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متثل مهمة الرتبية مكونا هاما من مكونات املنظومة الوطنية إلعداد املوارد البشرية ورافدا من روافد التنمية 
د يف خمتلف أبعادها وتنشئة التالميذ على حب الوطن واالعتزاز به وهتدف إىل بناء وتنمية شخصية الفر 

الرتبية تتميز كما أن مهّمة وترسيخ الوعي باهلوية الوطنية وتدعيم تفتحه على احلضارة اإلنسانية.  
بوظيفتها التعليمية والرتبوية اليت تسعى من خالهلا إىل ضمان تعليم جيد للجميع يتيح إكتساب ثقافة 

ف عملية ونظرية متكن من تنمية مواهب املتعلمني وتطوير قدراهتم ومتكنهم من اكتساب عامة ومعار 
 املعارف واملهارات الالزمة ملمارسة مهنة أو حرفة إذا اختاروا مسلك التكوين املهين.

 

، فقد مت الشروع يف  1122نظرا ملا شهدته تونس من تغيري على خمتلف املستويات منذ مطلع سنة 
مراجعة أهداف قطاع الرتبية وإعادة ضبط أولوياته مبا يتماشى والتوجهات العامة للبالد. ويف هذا اإلطار 

، ندوًة وطنيًة حول "منهجية 1121مارس  12و 12نظمت وزارة الرتبية، خالل الفرتة املمتدة بني 
ة األوىل يف إطار عملية التشاور الوطنية اليت تسعى إىل إصالح املنظومة الرتبوية". ومتثل هذه الندوة اخلطو 

إعداد خارطة طريق إلصالح التعليم يف تونس بعد استكمال االستشارة يف اإلعداديات واملعاهد. ويف 
املقابل مت الشروع يف إجناز بعض الدراسات التشخيصية والتقييمية لبعض اجملاالت الرتبوية من قبل خرباء 

 ل الرتبوي واالقتصادي واالجتماعي. وباحثني يف اجملا
 

وشكلت هاته اخلطوات متهيدا لإلصالح الرتبوي الذي أصبح ضرورة ومطلبا هاما . فامللف الرتبوي هو 
ملف وطين بامتياز وبالتايل يعترب اصالح املنظومة الرتبوية مدخال اساسيا من مداخل اإلصالح والتطوير. 

ا طالق احلوار الوطين الرمسي  1122أفريل  11اإلصالح ومت يف  ويف هذا اإلطار مت تكوين جلنة لقيادة
حول إصالح املنظومة الرتبوية حتت اشراف وزارة الرتبية، ومبشاركة االحتاد العام التونسي للشغل واملعهد 
العريب حلقوق اإلنسان . ومت تنظيم جمموعة من احلوارات واالستشارات احمللية واجلهوية مبشاركة االطار 

بوي واالوليات والتالميذ عالوة على احلوارات واالستشارات اليت شاركت فيها بقية الوزارات الرت 
وااملنظمات ومكونات اجملتمع املدين  توجت بإعداد تقرير تأليفي شارك يف صياغته ممثلون عن االطراف 

اللجان حسب حماور  الثالثة الراعية للحوار الوطين حول اصالح املنظومة الرتبوية. ومت تكوين جمموعة من
مت االتفاق حوهلا الستغالل التقارير املختلفة وكل املسامهات املمكنة لتحديد مالمح خطة االصالح 
ومايرتتب عنها من قرارات ميكن تفعيل جزء منها خالل العودة املدرسية القادمة يف انتظار استكمال كافة 

  .اجراءات االصالح وقراراته يف السنوات املوالية
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ت اللجان اخلمس عشر اليت مت تكوينها حسب احملاور اليت عهدت اليها واهنت اشغاهلا وقدمت وعمل
واليت توجت بتقرير  1122تقاريرها ضمن االيام الدراسية اليت مت تنظيمها مبدينة املهدية يف شهر اكتوبر 

للمصادقة النهائية . ختامي صادق على اعمال اللجان ومت رفعه اىل جلنة قيادة اصالح املنظومة الرتبوية 
ويعرت القانون املتعلق مببادئ الرتبية والتعليم يف تونس االطار الذي سيرتجم اهم التوجهات واخليارات اليت 
مت التوافق حوهلا خاصة يف ما يتعلق بوظائف املؤسسة الرتبوية ومراحل الدراسة وهيكلة التعليم عالوة على 

لى جملس وزاي يف قادم االيام بعد املصادقة عليه من جلنة قيادة اليات املتابعة والتقييم وينتظر عرضه ع
 االصالح الرتبوي.

صدور اخلطة التنفيذية واالنطالق الفعلي يف تنفيذ االجراءات فان وزارة الرتبية ستعمل على ويف انتظار 
 تنفيذ االهداف االسرتاتيجية التالية:

الداء اخلاص بالربامج مع التأكيد على اهداف وسيتم تنزيل هاته االهداف صلب اطار القدرة على ا
املنتوج والنتائج واليت تتوجه مباشرة اىل املواطن ومستعمل املرفق ودافع الضريبة مع االحتفاظ بأهداف 

 .الوسائل واالنشطة كأهداف داخلية للمنظومة
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الرتبية مت تشريك كل إطارات الوزارة مركزيا وجهويا يف سعيا لضمان التصور األمثل هليكلة برامج مهمة 
 حماولة لإلملام باملوضوع من مجيع جوانبه ومراعاة خصوصيات القطاع. 

وقد استأثرت، حبيز كبري من احلوار والتحليل يف البحث عن اخليط الناظم لتحديد قائمة برامج مهمة 
ماد تقسيم وظيفي أم اعتماد تقسيم حسب الرتبية، مسألة منهجية متحورت حول االختيار بني اعت

 حلقات الرتبية: 
واملقصود به برنامج لكل وظيفة رئيسية من الوظائف اليت تقوم هبا الوزارة وتغطي  التقسيم الوظيفي •

"التجهيز  –"املناهج واملواصفات البيداغوجية"  –كامل قطاع الرتبية على غرار "تكوين اإلطارات" 
 والصيانة"  ...( 

واملقصود به برنامج لكل حلقة رئيسية على غرار "التعليم االبتدائي"  م حسب حلقات التربيةالتقسي •
( على أن تشمل احللقة كل الوظائف اليت تقوم هبا –"التعليم الثانوي"  –"التعليم اإلعدادي"  –

 الوزارة.
ره أكثر جناعة يف وبعد مناقشة إجيابيات وسلبيات كل منهما، مت اعتماد التقسيم حسب احللقات باعتبا

التحكم يف املنظومة وتسيريها لبلوغ األهداف الوطنية املرسومة. ويف هذا السياق مت توزيع مهمة الرتبية إىل 
 الربامج الثالثة التالية: 
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 التالية:تكتسي أمهية بالغة لالعتبارات  1122جيدر التأكيد بداية أن ميزانية  

تزايد االهتمام بالسياسة الرتبوية واعتبارها اولوية وطنية ال بد ان يرتجم على مستوى امليزانية  .2
 واالعتمادات املرصودة للقطاع ككل.

خمرجات احلوار الوطين وأعمال جلان   تأيت هذه امليزانية يف إطار مشروع االصالح الرتبوي ومنبثقة من .1
  تويات املخطط االسرتاتيجي للرتبية إىل جانب الكتاب األبيض. االصالح الرتبوي اليت تدارست حم

وبالتايل من  1122/1111ميزانيات املخطط اخلماسي القادم ثاين  1122متثل ميزانية سنة  .1
 الضروري ان ترتجم هاته امليزانية أمهية التوجهات االسرتاتيجية لقطاع الرتبية.     

