي بأنما  مختلفة العالي التعليممؤسسات  

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف: ▪

مجغغال التكوين املسغغغغغغغغغغغغغتمر نجغغاح الفغغاعغغل العمومي بلوغ أداء جيغغد على مسغغغغغغغغغغغغغتوى    تحقيقهغغا فيتع س نتغغائج التي تم  

، وذلك رغم الوضغغع الوبائي الذي يؤثر بصغغفة مباشغغرة على طبيعة نشغغا  املركز.  محاور التقييم التي تم اعتمادها

لخصغغغوصغغغية    الى حدود تاريخ اعداد التقرير فإن تحيين املؤشغغغر )نظرا %30لم يتجاوز الغغغغغغغغغغغغغغغغ  1.3.1ورغم أن املؤشغغغر  

 احتساب  كما تم توضيا ذلك( سياجل نسب انجاز عالية.

 تطوير حوكمة جهاز التكوين املنهي   :4.1الهدف االستراتيجي 

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

 شمل من مصطل ي التسيير والقيادة. املنهي ، وذلك بإدراج مصطلح الحوكمة ضمن  باعتباره أ 

 

 صك التكوين  بآليةاملنتفعين عدد   1.4.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) تقديراتالب

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 3000 2000 7.29 280 3840 80 40 عدد
 

 فني مختصر:  تعليق ▪

ــر: - أو يتلقون تكوينا في مؤسغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغات التكوين   اعدد الشغغغغغغغغغغغبان الذين تلقو يقيس هذا املؤشغغغغغغغغغغغر    تعريف املؤشــــــــ

 الخاص املشاركة في برنامج صك التكوين األساس ي بعنوان السنة الجارية )جدد ومواصلين(

 تجميع عدد املنتفعين.طريقة احتساب املؤشر:   -
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 اإلدارة العامة للشراف املزدوج على التكوين واإلشراف على قطاع التكوين الخاصمصدر املعلومات:   -

 

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

منتفعا في برنامج  صغغغك التكوين األسغغغاسغغغ ي  باعتبارهم منتفعين مواصغغغلين في  280تاغغغجيل  2020تّم سغغغنة  

. وعلى الرغم من االرتفاع النسغغغغبي املاغغغغجل على %7.29بلغص   إنجازأي بنسغغغغبة   2018ناغغغغخة البرنامج لسغغغغنة    إطار

يا.   2019مستوى عدد املنتفعين مقارنة بسنة  
ّ
  ال يزال متدن

ّ
 :لألسباة التاليةإال أن

 مثلما تمص برمجت ، 2018مؤسسات التكوين املنهي الخاصة على البرنامج في ناخت  لسنة  إقبال عدم  -

تداعيات جائحة كورونا على  توقيا من  ،  2020نة  وكذلك ناخت  لس   2019تأجيل ناخة البرنامج لسنة   -

وفيما بعد الحجر الص ي املوج ،    2020التكوين، حيث تّم إقرار الحجر الص ي الشامل في شهر مارس  

استرجاع    تعذر بسبب العطلة الصيفية.    معتاريخ إعادة فتا مؤسسات التكوين املنهي    تزامن  فضال عن

 النسق العادي للتكوين. 

 : التاليةالعوامل  إلىمؤسسات التكوين املنهي الخاصة على املشاركة في البرنامج   إقبالويرجع ضعف 

 كلفة التكوين غير محّفزة،  -

ل حافزا للمشاركة في البرنامج، -
ّ
 عدد مواطن التكوين املخّول لكل مؤسسة تكوينية ضعيف وال يشك

  استثمار   تحد من الرغبة باملخاطرة فيمدة مشاركة املؤسسات التكوينية في البرنامج محدودة في الزمان   -

 ، ال يخول توفير مستلزمات التكوين في املستقبل غير مطمئن

املؤسسات التكوين املنهي الخاصة مراجعة الوثائق املطلوبة ذات العالقة بالجباية والضمان    وتدعو -

ها غير إقصائية خالل الدراسة األولية لطلب املشاركة وربطها بعملية الحصول  االجتماعي عبر جعل

 على املوافقة األولية لتقديمها فيما بعد بهدف الحصول على املوافقة النهائية. 

 : نسبة تغطية التفقد الختصاصات التكوين املقيس الناشطة2.4.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات 
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) تقديراتالب

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 ---  ---  ---  ---  %25 ---  ---  نسبة

 مختصر: فني  تعليق ▪

نسغغغغغغغغغغبة تغطية نشغغغغغغغغغغا  التفقد والتدقيق البيداغو ي بالنظر للمراجع  يقيس هذا املؤشغغغغغغغغغغر    تعريف املؤشـــــــــر: -

املعتمدة للهياكل الخاصغغغغة الناشغغغغطة في مجال التكوين املقيس. واملتوج بشغغغغهائد معترف بها وصغغغغادر في شغغغغانها  

 قرارات تنظير سارية املفعول.
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/ جملة الهياكل    )عدد هياكل التكوين الخاص التي شغغغغغغغغغغغملها التفقد أو التدقيقطريقة احتســـــــــــاب املؤشـــــــــــر:   -

 % 100 *الخاصة التي توفر تكوينا مقّيسا(  

 مصدر املعلومات:   -

 اإلدارة العامة للتفقد والتدقيق البيداغو ي •

 مصالح اإلدارات الجهوية املعنية بمتابعة تنظيم التكوين املقيس •

اإلدارات املركزية املعنية باإلشغغغغغغغراف املزدوج على تنظيم التكوين في مجاالت خصغغغغغغغوصغغغغغغغية ومعالجة   •

 .مطالب تنظير شهائد ختم التكوين ومتابعة شؤون املتكونين

 :نجازالفوارق ونسبة ال  تحليل ▪

ضغغغغغغغغمن املشغغغغغغغغروع السغغغغغغغغنوي لألداء لسغغغغغغغغنة    الجديد واملقترحاسغغغغغغغغتخدام واعتماد نتائج هذا املؤشغغغغغغغغر  بدء  تعذر 

، إذ لم يتسغغغغغغغغغغغغغن تأمين االنتدابات املتأكدة واملنتظرة واملتعثرة منذ سغغغغغغغغغغغغغنوات وتم اإلبقاء على عدد املتفقدين 2020

فحسغغغغغغب( علما وأن امللف قيد املعالجة على مسغغغغغغتوى الوزارة والتنسغغغغغغيق   02دون تغيير )متفقدين ميدانيين اثنين 

ما شغغغغهدت هياكل التكوين كاملعتاد نسغغغغقا تصغغغغاعديا على مسغغغغتوى اإلحداثات الجديدة  جار لحل هذا اإلشغغغغكال، في

بعض مهمات تفقد ميداني واسغغغغغتبدالها باملعالجة عن بعد بالتنسغغغغغيق مع مصغغغغغالح   إنجازبمختلف الواليات وتعذر  

 جائحة. سبب الاإلدارات الجهوية بسبب صعوبة التنقل في ظل الظرف الص ي الخاص ب

 دى تحقيق الهدف:تحليل وتفسير م ▪

وفعال بالرجوع الى نتائج املؤشرات فإن  تم تاجيل صعوبة في تحقيق أهداف تطوير حوكمة جهاز التكوين املنهي.  

الحكومة   رئاسغغغغغغغغغغةوالذي تسغغغغغغغغغغعى املهمة لحل  مع مختلف مصغغغغغغغغغغالح    بانتداة املتفقدينهنا  اشغغغغغغغغغغكال مرتبط    فان 

وكذلك الجانب املتعلق بصغغغغغك التكوين الذي مازال يتراوح بين االنتقال من الصغغغغغيغة القديمة الى تفعيل الصغغغغغيغة 

الجديدة. وبالتالي هنا  مجهود مطلوة في مراجعة املؤشغغغغغغغغغغغرات من ناحية وتجاوز اإلشغغغغغغغغغغغكاليات الفعلية املوجودة  

 والتي تتجاوز في بعض األحيان مجال قرار املهمة.

 

 تنفيذ ميزانية البرنامجم  ديتق  -2
 

  نجاز أد تعهدا ودفعا، وقد بلغص نسغغغغغغغغغبة اإل 497954 ، مبلغا قدره2020البرنامج خالل سغغغغغغغغغنة    ميزانيةبلغص 

ن تنفيذ امليزانية شغغغغغهد صغغغغغعوبات على مسغغغغغتوى نفقات االسغغغغغتثمار ونفقات  أ، 3دفعا. ويبرز الجدول رقم   97.27%

 دفعا. %81.89و %8.03ات بلغص تباعا  إنجاز التدخالت حيث تم تاجيل نسبة  

 نفقات التأجير:  ▪

على مسغغغغغغغغغتوى كل   للتأجيرحيث تم اسغغغغغغغغغتهال  كل االعتمادات املخصغغغغغغغغغصغغغغغغغغغة   %99.97  نجازاإل   نسغغغغغغغغغبةبلغص 

  باسغغتنناء (  والتكوين املسغغتمرالتكوين وهندسغغة التكوين    وتكوين أطراألنشغغطة )التكوين األسغغاسغغ ي والتدريب املنهي 
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جر بسغبب  مباله بسغيطة على مسغتوى نشغا  قيادة ومسغاندة جهاز التكوين املنهي، تهم أسغاسغا االقتطاعات من األ 

 والنقل.لحاق  ملسندة بعنوان مرض طويل األمد واإلمومة والعطل االغيابات الغير مشروعة وعطل األ 

 التسيير: نفقات  ▪

أد لم يتم اسغغغتهالك  على مسغغغتوى نشغغغا  التكوين 500ويعود الفارق إلى مبله  %98.61  بلغص نسغغغبة اإلنجاز

التكوين املسغغغغغغغغغغتمر املوج  لألفراد    إطاراملسغغغغغغغغغغتمر واملتعلق بنفقات الترقية املهنية. حيث تراجع عدد املرسغغغغغغغغغغمين في 

تراجع إلى  تمص برمجتهم. ويعود هذا ال  10000مرسغغغغغغغغغغغغما مقابل   9320( ليبله  3.3.1املؤشغغغغغغغغغغغغر   %93)نسغغغغغغغغغغغغبة اإلنجاز  

فقط(، )أنظر تحليل  %35تقلص عدد االتفاقيات الجديدة املمضغغغغغاة إلى جانب تقلص عدد االتفاقيات املفعلة )

 (.3.3.1إنجازات املؤشر

 

 نفقات التدخالت:  ▪

نفقات التدخل العمومي ونفقات مختلف مشغغغغغغغغغغغغاريع التنمية للمؤسغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغات  التدخالت على   قسغغغغغغغغغغغغميحتوي  

 العمومية الغير خاضعة ملجلة املحاسبة العمومية.

 كاالتي:  نجاز، موزعة بين مختلف األنشطة حسب نسبة اإل %83 نجازوقد بلغص نسبة اإل 

 (، 3نشا  رقم املستمر )بالنسبة للتكوين  93% -

 (، 4بالنسبة لقيادة ومساندة جهاز التكوين املنهي )نشا  رقم  83% -

 (، 1بالنسبة للتكوين املنهي األساس ي والتدريب املنهي )نشا  رقم  82% -

 (، 2نشا  رقم التكوين )بالنسبة لتكوين أطر التكوين وهندسة  48% -

رقم  ي النشا   أن  املكو   2الحظ  لتكوين  الوطني  العمومي  املركز  بالفاعل  التكوين  املتعلق    نين وهندسة 

الجزئي ملشاريع التنمية املمولة    نجاز اإل   إلىبالنسبة للتدخالت ويعود ذلك باألساس    إنجاز سجل أضعف نسب  

 . (%0( وعلى موارد القروض الخارجية )%65على املوارد العامة للميزانية ) 

 ملشاريع التنمية املمولة على املوارد العامة للميزانية:  بالنسبة ▪

تمغص برمجغة    1200ا من جملغة متكونغ  303التكوين    ات طغار تراجع عغدد املكونين و  إلى  اذلغك أسغغغغغغغغغغغغغاسغغغغغغغغغغغغغ   زى ويع

 ، وذلك نتيجة:%25تساوي    إنجازأي بنسبة   تكوينهم

 كورونا، توقف تنفيذ مخططات التكوين بسبب فترة الحجر الص ي لجائحة  -

برمجة دورات التكوين املعطلة مباشرة بعد فترة الحجر الص ي أي خالل فترة العمل بالحصة الواحدة    تعذر -

 التكوين بمنظومة التكوين املنهي، اتطار لتوافقها مع فترة العطلة املدرسية وذلك بالنسبة إل 

 .ينإلعداد البروتوكول الص ي الخاص باملركز قبل الشروع في التكو   املستوجب الزمني الحيز -
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عداد مراجع التكوين املعتمدة  بلوغ األهداف املنشغغودة بالنسغغبة إل عدم  إلى  نجازيرجع ضغغعف نسغغبة اإل   كما

 عدد مواصغغغفات الشغغغهادات املصغغغممة  تراجعا كبيرا مقارنة بالسغغغنة الفارطة اذ سغغغجل   4.1.1حيث سغغغجل املؤشغغغر  

 :التاليةألسباة  لذلك  و من جملة االعتمادات املرسمة،   %52.2أي ما يقارة   %22 بغ  إنجازنسبة  

 ئحة كورونا، العمل باملركز خالل فترة الحجر الص ي بسبب جا  توقف -

 ،2019سنة  بتقديرات مقارنة 2020 لسنة طموحة تقديرات -

بسبب    نجازتأخر في فتا اعتمادات التنمية من قبل املصالح املختصة والذي أثر سلبا على تقدم اإل   تاجيل -

املحتوى   أخصائي  خالص  في    «Spécialistes de contenus»عدم  التكوين    تأليفاملشاركين  مراجع 

 ملستحقاتهم من قبل املركز،

املتعلقة    تأخير - املقررات  إعداد  انتظار مصادقة    بتأليفعلى مستوى  في  التكوين وكيفية خالصها  مراجع 

وزارة اإلشراف على مشروع املقرر املعروض على أنظارها باقتراح من اإلدارة العامة للمركز واملتعلق  بإحدام  

له يعهد  استشارية   تطبيقا  لجنة  املركز  قبل  من  املعدة  التكوين  مراجع  لجميع  املناسبة  املكافأة  اقتراح  ا 

ونشر كتب التكوين    بتأليفاملتعلق بضبط األحكام الخاصة    1996لسنة    504من األمر عدد    8للفصل عدد  

 املنهي ووسائل  التعلمية. 

حيث تم اإلعالن عن   ةاملرصود  يتم استهال  االعتماداتكذلك بالنسبة لتعزيز اسطول السيارات فان  لم  

ثانية عبر   ثم اإلعالن عن استشارة  بنتيجة غير مثمرة  الخط  العمومي على  الشراء  أولى عبر منظومة  استشارة 

 منظومة الشراء العمومي على الخط وعبر الذحف بنتيجة غير مثمرة.   

مشغغغغغغروع    نجازأد إل  500والباله قدرها    وبالنســـــبة ملشـــــاريع التنمية املمولة عبر موارد القرو، الخارجية 

تنفيذ برنامج    إطارمركز تكوين منهي قاطرة على أحواضغغغغغغغغغغغغغها االقتصغغغغغغغغغغغغغادية واالجتماعية  في   16 دعم انفتاح عدد  

اإلعالن عن طلغب  املمول بقرض من الوكغالغة الفرنسغغغغغغغغغغغغغيغة للتنميغة.  فقغد تم    «PAFIP» املنهي  دمغاجدعم التكوين واإل 

 أورو كما 000 782 1بقيمة تقديرية تبله   عمومية للدراسات صفقة نجازتقاء إل عروض دولي مضيق مسبوق بان

  إلىا من قبل لجنة الصغفقات ذات النظر وممول املشغروع  عليهللعروض املصغادق    إلىأفضغص نتائج الفرز الفني وامل

دينارا   558 396 4أورو أي ما يعادل تقريبا بالعملة التونسغغغغغغية   066 351 1قبول الفائز بالصغغغغغغفقة بمبله يسغغغغغغاوي  

 تونسيا واملركز بصدد مناقشة بنود عقد الصفقة مع صاحب العرض الفائز قبل إبرام الصفقة والتعهد بها.

للمشغغغغغغغغغغغغغروع بسغغغغغغغغغغغغغبب جائحة كورونا أوال ثم   واملاليةات املادية  نجاز وقد تم تاغغغغغغغغغغغغغجيل تأخير على مسغغغغغغغغغغغغغتوى اإل 

حول االسغغغغغغغغغتشغغغغغغغغغارة املوجهة من قبل املركز للدارة العامة للدراسغغغغغغغغغات والتشغغغغغغغغغريع الجبائي بخصغغغغغغغغغوص انتظارا للرد  

 املستوجبة املوظفة على تنفيذ املشروع.  األداءات

تم تقريبا تحقيق األهداف املرسغغغغومة وبلوغ   : التكوين األســــاوــــري والتدريب املنهي1بالنســــبة للنشــــا  رقم 

هم وهم إنجاز مشغغغغغغغروعين لم يتم التقدم في  إلىعلى مسغغغغغغغتوى التدخالت ويعود الفارق   %82تقدر ة    إنجازنسغغغغغغغبة  

 :التواليعلى 
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 أد(،6000إعادة هيكلة مركز التكوين والتدريب املنهي بالكاف املمول على البنك اإلسالمي ) -

 أد(.5000التكوين في الصناعات الغذائية ببنزرت ) ومركز -

بعض   إلى، ويعو د ذلك  %83  نجاز، بلغص نسبة اإل التكوين املنهي: قيادة جهاز  4بالنسبة للنشا  رقم  

 ( 1.4.1)أنظر تحليل املؤشر  املباله البسيطة التي لم يتم صرفها في برنامج صك التكوين املنهي.

 : االستثمار نفقات ▪

تتكون نفقغات االسغغغغغغغغغغغغغتثمغار تبعغا للهيكلغة الجغديغدة نفقغات التنميغة الخغاصغغغغغغغغغغغغغة بغاملصغغغغغغغغغغغغغالح املركزيغة بغاعتبغار ان 

  لن يسغغغغتأثر هذا القسغغغغم بنسغغغغبة كبيرة من االعتمادات.   وبالتاليمشغغغغاريع الهياكل العمومية تدرج بقسغغغغم التدخالت  

عة بالتسغغغغغغغغغغغغاوي بين تمويل  أد موز 400حيث تمص برمجة  .%0.03ضغغغغغغغغغغغغعيفة جدا بلغص   إنجازوقد سغغغغغغغغغغغغجلص نسغغغغغغغغغغغغبة 

أد 0.1ل ن لم يتم صغغغغرف سغغغغوى   بنفس املشغغغغروع.  واألداءات الخاصغغغغة  PAFIP-املنهي   دماجبرنامج دعم التكوين واإل 

 باملراكز، أوشغغغغغغغال تهيةة أ  إنجاز. باعتبار أن جل مكونات املشغغغغغغروع اما في مرحلة طلب العروض )األداءاتبعنوان  

التكوين التقني للمكونين، بنغاء وحغدة مبيغص بمركز التكوين والتغدريغب املنهي ببغاجغة، العروض )بمرحلغة فتا وتقييم  

في مرحلة    وأ.( واملطعم باملركز القطاعي للتكوين في البالسغغغغغتيك بسغغغغغوسغغغغغة...  تكوينية واملبيصإعادة تهيةة فضغغغغغاءات  

 ت الغذائية بالقطب التنموي ببنزرت...(.الدراسات الفنية )احدام مركز تكوين منهي في الصناعا

 :3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2020 تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة

 التوزيع حسب طبيعة النفقة 

 بيانات النفقات  
 2020تقديرات 

 (1)ق,م التكميلي
  2020إنجازات 

(2 ) 

 النجازات مقارنة بالتقديرات  

 املبلغ

(2) -(1 ) 

نسبة النجاز %  

(2(/)1 ) 

 تأجير عمومي  
 %99,97 127,5- 392131,5 392259 ا.تعهد

 %99,97 127,6- 392131,4 392259 ا.دفع

 نفقات التسيير 
 %98,61 500- 35528 36028 ا.تعهد

 %98,61 500- 35528 36028 ا.دفع

 نفقات التدخالت 
 %82,07 12419,3- 56847,7 69267 ا.تعهد

 %81,89 12544,2- 56722,8 69267 ا.دفع

 نفقات االستثمار 
 %8,03 367,9- 32,1 400 ا.تعهد

 %0,03 399,9- 0,1 400 ا.دفع

 املاليةنفقات العمليات 
 %0,00 0 0 0 ا.تعهد

 %0,00 0 0 0 ا.دفع

 مجموع امليزانية* 
 %97,31 13414,6- 484539,4 497954 ا.تعهد 

 %97,27 13571,7- 484382,3 497954 ا.دفع 

اتية للمؤسسات. اعتباردون  *
ّ
 الوحدة: ألف دينار  املوارد الذ
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 :4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2020تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 )الفاعلين العموميين(  األنشطةالبرامج الفرعية و  التوزيع حسب

 ع الدفع(ا)

 بيان األنشطة  البرامج الفرعية 

 تقديرات 

2020 

 أ .ق.م 

تقديرات  

2020   

 ( 1)  .ت ق.م

 ات إنجاز 

 2020  

 (2) 

ات  نجاز ال 

مقارنة  

بالتقديرات  

 (2 )-(1) 

 نسبة  

%   نجاز ال 

 (2 (/)1) 

قيادة جهاز التكوين  

 املنهي 

قيادة ومساندة جهاز التكوين  

 ( 4املنهي )نشا  رقم
4700 2909 2170,5 -738,5 74,61 

 74,61 738,5- 2170,5 2909 4700 مجموع البرنامج الفرعي 

 الفاعلون 
 ن و العمومي 

 بيان األنشطة 
تقديرات  
2020 

 أ .ق.م   

تقديرات  
2020 

 .ت ق.م   
 (1) 

إنجازات  
2020   

 (2) 

النجازات  
مقارنة  

بالتقديرات  
 (2 )-(1) 

 نسبة 
النجاز %   

 (2 (/)1) 

الوكالة التونسية للتكوين 

 املنهي 

  التكوين األساوري والتدريب املنهي

 ( 1)نشا  رقم 
363848 463936 452936 -11000 97,63 

املركز الوطني لتكوين 

 املكونين وهندسة التكوين

تكوين أطر التكوين وهندسة 

 ( 2)نشا  رقم  التكوين
7695 8895 7943,8 -951,2 89,31 

املركز الوطني للتكوين 

 املستمر والترقية املهنية

 التكوين املستمر 

 ( 3)نشا  رقم 
21741 22214 21332 -882 96,03 

 97,41 12833,2 482211,8 495045 393284 مجموع الفاعلين العموميين
اتية للمؤسسات. اعتباردون  *

ّ
 املوارد الذ

 البرنامج  تعين القيام بها لتحقيق أداءيوصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي 

والنقائص املتعلقة ببلوغ األهداف املرسومة، ويستعرض سبل تدار     اإلشكالياتيتطرق هذا الجزء ألهم  

  10الفوارق املاجلة في التنفيذ بهدف تحسين األداء. وتجدر اإلشارة أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة

باملنظومة.   املتدخلين  كافة  بين  املستقبلية قطاعيا وجهويا  التوجهات  في رسم  مت   إلىسيسهم حتما  ابعة  جانب 

 ، 2020-2016تنفيذ املشاريع املرسمة صلب املخطط الخماس ي لقطاع التكوين املنهي 

 والنقائص املعترضة في تحقيق أداء البرنامج الشكالياتخالصة  ❖

بعض املشغاريع سغيما املتعلقة منها بإعادة هيكلة مراكز التكوين املنهي، بما ينع س سغلبا    إنجازفي  وتعثر  بطء -

 على طاقة االستيعاة.

 عزوف طالبي التكوين على اإلقبال على بعض االختصاصات في قطاعات مختلفة وبعض املراكز، -

 

 
 يتعلق بتنظيم وزارة التكوين املنهي والتشغيل 2019سبتمبر  26مؤرخ في  2019سنة ل 856أمر حكومي عدد  10
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التكوين األسغغغغغغغغغغغغغاسغغغغغغغغغغغغغ ي واملسغغغغغغغغغغغغغتمر وانتمغائهغا لوزارات    اليمجغ ثرة الهيغاكغل املتغدخلغة في منظومغة التكوين املنهي في ك -

متعددة وتداخل املشغغغموالت وتناثر الوظائف واالعتمادات وتعدد األسغغغال  مع ضغغغعف التنسغغغيق املسغغغتوجب  

 بينها لضمان حسن األداء  

متأكدة لتأمين وظائف ومشغغغغغغغغغغغغموالت متعددة على مسغغغغغغغغغغغغتوى اإلدارات املركزية والهياكل    تعذر تأمين انتدابات -

 تحص اإلشراف، ال سيما وظائف الرقابة ومتابعة املشاريع

حين اسغغغغغغغغغغت مال تركيز واسغغغغغغغغغغتغالل النظم املعلوماتية   إلىصغغغغغغغغغغعوبة الحصغغغغغغغغغغول على بيانات إحصغغغغغغغغغغائية محينة   -

 املصممة للغرض

نقص في اسغغغغغتجابة منظومة التكوين املنهي لحاجيات املؤسغغغغغسغغغغغات االقتصغغغغغادية واألفراد واملجتمع والجهة من   -

 خريجي منظومة التكوين املنهي  إدماجحيث املهارات وغياة نظام مح م ملتابعة  

 ،توقف التكوين املنهي في املجال شب  الطبي دون التوصل لحل هذا اإلشكال القائم منذ سنوات   -

 املب ر عن التكوين بنسب متفاوتة  االنقطاعتنامي ظاهرة  تواصل  -

ضغغغغغغعف قدرة جهاز التكوين املنهي على تأمين الحاجيات الخصغغغغغغوصغغغغغغية كما ونوعا لطالبي التكوين من الفةات   -

 القانوني  طاربسبب اإل  15دون سن الغ   التعليمالخاصة والفةات الهشة واملنقطعين عن 

نقص الخغدمغات األسغغغغغغغغغغغغغاسغغغغغغغغغغغغغيغة املوجهغة للمتكونين منهغا املبيتغات واملطغاعم واألنشغغغغغغغغغغغغغطغة الثقغافيغة والريغاضغغغغغغغغغغغغغيغة   -

 والترفيهية.

 ،محدودية انخرا  املؤسسات االقتصادية في التكوين املستمر   -

ضغغرورة مزيد اإلحاطة باملؤسغغسغغات االقتصغغادية فيما يتعلق بهندسغغة التكوين املسغغتمر )تمغغخيص الحاجيات   -

 ين املستمر، إعداد مخططات التكوين وخدمات املرافقة للمؤسسات(.من التكو 

 املركز من الواردة على املجزأة الطلبغات غيغاة مخططغات تكوين مبرمجغة دوريغا وبصغغغغغغغغغغغغغفغة مسغغغغغغغغغغغغغبقغة لتفغادي  -

 املنهي، للتكوين التونسية طرف الوكالة من وخاصة والخاصة، العمومية الهياكل كافة طرف

 .2020اعتمادات التدخالت املرسمة بعنوان تنفيذ مشاريع التنمية لسنة  تاجيل تأخير في فتا  -

 التدابير واألنشطة ودعائم األنشطة لتدارك الخالالت املسجلة  ❖
 

املاجلة بما يم ن من    يتوجب القيام بها لتدار  اإلخالالت التدابير واألنشطة ودعائم األنشطة التيتعتبر  

البرنامج. أداء  ملؤشرات  املنشودة  القيم  املرحلة   وتشكل  تحقيق  أولويات  األداء  لتحسين  املستقبلية  التوجهات 

 :يكاآلتالقادمة وقد تم تبويبها 

 توجهات لدعم حوكمة جهاز التكوين املنهي  .1

والتحول الرقمي املسغغغغغغغغتوجب و برام  املسغغغغغغغغاهمة مسغغغغغغغغتقبال في ضغغغغغغغغبط التوجهات االسغغغغغغغغتراتيجية للترابط البيني  -

اتفاقيات حول التبادل االل تروني والترابط البيني وتشغغغغغغغغبيك قواعد بيانات الوزارة املمسغغغغغغغغوكة على مسغغغغغغغغتوى  

  هياكلها تحص اإلشغغغغغغغغغغراف واملركزية منها والجهوية في مجاالت التكوين األسغغغغغغغغغغاسغغغغغغغغغغ ي واملسغغغغغغغغغغتمر والتشغغغغغغغغغغغيل، مع
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املتعلق بالتبادل   2020لسغغغغنة   777الحكومي عدد  11عنى أحكام األمرالهياكل املعنية من باقي الوزارات على م

اإلل تروني للمعطيات بين الهياكل واملتعاملين معها وفيما بين الهياكل، وكذلك إبرام اتفاقيات مع الاغغغغغغغغغغغغغجل 

 2018أكتوبر   29مؤرخ في  2018لسنة    52من القانون عدد  3الوطني للمؤسسات على معنى أحكام الفصل 

وضغغغغغغغغغغغمان    وذلك بهدف تيسغغغغغغغغغغغير التبادل الحيني للبيانات املحينة 12بالاغغغغغغغغغغغجل الوطني للمؤسغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغات    املتعلق

الشغغغفافية وتبسغغغيط إجراءات الخدمات والتخفيض في آجال إسغغغدائها والتصغغغدي للتهرة الضغغغريبي. هذا ومن  

 خريجي منظومة التكوين املنهي  إدماجمزايا الترابط البيني تيسير إرساء نظام مح م ملتابعة  

 نظومة،لكامل امل البشرية املوارد ورسكلة إعداد مخططات تنفيذية دورية وتشاركية لتكوين -

تركيز أنظمة الرقابة الداخلية على املسغغغغغغغتوين املركزي والجهوي واسغغغغغغغت مال صغغغغغغغياغة أدلة إجراءات أنشغغغغغغغطة   -

 )أشغال متواصلة وقيد اإلنهاء(   13 وخدمات اإلدارة وفق أحكام املراجع القانونية في الغرض

تعزيز دور الجهغغغة ومسغغغغغغغغغغغغغغغاعغغغدتهغغغا على تطوير وقيغغغادة منظومغغغة التكوين في عالقغغغة مع محيطهغغغا االقتصغغغغغغغغغغغغغغغادي   -

 واالجتماعي ودعم صالحياتها للتصرف في عملية التكوين.  

تقييم أداء الهياكل  تقييم مردودية املنظومة ومراجعة مؤشغغغغغغغغرات قيس األداء ذات الصغغغغغغغغلة )  باليأسغغغغغغغغ تطوير  -

 في سوق الشغل(.  دماجتقييم م تسبات املتكونين وسير التكوين وأداء املكونين وعملية اإل و 

 (نجاز)مشروع في طور اإل ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية موحدة للعالم والتوجي    -

والخدمات  املشغغغغغغغاريع املتعثرة وال سغغغغغغغيما املتعلق منها بمجال الرقمنة ونظم اإلعالمية    إنجازاسغغغغغغغتحثام نسغغغغغغغق   -

 ،عن بعد 

نظغام دوري لتغأمين الرقغابغة واملتغابعغة     نجغازتفعيغل العالقغة التعغاقغديغة بين الوزارة والهيغاكغل تحغص اإلشغغغغغغغغغغغغغراف و  -

 في كل املستويات  نجازوتقييم اإل 

ض التكوين التي توفرهغغا منظومغغة التكوين املنهي وحغغاجيغغات جهغغاز  بين عرو   لتقريغغب العرض للطلغغب،السغغغغغغغغغغغغغعي   -

 اإلنتاج من املهارات املنشودة بالجودة املطلوبة وطنيا وجهويا ومحليا وقطاعيا.