 ،مشروع ميزانية الوزارة 
  مقابل أ.د. 959 861 4 ملهمة الرتبية 7102عتمادات املقرتحة خالل السنة املالية بلغت مجلة اال 
تطور تقدر   أ.د، وهو ما ميثل نسبة   728 336   أي بزيادة تقدر بـ  7102.د خالل سنة أ  231 525 4  
 وتتوزع ميزانية وزارة الرتبية حسب نوعية النفقة كما يلي: .%  7,4    بـ

 

 دون اعتبار الموارد الذاتية زانية وزارة التربية حسب نوعية النفقة )اعتمادات الدفع(مي:  0الجدول 

  2017 -2016تطور  تقديرات ق م إنجازات د 1000الوحدة : 

 (%) النسبة املبلغ 2017 2016 2015

 7,5 256 323 762 659 4 506 336 4 676 856 3 نفقات التصّرف

 7,7 556 322 965 520 4 409 198 4 760 718 3 التأجير العمومي

 7,1 672 6 044 100 372 93 127 94 وسائل املصالح

 13,4- 972 5- 753 38 725 44 789 43 التدخل العمومي

 7,1 472 13 197 202 725 188 482 175 نفقات التنمية

 7,2 504 13 997 201 493 188 250 175 الاستثمارات املباشرة

 4,3 004 8 497 193 493 185 301 164 ميزانيةعلى املوارد العامة لل

 183,3 500 5 500 8 000 3 949 10 على القروض الخارجية املوظفة

 13,8- 32- 200 232 232 التمويل العمومي

 13,8- 32- 200 232 232 على املوارد العامة للميزانية

  0    على القروض الخارجية املوظفة

 7,4 728 336 959 861 4 231 525 4 158 032 4 مجموع امليزانية
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 حسب الربامج كما يلي:  2017وتتوزع االعتمادات املقرتحة لسنة 
 دون اعتبار الموارد الذاتية : ميزانية وزارة التربية حسب البرامج )اعتمادات الدفع( 7الجدول 

 
 إجنازات  د 2111الوحدة 

2015 
 ق م

 2016  
 مقرتحات

 2017 
 2016 -2015تطور 

 النسبة لمبلغا
(%)  

 1700 103837 1012374 1148414 243 360 1 المرحلة االبتدائية

 108 113221 2830710 2030831 954 469 2 المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

 100 13010 212133 238382 961 201 القيادة والمساندة

 2.4 336271 4161353 4575731 158 032 4 المجمـوع

 حسب الربامج:  ، دون اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات،رسم املوايل توزيع امليزانيةويربز ال
 

 د( 0111)اعتمادات الدفع /  نوعية النفقة حسب   2017 مشروع ميزانية الوزارة لسنة:  0الرسم 

 

 
 

;  التأجير العمومي
4520965 

 ;93% 

;  وسائل المصالح
100044 

 ;2% 
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38753; 

 202197; نفقات التنمية 1%  
 ;4% 
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 وسائل المصالح

 التدخل العمومي
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 حسب الربامج:  /2017  2016بني سنيت  ، دون اعتبار املوارد الذاتية،ويربز الرسم املوايل تطور امليزانية

 د( 0111)اعتمادات الدفع /  : حسب البرامج  2017 -2016ميزانية الوزارة 
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 كما يلي:  نوعية النفقةويتوزع إطار النفقات متوسط املدى املقرتح لوزارة الرتبية حسب 

 : إطار النفقات متوسط المدى للوزارة حسب طبيعة النفقة )اعتمادات الدفع( 3الجدول 
 تقديرات ق.م  اجنازات د0111لوحدة ا

2013 2014 2015 6102 6102 6102 6102 

 نـفقات التصرف
 دون اعتبار م ذ م 

3 236 108 3 545 235 3 856 676 4 336 506 4 659 762 4 956 930 5 270 268 

 نـفقات التصرف
 باعتبار م ذ م 

3 259 059 3 568 202 3 879 643 4 359 632 4 676 086 4 973 277 5 286 647 

 238 116 5 073 809 4 965 520 4 409 198 4 3718760 435 403 3 838 110 3 التأجري العمومي 

 238 116 5 073 809 4 965 520 4 409 198 4 3718760 435 403 3 838 110 3 على  م ع م 

 233 126 226 121 368 116 385 116 094 117 971 121 009 114 وسائل املصاحل 

 854 109 879 104 044 100 372 93 94127 004 99 058 91 على م.ع.م

23 126 967 22 967 22 951 22 على م.ذ.م   16 324 16 347 16 379 

 030 41 867 39 753 38 725 44 43789 796 42 212 34 التدخل العمومي

 030 41 867 39 753 38 725 44 43789 796 42 212 34 على م.ع.م

          معلى م.ذ. 

 652 268 033 243 197 202 725 188 175482 700 168 360 193 نـفقات التنمية 

 452 268 833 242 997 201 493 188 175250 450 168 307 193             اإلستثمارات املباشرة

 452 233 833 212 497 193 493 185 164301 124 152 244 180 على م.ع.م

 8500 000 3 10949 326 16 063 13 على ق خ م
130 000 235 000 

 200 200 200 232 232 250 53 التمويل العمومي

 المجموع
 دون اعتبار م ذ م

3 429 468 3 713 935 4 032 158 4 525 231 4 861 959 5 166 851 5 500 775 

 المجموع
 باعتبار م ذ م

3 452 419 3 736 902 4 055 125 3538454 4 878 283 5 183 198 5 517 153 

 

 
 

                                                 
1
 ية االجمالية فقط.لم يقع توزيعها على البرامج الثالث ومرسمة على الميزان 8102اعتمادات القروض الخارجية للميزانية لسنة  

2
 8102نفس المالحظة بالنسبة لسنة  
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 كما يلي:  البرامجويتوزع إطار النفقات متوسط املدى لوزارة الرتبية حسب 
دون اعتبار  ،: إطار النفقات متوسط المدى للوزارة حسب البرامج )اعتمادات الدفع4الجدول 

 (الموارد الذاتية للمؤسسات
 

 تقديرات ق.م  اجنازات د2111الوحدة 
7103 7104 7102 2016 2017 2018 2019 

 488 975 1 336 838 1 304 712 1 414 548 1 243 360 1 287 240 1 086 148 1 املرحلة االبتدائية

املرحلة اإلعدادية 
 873 252 3 061 066 3 056 897 2 835 737 2 954 469 2 343 282 2 711 099 2 والتعليم الثانوي

 414 272 454 262 599 252 982 238 961 201 306 191 671 181 القيادة واملساندة

 المجموع
 دون م ذ

3 429 468 3 713 936 4 032 158 4 525 231 4 861 959 5 166 851 5 500 775 

 379 16 347 16 324 16 11212 967 22 967 22 951 22 املوارد الذاتية

 المجموع
 باعتبار م ذ

3 452 419 3 736 903 4 055 125 4248322 4 878 283 5 183 198 5 517 154 
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 برنامج فرعي تتوزع على النحو التالي: 81املهمة إلى جانب البرامج الثالث وفي بعدها الجهوي من  تتكون 

 + برنامج فرعي جهوي  26برنامج املرحلة الابتدائية: يتكون من برنامج فرعي مركزي 

+ وي برنامج فرعي جه 26برنامج املرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي: يتكون من برنامج فرعي مركزي 

 + برنامج فرعي جهوي  26برنامج القيادة واملساندة: يتكون من برنامج فرعي مركزي 
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البرامج 

 ألاصلية

 القيادة واملساندة املرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي   املرحلة الابتدائية