السغغغغغغغغغغغغغعي لتغأمين االنتغدابغات املتغأكغدة من املتفقغدين )ملف قيغد الغدرس واملعغالجغة( وتفعيغل وظيفغة اإلرشغغغغغغغغغغغغغغاد   -

التكوين األسغغغاسغغغ ي واملسغغغتمر على املسغغغتوى    إلىالعمومية والخاصغغغة في مجوالرقابة البيداغوجية باملؤسغغغسغغغات  

 الجهوي والقطاعي،

املركز الوطني لتكوين    –مواصغغغغغغغغغغغغغلغة تركيز نظم املعلومغات الخصغغغغغغغغغغغغغوصغغغغغغغغغغغغغيغة: الوكغالغة التونسغغغغغغغغغغغغغيغة للتكوين املنهي   -

 املركز الوطني للتكوين املستمر والترقية املهنية  –املكونين وهندسة التكوين 

 
لسنة    31يتعلق بضبط شرو  وصيه و جراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد   2020أكتوبر  5مؤرخ في    2020لسنة    777أمر حكومي عدد    11

 اإلل تروني للمعطيات بين الهياكل واملتعاملين معها وفيما بين الهياكلاملتعلق بالتبادل  2020جوان  10املؤرخ في  2020

ل يتم وجوبا في إطار تشغغغغغبيك قواعد البيانات العمومية، التبادل االل تروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين املركز الوطني لاغغغغغج –  3الفصغغغغغل    12

ويبرم املركز الوطني لاغغغجل املؤسغغغسغغغات، في هذا اإلطار، االتفاقات التي يراها ضغغغرورية مع الهياكل .  املؤسغغغسغغغات وجميع املؤسغغغسغغغات والهياكل العمومية املعنية

 .واملؤسسات العمومية تحدد بمقتضاها البيانات واملعلومات الضرورية التي يجب تبادلها لضمان شفافية وحينية قاعدة بيانات 

واملتعلق بضغغغغغغغغغغبط مهام رئيس البرنامج في إطار القانون األسغغغغغغغغغغاسغغغغغغغغغغ ي للميزانية مثلما تم   2019مبر  نوف  14املؤرخ في   2019لسغغغغغغغغغغنة   1067األمر الحكومي عدد  13

 ،2020جويلية  09املؤرخ في  2020لسنة  419تنقيح  باألمر الحكومي عدد 

ق بإرساء مسار ملراجعة اإلجراءات اإلدارية املستوجبة على املتعاملين  2020لسنة  605واألمر الحكومي عدد 
ّ
 مع اإلدارة. املتعل
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 االنتهاج التدريجي الستراتيجية اإلشهاد باملتدخلين أفرادا ومؤسسات   -

تطوير عالقات الشغغغغغغغغراكة بين مؤسغغغغغغغغسغغغغغغغغات التكوين املنهي العمومي والخاص لتلبية حاجيات سغغغغغغغغوق الشغغغغغغغغغل   -

 قطاعيا وجهويا
 

 راحل التكوين ضمان النجاعة واملردودية في مختلف متوجهات ل .2

 الخاص والعام، اإلرشاد والتدقيق البيداغو ي    ائفلوظ والتشاركي  التدريجي والتعميم  التفعيل  -

 في الداخل والخارج  التكوين وحسن توظيف ال فاءاتفي جودة ال  مشاريع  إنجازاستحثام نسق   -

من القانون   57  على معنى الفصغغغغغغل الهيةة الوطنية لتقييم التكوين املنهي وضغغغغغغمان الجودة  إحدام وتفعيل   -

 املتعلق بالتكوين املنهي،  2008لسنة    10عدد 

 على التكوين املنهي  قبالتحسين التوجهات ل .3

 ،ملزيد تحفيز طالبي التكوين  ومالئمة  جديدة   آليات يجاد  صرف منحة التكوين و  −

 مختلف املراكز  ملعالجة النقائص املاجلة وتطوير أداءإعداد مخططات عمل  −

 ووضع اليات املتابعة،  عن التكوين  االنقطاعظاهرة  املشتركة ل  عالجةملا −

  وتسهيغغغغغغغغغغغغغل  واإلدارات  األعوان  لحاجيات  االستجابة بهدفتطوير مشاريع الرقمنة في مختلف مراحل التكوين   −

  منظومةخالل تركيز    من املنهي  التكوين  في  التصغغغغغغغغغرف  عمليات  رقمنة  مشغغغغغغغغغروع  على غرار  البيانات، معالجغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة

  التكوين  بطغغالغغب  املتعلقغغة  املجغغاالت  كغغل  تغطي(  2019)انطلق اسغغغغغغغغغغغغغتخغغدامهغغا منغغذ جوان  معلومغغاتيغغة منغغدمجغغة  

 ...(  التقييم، البيداغوجية،  واملتابعة  التنظيم  والخدمات، املبيص ،عن بعد التاجيل)الترشح،   واملتكون 

 ،  املتكون   ملرافقة جديدة  استراتيجية  وضع −
 

 تطوير التكوين املستمر والترقية املهنية  توجهات ل .4

 ،خدمات املركز واستغاللها وتكوين املتدخلين على استعمالها  كامل  رقمنة −

م للتكوين املستمر    طارمراجعة اإل  −
ّ
لفائدة األفراد بهدف تم ين العاملين من االرتقاء مهنيا أو  التشريعي املنظ

 أو من التحصل على شهادة تكوينية معترف بها.  اعليمن متابعة دراسات  

 ،م الترسيم  يلالترفيع في معوا للشغل اعلياللتنظيم معاهد الترقية  القانوني   طارتعديل اإل  −

 وتفعيل املسار التشاركي للمركز،تمويل التكوين املستمر    بآلياتتبسيط اإلجراءات املعمول بها  مزيد   −

 توسيع دائرة الشراكة املهنية مع الجامعات والجمعيات املهنية والعمادات، −

بالنسغغغغغغبة   Label Qualitéجودة    اتإعداد و صغغغغغغدار املواصغغغغغغفات واملعايير الخاصغغغغغغة بالتكوين املسغغغغغغتمر )عالم −

 ،مكاتب التكوين(و   ت االقتصاديةللمؤسسا

لغغغغدى املركز واملتغغغغدخلين في مجغغغغال التكوين املسغغغغغغغغغغغغغتمر: تركيز منهجيغغغغة علميغغغغة لتقييم   − تطوير وظيفغغغغة التقييم 

 العائد على االستثمار في تكوين املوارد البشرية.
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 للشغل،  اعليالإحدام معاهد جديدة للترقية  −

املؤسغغغسغغغات واألفراد في مجال تطوير تقنية التكوين املفتوح للجميع عبر  تركيز مراحل تكوين مسغغغتمر لفائدة   −

 (، MOOCsاألنترنص )

 مراجعة مقاييس التمويل لتحفيز املؤسسات على تعيين مكلف بالتكوين و حدام مراكز مندمجة داخلها، −

تطوير خدمة  و وطنية لل فاءات التونسغغغغغغغغغغغغية    بياناتتطوير خدمة مالك الخاصغغغغغغغغغغغغة باملكونين لتصغغغغغغغغغغغغبا قاعدة   −

تشغغغغغغغغغغغغغريغغغك أكبر عغغغدد مم ن من  ل  الرقميغغغة  يواء املحتويغغغات البيغغغداغوجيغغغةإل مغغغالغغغك الخغغغاصغغغغغغغغغغغغغغغة بهيغغغاكغغغل التكوين  

 املنتفعين بالتكوين بقطع النظر عن موقعهم الجغرافي
 

 األساوري توجهات لتطوير التكوين   .5

  ،الشروع في إعداد مستلزمات تركيز منصة للتوجي  خاصة بالتكوين املنهي −

  ،است مال تركيز النظام املعلوماتي املندمج للتصرف في أنشطة التكوين املنهي الخاص −

دعم املصغغغغغغغغغغغغالح املنفذة للمشغغغغغغغغغغغغاريع باملوافقة بصغغغغغغغغغغغغفة اسغغغغغغغغغغغغتننائية على التعاقد مع فنيين ذوي خبرة في ميدان   −

ملفات اقتناء التجهيزات   إعدادالدراسغغغغغغات الهندسغغغغغغية ومتابعة األشغغغغغغغال للبناءات ومهندسغغغغغغين مختصغغغغغغين في 

 ومراقبة مطابقة مواصفاتها حسب الحاجة واالختصاص

مؤسغغغغغسغغغغغات التكوين املنهي   إقبالك التكوين األسغغغغغاسغغغغغ ي ومعالجة ظاهرة عدم إجراء تقييم شغغغغغامل لبرنامج صغغغغغ  −

 علي الخاصة 

 تعميم تركيز نوادي  املبادرة وتثمين قيمة العمل  بمختلف مراكز التكوين املنهي؛ −

 التكوين؛ مسار مدى  على للمتكونين واملرافقة اإلحاطةمزيد   −
 

 التكوين تطوير تكوين املكونين وهندسة توجهات ل .6

اسغت مال التصغور املشغتر  املتعلق بتركيز منظومة اإلشغهاد و عداد النصغوص القانونية ذات الصغلة وتكوين   −

 ،األطراف املتدخلة في عملية التأهيل

 للحاجيات، سنوية برمجة تحديد ألجل بالتكوين املنتفعة العمومية الهياكلكافة   مع التنسيق مزيد −

  املعتمدة بمراكز التكوين املنهي، راجعامل فإلىبت املتعلق النشا  بخصوص نجازاإل  نسق في الترفيع −

 التقني التكوين تغغغأمينو  املنهي التكوين مراجع بتوفير املتعلقغغغة للغغغدراسغغغغغغغغغغغغغغغغات العموميغغغة الصغغغغغغغغغغغغغفقغغغات تنفيغغغذ −

 لالطارات،

  ،(Soft skillsتطوير برامج التكوين املنهي وجعلها أكثر مواكبة ملتطلبات التشغيلية بإدارج ال فاءات املرنة ) −

للتكوين املنهي املتخصغغص من املسغغتوى الخامس للسغغلم الوطني للمهارات بهدف تحسغغين    علياإحدام شغغهادة   −

 صورة التكوين املنهي لدى الشبان وفتا آفاق تشغيليتهم.
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   : 2البرنامج عدد  
ــــ ــــــــــــــ التشغي   ل ــ

 2015رئيس البرنامج: السيدة فائزة القالل/ بداية من 
 

 

 وتحليلها تقديم نتائج األداء  -1
 

 

: رفع أداء مصالح الوساطة النشيطة بين العرض والطلب في سوق 1.2الهدف االستراتيجي 

 الشغل

رفع قدرتها على مالءمة عروض الشغغل التي تقدمها املؤسغسغات مع   إلىيع س هذا الهدف سغعي مصغالح التشغغيل 

توجي   ال  في مجاالتحاجيات طالبي الشغغغغغغغغغغغغغل، بمختلف أصغغغغغغغغغغغغنافهم، وذلك بتحسغغغغغغغغغغغغين جودة الخدمات التي تؤمنها  

 ساندةاملتكوين و الو 

 : نسبة تلبية طلبات الشغل الضافية. 1.1.2املؤشر.  ❖

 

 وحدة المؤشر 
ات إنجاز 

2018 
 ات إنجاز 

2019 
 تقديرات  

2020 (1 ) 
 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 41.3 48.3 52.1 43.1 82.7 54.2 56.4 

 

 مختصر: فني  تعليق ▪

   يقيس هذا املؤشر نسبة طلبات الشغل امللباة.  :تعريف املؤشر -

عدد طلبات الشغغغغغغغل والتربصغغغغغغات امللباة / العدد الجملي لطالبي الشغغغغغغغل الجدد   :طريقة احتســــــاب املؤشــــــر -

 .100  املاجلين *

 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل.  املعلومات:مصدر  -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

اإلضافية خالل سنة    حيث  ،  %  82.7  نجازاإل   نسبة  بلغص الشغل  طلبات  تغطية  تراجعا    2020عرفص 

، %10.8غغغ( أي بنسبة انخفاض قدرت ب2020% )سنة    43.1حدود    إلى%    48.3مقارنة مع السنة الفارطة وذلك من  

بنسبة أكبر من تراجع عدد    %(-23.8تراجع حاد في حجم عمليات التشغيل املنجزة )  إلى  االنخفاض ويعود هذا  

   :اليالت، كما يبين ذلك الجدول %(-14.7طلبات الشغل اإلضافية )

 %59.9 العالي: التعليم  شهادات  حاملي  لدى  −

 %.36.6  :اتطار اإل  غير  فةة  ولدى  −
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 2019 2020 

 90344 105902 طلبات الشغل الضافية 

 38970 51133 عمليات التشغيل 
 

 تراجع حجم طلبات الشغل الضافية  أسباب ▪

الوطنيغغغة،    انخفغغغاض  − تقلص عغغغدد الوافغغغدين الراغبين في الحصغغغغغغغغغغغغغول على شغغغغغغغغغغغغغهغغغادة    اليوبغغغالتغغغ عغغغدد املنغغغاظرات 

 تاجيل،

 2013سغغغنة   61741خالل السغغغنوات األخيرة حيث مّر من   العالي التعليمعدد املتخرجين من منظومة    تراجع −

 .%-16.0، وهو ما يفسر تراجع حجم التاجيالت الجديدة لهذه الفةة بنسبة  2018سنة   50307حدود  إلى

 العمل ببرنامج فرصتي.  إيقاف −

البالد   ضغغغغعية االقتصغغغغادية الصغغغغعبة التي تمر بهاباألسغغغغاس الو   حجم عمليات التشغغغغغيل كان مرده  تراجعأما  

عغغديغغد القطغغغاعغغات خغغاصغغغغغغغغغغغغغغغة قطغغغاع في  بسغغغغغغغغغغغغغبغغغب انتشغغغغغغغغغغغغغغغار جغغائحغغغة الكورونغغا التي ترجمغغغص بتقلص عغغدد االنتغغغدابغغات  

 الصناعات املعملية والسياحة.

 نسبة تلبية عرو، الشغل املسجلة.  2.1.2املؤشر  ❖

 

ات إنجاز  وحدة المؤشر 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 71.5 76.5 74.7 56.5 75.6 77.3 80 
 

 مختصر: فني  تعليق ▪

   يقيس هذا املؤشر نسبة عروض الشغل التي تّمص تلبيتها  :تعريف املؤشر -

 100املاجلة( * )عدد عروض الشغل امللباة/ العدد الجملي لعروض الشغل   :طريقة احتساب املؤشر -

 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل  :مصدر املعلومات -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

عرفص نسغغغغغغغبة تلبية عروض %، حيث 75.6بلغص   نجازتبرز املعطيات املبينة في الجدول أعاله أّن نسغغغغغغغبة اإل 

تراجع نسغغغغغغغغق العروض  إلىويعود ذلك  ،2019% مقارنة بسغغغغغغغغنة   -26.1تراجعا بنسغغغغغغغغبة    2020الشغغغغغغغغغل خالل سغغغغغغغغنة  

%، كمغا تقلص حجم العروض امللبغاة مقغارنغة -63.4ألف عرض( بنسغغغغغغغغغغغغغبغة   36املاغغغغغغغغغغغغغجلغة )الغذي نزل تحغص سغغغغغغغغغغغغغقف  

 %.-73.0حيث بلغص نسبة التراجع   2019بسنة  

 2019 2020 

 35969 98345 عرو، الشغل الجملية 

 20308 75222 اة عرو، الشغل امللبّ 
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 تراجع حجم العرو، املسجلة  أسباب ▪

حيث تعيش عدة قطاعات حيوية   االن ماش غير املسغغغغغبوق لالقتصغغغغغاد التونسغغغغغ ي بعد تفوغغغغغ ي جائحة الكورونا −

 .النهائيةفي شب  ركود مما تسّبب في إحالة العاملين فيها على البطالة الفنية أو  

تنفيغغذا لألمر عغغدد األمر    2019انطالق العمغغل بغغالبرامج النشغغغغغغغغغغغغغيطغغة للتشغغغغغغغغغغغغغغيغغل الجغغديغغدة منغغذ شغغغغغغغغغغغغغهر اكتوبر   −

اقتصغغغغرت العروض املجمعة، خالل سغغغغنة    وبالتالي، 2019ماي    28املؤرخ في   2019لسغغغغنة   542الحكومي عدد  

املتأتية من البرامج القديمة التي   CIDESو  CRVAو CAIP، على عروض الشغغغغل املباشغغغرة )دون عروض 2020

 تم إيقاف العمل بها(.

االنخفاض الشغديد في عمليات التشغغيل املباشغرة بنسغبة   إلىحجم عروض الشغغل امللباة    تراجعيعود فيما  

 2019جل تراجع طفيف مقارنة بسغغغنة  املنهي على نسغغغقها املعتاد حيث سغغغ    دماجحافظص عمليات اإل % بينما -53.1

برامج التشغغغغغغغغغغغغغغيل  إلى% ، وهذا يم ن تفسغغغغغغغغغغغغغيره بأن أاغغغغغغغغغغغغغحاة املؤسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغات التجأت خالل فترة الكوفيد -7.0بله  

 النشيطة لتلبية حاجياتها عوض إبرام عقود عمل مباشرة.  