التسمية 

الجديدة 

 للبرامج

1 7 3 4 5 6 2 1 3 

املرحلة     

الابتدائية 

 بالشمال

ة املرحل

الابتدائية 

 بالوسط

املرحلة 

الابتدائية 

 بالجنوب

املرحلة  

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بالشمال

املرحلة  

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بالوسط

املرحلة  

إلاعدادية 

والتعليم 

الثانوي 

 بالجنوب

القيادة 

واملساندة 

 بالشمال

القيادة 

واملساندة 

 بالوسط

القيادة 

واملساندة 

 بالجنوب

البرامج الفرعية
 

املرحلة   1

الابتدائية 

باإلدارة 

 املركزية

املرحلة 

الابتدائية 

 بنابل

املرحلة 

الابتدائية 

 1بصفاقس 

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 باإلدارة املركزية

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بنابل

املرحلة 

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 1بصفاقس 

القيادة 

املساندة و 

باإلدارة 

 املركزية

القيادة 

 واملساندة بنابل

القيادة 

واملساندة 

 1بصفاقس 

املرحلة   7

الابتدائية 

 1بتونس 

املرحلة 

الابتدائية 

 بزغوان

املرحلة 

الابتدائية 

 2بصفاقس 

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 1بتونس 

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بزغوان

 املرحلة

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 2بصفاقس 

القيادة 

واملساندة 

 1بتونس 

القيادة 

واملساندة 

 بزغوان

القيادة 

واملساندة 

 2بصفاقس 

املرحلة   3

الابتدائية 

 2بتونس 

املرحلة 

الابتدائية 

 بسليانة

املرحلة 

الابتدائية 

بسيدي 

 بوزيد

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 2بتونس 

إلاعدادية املرحلة 

والتعليم الثانوي 

 بسليانة

املرحلة 

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بسيدي بوزيد

القيادة 

واملساندة 

 2بتونس 

القيادة 

واملساندة 

 بسليانة

القيادة 

واملساندة 

بسيدي 

 بوزيد

املرحلة  4

الابتدائية ببن 

 عروس

املرحلة 

الابتدائية 

 بالكاف

املرحلة 

الابتدائية 

 بقفصة

عدادية املرحلة إلا 

والتعليم الثانوي 

 ببن عروس

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بالكاف

املرحلة 

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بقفصة

القيادة 

واملساندة 

 ببن عروس

القيادة 

واملساندة 

 بالكاف

القيادة 

واملساندة 

 بقفصة

املرحلة   5

الابتدائية 

 بمنوبة

املرحلة 

الابتدائية 

 بالقصرين

رحلة امل

الابتدائية 

 بتوزر

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بمنوبة

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بالقصرين

املرحلة 

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بتوزر

القيادة 

واملساندة 

 بمنوبة

القيادة 

واملساندة 

 بالقصرين

القيادة 

واملساندة 

 بتوزر

املرحلة   6

الابتدائية 

 بأريانة

املرحلة 

الابتدائية 

 بالقيروان

املرحلة 

الابتدائية 

 بقبلي

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بأريانة

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بالقيروان

املرحلة 

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بقبلي

القيادة 

واملساندة 

 بأريانة

القيادة 

واملساندة 

 بالقيروان

القيادة 

واملساندة 

 بقبلي

املرحلة  2

الابتدائية 

 ببنزرت

املرحلة 

الابتدائية 

 بسوسة

املرحلة 

الابتدائية 

 بقابس

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 ببنزرت

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بسوسة

املرحلة 

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بقابس

القيادة 

واملساندة 

 ببنزرت

القيادة 

واملساندة 

 سةبسو 

القيادة 

واملساندة 

 بقابس

املرحلة  1

الابتدائية 

 بباجة

املرحلة 

الابتدائية 

 باملنستير

املرحلة 

الابتدائية 

 بمدنين

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بباجة

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 باملنستير

املرحلة 

إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بمدنين

القيادة 

 واملساندة

 بباجة

القيادة 

واملساندة 

 باملنستير

القيادة 

واملساندة 

 بمدنين

املرحلة  3

الابتدائية 

 بجندوبة

املرحلة 

الابتدائية 

 باملهدية

املرحلة 

الابتدائية 

 بتطاوين

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 بجندوبة

املرحلة إلاعدادية 

والتعليم الثانوي 

 باملهدية

املرحلة 

إلاعدادية 

ليم الثانوي والتع

 بتطاوين

القيادة 

واملساندة 

 بجندوبة

القيادة 

واملساندة 

 باملهدية

القيادة 

واملساندة 

 بتطاوين

 يةالبرامج والبرامج الفرعية بوزارة الترب
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 .االبتدائية هذا الربنامجمدير عام املرحلة  كمال الحجامينسق السيد 
 مكونات البرنامج  - أ

 املنظومة الرتبوية. من ليم االبتدائي ومرحلة ما قبل الدراسةيشمل الربنامج مرحلة التع
 :السنة التحضيرية جزء من المرحلة االبتدائية 

من منطلق الوعي بأمهية الرتبية قبل املدرسية ودورها يف بناء شخصية الطفل واالرتقاء بتنشئته االجتماعية 
تعليم املدرسي بفصله الثامن عشر أن السنة وتأهيله للتعليم املدرسي أقر القانون التوجيهي للرتبية وال

التحضريية جزء من املرحلة االبتدائية. كما نص الفصل السابع عشر من نفس القانون على أن تعمل 
الدولة على تعميم السنة التحضريية اليت حتتضن األطفال بني سن اخلامسة والسادسة من عمرهم وذلك 

 بادرات اجلماعات احمللية واجلمعيات والقطاع اخلاص.يف إطار التكامل بني التعليم العمومي وم
 

ومتثل الرتبية قبل املدرسية عموما والسنة التحضريية خصوصا حمورا اساسيا من حماور اصالح املنظومة 
هذه املرحلة وفق ما بينته الدراسات الوطنية والدولية من تأثري مباشر للسنة  ألمهيةالرتبوية نتيجة 

 التالميذاملتعلمني يف مواصلة مسارهم بنجاح. حيث بينت هذه الدراسات وان التحضريية على حظوظ 
باملائة تقريبا يف اهناء املرحلة االبتدائية  11الذين تابعوا سنة حتضريية هلم حظوظ تفوق بقية التالميذ ب

عل بنجاح. هذا التفاوت بني التالميذ يف احلظوظ ميس مباشرة مبدا االنصاف وتكافؤ الفرص وهو ما ج
 2-2جلان االصالح واملخطط تقر اجبارية وجمانية السنة التحضريية جلميع التالميذ يف املرحلة العمرية 

 سنوات وهو ما سيتم اقراره صلب القانون املتعلق باملبادئ االساسية للرتبية والتعليم يف تونس.
 

ذ السنة الدراسية وجيدر التذكري يف هذا السياق وان بداية ارساء السنة التحضريية انطلق من
على املناطق الريفية واالحياء الشعبية اليت ال تشجع  باألساسوتوزع تدخل الوزارة  1112/1111

 القطاع اخلاص على التدخل فيها. وبناء عليه فان املتدخلني يف جمال تامني السنة التحضريية هم: 
 وزارة الرتبية: السنة التحضريية باملدارس االبتدائية 
  والطفولة واالسرة : رياض االطفال  ةاملرأوزارة 
  من خالل الكتاتيب الدينية:وزارة الشؤون 
  وزارة الشؤون االجتماعية : من خالل املراكز الراجعة بالنظر لالحتاد التونسي للتضامن

 االجتماعي
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  وزارة التنمية احمللية والبيئة: من خالل الرياض البلدية 
 

 ة الرتبية حول السنة التحضريية ضمن اجلدول التايل:وميكن حوصلة االحصائيات اخلاصة بوزار 
 

 
الرتبية قبل  حبقّ  يف هذا الصدد إىل وجود تباين كبري بني اجلهات يف التمتع وجتدر اإلشارة

%  1...بني متتعوا هبذا احلّق درسية إذ ترتاوح نسبة املسجلني اجلدد بالسنة األوىل ابتدائي والذين امل
. كما سجلت جّل اجلهات الداخلية ذات الطابع الريفي نسبا تقل عن 1 % بتونس22.9بالقصرين و

 املعدل الوطين على عكس جهات الشريط الساحلي وتونس الكربى. 
 

تطوير  هبدفقامت وزارة الرتبية بإعداد برامج خاصة بالسنة التحضريية النوعي  وعلى املستوى
 ،الّنفسّية واحلركّية والوعي الّسليم جبسده هوقدرات هقدرة الطفل على الّتواصل الّشفوي وتنمية حواس

 . واالخنراط فيها احلياة اجلماعّيةتقدير باإلضافة إىل تنشئته على 
لوزارة من أجل االرتقاء باجلانب الّنوعي هلذه املرحلة من خالل رغم اجلهود املبذولة من قبل الكن 

إىل تباين كبري على  ياأددون متابعة بيداغوجية ق التدريس ائد الربامج وطر تطوير املناهج، إاّل أن تعدّ 

 7010/7011 7011/7017 7017/7013 7013/7014 7014/7015 7015/7016 

 7034 2782 2700 2711 2110 2114 المدارس

 7472 2338 2470 2323 2311 2331 األفواج

 41451 40112 40111 41311 42334 42707 األطفال

 41.2 4301 4800 4808 4801 4803 (% نسب الفتيات )

 7735 2328 2313 2233 2331 2314 المربون

 70 1300 1303 1301 1803 18 متوسط كثافة الفوج

معدل عدد األطفال 
 للمعلم الواحد

1802 18 1308 27 20.3 71 
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مستوى مكتسبات األطفال. ويعود هذا اخللل إىل عدم احرتام كراس الشروط وفتح مؤسسات من قبل 
دخلني غري املؤّهلني باإلضافة إىل غياب التفقد البيداغوجي واالداري خاصة بالنسبة إىل العديد من املت

القطاع اخلاص وعدم وضوح خارطة املؤسسات اخلاصة احملتضنة هلذه األقسام باإلضافة لضعف التنسيق 
التحضريية يف  بني خمتلف املتدخلني والفاعلني يف العملية. أما عن املوارد البشرية فيؤّمن تنشيط األقسام

 2-2واخلاص مربون يفرتض أهنم تلّقوا تكوينا يف كيفية التعامل مع الشرحية العمرية  موميالقطاعني الع
وانطالقا من هذا  ، إاّل أّن عددا هاما منهم ال تتوفر فيه هذه الكفاية بالقدر املطلوب. سنوات

 التشخيص فقد مت إقرار اجبارية وجمانية السنة التحضريية 

  حلة االبتدائية:المر 
 يدوم التعليم االبتدائي ست سنوات ويهدف إىل: 

متكني املتعلم من أدوات اكتساب املعرفة ومن اآلليات األساسية يف التعبري الشفوي والكتايب والقراءة  -
 واحلساب، 

 ،تكوين املتعلم تكوينا أوليا يرمي إىل إبراز إمكانياته والكشف عن مواهبه مما يضمن التعلم الالحق -
 املواطنة، قيم على تربيتهم و الناشئة لدى املدين احلس تنمية -
 تنشئة التالميذ على احرتام القيم اجلماعية وقواعد العيش معا، -
 حب العمل والوعي بقيمته األخالقية، تربية الناشئة على االجتهاد وعلى -
 لتدبّر و املتغريات مع املكتسبة للتكيف املهارات و املعارف إكساب املتعّلمني القدرة على استثمار -

 املسائل. حل يف واخليارات البدائل

والنصوص املتممة واملكملة له  7112 ديسمرب 70ويف ضوء التنظيم اهليكلي لوزارة الرتبية الصادر يف 
، تشمل خارطة برنامج املرحلة 7101 سبتمرب 2والتنظيم اهليكلي للمندوبيات اجلهوية للرتبيةٍ الصادر يف 

 يبينه اجلدول التايل:كما   اكل ومؤسسات على املستوى املركزي واجلهوي واحمللياالبتدائية هي
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 للمرحلة االبتدائية خالل السنوات األخرية:  املعطيات األساسية ويربز اجلدول التايل أهم

 

 

 

 برنامج 
 املرحلة االبتدائية

 برنامج
 املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

 برنامج
 القيادة واملساندة

 مركزيا
اإلدارة العامة للمرحلة 

 االبتدائية
اإلدارة العامة للمرحلة 

 انوياإلعدادية والتعليم الث

الكتابة  –بقية هياكل اإلدارة املركزية )الديوان 
 -اإلدارات العامة واإلدارات األخرى –العامة 

)... 
 املؤسسات الوطنية :

املركز الدويل لتكوين املكونني والتجديد  -
 اليداغوجي

 معاهد مهن الرتبية -
 املركز الوطين لتكنولوجيات الرتبية -

 املركز الوطين للصيانة -
 املركز الوطين البيداغوجي  ... -

إدارة املرحلة اإلعدادية  إدارة المرحلة االبتدائية جهويا
 والتعليم الثانوي

بقية هياكل املندوبية اجلهوية )اإلدارات  -
 واملكاتب األخرى...(

 املراكز اجلهوية للرتبية والتكوين املستمر -

 - املدارس اإلعدادية واملعاهد المدارس االبتدائية حمليا

 1121/1121 1121/112. 112./1122 1122/1122 
 222. 222. ..2. 211. عدد املدارس
 2122112 2122.21 21.2222 2112222 عدد التالميذ
 2121. 22.2. 2.11. 2212. عدد الفصول
 ..2.2 21111 .21.9 22292 عدد املدرسني
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ومبتابعة تطور املؤشرات اخلاصة باملرحلة االبتدائية ميكن الوقوف على تطور عدد التالميذ من جهة 
وتراجع عدد الفصول من جهة اخرى وهو ما يبني حتسن مستوى احرتام النصوص الرتتيبية املتعلقة 

بة الطار التدريس وسيسعى فريق الربنامج اىل بالتنظيمات البيداغوجية واحرتام عدد الساعات املستوج
 مزيد احكام التصرف يف املوارد البشرية .

 البرامج الفرعية 
وفق نفس التمشي املتبع يف التقسيم الربامج حيث مت اعتبار حلقات  مت حتديد برامج فرعية للربنامج

م الوظيفي من قبيل املوارد البشرية الدراسة منطلقا لتقسيم الربامج ايل برامج فرعية ومل يتم اعتماد التقسي
والبنية االساسية واحلياة املدرسية نظرا للتداخل بني الوظائف من ناحية وعدم تشريك املستوي اجلهوي يف 

 model déclinéرسم االهداف واملؤشرات وحتديد االنشطة. لذلك مت اعتماد النموذج التفريعي 
نية يف بعض جوانبها اليت متيز تسيري املنظومة الرتبوية . حيث مت اعتبارا ملستوى الالحمورية والالمركزية الف

اعتبار املندوبية اجلهوية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية  1112انطالقا من ديسمرب 
حيث مت اعتبار املرحلة  واالستقالل املايل وبالتايل اصبح هلا هامش من االستقاللية. ويف هذا االطار

بتدائي مستوى املندوبية اجلهوية للرتبية مبثابة التفريع األول للربنامج، وينسقه مدير التعليم االاالبتدائية يف 
عدد  وهو العدد الذي يوافق برناجما فرعيا 72أي أن الربنامج يتفرع إىل  يحتت إشراف املندوب اجلهو 

على املستوى املركزي واليت مت عالوة على االدارة العامة للمرحلة االبتدائية  املندوبيات اجلهوية للرتبية
 .  12اعتبارها برناجما فرعيا يسهر على تسيري الربنامج وقيادته وبذلك يصبح عدد الربامج الفرعية 

والعتماد هذا التقسيم للربامج الفرعية اخلاصة بربامج املرحلة االبتدائية استوجب االمر التأقلم مع 
ة بإعداد وتنفيذ امليزانية واليت ال ميكنها استيعاب وترسيم الضغوطات الفنية للتطبيقات االعالمية اخلاص

برامج فرعية على مستوى كل برنامج عموديا فاضطر فريق الربنامج اىل تقسيم  2برامج افقيا و 2اكثر من 
جنوب وهي تسميات افرتاضية استوجبها -وسط-كل برنامج ايل ثالث برامج حسب االقاليم مشال

التطبيقات وحتت كل برنامج من الربامج اجلديدة املكونة للربنامج االصلي االشكال التقين على مستوى 
برامج فرعية وهو العدد اجلملى للربامج الفرعية لكل برنامج من جهة والعدد اجلملي االقصى  2مت وضع 

 املسموح به.
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 قائمة البرامج الفرعية لبرنامج املرحلة الابتدائية

 يةاملرحلة الابتدائ البرامج ألاصلية

التسمية الجديدة 

 للبرامج
1 7 3 

املرحلة الابتدائية 

 بالشمال

املرحلة الابتدائية 

 بالوسط

املرحلة الابتدائية 

 بالجنوب

البرامج 

 الفرعية
 

 0المرحلة االبتدائية بصفاقس  المرحلة االبتدائية بنابل المرحلة االبتدائية باإلدارة المركزية  1

 7المرحلة االبتدائية بصفاقس  المرحلة االبتدائية بزغوان 0 المرحلة االبتدائية بتونس  2

 المرحلة االبتدائية بسيدي بوزيد المرحلة االبتدائية بسليانة 7المرحلة االبتدائية بتونس   3

 المرحلة االبتدائية بقفصة المرحلة االبتدائية بالكاف المرحلة االبتدائية ببن عروس 4

 المرحلة االبتدائية بتوزر المرحلة االبتدائية بالقصرين نوبةالمرحلة االبتدائية بم  1

 المرحلة االبتدائية بقبلي المرحلة االبتدائية بالقيروان المرحلة االبتدائية بأريانة  0