 لقطاعات اتوزيع عرو، الشغل املجمعة حسب   ▪

 

 جدول تطور عرو، الشغل 

 2020-2019املسجلة حسب نشا  املؤسسة خالل سنة 

 2020 2019 نشاط المؤسسة 
 %نسبة التطور  

 (19 /20) 
 73,1- 815 3026  الفالحة والصيد البحري  

 

 53,7- 223 482 المناجم والطاقة  
 

 65,0- 14905 42577 الصناعات المعملية  
 

 70,1- 5059 16927 واإلكساء  منها: النسيج - 
 

 51,1- 1071 2189 بناء وأشغال عامة  
 

 70,5- 11614 39427 الخدمــات  
 

 78,5- 1984 9247 منها: السياحة  - 
 

 73,2- 2738 10199 منها: التجارة  - 
 

 27,6- 1162 1605 منها: النقل  - 
 

 63,6- 1485 4083 منها: الخدمات اإلدارية  - 
 

 67,4- 28628 87701 المــجموع  
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املخزنغغة بنظغغام معلومغغات سغغغغغغغغغغغغغوق الشغغغغغغغغغغغغغغغغل أن مسغغغغغغغغغغغغغغاهمغغات مختلف قطغغاعغغات األنشغغغغغغغغغغغغغطغغة    املعطيغغاتتفيغغد  

% 78.5  غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ ، وسغغغغغغغغغجل أهم تراجع بقطاع السغغغغغغغغغياحة ب2019باملقارنة مع   2020االقتصغغغغغغغغغادية تراجعص خالل سغغغغغغغغغنة  

 %.70.1غغغغ % والنسيج واإلكساء ب73.1غغغغغغغغ % وقطاع الفالحة والصيد البحري ب73.2 غغغغغوالتجارة ب

من خالل املعاينة للتطور النسغغغبي ملسغغغاهمة مختلف القطاعات في توفير عروض الشغغغغل وأن قطاعي  ويبرز  

الصغغغغغناعات املعملية )بما فيها النسغغغغغيج( والخدمات )بما فيها السغغغغغياحة( يشغغغغغ الن الركيزة األسغغغغغاسغغغغغية للتشغغغغغغيل بما 

 % من عروض الشغل.40.6% و52.1  الي:التو أنهما يوفران على 

 الجهات ملجمعة حسب  توزيع عرو، الشغل ا ▪

، إذ تم تاغغغغغغغغغغغغغجيغل تراجع بكغافغة  مالياألقغ بغأغلبيغة    2020ارتفع حجم عروض الشغغغغغغغغغغغغغغغل املجمعغة خالل سغغغغغغغغغغغغغنغة  

% والجنوة -69.6% والوسط الشغغغغرقي  -71.8% وجغغغغهة الوسط الغربي بنسبة  -67.0: إقليم تونس بنسبة  مالياألق

% باملقارنة مع  -59.9غغغغغغ % والشمال الغربي ب-96.5غغغغغغ الغربي ب% والجنوة  -58.6غغغغغغ % والشمال الشرقي ب-68.0الشرقي  

 السنة املاضية.
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 معدل األجل لتلبية عرو، الشغل املسجلة.  3.1.2املؤشر  ❖

 

ات إنجاز  وحدة المؤشر 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) تقديراتالب

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 19 20 *53.8 39 21 23 26 يوم

 يوما  18غغ تجاوز ب*//  %109تجاوز التقديرات بنسبة *

 مختصر: فني  تعليق ▪

يقيس هذا املؤشر معدل الفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ تاجيل عرض الشغل وتاريخ    :تعريف املؤشر -

 تلبيت 

 تاريخ تلبية العرض(  –)تاريخ تاجيل عرض الشغل  :طريقة احتساب املؤشر -

 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل.  :مصدر املعلومات -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما تم تاجيل  بسنة    2020عروض الشغل خالل  لالستجابة  ا  عرف معدل أجل

يوما وذلك ألول مرة منذ عدة سنوات.  حيث يعتبر املعدل األقص ى املسموح    39حيث صعد تحص سقف    2019

 : إلىيوما يعتبر سلبيا ويعود ذلك باألساس  39 فإن ارتفاع املعدل لسقف الغغغ يوم وبالتالي 30ب  هو 

انعكاس الصعوبات االقتصادية واالجتماعية التي تمر بها البالد نتيجة تفو ي جائحة كورونا ونتائج الحجر    -

 الص ي واإلجراءات املتخذة على سرعة ونجاعة اإلجراءات االدارية،  

هذا الوضع بصفة خاصة على تراجع نسق العمل بم تبي تشغيل ماطر والنفيضة اذ ينزل املؤشر تحص    تأثير -

 يوما إذا لم نحتسب النتائج املاجلة بهاذين امل تبين. 30سقف 

اإلشارة   - يجب  فبعض   إلىكما  التشغيل،  مكاتب  مع  املؤسسات  أاحاة  بعالقة  يتأثر  املؤشر  هذا  أّن 

بحصيلة   التشغيل  مكاتب  إبالغ  أحيانا عن  تمتنع  يراسل مصالح    االنتدابات،املؤسسات  اآلخر  والبعض 

 . االستجابةجال التشغيل متأخرا مما يرفع في آ

 

 2020سنة  آجال االستجابة 

 يوما 33 عليا الستجابة لحاملي الشهادات الامعّدل أجل 

 يوما 40 اتطار لغير ال الستجابة اأجل معّدل  

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:  ▪

يبغى مجغال التشغغغغغغغغغغغغغغيغل من أصغغغغغغغغغغغغغعغب املحغاور التي يم ن العمغل في اطغار متغير ومتغأثر بجميع األنشغغغغغغغغغغغغغطغة واملجغاالت  

والبرامج، وبالتالي يتعرض تحقيق األهداف املرسغومة الى صغعوبات وعراقيل متواصغلة وغير منتضغرة تنع س على 

غيغغل والعمغغل املسغغغغغغغغغغغغغتقغغل وهي الفغغاعغغل  األداء وتبرز من خالل املؤشغغغغغغغغغغغغغرات. ورغم ذلغغك فغغان الوكغغالغغة الوطنيغغة للتشغغغغغغغغغغغغغ 
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حقق نسغبيا نتائج مرضغية   العمومي الذي يسغاهم في تحقيق السغياسغة العمومية لبرنامج التشغغيل بصغفة مباشغرة  

 سيتم العمل على مزيد الترفيع فيها.

 دماج اإل  ليات: ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية أعلى آل2.2الهدف االستراتيجي 

التشغيل م التشغيل على تحسين تشغيلية    إلىالهدف    خالل هذان  تعتزم مصالح  برامج  الرفع من قدرة 

 مدروسة.  فاليبتك طالبي الشغل ودعم التشغيل داخل املؤسسات والجمعيات 
 

 : نسبة انقطاع املتربصين .2.2.1املؤشر  ❖
 

ات إنجاز  وحدة المؤشر 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 37.3 49.0 34 24.7 72.6 33.8 33.5 
 

 مختصر: فني  تعليق ▪

فترة   انتهاء  يقيس هذا املؤشغر نسغبة املتربصغين الذين انقطعوا عن التربصغات والبرامج قبل   :تعريف املؤشـر -

  التربص املسموح بها.

فترة   انتهاء  )عدد املنتفعين بالبرامج والتربصغغغات الذين تّمص إلغاء تربصغغغاتهم قبل   :طريقة احتســـاب املؤشـــر -

 .100العقد / العدد الجملي للمنتفعين بالبرامج والتربصات( * 

 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل.  املعلومات:مصدر  -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

أن  إلىمع اإلشغغغغغغغارة،   2019عرفص نسغغغغغغغبة املنقطعين عن التربص داخل املؤسغغغغغغغسغغغغغغغات تحسغغغغغغغنا مقارنة بسغغغغغغغنة    -

 36789%( من  -23.0%. حيث عرف حجم العقود امللغاة تراجعا )24.7عن التربص بلغص   االنقطاعنسغغغغغغغبة  

 74977+%( من  53.1. مقابل ارتفاع عدد العقود املبرمة )2020عقد ملغى سغغغغغغغغغغغغنة   28328 إلى  2019سغغغغغغغغغغغغنة  

انطالق العمغغغل بغغغالبرامج النشغغغغغغغغغغغغغيطغغغة   ألف عقغغغد على نفس الفترة وهغغغذا مرّده خغغغاصغغغغغغغغغغغغغغغة  115حغغغدود    إلىعقغغغد  

ماي   28املؤرخ في  2019لسغغنة   542ألمر الحكومي عدد  لتنفيذا  2019للتشغغغيل الجديدة منذ شغغهر اكتوبر  

2019، 

عقد ملغى )بنسغبة   27436امللغاة قرابة  وقد شغهد برنامج عقد إعداد للحياة املهنية أعلى حصغة من العقود  -

 %(. 5.5عقد ملغى )بنسبة منقطعين   892غغغ %( يلي  برنامج عقد الخدمة املدنية ب27.8منقطعين 

 املجموع  عقد إعداد للحياة املهنية  عقد الخدمة املدنية  

 114786 98551 16235 عقود مبرمة 

 28328 27436 892 عقود ملغاة 

    

 %24,7 %27,8 %5,5 املنقطعين% نسبة 
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يتأثر بواقع سغغغغغغغوق الشغغغغغغغغل وجدية أاغغغغغغغحاة املؤسغغغغغغغسغغغغغغغات   االنقطاعأن نسغغغغغغغبة   إلى،  هذا وتجدر اإلشغغغغغغغارة ▪

عن التربص   االنقطغغاعوكغغذلغغك بمغغدى اسغغغغغغغغغغغغغتجغغابغغة املتربصغغغغغغغغغغغغغين وقبولهم للتربص فغغالبعض منهم يرغغغب في  

 لسوء معاملة أو لظروف العمل السيةة.

 خالل %(23.8)  اإلنام عند  نظيرتها  فاقص %(  26.8)  الذكور   لدى   املترّبصغغين انقطاع  نسغغبة أن العلم  مع ▪

 .2020  سنة

 نسبة املنقطعين عن التربص 

 2020حسب النوع االجتماعي خالل سنة  

  

26.8 %  23.8 %  
 

 . مع رسم بياني جدول توزيع نسب العقود امللغاة حسب الجهات ــــدد: 2ملحق عــ

 . مع رسم بياني القطاعاتجدول توزيع نسب العقود امللغاة حسب ــــدد: 3ملحق عــ

 

 على إثر التربص  دماجنسب ال  ل: معد2.2.2املؤشر  ❖

 

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 56.6 51.8 45.7 40.5 88.6 47.5 48.4 
 

 

 مختصر: فني  تعليق ▪

 .تربصهم انتهاء  يقيس هذا املؤشر معدل نسبة الشبان املدمجون على إثر    :تعريف املؤشر -

 100الشبان الذين أتّموا التربص( *   )عدد الشبان املدمجين / عدد  :طريقة احتساب املؤشر -

 .الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل/ وحدة تحليل سوق الشغل  :مصدر املعلومات -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

اإل  نسبة  سنة    دماجانخفضص  التربص خالل  إثر  تم  2020على  بما  سنة    مقارنة  ذلك  2019تاجيل   ويعود   ،

 : لألسباة التالية

  2020مدمج سنة    30197حدود    إلى  2019مدمج سنة    32301في عدد املدمجين من    تراجعتاجيل   -

بنسبة   ذلك  -6.5أي  )ويعود  الجائحة    إلى%  بسبب  البالد  ب   تمر  التي  الصعب  االقتصادي  الوضع 

 والذي أثر على حجم االنتدابات(. 
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ارتفغغغغاع ملحوظ لحجم العقود املنتهيغغغغة من   - لى نفس  عقغغغغد ع  74593حغغغغدود    إلىعقغغغغد    62412مقغغغغابغغغغل 

انطالق العمل بالبرامج النشغغغغغغيطة للتشغغغغغغغيل الجديدة منذ   إلىويعود ذلك +% )19.5الفترة أي بنسغغغغغغبة  

مغغغغاي    28املؤرخ في    2019لسغغغغغغغغغغغغغنغغغغة    542األمر الحكومي عغغغغدد    لألمر عغغغغددتنفيغغغغذا    2019شغغغغغغغغغغغغغهر اكتوبر  

2019.) 

أن  تم تحيين هذا املؤشغغغغغغغغر بعدم احتسغغغغغغغغاة عدد املدمجين في نطاق برنامج الخدمة املدنية   إلىمع اإلشغغغغغغغغارة  

 .دماجلل التطوعية ألن  يعتبر برنامج تحسين تشغيلية وليس برنامج  

 

 2020املدمجون حسب برامج التشغيل خالل سنة  -جدول 

 SIVP CIDES CAIP CRVA CSC CIVP  املجموع 

 74593 29194 4232 25 16196 63 24883 منتهية عقود 

 30197 9304 22 19 11216 17 9619 املدمجون 

        

 %40,5 %31,9 %0,5 %76,0 %69,3 %27,0 %38,7 %  دماجنسبة ال 

 

 . 2020  سنة   خالل  %(37.5)  اإلنام   عند   نظيرتها  فاقص   %(  48.3)  الذكور   لدى  املدمجين  نسبة  أن  العلم  مع

 

 2020حسب النوع االجتماعي خالل سنة   دماجنسبة اإل

  

48.3  %  37.5% 

 

 حسب الجهات   دماجتوزيع نسب ال  جدول 
 

 . مع رسم بياني الجهاتحسب  االدماج جدول توزيع نسب ــــدد: 4ملحق عــ

 القطاعات. حسب  االدماج جدول توزيع نسب ــــدد: 5ملحق عــ
 

 للمفصولين عن العمل  دماجنسبة إعادة ال  :3.2.2 املؤشر ❖

 

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 3.6 1.2 4.9 1.8 36.7 6.4 7.2 
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 مختصر: فني  تعليق ▪

يقيس هذا املؤشغر نسغبة العمال املفصغولين املاغجلين بمصغالح التشغغيل املنتفعين ببرنامج    :املؤشـرتعريف  -

 في الحياة النشيطة.  دماجإعادة اإل 

: )عدد املفصغغغغغغغغولين املنتفعون بالبرنامج / العدد الجملي للمفصغغغغغغغغولين املاغغغغغغغغجلون طريقة احتســـــــاب املؤشـــــــر -

 .100بمصالح التشغيل( * 

 الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل.  :املعلوماتمصدر  -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

التأهيل   إعادة  ببرامج  املنتفعين  نسبة  بقيس  املؤشر  املفصولين عن    وذلك  دماجواإل يتعلق هذا  بين  من 

%    1.2مقابل    2020% سنة  1.8العمل املاجلين بمصالح التشغيل. ويالحظ ارتفاع في نسبة املنتفعين التي بلغص  

ملواطن شغل   ،2019سنة   )لالستجابة  الشغل  فاقدي  تأهيل  إعادة  ببرنامج  العمل  إيقاف  تم  أن   املالحظة  مع 

 . 2019جديدة سبق تمخيصها بمؤسسات القطاع الخاص وأاحاة املهن الحرة( انطالقا من أكتوبر 

 املخصصة للبرامج لالعتماداتبالنسبة  دماجكلفة ال  : معدل4.2.2 املؤشر ❖

 

 مختصر: فني  تعليق ▪

 املنتفعين ببرامج التشغيل.  إدماج: يقيس هذا املؤشر معّدل كلفة تعريف املؤشر -

بعنوان السغغغغغغغغنة   ((SIVP+CIDES+CAIP+CRVAجملة تعهدات برامج التشغغغغغغغغغيل    طريقة احتســـــــاب املؤشـــــــر: -

 عدد املدمجين/ 

 .املاليةالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل/ إدارة الشؤون    املعلومات:مصدر  -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

حيث    ادينار 5557للبرامج،  املخصغغغغغغغغغصغغغغغغغغغة   لالعتماداتبالنسغغغغغغغغغبة    دماجمعدل كلفة اإل 2020خالل سغغغغغغغغغنة  بله  

أن  بالرغم من ارتفاع عدد املدمجين  إلىوتجدر االشغغغغغغارة    (.ادينار 2235)  2019مقارنة مع نظيرتها في سغغغغغغنة    ارتفعص

  إلىوذلك راجع باألسغغغغاس   ارتفع قد  دماجمعدل كلفة اإل   نإ( ف2020سغغغغنة    18923  إلىليصغغغغل   2019سغغغغنة  15709)

 .الترفيع في منا التربص

 

 

 

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

  مقارنة  2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 2250 2400 231.5 5557 2400 2235 2499 دت 
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 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:  ▪

الهدف يسغغغغتحسغغغغن في بعض املجاالت مزيد تحليل في غياة منهجية علمية مضغغغغبوطة تسغغغغما بتقييم مدى تحقيق 

الواقع من خالل التعمق في املحغاور املهنيغة بغالتحليغل وذلغك بغالجمع بين األهغداف واملؤشغغغغغغغغغغغغغرات االسغغغغغغغغغغغغغتراتيجيغة من 

جهة واالهداف واملؤشغغغغغغغرات ذات الطابع العملياتي من جهة أخرى. وينطبق هذا املنهج التحليلي على خصغغغغغغغوصغغغغغغغية 

 ن تحليل نتائج املؤشرات والجزم بتحقيق الهدف يبقى نسبي.حيث أ برنامج التشغيل.