 المرحلة االبتدائية بقابس المرحلة االبتدائية بسوسة المرحلة االبتدائية ببنزرت 0

 المرحلة االبتدائية بمدنين رحلة االبتدائية بالمنستيرالم المرحلة االبتدائية بباجة 8

 المرحلة االبتدائية بتطاوين المرحلة االبتدائية بالمهدية المرحلة االبتدائية بجندوبة 3
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 تشخيص واقع المرحلة االبتدائية:  - ب
النية إىل الرتكيز  تتوجهيف تعددها و تنوعها بقدر ما ال ميكن التعرض إىل كافة نقاط قوة املرحلة االبتدائية 

اليت ستعمل الوزارة على جتاوزها من أجل االرتقاء بأداء منظومة املرحلة االبتدائية الضعف نقاط م على أه
صلبة ميكن التعويل عليها لتحقيق املزيد من اإلجنازات وبلوغ ما تصبو انشاء قاعدة  و يف الفرتة القادمة

 . إليه اجملموعة الوطنية خالل السنوات القادمة
 وتتلخص أهم نقاط القوة والضعف يف ما يلي: 

 :أهم نقاط القوة 
 جمانية التعليم وإجباريته، •
 اتساع خارطة املدارس االبتدائية، •
 وذلك بالتساوي بني الفتيان والفتيات،% ..22ارتفاع نسبة التمدرس يف سن السادسة إىل  •
 ة(حتسن مؤشرات التأطري وظروف الدراسة )التأطري ومتوسطات الكثاف •
 نقاط الضعف: أهم 

  الهيكلي التنظيميفي المجال: 
فقدان املدرسة االبتدائية للشخصية القانونية واالستقالل املايل وجعلها ملحقة مبيزانية املندوبية  •

 اجلهوية للرتبية شكل عائقا امام حسن تسيري املؤسسة .
التكامل بني املدرسي وضعف الرتابط و  منظومة التعليم قيادة مستوى على النجاعة عدم •

خمتلف مكوناته احمللية واجلهوية واملركزية خاصة يف ضوء ضخامة اهليكل التنظيمي للوزارة 
 ،وتشعبه وعدم وجود نظام معلومات متكامل ومندمج للقطاع

املؤسسات الرتبوية يف ضوء عدم وجود منظومة تكوينية تعتمد على مرجعيات  تسيري صعوبة •
 ،ؤسسة ومعايري علمية عند االنتدابللمؤهالت املستوجبة لدى مدير امل

  م، واالحرتا احلوار ثقافة وضعف الرتبوية األطراف خمتلف بني العالقة توتر •
املدرسي، األساسي، الثانوي،  قبل التعليم والتكوين )ما مراحل خمتلف بني التكامل نقص •

 ،التكوين املهين، اجلامعي(
ومؤشرات تأخذ بعني  مل تعتمد على معايرياملعا واضحة للتقييم واجلودة وطنية مرجعية غياب •

 ،إىل املرجعيات الدولية يف هذا اجملال االعتبار اخلصوصيات احمللية واجلهوية والوطنية باإلضافة
 .والنتائج األداء مستوى يف الرتبوية املؤسسات بني اجلهوي التفاوت تزايد •
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  التنفيذي البيداغوجي:في المجال 
 يف نظريا بقي الذي املبدئي مشروعها عن التونسية املدرسة قعوا تفصل مسافة كبرية وجود •

 كثرية خاصة على مستوى التنشئة االجتماعية والوطنية والرتبية على القيم، أحيان
 العنف ظاهريت وتفشي عديدة أحيان يف وباملعرفة الرتبوية باملؤسسة املتعلم عالقة تصدع •

 ملسألة،الوقائي يف هذه ا اجلانب والغش إضافة إىل ضعف
النواب مما أدى  على املتزايد والتعويل املدرسني انتداب آليات مستوى يف واالرجتال الضبابية •

 ،إتقانه وخاصة يف اللغات و التدريس مستوى إىل تراجع
 ،والصناعي العلمي تكوينهم جودة وتراجع باملدرسني لإلحاطة املبذول اجلهد حمدودية •
 اجلهات واملناطق الداخلية اليت تتسم بطابعها التحضريية خاصة يف السنة تعميم صعوبة •

 الريفي وبالتشتت السكاين... 
 األداء و املردودية يف العملية التعليمية وضعف مستوى التحصيل لدى املتعلمني... تراجع •
وصعوبة تطبيق مبدأ ، تواصل ظاهرة الفشل المدرسي من خالل نسب الرسوب والتسرب •

 إجبارية التعليم،
 ت وثقل الزمن املدرسي،التعلما كثرة •
 املوارد توفر رغم التعلم مناهج يف واالتصال املعلومات تكنولوجيات إدماج نسبة ضعف •

 للغرض. الالزمة

 للبرنامج: االستراتيجيةالتوّجهات  - ت
نتهت اليه اللجان من اجرأة هذه ا استنادا اىل خمرجات احلوار الوطين حول اصالح املنظومة الرتبوية وما

 يارات فإن برنامج املرحلة االبتدائية سريكز اهتمامه على االولويات التالية: واخل فاألهدا
 

  حتسني مكتسبات التالميذ 
  اقرار اجبارية وجمانية السنة التحضريية بالتنسيق مع خمتلف املتدخلني من جهة وتدعيم املراقبة

 البيداغوجية واالدارية 
 وطنية للمنهاج وانتاج الكتب املدرسية وفق  تطوير املناهج والربامج: من خالل اعتماد مرجعية

 هذه املقاربة 
  اعطاء امهية كربى للوظيفة الرتبوية للمدرسة ودفع احلياة املدرسية مع مجيع املتدخلني وتركيز

هياكل التشاور )جملس املؤسسة( واملرافقة ) خلية مرافقة التلميذ( لدفع العمل االجتماعي 
 لسلوكيات واالحنرافات داخل املؤسسة الرتبوية اليوم.بالوسط املدرسي خاصة مع تنامي ا
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  تطوير خدمات االسناد من نقل واعاشة خاصة مع مراجعة اخلارطة املدرسية وما يقتضيه من
 توفري خدمات االسناد الضرورية للتالميذ

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ةويبين الرسم الموالي هذه المنهجي

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

تركز منهجية التصرف في امليزانية حسب ألاهداف بدرجة أولى على نتائج العمل إلاداري ومخرجاته وليس 

فقط على املوارد والوسائل املسخرة. ولتسهيل عملية التخطيط واملتابعة والتقييم، تم اعتماد منهجية 

 تبرز نوعين من ألاهداف:

 ( وتمثل ما تنتظره املجموعة الوطنية من البرنامج،Outputsع ألاول: أهداف )النتائج/النو  -

( التي يعتمد عليها لتحقيق ألاهداف Inputsالنوع الثاني: أهداف وسائل وتشمل تدخالت البرنامج ) -

 املرجّوة.

اف الوزارة في إن تقديم أهداف البرنامج حسب املنهجية الجديدة يسمح بتقديم صورة ضافية عن أهد

املرحلة الابتدائية من خالل وثيقة البرنامج السنوي للقدرة على ألاداء وهو ما لم يكن متاحا مع التقديم 

 التقليدي للميزانية الذي يقتصر على ذكر املشاريع وبيان حجم الاستثمار. 

د املخصصة لكل محور، وتجدر إلاشارة من آلان أن امليزانية ترتبط فقط باملحاور حيث يمكن معرفة املوار 

وال يمكن معرفة الاعتمادات املخصصة لكل هدف )نتيجة( باعتبار أن كل هدف يتأثر بكل املحاور  وأن 

 كل محور يمكن أن يؤثر في كل ألاهداف.
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سيعمل برنامج املرحلة  ،واستنادا خلصوصيات املرحلة ويف انتظار تبلور مالمح خطة اإلصالح الرتبوي
 االبتدائية على حتقيق األهداف التالية:

 تعزيز مبدا االنصاف وتكافؤ الفرص .2
 حتسني املردود الداخلي للمدرسة االبتدائية، .1
 إثراء احلياة املدرسية، .1
ومؤشرات قيسها )الواردة الحقا( ال يعين أنّه سيتم االقتصار  الثالثة  ديد هذه األهدافأن حتو علما 

في الفترة على اجملاالت املذكورة باملرحلة االبتدائية ذلك أن الربنامج مدعو إلعطاء األولوية هلذه العناصر 
اليت هلا تأثري كبري على نظرا إىل أمهيتها من ناحية وإىل تدخلها يف تاليف النقائص املسجلة و  القادمة

 مستقبل التالميذ واجملموعة الوطنية من ناحية أخرى. 
 تعزيز مبدا االنصاف وتكافؤ الفرص الهدف األّول: ..

يعترب التفاوت بني اجلهات من أهم أسباب قيام الثورة التونسية ولئن يأخذ هذا التفاوت بعدا اقتصاديا  
ري مواطن الشغل فإن اجلانب االجتماعي كذلك يشكو فيف أغلب احلاالت ليشمل جانب االستثمار وتو 

من هذا التفاوت وإميانا من فريق املرحلة االبتدائية بأمهية التقليص من هذا التفاوت وضمان أكرب قدر 
من اإلنصاف وتكافؤ الفرص بني األفراد  واجلهات مت اعتبار هذا اهلدف يف مقدمة أولويات املرحلة 

 االبتدائية.

 األول : مؤشرات الهدف 
 مت ضبط أربعة مؤشرات قيس تتعلق أساسا بـ: ومتابعة حتقيقههذا اهلدف ملزيد تدقيق 
 تالميذ السنة التحضريية 
 إدماج املعوقني 
 استقرار املدرسني باجلهة 
 املطاعم املدرسية 

 : نسبة تالميذ السنة األولى الذين قّضوا سنة تحضيرية0-0المؤشر 

ميذ املرمسني اجلدد بالسنة األوىل ابتدائي باملدارس العمومية الذين انتفعوا يعىن هذا املؤشر بقيس نسبة التال
بسنة حتضريية سواء بالقطاع العام أو بالقطاع اخلاص. وبالتايل لن يتم االقتصار على التالميذ الذين قضوا 

د التالميذ الذين السنة التحضريية يف املؤسسات الرتبوية التابعة لوزارة الرتبية ألن اهلدف األساسي هو عد
  .قضوا سنة حتضريية يف حد ذاته مبعزل عن اجلهة املشرفة



26 

 

  :المؤهلةنسبة التالميذ المعوقين الذين يدرسون بالمدارس الدامجة :  7-0المؤشر 

، بالشراكة مع وزارة الرتبية ووزارة الصحة واجلمعيات ذات 1112أحدثت وزارة الشؤون االجتماعية سنة 
تصة أوكلت هلا مهمة إعداد خطة وطنية لإلدماج املدرسي والرتبوي لألطفال ذوي العالقة ، جلنة خم

وقد أثبت هذا التقييم وجود  1122و سنة  1112اإلعاقة . خضعت التجربة حملطات تقييم سنة 
نقاط قوة ميكن البناء عليها ودعمها و نقاط ضعف يتحتم تداركها وقد عرف التالميذ املدجمني تطورا 

ليصل إىل  .1111/111مدرسة خالل السنة الدراسية  222تلميذا موزعني على  122ملحوظا من 
حيث يتم تصنيف   1121/1121مدرسة خالل السنة الدراسية  2.1تلميذا  موزعني على  1..1

املدارس إىل مدارس داجمة و أخرى غري داجمة ولتجويد عملية اإلدماج املدرسي بدأت الوزارة يف اختاذ كل 
مقاربة اإلدماج إلى مقاربة لضرورية لتفعيل الربنامج و تعديل اخلطة احلالية للمرور من  اإلجراءات ا

وبذلك تصبح كل املدارس داجمة و تعمل الوزارة على تطوير خمتلف آليات هذا الربنامج الدمج المدرسي 
ذلك بتطوير مبا يكسبه اجلودة املرجوة و النجاعة املطلوبة مما يضمن مبدأي االنصاف وتكافؤ الفرص و 

النصوص القانونية املنظمة هلذا الربنامج  و انتداب اخصائيني نفسانيني ملرافقة ذوي االحتياجات 
 اخلصوصية وتأمني تكوين خصوصي لكافة املتدخلني 

كما يُعىن هذا املؤشر مبتابعة نسبة التالميذ الذين يدرسون باملدارس الداجمة املؤهلة اليت تتوفر على مجيع 
ذا الربنامج )توفري التجهيزات اخلصوصية الالزمة و تعهد املدرسني بالتكوين( وذلك بالرتفيع متطلبات ه

  .يف عدد املدارس و تأهيلها تدرجيا

 :نسبة المدارس المرتبطة باالنترنات: 3-0المؤشر 

ا اساسيا املؤسسات الرتبوية املرتبطة فعليا باألنرتنات واليت تعترب شرطيهدف هذا املؤشر إىل معرفة نسبة 
 .  مؤسسة تربوية  21 املدرسة الرقمية اليت انطلقت وزارة الرتبية يف ارسائها ضمن يفومسبقا لالخنراط 

 نسبة المدارس التي بها مطاعم مهيأة :4-0المؤشر 

يهدف هذا املؤشر إىل معرفة نسبة املدارس اليت تتوفر هبا مطاعم مدرسية مهيأة من مجلة املدارس اليت 
غذائية وسيعمل فريق الربنامج على توسيع خارطة املدارس اليت هبا مطاعم مدرسية مهيأة تقدم وجبات 

واالعتناء بتجهيزها والسعي إىل جتديدها وحتسني األكلة من خالل تقدمي وجبة غذائية متوازنة مع ضرورة 
نقطاع احرتام شروط حفظ الصحة مما يساهم يف حتقيق انتظام الدراسة واحلد من ظاهرة التغيب واال

  .خاصة باملناطق اليت تبعد فيها املدرسة عن مقر السكىن
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 PAMأمضت اجلمهورية التونسية ) وزارة الرتبية ( اتفاقية مع برنامج األغذية العاملي و يف هذا اإلطار 
Programme alimentaire mondial  تحسني جودة اخلدمات املقدمة من قبلتتعلق ب 

بتدائية. وتتمّثل املرحلة األوىل من االتفاقية يف إجراء دراسة ميدانية املطاعم املدرسية باملدارس اال
لبناء خطّة تدّخل منهجّية من شأهنا أن املدرسية وتشخيص الوضع الراهن املطاعم  ريتسيلتشخيص واقع 

 .ملطاعم املدرسيةملردود  تساعد على التطوير الّنوعي
بالتعاون مع اجلمعية الروسية للتغذية  PAMي مع برنامج األغذية العاملاالتفاقية و هتدف هذه 

 املطاعم املدرسية وذلك بـ: حتسني جودة خدماتاالجتماعية و الصناعية إىل 
 
اعداد خمطط عملي وإجرائي و  ّما ونوعاإعداد اسرتاتيجية تستهدف تطوير منظومة املطاعم املدرسية ك-1
 نجز على مراحل.ي

مج املطاعم املدرسية يف إطار خطّة تستجيب للمقتضيات املرصودة لربنا االعتماداتالرفع من -2
 اجلهوية واحملّلية.

فع من اخلدمات الرّ  ممّا من شأنهاملهنية للعاملني باملطاعم املدرسية تصرّفا وتنفيذا  الكفاءاتتطوير -3
 ولية يف هذا اجملال.الميذ وفق املعايري الدّ مة للتّ ة األكالت املقدّ املسداة ونوعيّ 

 لبنية التحتية للمطاعم املدرسية لبناء فضاءات مؤهلة الحتضان التالميذ يف أحسن الظروف.تطوير ا-4
 اعدادو تنفيذا هلذه االسرتاتيجية بعد أن شخصنا بالدقة املطلوبة واقع هذه املطاعم، ستشرع الوزارة يف 

 املخصصة للتدخل امليداين.اتفاقية ثانية من أجل تقدمي الدعم املايل و الفين حىت انتهاء املرحلة الثانية و 
 

وسعيا ملزيد احكام التصرف يف املطاعم وتقدمي اكلة مدرسية صحية ومتوازنة لتالميذ املدارس       
االبتدائية مت احداث مؤسسة عمومية اطلق عليها  ديوان اخلدمات املدرسية ستتوىل االشراف على 

االبتدائية. ويسعى فريق الربنامج اىل تامني اكلة املطاعم املدرسية وتامني اكلة مدرسية لتالميذ املدارس 
الف تلميذ باملرحلة االبتدائية. ومت يف هذا االطار اقتناء مطابخ من اجلانب االيطايل  511مدرسية ل