وقد تميزت الفترة املعنية بالتقرير بتأثر كل املؤشغغغغغغغغرات واألنشغغغغغغغغطة ذات الصغغغغغغغغلة باالنعكاسغغغغغغغغات السغغغغغغغغلبية لجائحة 

 كوفيد. ورغم ذلك تبقى النتائج إيجابية في مجملها.
 

 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج: -2

 

ميزانية   التشغيل  بلغص  اإل 462967برنامج  نسبة  بلغص  وقد  االعتمادات    %100ات  نجاز أد،  جملة  من 

 السابقة. املفتوحة دفعا، وذلك دون اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات وفواضل السنوات 

االعتمادات    إلىوبالرجوع   استهال   تم  أن   نالحظ  اثنان،  عددها  والباله  للبرنامج  املكونة  األنشطة  مختلف 

 ة بصفة كلية، املخصص

، اذ يتكون  %99.64 التنسغغيق واملسغغاندة لسغغياسغغات التشغغغيل  نسغغبة    للنشغغا :  نجازحيث بلغص نسغغبة اإل 

والتي تحول بصغفة كلية سغنويا، وكذلك قسغم التأجير   للمحاماةالنشغا  من االعتمادات املرصغودة للمعهد األعلى 

للمصغالح املركزية املكونة للبرنامج والتي يتم اسغتهالكها وفقا للبرمجة. ولم يحتوي النشغا  بالنسغبة للسغنة املعنية 

 (4الجدول رقم  )تنمية.  على اعتمادات خاصة بمشاريع  

العمومي، الوكالة الوطنية للتشغغغغيل والعمل    العمل املؤجر   والذي يهم بصغغغفة كلية الفاعلالنشغغغا :أما  

 املستقل في الجانب املتعلق ببرنامج التشغيل فقد تم استهال  االعتمادات املفتوحة والتي تمول:

 نفقات التأجير:  ▪

للوكالة برمتها أي الجزء املتعلق  يتضغغغمن قسغغغم التأجير في هذا النشغغغا  على اعتمادات التأجير املخصغغغصغغغة 

 )في انتظار تركيز املحاسبة التحليلية(،ببرنامج التكوين والجزء املتعلق ببرنامج املبادرة الخاصة 

الرصغغغغغيد   إلى  إضغغغغغافة 2020املرصغغغغغودة لسغغغغغنة    التأجيريجدر التذكير أن االعتمادات املفتوحة مولص نفقات  

 .أد(  2170-أد( ونفقات تسيير )4758-واملوزع بين نفقات تأجير )  2019لسنة   السلبي

 : رالتسيي نفقات ▪

 ةعليغغ الفات  نجغغاز ل ن يجغغدر التغغذكير أن اإل   املفتوحغغة،من جملغغة االعتمغغادات    %100  نجغغازبلغغغص نسغغغغغغغغغغغغغبغغة اإل 

 :إلىوالراجع   2016السابقة منذ سنة    تفاقم عجز السنوات  املفتوح باعتبارفاقص الرصيد  

 للوكالة،  ةعلي الفوالحاجيات   املالية املرصودة من طرف وزارة  االعتماداتالتباين بين  -

 السيارات اإلدارية(،الزيادة في سعر املواد الطاقّية )ال هرباء ووقود  -

 (%5) م األكريةيلاالزيادة السنوية في مع -
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 مؤسسات فرعّية م تبي تشغيل بكل من سيدي عبد الحميد وجربة ميدون، 02إحدام  -

 م. د، 2.170بعنوان نفقات التسيير واملقّدر بغ  2019العجز املاّجل موفى سنة  -

 الترفيع في مصاريف االكساء. -

 : التدخالتنفقات  ▪

 أد موزعة بين: 385625جملة التدخالت بلغص 

 أد( لتمويل نفقات ودادية أعوان الوكالة825التدخل العمومي )  -

 جغديغد تم مشغغغغغغغغغغغغغروع    12مشغغغغغغغغغغغغغروعغا منهغا    19مشغغغغغغغغغغغغغاريع الوكغالغة موزعغة بين   أد( لتمويغل4000اسغغغغغغغغغغغغغتثمغارات ) -

متواصغغغغغغغغلة تم   مشغغغغغغغغاريع  7وأد 2795من جملة  2020أد خالل سغغغغغغغغنة  2325تخصغغغغغغغغيص اعتمادات بقيمة 

 أد.11371أد من جملة 1675صيص اعتمادات بقيمة تخ

   أد(308500والبرامج املمولة على الصندوق الوطني للتشغيل ) -

ومن ناحية أخرى نجد االعتمادات املخصغغغصغغغة لبرامج التشغغغغيل املمولة على الصغغغندوق واملوزعة بين برامج  

 أخرى.  دعم التشغيل وبرامج  تحسين التشغيلية وبرامج

 التشغيلية:برامج تحسين  ❖

 برنامج تحسين قابلية التشغيل، -

 عقد االعداد للحياة املهنية، -

 ، عقد الخدمة املدنية -

 برنامج الخدمة املدنية التطوعية، -

 برنامج فرصتي،  -

 التكوين القبلي، -

 برنامج التربصات لالعداد للحياة املهنية،  -

 املنهي، دماج عقود التاهيل واإل  -

 في الحياة النشيطة،  دماجعقود إعادة اإل  -

 .العالي التعليمحاملي شهادات  إدماجعقود   -

 دعم التشغيل:  ❖

لبروتوكول االتفغغغغاق مع مؤسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغغغغغة    1تعغغغغديغغغغل عغغغغدد  :الرقميفي االقتصغغغغغغغغغغغغغغغغغاد    برنغغغغامج دعم االسغغغغغغغغغغغغغتثمغغغغار -

«SANGARD»، 

لبروتوكول االتفغغغغاق مع مؤسغغغغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغغغغغغغغة    1تعغغغغديغغغغل عغغغغدد  :الرقميفي االقتصغغغغغغغغغغغغغغغغغاد    برنغغغغامج دعم االسغغغغغغغغغغغغغتثمغغغغار -

«HEWLETT PACKARD»، 

 ،« H P  Inc»في االقتصاد الرقمي: بروتوكول االتفاق مع مؤسسة    برنامج دعم االستثمار -

 ،«La SALLE»برنامج الت فل بنسبة من األجور بعنوان انتداة املكّونين التونسيين بشركة   -
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 برنامج  تونس الذكّية ،  -

 ال رامة ،عقد برنامج » -

 املنتدة، املدفوع للعون الت فل بجزء من األجر  -

 املنهي،  االندماجمرافقة ممخصة لتيسير   -

 طفال املغادرين ملراكز اإلصالح، أل ا  دماجبرنامج تأهيل و  -

 . مناظرة أحسن مخططات األعمال -

 برامج أخرى:  ❖

 .األعباء املرتبطة بتنفيذ برامج التشغيل -

استغالل املوارد الذاتية وفواضل    إلى   إضافةوقد تم استهال  كل االعتمادات املفتوحة على ميزانية الدولة  

 السنوات السابقة لخالص الفارق من الحاجيات الحقيقية.

 
 :3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2020 تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 بيانات النفقات  

 2020تقديرات 
 2020ات إنجاز 

(2) 

 ات مقارنة بالتقديرات  نجاز اإل 
ق,م  (1)  
%    نجازنسبة اإل  ( 1)-( 2المبلغ )   التكميلي

(2(/)1) 

 تأجير عمومي     
 %99,99 5,1- 73179,9 73185 ا.ت
 %99,99 5,1- 73179,9 73185 ا.د 

 نفقات التسيير 
 %100,00 0 3447 3447 ا.ت
 %100,00 0 3447 3447 ا.د 

 نفقات التدخالت 
 %100,00 0 386335 386335 ا.ت
 %100,00 0 386335 386335 ا.د 

 نفقات االستثمار 
 %0,00 0 0 0 ا.ت
 %0,00 0 0 0 ا.د 

 المالية نفقات العمليات 
 %0,00 0 0 0 ا.ت
 %0,00 0 0 0 ا.د 

 مجموع الميزانية* 
 %100,00 5,1- 462961,9 462967 ا.تعهد 
 %100,00 5,1- 462961,9 462967 ا.دفع 

 الوحدة: ألف دينار  دون اعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات  *
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 :4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2020تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 واألنشطةالتوزيع حسب البرامج الفرعية 

 )إع الدفع(

 بيان األنشطة  الفرعية البرامج 
تقديرات  

  .أق.م
2020   

  2020تقديرات 
 (1).تق.م 

إنجازات 
2020 (2 ) 

اإلنجازات مقارنة  
- (2بالتقديرات )

(1) 
نسبة اإلنجاز  

( %2(/)1) 

قيادة جهاز  
 التشغيل 

التنسيق والمساندة لسياسات  
 99,64 5,1- 1404,9 1410 12700 (2)نشاط رقم التشغيل

 99,64 5,1- 1404,9 1410 12700 البرنامج الفرعي مجموع 

  الفاعلين
 األنشطة العموميين 

تقديرات  
2020   

 .أ ق.م
  2020تقديرات 
 (1) .تق.م 

ات إنجاز 
2020 (2 ) 

ات مقارنة  نجاز اإل 
- (2بالتقديرات )

(1) 
  نجازنسبة اإل 

( %2(/)1) 

الوكالة الوطنية 
للتشغيل والعمل  

 المستقل 

 100 0 461557 461557 372267 (1)نشاط رقم  العمل المؤجر

           العمل المستقل 

 100 0 461557 461557 372267 مجموع الفاعل العمومي 
 

 وصف للتحديات والصعوبات والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامج 
 

تمّر البالد بوضغغغغغغعية اقتصغغغغغغادية صغغغغغغعبة واسغغغغغغتننائية بسغغغغغغبب انتشغغغغغغار جائحة الكورونا وانعكاسغغغغغغاتها السغغغغغغلبية  

اقتصغغغغغاديا واجتماعيا واغغغغغحيا، حيث شغغغغغهدت أغلب املؤشغغغغغرات االقتصغغغغغادية وخاصغغغغغة منها املؤشغغغغغرات ذات العالقة 

املعهد الوطني للحصغاء أن نسغبة  السغببّية بحركية التشغغيل تراجعا مقارنة بالسغنوات الفارطة.  إذ أبرزت معطيات  

ألف وظيفغغة في الفترة املمتغغدة بين   78.3بعغغد فقغغدان    2020  سغغغغغغغغغغغغغنغغة  % في الربع االخير من17.4  إلىالبطغغالغغة ارتفعغغص  

بعي العام األخيرين، مقابل نسبة بطالة    .% خالل نفس الفترة من السنة املاضية 14.9ر 

 بنسغغبة  
ً
حيث تعيش قطاعات حيوية   2020% في  26بالتوازي شغغهدت االسغغتثمارات األجنبية املباشغغرة تراجعا

قص في شب  ركود جراء الجائحة الذحي
ّ
العاملين فيها على البطالة  14% من النزل نشاطها وتمص إحالة  70ة حيث عل

 قطاع الفسفا  وقطاعات حيوية أخرى. إلى  إضافة  .الفنية أو النهائية

على مناخ    وأثرت سلبا 2020كل هذه العوامل ساهمص في الحّد من فرص النمو االقتصادي في تونس خالل 

 جانب تعطل جميع مرافق االقتصاد.   إلىعلى خلق وديمومة املشاريع    اليوبالتاألعمال  

، وهي وقد كان لهذا الوضغع االنعكاس السغلبي على تحقيق أهداف البرنامج، وتعميق بعض الصغعوبات 

 أساسا:

 
 .، حسب بيانات لوكالة النهوض باالستثمار الخار ي2019مليار دينار في  2.47مليار دينار، مقابل  1.83لتصل إلى  14
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o  ؛ اتطار تراجع عدد عروض الشغل وخاصة املوجهة منها لفةة غير اإل 

o ة بمواطن الشغل املوسمية؛ انخفاض في حجم عمليات التشغيل املنجزة وخاص 

o تراجع عدد عمليات التشغيل بالخارج؛ 

o   برامج التشغيل النشيطة؛  إطارانخفاض عدد العقود املبرمة في 

o انخفاض عدد املشاريع املمولة والتي تمص متابعتها من طرف املصالح امليدانية للوكالة؛ 

o  انخفاض عدد املشاريع املدروسة؛ 

o   تأهيل وتكوين الباعثين )برنامج مرافقة باعمي املؤسسات الصغرى(.  تراجع عدد املنتفعين ببرامج 

 يتوجب القيام بها لتدارك الخالالت املسجلة  تقديم التدابير واألنشطة ودعائم األنشطة التي

القيم املنشغغغغغغغغغغغغغودة ملؤشغغغغغغغغغغغغغرات أداء البرنغامج. وسغغغغغغغغغغغغغعيغا منهغا    بمغا يم ن من تحقيقاملاغغغغغغغغغغغغغجلغة    اإلخالالتولتغدار   

، خغاصغغغغغغغغغغغغغغة في مجغال تفغاعغل الوكغالغة تجغاه جغائحغة كورونغا،  2020ملجغابهغة هغذا الركود االقتصغغغغغغغغغغغغغغادي، تم خالل سغغغغغغغغغغغغغنغة  

بما يتماشغغ ى    لبي شغغغل واملؤسغغسغغات وتبسغغيطهااعتماد عديد اإلجراءات قصغغد تقريب الخدمات تجاه حرفائها من طا

مع الهياكل العمومية املتدخلة من خالل   املذكرات والتنسغغغيقرحلة من خالل إصغغغدار عديد مع خصغغغوصغغغية هذه امل

اتفاقيات شراكة للتقليص من    إطاراستغالل الترابط البيني لقواعد البيانات بين املنظومات املعلوماتية املنجز في 

 .ستظهار بالوثائق اإلدارية وتالفي أعباء التنقلاال 

 لفترة القادمة على:كما سيتم العمل خالل ا

o إرساء مناخ من الثقة مع حرفاء وشركاء الوكالة ، 

o  ،مزيد تدعيم التوظيف بالخارج 

o  واإلعالمي، الياالتصمواصلة تطوير النظام 

o  التشغيل،تحسين ظروف عمل ومردودية مصالح 

o ،إعادة هيكلة الوكالة بما يستجيب لنظام ال مركزي 

o  ،تدعيم البعد الدولي في عمل الوكالة 

o  .مواصلة تنمية ثقافة الجودة لتحسين الخدمات املسداة 
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 :  3البرنامج عدد  
 ة ـــــــــ اص ــــــــــ ادرة الخ ـــــــــ المب 

 

 2021رئيس البرنامج: السيدة جيهان قازة / بداية من سنة 
 

 

 تقديم نتائج األداء وتحليلها  -1
 

 نشر ثقافة املبادرة: 1.3االستراتيجي الهدف 

تعمغغل املهمغغة على التنسغغغغغغغغغغغغغيق مع مختلف الهيغغاكغغل املعنيغغة لنشغغغغغغغغغغغغغر ثقغغافغغة املبغغادرة الخغغاصغغغغغغغغغغغغغغة من خالل برمجغغة  

 وبرامج موجهة ومباشرة تساعد على مزيد استيعاة أبعاد ريادة املشاريع.  أنشطة

 املبادرة عدد املنتفعين بعمليات تحسيسية حول  1.1.1املؤشر  ❖

  

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2)بالتقديرات 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 30000 29440 % 44.6 14758 33080 31412 31000 عدد

 :تعليق فني مختصر ▪

تطور ثقافة املؤسغغغسغغغة لدى الطلبة والتالميذ واملتكونين ومدى تأثيرها  يع س هذا املؤشغغغر مدى  :  تعريف املؤشـــر-

في توجي  الناشغغغغغغغغةة نحو املسغغغغغغغغار املنهي املتعلق بالعمل املسغغغغغغغغتقل وذلك من خالل نشغغغغغغغغر ثقافة املبادرة الخاصغغغغغغغغة في  

  .الوسط الجامعي واملدرس ي والتكوين املنهي

 .يذ ومتكونين خالل السنة املعنيةمجموع املنتفعين من طلبة وتالم:  طريقة احتساب املؤشر-

الوكالة الوطنية للتشغغغغغغغغغغيل والعمل املسغغغغغغغغغتقل/ إدارة تطوير املبادرة والنهوض باملؤسغغغغغغغغغسغغغغغغغغغات  :  مصـــــــــدر املعلومات-

 وحدة اليقظة والتطوير واملرصد الوطني للتشغيل.  –الصغرى  

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

آنذا    نجازحيث بلغص نسغغغب اإل  2019مقارنة بسغغغنة   2020سغغغنة   %44.6 غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ قدرت ب  إنجازنسغغغبة    حقق املؤشغغغر

تأثير جائحة   إلى، ويعود هذا التراجع املاجل في عدد املنتفعين بالعمليات تحسيسية حول املبادرة الخاصة 97%

كورونا على النشغغغغغغغغا  الحضغغغغغغغغوري وتم تدار  هذا الوضغغغغغغغغع بالقيام بعدة عمليات تحسغغغغغغغغيسغغغغغغغغية وتوعوية عن طريق  

مية للوكالة منها املتعلقة بخدمات املرافقة التي تقدمها الوكالة ومنها ما يتعلق بمنظومة املبادرة  الصغغغغغغغغغغغفحة الرسغغغغغغغغغغغ 

 :والتمجيع على املبادرة الخاصة

 ، مباشر  حصص بث 7 -
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 ،إضافةعن طريق الواة  ةندو  11 -

 . نجاح حول خلق املشاريع قصص 6 -
 

 القرار للتوجه نحو العمل املستقل  ألخذعدد املنتفعين بحصص تحسيس  2.1.1املؤشر  ❖

 

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2)بالتقديرات 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 1250 1290 % 76.7 764 996 1226 1206 عدد

 

 مختصر: فني  تعليق ▪

قيس قغدرة مصغغغغغغغغغغغغغالح الوكغالغة على االسغغغغغغغغغغغغغتجغابغة لحغاجيغات البغاعثين   إلىيهغدف هغذا املؤشغغغغغغغغغغغغغر    :املؤشــــــــــــرتعريف  -

بغغغغالتغغغغأهيغغغغل في تنميغغغغة روح املبغغغغادرة والتعرف على مغغغغد  الشغغغغغغغغغغغغغبغغغغان املنتفعينتطور نسغغغغغغغغغغغغغبغغغغة  ى  الراغبين في التمتع 

بالدورات التأهيلية املنظمة من قبل مكاتب التشغغغغغغغغغغيل وفضغغغغغغغغغاءات املبادرة مقارنة بعدد املاغغغغغغغغغجلين في مجال  

   العمل املستقل.