وتكوين االطار البشري واحداث مطاعم مدرسية عالوة على امضاء اتفاقيات مع جمموعة من املزودين. 
م هذا االحداث اجلديد الذي ينطلق يف العمل فعليا انطالقا من شهر ويامل فريق الربنامج ان يساه

لوجبة من طرف املالية ل قيمةالجانفي املقبل يف حتسني نوعية االكلة املدرسية رغم احملافظة على نفس 
 مصاحل وزارة املالية.
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 :التطور الكمي  لمؤشرات الهدف األول 
 
 
 
 
 
 

 

  الهدف األول:  الكمي لمؤشراتالتطور 

اخلاصة مبؤشرات اهلدف املتعلق بالتقليص من  اإلسقاطات التقديريةحيوصل اجلدول املوايل اإلجنازات و
 .التفاوت بني األفراد واجلهات

 
 : تطور مؤشرات قيس األداء الخاصة بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الفئات والجهات0جدول 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

: تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص 2.2اهلدف 
 اجلهاتبني الفئات و 

وحدة 
 القيس

 تقديرات ق م  إجنازات

7103 7104 2015 7102 7102 
 

7108 
 

7102 

: نسبة تالميذ السنة األوىل الذين قّضوا سنة 2.2.2املؤشر
 حتضريية

% 82 82 82 82 82.2 82 21 

دارس مب:نسبة التالميذ املعوقني الذين يدرسون 1.2.2املؤشر 
 مؤهلةداجمة 

% 42.0 42.0 42.0 31 32 32 32 

 38 32 32 31 31 31 31 % : نسبة املدارس اليت تتوفر هبا مطاعم مهيأة1.2.2املؤشر

لئن كانت ألارقام الواردة تحت عنوان إلانجازات في الجدول املوالي، وكذلك بالنسبة إلى بقية املؤشرات، 

ل النت
ّ
ائج الحقيقية املسجلة فإن إلاسقاطات خالل السنوات القادمة تعتبر أرقاما تقديرية. ومع ذلك تمث

مع إبراز توجهات الوزارة  الواقع فقد اجتهد املسؤولون عن البرنامج في جعلها أقرب ما يمكن إلى 

 وحرصها على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الفئات والجهات.

ة وبالتدرب على ربط ألاهداف باملوارد وعند بلورة إطار عمل منسق البرنامج وبالتقدم في تركيز املنهجي 

وتوضيح مهامه وتمكينه من آليات تحمل املسؤولية كاملة، ينتظر أن تصبح هذه إلاسقاطات أكثر دقة 

 من سنة إلى أخرى.
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 الهدف الثاني: تحسين المردود الداخلي للمدرسة االبتدائية - أ

لئن كان تقييم املردود الداخلي للمدرسة االبتدائية يشمل عدة جوانب تتعلق بالبنية األساسية واملوارد 
لتسيري اإلداري فإنه سيتم االقتصار على أهم األولويات وهي املتعلقة مبكتسبات التالميذ البشرية وا

واالنقطاع املدرسي والرسوب دون إغفال بقية اجلوانب. ولقياس مدى حتقيق هذا اهلدف مت ضبط 
نقطاع جمموعة من املؤشرات تتعلق أساسا مبستوى التالميذ يف اللغات والرياضيات إضافة إىل الرسوب واال

 املدرسي.
 

 مؤشرات الهدف الثاني 
 باملرحلة االبتدائية نسبة الرسوب 
 باملرحلة االبتدائية نسبة االنقطاع 
 نسبة تالميذ السنة السادسة املتحصلني على املعدل فما فوق يف العربية 
 نسبة تالميذ السنة السادسة املتحصلني على املعدل فما فوق يف الفرنسية 
 ادسة املتحصلني على املعدل فما فوق يف الرياضياتنسبة تالميذ السنة الس 

 : نسبة الرسوب بالمرحلة االبتدائية0-7.0المؤشر

مبختلف مستويات املرحلة االبتدائية وذلك لقيس نسبة  يعىن هذا املؤشر مبعرفة نسبة رسوب التالميذ 
ربنامج على التقليص من هذه وسيعمل فريق ال .التالميذ الراسبني مقارنة بالعدد اجلملي للتالميذ باملرحلة

  .الظاهرة عرب معاجلة أسباهبا الذاتية والعائلية واملدرسية واالجتماعية والثقافية

 نسبة االنقطاع بالمرحلة االبتدائية  :7-7 -0المؤشر

فة مستويات املرحلة االبتدائية يعىن هذا املؤشر مبعرفة حجم تسرب التالميذ ملختلف األسباب و بكا
سبة التالميذ املنقطعني عن الدراسة مقارنة بالعدد اجلملي للتالميذ باملرحلة و جتدر اإلشارة ذلك بقيس نو 

( 1121/1121خالل السنة الدراسية  %2إىل أن النسبة الوطنية باملرحلة االبتدائية ال متثل مشغال كبريا )
 . ني اجلهاتغري أن هذا املؤشر قد يكتسي أمهية أكرب عندما يتعلق األمر مبقارنته خاصة ب

ويف هذا االطار مت احداث برنامج املدرسة تستعيد ابناءها بالتعاون مع بقية املتدخلني بالوزارة واعداد 
الم والتحسيس بالظاهرة وطرق التوقي منها ومت اسرتجاع اعداد من عخطة اعالمية واتصالية يف وسائل اال
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سسة هذا املشروع اىل اسرتجاع أج يف اطار ماملنقطعني عن الدراسة خالل السنة الفارطة ويسعى الربنام
  .نسبة اكرب من املنقطعني اىل جانب معاجلة اسباب االنقطاع االجتماعية واالقتصادية وغريها

: نسبة تالميذ السنة السادسة المتحّصلين على المعدل فما فوق في الّلغة 3-7-0المؤشر 
 العربية.

ملشاركني يف املناظرة الوطنية لاللتحاق باملدارس اإلعدادية يهدف هذا املؤشر إىل معرفة نسبة التالميذ ا
 فما فوق، يف مادة العربية. 11من  21النموذجية الذين حققوا على األقل التملك األدىن املطلوب، أي

: نسبة تالميذ السنة السادسة المتحّصلين على المعدل فما فوق في الّلغة                   4-7-0المؤشر
 الفرنسية.

يهدف هذا املؤشر إىل معرفة نسبة التالميذ املشاركني يف املناظرة الوطنية لاللتحاق باملدارس اإلعدادية 
 فما فوق، يف مادة الفرنسية.  11من  21النموذجية الذين حققوا على األقل التملك األدىن املطلوب، أي

ا فوق في : نسبة تالميذ السنة السادسة المتحّصلين على المعدل  فم2-7-0المؤشر
 الرياضيات.

يهدف هذا املؤشر إىل معرفة نسبة التالميذ املشاركني يف املناظرة الوطنية لاللتحاق باملدارس اإلعدادية 
فما فوق، يف مادة  11من  21النموذجية الذين حققوا على األقل التملك األدىن املطلوب، أي

 الرياضيات. 

يقا للهدف ويعين أن الربنامج سيعمل على تاليف احللقة وجتدر املالحظة أن اختيار املؤشرات يعترب تدق
 الضعيفة يف مكتسبات التالميذ مع مواصلة دعم بقية اجملاالت.