 خالل السنة.  مجموع املنتفعين من طلبة وتالميذ ومتكونين  :طريقة احتساب املؤشر -

الوكالة الوطنية للتشغغغغيل والعمل املسغغغتقل/ إدارة تطوير املبادرة والنهوض باملؤسغغغسغغغات    املعلومات:مصـــدر   -

 والتطوير واملرصد الوطني للتشغيل. قظةاليوحدة    –الصغرى  

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

  2019وذلك مقارنة بسنة    2020سنة    %  76  7.غغغقدرت ب  إنجازهذا املؤشر، قد تم تاجيل نسبة    إلىبالنسبة  

   % 58 نجازحيث بلغص نسبة اإل 
 

 اهرات املنجزة لتنمية روح املبادرةعدد التظ  3.1.1املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2)بالتقديرات 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

 * 800 750* ** ** * 650 ** 419 عدد

 . 2020لسنة  لألداءتم اعتماد التقديرات الواردة باملشروع السنوي  •

 

 مختصر: فني  تعليق ▪

مدى تأثير عدد التظاهرات املنجزة لتنمية روح املبادرة في الرفع   تم وضغع هذا املؤشغر لقيس  املؤشـر:تعريف  -

 من عدد املاجلين في مجال العمل املستقل.

مجموع عدد التظاهرات املنجزة لتنمية روح املبادرة سغغواء كانص املنظمة من قبل   :طريقة احتســاب املؤشــر -

مكاتب التشغغغغغغغغغغغيل وفضغغغغغغغغغغاءات املبادرة أو التي شغغغغغغغغغغاركص مكاتب التشغغغغغغغغغغغيل وفضغغغغغغغغغغاءات املبادرة في تنظيمها مع  

 خالل السنة املعنية.  الهياكل األخرى 
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دارة تطوير املبادرة والنهوض باملؤسغغغسغغغات  الوكالة الوطنية للتشغغغغيل والعمل املسغغغتقل/ إ  املعلومات:مصـــدر   -

 والتطوير واملرصد الوطني للتشغيل. اليقظةوحدة    –الصغرى  

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

سيتم إعادة    الي وبالتلم تتوفر املعطيات بقاعدة البيانات خالل فترة إعداد وثيقة التقرير السنوي لألداء  

 دراسة جدوى اعتماد هذا املؤشر وطريقة احتساب  وجمع املعطيات الخاصة ب  .  

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:  ▪

، حيث أن مجمل املباشغغغغغر بالباعثين واملسغغغغغتثمرين  بالجانب االتصغغغغغاليتتميز أنشغغغغغطة نشغغغغغر ثقافة املبادرة الخاصغغغغغة  

األنشغغغغغغطة تتمحور حول التكوين والتأهيل، وفي ضغغغغغغل الضغغغغغغرف الصغغغغغغ ي املتأزم الذي مرت ب  البالد نتيجة جائحة 

نسغغغبي لتحقيق الهدف. كما ان صغغغعوبة كورونا القص مختلف األنشغغغطة الحضغغغورية تراجعا مما سغغغاهم في البلوغ ال

 عغدد التظغغاهرات املنجزة لتنميغغة روح املبغغادرة  دفعتنغغا الى مراجعغغة هغذا    3.1.1جمع املعطيغغات املرتبطغغة بغاملؤشغغغغغغغغغغغغغر  

   املؤشر وتعويض . 

 دفع احدام املؤسسات:  2.3الهدف االستراتيجي 

ها عبر تقديم التكوين واملساندة ودعمهم  تعمل املهمة على الرفع من نسق إحدام املؤسسات ومساندة جهود باعثي

 لضمان ديمومتها. 

 نسبة املشاريع املمولة من بين املشاريع املدروسة  1.2.3املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 30.6 44 45 48 106.6% 53 55 

 

 مختصر: فني  تعليق ▪

 يع س هذا املؤشر مدى قدرة الباعث على النفاذ ملصادر التمويل بصفة ميسرة.  املؤشر:تعريف  -

 مجموع املدة الزمنية   املخصصة للملفات املدروسة / عدد امللفات املدروسة.    طريقة احتساب املؤشر: -

الوكالة الوطنية للتشغغغغيل والعمل املسغغغتقل/ إدارة تطوير املبادرة والنهوض باملؤسغغغسغغغات    املعلومات:مصـــدر   -

 والتطوير واملرصد الوطني للتشغيل. اليقظةوحدة    –الصغرى  

 

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

ر  نسغغبة املشغغاريع املمولة من بين املشغغاريع  106.6تقدر بغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ.  إنجازتم تاغغجيل نسغغبة  
ّ

% بالنسغغبة لغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغمؤشغغ

الجدول عموما تراجع وفقا   2020 إلى 2018املدروسغغغغغغغغغغغة  وسغغغغغغغغغغغّجل عدد املشغغغغغغغغغغغاريع املمولة خالل الفترة املمتدة من  

 :الياملو البياني  

 



53 

 

 2020-2019 جدول تطور املشاريع املدروسة خالل

 %نسبة التطور  2020 2019 املؤشر 

 39- 5260 8619 عدد املشاريع املدروسة 
 

 39- 438 718 املعدل الشهري 
 

 45- 2680 4865 منها للنام 
 

 47.6- 2018 3851 العالي  التعليممنها لفائدة حاملي شهادات  
 

 

 2020حسب النوع االجتماعي خالل سنة املشاريع املدروسة نسبة 

  
 امشروع  2680 امشروع  2580

 

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:   ▪

تم تحقيق الهدف بصغغغغغغغغغغغفة مرضغغغغغغغغغغغية وتمويل أكبر عدد مم ن من املشغغغغغغغغغغغاريع التي تم درسغغغغغغغغغغغها وتتوفر بها الشغغغغغغغغغغغرو   

املطلوبة، وهذا انجاز يع س نجاعة املصغغغغغغالح التي تعهدت بدراسغغغغغغة املشغغغغغغاريع رغم قلة املوارد البشغغغغغغرية والضغغغغغغرف  

 الص ي الصعب.

 : تطوير حوكمة منظومة املبادرة الخاصة3.3االستراتيجي الهدف 

تطوير منظومة حوكمتها وذلك من خالل تدعيم مشاركة القطاع الخاص واملجتمع    تقتض ي تنمية املبادرة الخاصة

ها من خالل وضعها على الخط من إلىاملدني في مرافقة الباعثين من جهة والترفيع في دمج الخدمات وتيسير النفاذ  

 أخرى. جهة 

افقة الباعثين  والجتمع املدني  نسبة مشاركة القطاع الخاص 1.3.3املؤشر  ❖  في مر

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
   (1(/)2)بالتقديرات 

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 44 44 40 35 87.5 % 52 50 

 مختصر: فني  تعليق ▪

مشغغغغغغغغغغغغغغاركغة القطغاع الخغاص واملجتمع املغدني في مرافقغة    ةعليغ فغايع س هغذا املؤشغغغغغغغغغغغغغر مغدى    املؤشــــــــــــر:تعريف   -

 الباعثين.

عدد الباعثين التي تمص مرافقتهم من قبل املؤسغغغغغغغغغغسغغغغغغغغغغات الخاصغغغغغغغغغغة والجمعيات    طريقة احتســـــــــاب املؤشـــــــــر: -

   واملنظمات / العدد الجملي للباعثين الذين تمص مرافقتهم
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الوكالة الوطنية للتشغغغغيل والعمل املسغغغتقل/ إدارة تطوير املبادرة والنهوض باملؤسغغغسغغغات    املعلومات:مصـــدر   -

 والتطوير واملرصد الوطني للتشغيل. اليقظةوحدة    –الصغرى  

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

أي   2020% مبرمجة خالل سغغنة  40  % مقابل35بلغص نسغغبة مشغغاركة القطاع الخاص في مرافقة الباعثين  

 .2019ماجال بذلك استقرارا مقارنة بسنة    إنجاز% كنسبة   87.5يعادل  ما  

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:  ▪

نسغغغغبة اإلنجاز في املطلق مرضغغغغية رغم ان األنشغغغغطة املتعلقة بتحديد هذا الهدف تخض لعديد املتغيرات التي تأثر  

. وسغغغغغغغغغغغغيتم مزيد العمل على الرفع من تفاعل يعود الى طبيعة مجال تدخل البرنامجبالضغغغغغغغغغغغغرورة في احتسغغغغغغغغغغغغاب  وهذا  

 القطاع الخاص بصفة مباشرة ومشاركت  في األنشطة.
 

 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج  -2

 

 

 %60.2تعهدا و  %97.63 ات تباعانجاز اإل وفي املقابل بلغص   ودفعا،أد تعهدا  44106بلغص ميزانية البرنامج  

النسغغغغبة الضغغغغعيفة السغغغغتهال  نفقات   إلىوبالرجوع لتفاصغغغغيل جدول تنفيذ امليزانية نالحظ أن هذا التراجع راجع  . 

 أد تمص برمجتها.17620أد مقابل   65.9، أي ما يعادل  %4االستثمار التي لم تتجاوز الغغ

أنشغغغغغغغغغغغغطة املبادرة  :  تمويل 1، أن العجز تم تاغغغغغغغغغغغغجيل  على مسغغغغغغغغغغغغتوى النشغغغغغغغغغغغغا  رقم5و  4تبين الجداول عدد

  االسغغغغغغغغتثمارات نفقات االسغغغغغغغغتثمار تتضغغغغغغغغمن، وفقا للهيكلة الجديدة للميزانية على نفقات    وللتذكير فان. الخاصغغغغغغغغة 

 املباشرة املمولة على املوارد العامة للميزانية وعلى القروض الخارجية املوظفة.

 املبرمجغغة لم يتم  أد مجموع اعتمغغادات االسغغغغغغغغغغغغغتثمغغارات17620، من جملغغة  1وعلى مسغغغغغغغغغغغغغتوى النشغغغغغغغغغغغغغغغا  رقم  

جزء من االعتمادات املرصغغودة لتمويل القيمة املضغغافة بعنوان مبادرون. أما بقية  أد وهي65.9اسغغتهال  اال مبله  

املرصغغودة لتمويل املخطط التنفيذي لالسغغتراتيجية    مبادرون واالعتماداتتمويل مشغغروع    )اعتماداتاالعتمادات  

 ف أي مبله على مستوى الدفع.الوطنية للمبادرة الخاصة( فإن  لم يتم صر 

املشروع في تجربت  النموذجية وخصصص هذه   انطالق 2020بالنسبة لبرنامج مبادرون، فقد شهدت سنة  

مختلف الصغغغفقات الضغغغرورية حيث تم التعاقد مع مجموعة من مسغغغدي الخدمات والخبراء لتوفير   نجازالفترة إل 

لتحديد سغغغالسغغغل القيمة التي سغغغيعمل املشغغغروع على تطويرها خالل   ضغغغافةكل سغغغبل النجاح لهذه التجربة هذا باإل 

الفترة القادمة، كما تم تأمين الجانب اللوجسغغغغغغغغغغغغغتي لعمل وحدة التصغغغغغغغغغغغغغرف حسغغغغغغغغغغغغغب األهداف. ومن جهة أخرى تم 

وذلغك تفغاعال مع    2020جوان    25القرض تم إمضغغغغغغغغغغغغغاؤه بتغاريخ    التفغاقيغةإعغادة هيكلغة املشغغغغغغغغغغغغغروع بمقتضغغغغغغغغغغغغغ ى ملحق  

توفير منا للماغغغغغغغغغغغغغجلين بمنصغغغغغغغغغغغغغغغة  بتينغغدا . هغغذا وبلغغغص قيمغغة الغغدفعغغات الجمليغغة على موارد  ل  19جغغائحغغة كوفيغغد  

 مليون دينار)اعتمادات التعهد(. 16  اليحو  2020موفى ديسمبر   إلىالقرض  
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الخاصة، للمبادرة  الوطنية  لالستراتيجية  التنفيذي  املخطط  لتنفيذ  استهال    بالنسبة  يتم  لم  فإن  

املشروع املبادرة    هبات على غرار  إطارفي    ملوارد العامة للميزانية بل تم تمويل املشاريعاالعتمادات املرصودة على ا

ية املشاريع تمثلص في اصدار نصوص وانشطة ممولة من الهبات )العمل املنظم، االقتصاد قمن أجل التنمية، وب

 .االجتماعي والتضامني(

 :  3جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2020 تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 2020تقديرات  بيانات النفقات  
 (1)  ق.م.ت

 2020إنجازات 
(2) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات  
نسبة اإلنجاز %   ( 1)-( 2المبلغ )

(2(/)1) 

 تأجير عمومي     
 %0,00 0 0 0 ا.ت

 %0,00 0 0 0 ا.د 

 نفقات التسيير 
 %0,00 0 0 0 ا.ت

 %0,00 0 0 0 ا.د 

 نفقات التدخالت 
 %100,00 0 26486 26486 ا.ت

 %100,00 0 26486 26486 ا.د 

 نفقات االستثمار 
 %94,07 1044,9- 16575,1 17620 ا.ت

 %0,37 17554,1- 65,9 17620 ا.د 

 نفقات العمليات المالية 
 %0,00 0 0 0 ا.ت

 %0,00 0 0 0 ا.د 

 الميزانية* مجموع 
 %97,63 1044,9- 43061,1 44106 ا.تعهد 

 %60,20 17554,1- 26551,9 44106 ا.دفع 
 الوحدة: ألف دينار    دون اعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 :4جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات  2020تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 )إع الدفع()الفاعلين العموميين( واألنشطةالتوزيع حسب البرامج الفرعية 

 بيان األنشطة  البرامج الفرعية 
تقديرات  
2020 

 .أ ق.م   

   2020تقديرات 
 (1) .تق.م 

إنجازات  
2020   

 (2) 

النجازات  
مقارنة  

بالتقديرات  
 (2 )-(1) 

 نسبة 
النجاز %   

 (2 (/)1) 

قيادة جهاز املبادرة  
 الخاصة

تمويل أنشطة املبادرة  
 ( 1)نشا  رقم  الخاصة

98200 39206 21651,9 -17554,1 55,23 

 55,23 17554,1- 21651,9 39206 98200 مجموع البرنامج الفرعي 

  الفاعلون 
 ن و العمومي

 بيان األنشطة 
تقديرات  
2020 

 .أ ق.م   

  2020تقديرات 
 ( 1)  .تق.م 

إنجازات  
2020   

 (2) 

النجازات  
مقارنة  

بالتقديرات  
 (2 )-(1) 

 نسبة 
النجاز %   

 (2 (/)1) 

الوكالة الوطنية  
للتشغيل والعمل  

 املستقل 

           العمل املؤجر 

)نشا    العمل املستقل 

 ( 2رقم 
14000 4900 4900 0 100 

 

  100 0 4900 4900 14000 مجموع الفاعلين العموميين(

 

 والتدابير التي يتعين القيام بها لتحقيق أداء البرنامجوصف للتحديات والصعوبات 

o والنقائص املعترضة في تحقيق أداء البرنامج   الشكاليات 

حيث فرضص إجراءات الحجر  ملختلف مكونات البرنامج   2020ة كورنا أهم اشكال خالل سنة مثلص جائح

لبعض   هيكلة  إعادة  اتباعها  الواجب  البروتوكولية  اإلجراءات  مع  تزامنا  العمل  نسق  وتراجع  الشامل  الص ي 

 مبادرون. املشاريع على غرار مشروع 

 أيضا يجدر التذكير ببعض اإلشكاالت األخرى على غرار: 

است مال النصوص الترتيبية لبعض القوانين  في تعطيل مسار  الذي ساهم  عدم االستقرار الحكومي   -

 على غرار قانون االقتصاد االجتماعي والتضامني.

 ،نعليالفا انخرا  كل عدم  -

  ،عدم وضوح حوكمة القطاع -

o   األداء  وتطوير   لتدارك الخالالت املسجلة  املقترحةالتدابير 

العمل على تنويع    البلديات معاالتفاقيات مع مختلف    يقترح تفعيلبالنسبة لبرنامج جيل جديد من الباعثين،   -

 ت.ا الدراسات مع مختلف الوزار 

وكذلك اإلسراع في إعالن عن    العمل.تركيز اللجان الجهوية وفرق    العمل علىيقترح    مبادرون،  ملشروعبالنسبة   -

في    اختيارطلبات العروض قصد   وفي تصور برامج املرافقة وفي إعداد وتركيز    االتصالمؤسسات مختصة 

 نظام معلوماتي ليتم التعاقد معها قبل موفى السنة. 

  مالية في تنفيذ املكونين الثاني والثالث من برنامج إعادة الهيكلة من خالل تقديم مساعدات  االنطالق كذلك 
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 للحرفيين واملهن الصغرى وكذلك لفائدة املؤسسات الصغرى واملتوسطة.  

باإل  مساعدات    التجربة  الست مال  ضافةهذا  توفير  خالل  من  هيشر  دوار  بمعتمدية    ةالي مالنموذجية 

 للمشاريع التي تم مرافقة أاحابها. 

يقترح مزيد العمل خالل الفترة القادمة على ت ريس وتدعيم تنمية ثقافة املبادرة بمختلف مكوناتها من    كما -

جديدة تم ن من تسهيل    آلياتخالل تحديد مسار مرافقة متكامل وشامل لفائدة الباعثين الشبان عبر تركيز  

جوة تطوير املنظومة املعلوماتية  بعث املشاريع باالعتماد على مقاربة تشاركية جهوية ومحلية مندمجة مع و 

للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل املستقل لتم ين البرنامج من قياس األنشطة املبرمجة باملخطط التنفيذي  

مؤشر يخص تطوير روح املبادرة لدى املتكّونين بمراكز التكوين    إضافةلالستراتيجية الوطنية للمبادرة مع  

 : التاليةاملنهي الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين املنهي، مع مواصلة العمل على املحاور االستراتيجية 

 

 تنمية ثقافة املبادرة الخاصة: ▪

ين املرافقين )أساتذة، مكونين، تنظيم املسابقات لفائدة التالميذ والطلبة واملتكونين من خالل تكو  -

 مستشاري تشغيل(،

 تنظيم حمالت وطنية تحسيسية لدفع ثقافة املبادرة الخاصة،  -

املنهي   - التكوين  بين مؤسسات  عبر شراكات  البيداغو ي  املبادرة    نعليوالفاتعزيز املحيط  في مجال 

 الخاصة.  

 حوكمة منظومة املبادرة الخاصة: ▪

 املبادرة الخاصة،إحدام هيكل لحوكمة  -

 . والهياكل املعنيةتشبيك تدخل مختلف الوزارات  -

 التمويل من خالل:  إلىتسهيل النفاذ  ▪

 التمويل، آلياتتنويع  -

 تطوير منظومة ضمان القروض، -

 .(Injection de levée de fondsلدفع نمو املؤسسات ) آلياتبلورة  -

 السوق:   إلىتسهيل النفاذ  ▪

 تبسيط الجراءات الدارية:  ▪

 تطوير منصة املبادر الذاتي   -

افقة الباعثين وذلك باالعتماد على:   ▪  تطوير برنامج متكامل ملر

 بلورة برامج مرافقة تراعي حاجيات الباعثين ومكامن التشغيل بالجهات،                                                           -

 ادرة نموذجية،                                 إرساء وتهيةة فضاءات مب  -

 تطوير برنامج مرافقة خاص باملصدرين ألول مرة، -
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 تطوير منصة ال ترونية ملرافقة ومتابعة الباعثين، -

 تطوير ومراجعة برامج املرافقة بالتنسيق مع مشروع  مبادرون .  -

 

خالل   ▪ من  وذلك  املتدخلين  مختلف  بين  التشاركي  العمل  االقتصاد  حوكمة  قانون  تفعيل 

 .االجتماعي والتضامني

ضرورة است مال وضع أسس    على  في املرحلة املقبلة،العمل    بالنسبة لالقتصاد االجتماعي والتضامني يجري 

 :  هذا املشروع من خالل

 ،الترتيبيةاست مال إصدار النصوص   -

 ،وضع منظومة تمويل الخصوصية -

 ،وضع منظومة مرافقة خصوصية -

 .منظومة إحصائية خاصةوضع  -
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 :  9البرنامج عدد  
 دة ـــــــــ ان ـــــــــ ادة والمس ـــــــــ القي 

 

 . 2018رئيس البرنامج: السيد العربي الزواوي / بداية من سنة 
 
 

 األداء وتحليلها قديم نتائج ت -1
 

 

يعمل البرنامج على توفير أفضل الفرص لوضع وتنفيذ ومتابعة مختلف سياسات املهمة من خالل تطوير منظومة 

وتطوير    األعوانالتحفيز وتحسين األداء على مستوى برامج التكوين الداخلي والخار ي وكذلك حسن توظيف  

 مسارهم املنهي.

 املوارد البشرية : تحسين التصرف في 1.9الهدف االستراتيجي 

 نسبة الحركية الداخلية  1.1.9املؤشر  ❖

 

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020(1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 8 11 15.8 26.6 168 30 30 

 مختصر: فني  تعليق ▪

اإلدارة دورا    وفي الخطغغة( داخغغلالترقيغغات بجميع أصغغغغغغغغغغغغغنغغافهغغا في الرتبغغة    )وهي  الحركيغغة  تلعغغب  :املؤشــــــــــــرتعريف   -

أسغغغغغغغغغغغغغاسغغغغغغغغغغغغغيغا في خلق دينغامي يغة جغديغدة ومسغغغغغغغغغغغغغتمرة، وذلغك من خالل فتا إمكغانيغة توزيع القغدرات وال فغاءات  

حاجيات مختلف املصغغغغغغغغغغغغالح من ناحية، ويسغغغغغغغغغغغغتجيب من جهة أخرى لطموحات    ةتلبيالبشغغغغغغغغغغغغرية بما يضغغغغغغغغغغغغمن 

اخر وكغغذلغغك الرفع    إلىفين ورغبغغاتهم، كمغغا يم ن من تبغغادل الخبرات ونقغغل ال فغغاءات من هيكغغل اداري  املوظ 

. وهو في قلب تحسغغغغين التصغغغغرف في املوارد  هاإليمن املسغغغغتوى العام ل فاءات اإلدارة وتقوية الشغغغغعور باالنتماء  

جملة املوظفين مما يع س األهمية  البشغغغغغغغغغغرية.  ويقيس هذا املؤشغغغغغغغغغغر نسغغغغغغغغغغبة املوظفين املتمتعين بالترقية من  

 التي تعطيها اإلدارة لتطوير منظوريها سنويا.

 100*لألعوان(  الترقيات/ العدد الجملي   )عدد:  طريقة احتساب املؤشر -

 الشؤون اإلدارية  إدارة  :مصدر املعلومات -

 :نجازونسبة ال  الفوارق تحليل  ▪

% من    26.6تقية نسبة    اليوبالتعونا ينتمون للوزارة    560عونا من بين    149ترقية    2020تم خالل سنة  

الترقيات    إنجاز  إلىذلك  ويعود    %مقارنة بالتقديرات.  168تقدر بغغ    إنجازمجموع أعوان الوزارة وهو ما يعطي نسبة  
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خالل السنة    وتم إقرارها  2020لسنة    املالية قانون  لاالستننائية للسلك اإلداري املشتر  والتي لم ت ن مبرمجة  

   .املعنية املالية

 املتمتعين بدورة تكوينية واحدة على األقل  األعوان   نسبة 2.1.9املؤشر  ❖

 

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 20.6 35 45 0 0 10 30 
 

 مختصر:  فني تعليق ▪

التصغغغغغغغغرف في املوارد البشغغغغغغغغرية من   الثانية لتطويرالرئيسغغغغغغغغية   آلليةيمثل التكوين املسغغغغغغغغتمر ا  :تعريف املؤشـــــــر -

الغغغغذين   األعوان  ارتفع عغغغغددكلمغغغغا  الي  وبغغغغالتغغغغ معغغغغارفغغغغ  وقغغغغدراتغغغغ  القيغغغغاديغغغغة    املوظف وتحيينخالل تطوير كفغغغغاءة  

كلمغغا برز توجغغ  اإلدارة وحرصغغغغغغغغغغغغغهغغا على النهوض بمواردهغغا البشغغغغغغغغغغغغغريغغة   مرة واحغغدة على االقغغل  شغغغغغغغغغغغغغملهم التكوين

عغدد مم ن من    أكبردى اناغغغغغغغغغغغغغحغاة نشغغغغغغغغغغغغغغا  التكوين على  . وقغد تم اعتمغاد هغذا املؤشغغغغغغغغغغغغغر ليع س مغ وتغأهيلهغا

 املوظفين.

 100*لألعوان(  الذين تمتعوا بدورة تكوينية( / )العدد الجملي  األعوان)عدد    :طريقة احتساب املؤشر -

 الشؤون اإلدارية  إدارة  :مصدر املعلومات -

 :نجازونسبة ال  الفوارق تحليل  ▪

تأجيل ولغاء كل    تم  2020لبالد خالل سنة  نظرا لجائحة كورونا و جراءات الحجر الص ي الذي عاشت  ا

سالمة   على  وحفاظا  الذحية  للبروتوكوالت  تطبيقا  املبرمجة  التكوينية  واالكتفاء    األعوانالدورات  واحتهم، 

امليزانية حسب األهداف   في  في بعض املجاالت شملص مهام محددة على غرار التصرف  بجلسات حوار تصرف 

والحوكمة وبعض األنشطة األخرى اما بصفة حضورية ومحدودة او عن بعد. وسيتم تجاوز هذا النقص خالل  

 الذحية على حالها. تواصلص الوضعية  إذاالسنة القادمة من خالل التكوين عن بعد 

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:  ▪

انجاز البرنامج التكويني في ضغغغغغغغغغل جائحة كورونا وما  تم تحقيق الهدف بصغغغغغغغغغفة نسغغغغغغغغغبية بالعتبار أن  لم يتسغغغغغغغغغنى  

ترتب عن  من الغاء كل امللتقيات واألنشغغغغغغغغغغغطة الحضغغغغغغغغغغغورية ويبقى هذا الوضغغغغغغغغغغغع ضغغغغغغغغغغغرفي وسغغغغغغغغغغغيتم تجاوزه من خالل 

 ضع بروتوكوالت احية مشددة لالنشطة الحضورية.التكوين عن بعد ومزيد و 

 : تطوير أداء برنامج القيادة واملساندة2.9الهدف االستراتيجي   

والوظيفي للمهمة من خالل  اليوامل املساهمة في تطوير األداء التقني  إلى في البرنامجتسعى املصالح املتدخلة 

 املساهمة في حوكمة منظومة التكوين املنهي والتشغيل واملبادرة الخاصة. 
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 نسبة نجاعة برنامج القيادة واملساندة  1.2.9املؤشر  ❖

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 20.4 12 19.9 19.3 97 20 20 
 

 مختصر: فني  تعليق ▪

( برنامج القيادة واملسغغغغغاندة )وزن وثقل االعتمادات املرصغغغغغودة( مقارنة  (efficienceنجاعة )  :تعريف املؤشـــــر -

والتشغغغغغغغغيل واملبادرة الخاصغغغغغغغة( وذلك دون اعتبار  بامليزانية العامة ملختلف البرامج العملياتية )التكوين املنهي 

   ميزانية الفاعلون العموميون.

)ميزانيغة برنغامج القيغادة واملسغغغغغغغغغغغغغانغدة املركزيغة / امليزانيغة العغامغة ملختلف البرامج    :طريقـة احتســــــــــــاب املؤشــــــــــــر -

 100*) التقنية( دون اعتبار ميزانية الفاعلون العموميون لكل برنامج فرعي

 .املاليةإدارة الشؤون   :املعلوماتمصدر  -

 :نجازتحليل الفوارق ونسبة ال  ▪

مليزانية مختلف البرامج التقنية دون اعتبار ميزانية الفاعلون العموميون لكل    بلغص االعتمادات املخصصة 

في حين بلغص االعتمادات املخصصة لبرنامج القيادة   مليون دينار  119,1ما قدره    2020برنامج فرعي خالل سنة  

يادة واملساندة تمثل  فان ميزانية برنامج الق  الي وبالت،  مليون دينار  22,484واملساندة خالل نفس السنة ما قدره  

 من ميزانية البرامج التقنية األخرى.  % 19,3

بالنسبة لغغتقديرات اإلنجاز ويعود ذلك إلى جملة من األسباة أهمها    %  97بغغ    إنجاز تقدرتم تاجيل نسبة  

عدم رصد االعتمادات املطلوبة لقسم التسيير ببرنامج القيادة واملساندة من طرف مصالح وزارة املالية باعتبار  

ة الدولة لسنة  % تبعا ملنشور رئاسة الحكومة املتعلق بإعداد ميزاني  3تحديد نسبة التطور في هذا القسم في حدود  

2020. 

 نسبة الدقة في تقديرات برمجة ميزانية التأجير  2.2.9املؤشر  ❖

 

وحدة  
 المؤشر 

ات إنجاز 
2018 

 ات إنجاز 
2019 

 تقديرات  
2020 (1 ) 

 ات إنجاز 
2020 (2 ) 

مقارنة   2020ات إنجاز 
 ( 1(/)2) بالتقديرات

 تقديرات 
2021 

 تقديرات 
2022 

% 93 99.5 100 100 100 100 100 
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 مختصر: فني  تعليق ▪

يقيس هذا املؤشغغغغغغر دقة التح م في كتلة األجور من خالل دقة التقديرات االعتمادات التي    :تعريف املؤشــــــر -

تع س حسن التصرف في املسار املنهي للعون )برمجة الترقية والتدرج...( دون االخذ بعين االعتبار املؤشرات  

   (.les agrégats macro-économiquesاالقتصادية العامة واملتغيرة )

ات السغغغغغغغغغغغغغنويغة لنفقغات التغأجير/ االعتمغادات املبرمجغة سغغغغغغغغغغغغغنويغا بنفقغات  نجغاز )اإل   :طريقـة احتســــــــــــاب املؤشــــــــــــر -

 100*)التأجير  

 .املاليةإدارة الشؤون    املعلومات: مصدر -
 

 :نجازونسبة ال  الفوارق تحليل  ▪

سنة   اعتمادات،  2020تم خالل  الت ميلية،  رصد  االعتمادات  قدره    باعتبار  دينار    478,949ما  مليون 

مليون دينار وهو ما يعطي نسبة    478,404لقسم التأجير العمومي وقد بلغص االعتمادات املنجزة بهذا القسم  

 . %99.89بغ إنجاز

 تحليل وتفسير مدى تحقيق الهدف:  ▪

مما يع س مجهود املصغغغغغغغغغغالح املختصغغغغغغغغغغة في تطوير اليات البرمجة والتنفيذ في ما    تم تحقيق الهدف بصغغغغغغغغغغفة  كاملة

 يتعلق بأنشطة القيادة واملساندة.
 

 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج -2

 

 

أد من  17960.53أي ما يعادل  %81.61املرصغودة للبرنامج بنسغبة    االعتماداتصغرف   2020تم خالل سغنة  

بعض مشغغغغغغغغغغغغغغغاريع التنميغغة والتي تسغغغغغغغغغغغغغعى مختلف    إنجغغازالتغغأخر في    إلىراجع    نجغغازأد، ويبقى فغغارق اإل 22008جملغغة  

 .من خالل البرمجة الجيدة وحسن التنفيذ  ااألطراف املعنية على العمل على تقليصه

   جير:أالت  نفقات ▪

 . باعتبار االستهال  ال لي لالعتمادات املرصودة  %100.4بنفقات التأجير  الخاصة  نجاز بلغص نسبة اإل  

   التسيير: نفقات ▪

أد من جملة االعتمادات   3327أي ما يعادل   %94بنفقات التسغغغغغغغغغغيير    الخاصغغغغغغغغغغة  نجازبلغص نسغغغغغغغغغغبة اإل  ت:  

   املالية السغغغنة  انتهاء  عدم التوصغغغل بالفواتير قبل   إلىأسغغغاسغغغا   إلىذلك   ويرجعأد   3524املرصغغغودة والتي هي في حدود 

للثالثيغة الرابعغة يتم خالصغغغغغغغغغغغغغهغا بعنوان السغغغغغغغغغغغغغنغة    واالتصغغغغغغغغغغغغغاالت  واملغاءأن أغلغب فواتير ال هربغاء    إلى  إضغغغغغغغغغغغغغافغةاملعنيغة  

 ة.الياملو 

   التدخالت: نفقات ▪
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   التدخالت: نفقات ▪

من جملغة االعتمغادات املرصغغغغغغغغغغغغغودة بغاعتبغار عغدم   %73بنفقغات التغدخالت    الخغاصغغغغغغغغغغغغغة  نجغازبلغغص نسغغغغغغغغغغغغغبغة اإل 

نظرا لجائحة  األكلسغغغغغغغاسغغغغغغغا باقتناء تذاكر  أاسغغغغغغغتهال  جميع االعتمادات املخصغغغغغغغصغغغغغغغة للتدخل العمومي واملتعلقة  

لم يتم اسغغغغغغغغغغغغغتهال  االعتمغغغادات    وبغغغالتغغغاليتغغغذاكر خالل فترة الحجر  الالوزارة بغغغ   ات طغغغار إذ لم ينتفع أعوان و   كورونغغغا

 .هياكل إدارية أخرى   إلىتم إلحاقهم أو نقلتهم   األعوانأن بعض  إلى  إضافة

 االستثمارات:   نفقات ▪

أد مقابغغغغغغغغغغغغغغل اعتمغغغغغغغغغغغغغغادات 810فقغغغغغغغغغغغغغغد تغغغغغغغغغغغغغغم صغغغغغغغغغغغغغغرف اعتمغغغغغغغغغغغغغغادات بقيمغغغغغغغغغغغغغغة  االسغغغغغغغغغغغغغغتثماراتبالنسغغغغغغغغغغغغغغبة لنفقغغغغغغغغغغغغغغات 

عغغغغغغغغغغدم  إلغغغغغغغغغغىوهغغغغغغغغغغي نسغغغغغغغغغغبة ضغغغغغغغغغغعيفة ترجغغغغغغغغغغع أساسغغغغغغغغغغا  %18تقغغغغغغغغغغدر بغغغغغغغغغغغغ  إنجغغغغغغغغغغازأد، أي بنسغغغغغغغغغغبة 4600مرصغغغغغغغغغغودة بقيمغغغغغغغغغغة 

التجهيغغغغغغغغغغز  وزارة عليغغغغغغغغغغ الغغغغغغغغغغذي تشغغغغغغغغغغرف  املركزيغغغغغغغغغغة للغغغغغغغغغغوزارة مقغغغغغغغغغغر املصغغغغغغغغغغالحصغغغغغغغغغغرف االعتمغغغغغغغغغغادات املخصصغغغغغغغغغغة لبنغغغغغغغغغغاء 

ه إال أنغغغغغغغغ  قغغغغغغغغد عغغغغغغغغرف تغغغغغغغغأخيرا فغغغغغغغغغي نجغغغغغغغغاز إل  2020م د خغغغغغغغغالل سغغغغغغغغنة  3وقغغغغغغغغد تغغغغغغغغم تخصغغغغغغغغيص اعتمغغغغغغغغادات دفغغغغغغغغع بقيمغغغغغغغغة 

 بنغغغغغغغاء مشغغغغغغغاريع وكغغغغغغغذلك. 2020ديسغغغغغغغمبر  31حغغغغغغغدود  إلغغغغغغغىانطغغغغغغغالق االشغغغغغغغغال ولغغغغغغغم يغغغغغغغتم اسغغغغغغغتهال  هغغغغغغغذه االعتمغغغغغغغادات 

 واملركب الجهوي للتشغيل بصفاقس. بسليانةمقر املركب الجهوي لتشغيل 

املعلوماتية    إعالمية والسغغغغغغغغغغغغالمةعلى غرار اقتناء تجهيزات    املشغغغغغغغغغغغغاريع األخرى بعض   في تأخيرجل أيضغغغغغغغغغغغغا سغغغغغغغغغغغغ  

  نتيجة إلجراءات الصفقات العمومية.  لألنظمة اإلعالمية بالوزارة

 :  3جدول عدد

 بالتقديرات  مقارنة 2020 تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة

التوزيع حسب طبيعة النفقة   

 بيانات النفقات  

 2020تقديرات 
ات إنجاز 
2020 (2 ) 

 ات مقارنة بالتقديرات  نجاز اإل 
 ق,م(1)  
 ( 1)-( 2المبلغ )   التكميلي

%    نجازنسبة اإل 
(2(/)1) 

 تأجير عمومي     
 %97,07 395,89- 13109,3 13505,2 ا.ت
 %100.4 53.71 13559 13505,2 ا.د 

 نفقات التسيير 
 %98,67 46,8- 3477,2 3524,0 ا.ت
 %94,40 197,2- 3326,8 3524,0 ا.د 

 نفقات التدخالت 
 %73,36 95,9- 264,1 360,0 ا.ت
 %73,39 95,8- 264,2 360,0 ا.د 

 نفقات االستثمار 
 %23,43 3536,8- 1082 4618,8 ا.ت
 %17,55 3808,17- 810,63 4618,8 ا.د 

 المالية نفقات العمليات 
 %0,00 0 0 0,0 ا.ت
 %0,00 0 0 0,0 ا.د 

 الميزانية* مجموع 
 %81,48 4075,39- 17932,6 22008,0 ا.تعهد 
 %81.61 4047.46- 17960.53 22007,99 ا.دفع 

 الوحدة: ألف دينار    دون اعتبار الموارد الّذاتية للمؤسسات.  *
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 :4جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات  2020تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 (إ.د)واألنشطةع حسب البرامج الفرعية يالتوز 

 

 األنشطة البرامج الفرعية 
 تقديرات  
2020   
 .أ ق.م 

تقديرات  
2020 

 (1).تق.م  

إنجازات 
2020   

(2) 

اإلنجازات 
مقارنة  

بالتقديرات  
(2)-(1 ) 

نسبة 
اإلنجاز %  

(2(/)1) 

قيادة برنامج القيادة  
 والمساندة 

 91,61 243,77- 2660,9 2904,67 3154,4 ( 1)نشاط رقم  القيادة
)نشاط   التصرف في الوسائل

 61,57 4133,42- 7088.9 10756,38 19179,5 (2رقم 

)نشاط رقم   التمثسل الجهوي 
3) 150 8346,94 8210,67 -136,27 98,37 

 251,55 4513,46- 17960.53 22007,99 22483,9 المجموع 
 الوحدة: ألف دينار    للمؤسسات. دون اعتبار الموارد الّذاتية  *

 أداء البرنامج لتحسينلتدابير التي يتعين القيام بها لوصف 

   األنشطة:األنشطة ودعائم   ▪

 ،توفير الدعم اللوجيستي الضروري ملختلف برامج املهمة ومعاضدة جهود رؤساء البرامج   -

 ،الوزارةتحسين نسبة استهال  االعتمادات املبرمجة ملختلف مشاريع   -

 دعم تنفيذ خطط االستراتيجيات في مجاالت التكوين املنهي والتشغيل واملبادرة الخاصة -

 تطوير نظم املعلومات بالوزارة ورقمنة الخدمات املقدمة، -

 الالزمة لهذا الغرض، متابعة تطبيق االجراءات املعمول بها لترشيد استهال  الطاقة واتخاذ جميع التدابير -

 ،التأطير من خالل توجي  االنتدابات مع مراعاة الحاجيات املتأكدة    املحافظة على نسبة -

 ،الوزارة جميع املجاالت  اتإطار تكوين  -

 ،دورية للمقرات املركزية والجهويةاالعتناء بالبناءات من خالل الصيانة ال  -

مشغغروع    إنجازمن خالل التسغغريع في   األنترنصالعناية االكثر بتجهيز االدارات الجهوية ومواصغغلة ربطها بشغغب ة   -

 .ةاليعشب ة اتصال ومعلومات ذات سعة   إلىاملرور  

للتكوين املنهي   للمهمغغغغغةجغغغغغديغغغغغد  التنظيمي  الهيكغغغغغل  التفعيغغغغغل   - الجهويغغغغغة  أولي لتنظيم اإلدارات  و عغغغغغداد تصغغغغغغغغغغغغغور 

 .والتشغيل ومراجعة مشموالتها بالنظر للمشاريع الهيكلية

إرسغغاء نظام معلوماتي مندمج للتكوين املنهي والتشغغغيل قصغغد إرسغغاء حوكمة متطورة للقطاع وتوفير   مواصغغلة -

 .وجهة للمواطنين واملؤسساتخدمات رقمية على الخط م
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 : ــدد1ــملحق ع 

واملستوى التكويني توزيع خريجي التكوين املنظر حسب القطاع  

 

 

 التكويني  القطاع
 شهادة 
 مهارة

شهادة 
كفاءة 
 مهنية

مؤهل 
تقني  
 منهي

مؤهل 
تقني  
 سام 

 املجموع 

 5490 839 3070 1473 108 الكهرباء واللكترونيك 

 2108 236 926 872 74 واألشغال العمومية وتوابعهالبناء 

 2087 211 728 788 360 النسيج والكساء

النقل وسياقة وصيانة العربات ومعدات األشغال العمومية  

 والفالحية 
109 696 666 218 1689 

 1688 158 726 695 109 اآللية العامة واللحام والتركيب املعدني

 1534 729 805 0 0 الوظائف الدارية 

 1146 41 435 606 64 السياحة والفندقة 

 987 65 691 226 5 الخدمات والصناعات املختلفة

 191 49 117 25 0 الصناعات الغذائية 

 149 0 46 68 35 الحرف الفنية والتقليدية 

 76 2 13 61 0 الجلود واألحذية 

 8 0 0 0 8 الفالحة 

 17153 2548 8223 5510 872 املجموع العام 
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 : ــدد2ملحق عــ

 جدول توزيع نسب العقود امللغاة حسب الجهات
 

 

 
 نسبة االنقطاع  عقود ملغاة  عقود مبرمة  الجهات 

 %28,1 4954 17653 تونس 
 %25,3 1529 6051 أريانة

 %31,8 1630 5127 عروس بن
 %28,1 8113 28831 منوبة 

 %26,5 529 1996 تونس  إقليم
 %31,0 1684 5439 نابل

 %39,0 988 2533 زغوان 
 %34,0 1349 3971 بنزرت 

 %32,6 4550 13939 الشرقي الشمال
 %31,0 700 2255 باجة

 %13,9 301 2166 جندوبة
 %21,6 387 1789 الكاف
 %19,1 200 1049 سليانة

 %21,9 1588 7259 الغربي الشمال
 %25,2 491 1947 القيروان 
 %12,2 526 4296 القصرين 

 %9,7 432 4455 بوزيد سيدي
 %13,5 1449 10698 الغربي الوسط

 %30,1 2791 9275 سوسة
 %29,6 2510 8474 المنستير 
 %31,3 772 2467 المهدية
 %29,7 3164 10640 صفاقس

 %29,9 9237 30856 الشرقي الوسط
 %14,9 959 6440 قفصة 
 %10,9 314 2872 توزر
 %11,2 330 2938 قبلي

 %13,1 1603 12250 الغربي  الجنوب
 %13,0 544 4192 قابس
 %20,2 1044 5165 مدنين 
 %12,5 200 1596 تطاوين 

 %16,3 1788 10953 الشرقي  الجنوب

 %24,7 28328 114786 وعــــالمجم
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 توزيع نسب العقود امللغاة حسب الجهات  رسم
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 ــدد: 3ملحق عــ

 العقود امللغات حسب القطاعاتجدول توزيع نسب 

 

 عقود ملغاة  عقود مبرمة  
نسبة  

 االنقطاع 
 %26,7 493 1846 الفالحة والصيد البحري 

 %23,0 132 574 ومناجم  ةطاق

 %30,9 6535 21159 الصناعات التحويلية )دون النسيج والكساء( 

 %33,0 3176 9628 النسيج والكساء

 %18,8 489 2604 البناء واألشغال العامة

 %35,6 562 1578 السياحة 

 %28,5 3865 13576 التجارة 

 %27,1 717 2650 النقل 

 %22,6 2944 13045 الخدمات الدارية 

 %19,6 9415 48126 خدمات أخرى 

 %24,7 28328 114786 املجموع 

 

 نسب العقود امللغاة حسب القطاعات  توزيع-رسم

▪  
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 ــدد: 4ملحق عــ

 االدماج حسب الجهات جدول توزيع نسب 
 

 
 

 
 % نسبة اإلدماج  مدمجون عقود منتهية 

 49,8 6228 12494 تونس 

 38,8 1635 4219 أريانة

 46,8 1527 3265 بن عروس 

 49,9 647 1297 منوبة 
 47,2 10037 21275 إقليم تونس

 50,5 2018 3999 نابل 
 78,4 961 1226 زغوان

 48,9 1248 2553 بنزرت 
 54,3 4227 7778 الشرقي الشمال 

 50,3 619 1230 باجة
 28,9 426 1476 جندوبة 
 26,1 252 965 الكاف 

 49,4 272 551 سليانة
 37,2 1569 4222 الشمال  الغربي

 46,1 555 1205 القيروان 
 21,4 498 2326 القصرين

 13,9 351 2529 سيدي بوزيد 
 23,2 1404 6060 الوسط الغربي 

 47,4 2914 6152 سوسة
 52,4 2888 5507 المنستير 
 61,8 955 1545 المهدية
 40,0 3030 7584 صفاقس

 47,1 9787 20788 الوسط الشرقي 

 26,5 1059 3993 قفصة
 23,2 516 2224 توزر
 8,6 186 2162 قبلي

 21,0 1761 8379 الجنوب الغربي 
 18,2 392 2153 قابس

 26,1 857 3286 مدنين 
 25,0 163 652 تطاوين 

 23,2 1412 6091 الجنوب الشرقي
 40,5 30197 74593 المجموع
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 توزيع نسب الدماج حسب الجهات  -رسم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,6
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28,9

38,8

40
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50,3

50,5

52,4

61,8
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قابس
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باجة
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 ــدد: 5ملحق عــ

 جدول توزيع نسب االدماج حسب القطاعات 

 

 
 

نسبة اإلدماج   مدمجون عقود منتهية

% 

 الفالحة والصيد البحري 
1332 613 46,0 

ومناجم  ةطاق  
333 140 42,0 

 الصناعات التحويلية )دون النسيج واإلكساء( 
13377 8044 60,1 

 النسيج واإلكساء 
7076 4443 62,8 

 البناء واألشغال العامة 
2122 567 26,7 

 السياحة
1507 556 36,9 

 التجارة 
9536 4564 47,9 

 النقل 
2048 750 36,6 

 الخدمات اإلدارية 
7709 1984 25,7 

 خدمات أخرى 
29553 8536 28,9 

 المجموع 
74593 30197 40,5 

 

 