هذا وسيتم يف الوقت احلاضر االعتماد على نتائج مناظرة االلتحاق باملدارس اإلعدادية النموذجية 
ن اعتبار هذه النتائج كافية ملقروئية عامة باعتبارها تقييما وطنيا موضوعيا رغم أهنا ليست إجبارية. فيمك

وخاصة مقارنة النتائج بني املواد من ناحية وبني اجلهات من ناحية ثانية مما يساعد على تصويب 
التدخالت واإلصالحات الرئيسية وذلك يف انتظار إرساء منظومة تقييم أكثر متثيلية على غرار حمطة 

كما جتدر اإلشارة إىل أن الوزارة ساعية إىل الرفع من مردودية   ئي.تقييمية يف السادسة من التعليم االبتدا
ف و املهارات األساسية ر التعليم املدرسي من خالل القيام بتقييمات دورية ملستوى متلك التالميذ للمعا

  .املستوجبة يف هناية كل مرحلة من مراحل التعليم
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ين ذلك أن تدخالت الربنامج لتحسني املكتسبات ولئن مت الرتكيز على هناية املرحلة االبتدائية فال يع
ستقتصر على السنة السادسة فقط بل إن تدارك النقائص يف املكتسبات ينطلق من السنوات األوىل 

 للتعليم وأنه سيتم العمل على إجياد صيغ وآليات تقييمية طوال املرحلة االبتدائية.
 الهدف الثاني: ي لمؤّشراتالكمّ ر التطوّ  

 يبني شارة إليه بالفقرة اخلاصة بالتطور الكمي ملؤشرات اهلدف األول حول الفرتة التجريبية،كما متت اإل
 اجلدول املوايل تطور مؤشرات قيس األداء اخلاصة هبدف حتسني املردود الداخلي للمدرسة االبتدائية:

 : تطور مؤشرات قيس األداء الخاصة بتحسين المردود الداخلي للمدرسة االبتدائية7جدول

 إثراء الحياة المدرسية  الهدف الثالث: - أ
إىل جانب أمهية حتسني املكتسبات "العلمية واملعرفية" للتلميذ، يبقى البعد "الرتبوي" كذلك يف حاجة 

 الدعم والتطوير نظرا لتأثريه على جودة املكتسبات "العلمية واملعرفية" من ناحية ولدوره يف تربية ماسة إىل
ويف هذا السياق عمل فريق  األجيال على قيم املواطنة والتحلي بروح املبادرة واالبتكار من ناحية ثانية.

الل اقرار زمن مدرسي يسمح بتوفري الربنامج على تطوير احلياة املدرسية يف بعدها الثقايف والرياضي من خ
مساحة زمنية كافية ملمارسة هذه االنشطة . فتم اقرار نظام احلصة الواحدة بالنسبة لتالميذ املدارس 
االبتدائية مع ختصيص احلصة املسائية لألنشطة اىل جانب ابرام اتفاقيات مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب 

يزات من طرف تالميذ املدارس االبتدائية ويسعى فريق الربنامج اىل والرياضة الستغالل الفضاءات والتجه
تقريب هذه االنشطة من التلميذ الذي يبقى اهلدف االمسى واحملور االساسي هلذه العملية. وسعيا حملاولة 
فهم ميوالت التالميذ واختياراهتم يف جمال احلياة املدرسية فقد اختار فريق الربنامج وضع مؤشر لقيس 

: حتسني املردود الداخلي للمدرسة 1اهلدف 
وحدة  االبتدائية 

 القيس

 يراتتقد ق م إجنازات

7103 7104 7102 2016 2017 7108 7102 

 2.2 2.8 2.2 2 2.2 2.2 2.2 % : نسبة الرسوب باملرحلة االبتدائية2.1.2املؤشر 

 1.8 1.2 1.2 0 0 0.0 0 % :.نسبة االنقطاع باملرحلة االبتدائّية1.1.2املؤشر 

: نسبة تالميذ السنة السادسة املتحصلني على 1.1.2املؤشر
 فوق يف الّلغة العربية. املعدل فما

% 22.17 22.37 20.04 21 21 20 20 

: نسبة تالميذ السنة السادسة املتحصلني 1... 2املؤشر
 على املعدل فما فوق يف الّلغة الفرنسية.

% 27.43 44.80 44.80 21 20 27 23 

: نسبة تالميذ السنة السادسة املتحصلني 2.1.2املؤشر 
 ضيات.على املعدل فما فوق يف الريا

% 42.72 22.20 34.22 42 21 20 27 
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رضاء التالميذ عن احلياة املدرسية وذلك من خالل اجراء دراسة تشرف عليها االدارة العامة مدى 
للجودة والتقييم وسيعمل فريق الربنامج على استثمار نتائجها لربجمة انشطة تتماشي وميوالت التالميذ 

 واختياراهتم.

  الثالث:مؤشرات الهدف 
ؤشرين التاليني الذين يعتربان من أولويات الربنامج خالل لقيس تطور وثراء احلياة املدرسية مت حتديد امل

 املرحلة القادمة يف هذا اجملال :

 : نسبة التالميذ المشاركين في األنشطة الثقافية.0-3 -0المؤشر

يهدف هذا املؤشر إىل متابعة مدى استقطاب املدرسة للتالميذ وتشريكهم يف األنشطة الثقافية اليت 
 التالميذ املشاركني يف نشاط ثقايف مقارنة بالعدد اجلملي للتالميذ. توفرها وذلك بقيس نسبة

 .و سيعمل فريق الربنامج على توفري الظروف املالئمة للرتفيع يف عدد التالميذ املنخرطني يف هذه األنشطة

 : نسبة التالميذ المشاركين في األنشطة الرياضية.7-3 -0المؤشر

قطاب املدرسة االبتدائية للتالميذ وتشريكهم يف األنشطة يهدف هذا املؤشر إىل متابعة مدى است
الرياضية اليت تنّظمها وذلك بقيس نسبة التالميذ املشاركني يف األنشطة الرياضية مقارنة بالعدد اجلملي 

 للتالميذ.
طني تالميذ املنخر ويسعى فريق الربنامج إىل هتيئة الفضاءات و توفري التجهيزات الضرورية للرتفيع يف عدد ال

 .يف هذه األنشطة
 

 المنتفعين باألكلة المدرسية: نسبة التالميذ 3-3 -0المؤشر
اىل حتسني  إضافةيعمل فريق الربنامج على تطوير اخلارطة املدرسية وما سينجر عنه من جتميع للمدارس 

ذ ظروف االحاطة بالتالميذ خارج اوقات التعلم يف القسم من خالل توفري االكلة املدرسية للتالمي
وحتسني نوعيتها وسيعمل فريق الربنامج بالتنسيق مع ديوان اخلدمات املدرسية على الرفع من عدد 

 املنتفعني وتطوير اساليب التصرف يف هذا املشروع
 

 نسبة رضاء التالميذ عن الحياة المدرسية : 4-3 -0المؤشر
شرفني عن وضع هاته االنشطة ة اليهم قد ختتلف عن مقاصد املهان انتظارات التالميذ من االنشطة املوج

نتيجة اختالف املرجعيات والتطور الكبري الذي يشهده العامل الرقمي واالفرتاضي وللوقوف على انتظارات 
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التالميذ سيعمل فريق الربنامج من خالل اعداد دراسة يف اجملال على استكشاف االنتظارات احلقيقية 
 ايف والرياضي.لتالميذ املرحلة االبتدائية يف اجملالني الثق

  :التطور الكمي  لمؤشرات الهدف الثالث 
كما متت اإلشارة إليه بالفقرة اخلاصة بالتطور الكمي ملؤشرات اهلدف األول حول الفرتة التجريبية، 

اخلاصة مبؤشرات اهلدف املتعلق بتوفري مناخ  اإلسقاطات التقديريةحيوصل اجلدول املوايل اإلجنازات و
 ئة االجتماعية : مالئم للتعّلم والتنش
 : تطور مؤشرات قيس األداء الخاصة بهدف إثراء الحياة المدرسية 3جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وحدة  : إثراء احلياة املدرسية1اهلدف 
القي
 س

 تقديرات ق م إجنازات
7103 7104 7102 2016 2017 7108 7102 

 31 72 71 02 02 02 02 % .الثقافية : نسبة التالميذ املشاركني يف األنشطة 2.1.املؤشر

 31 72 71 02 02 02 02 % : نسبة التالميذ املشاركني يف األنشطة الرياضية.1.1املؤشر

 :نسبة التالميذ املنتفعني باألكلة املدرسية 1-1املؤشر 
 

% - - - 72 41 21 21 
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ر اإلشارة إىل تشابك وتداخل احملاور فيما بينها حيث ميكن أن يتأثر أداء حمور معني مبا يتم إجنازه وجتد
يف حمور أو حماور أخرى، فعلى سبيل املثال ميكن لالستثمار يف حمور املوارد البشرية أن يطور أداء حمور 

 احلياة املدرسية... إخل. 
( يف تدخلهم عرب le dosage appropriéالتوازن املناسب )واملطلوب من املسؤولني عن الربنامج إجياد 

احملاور  مبا يضمن تصويب املوارد حنو األولويات لتحقيق األهداف املرسومة ويف نفس الوقت ترشيد 
 استغالل املوارد العمومية. 

لة تحت بغية تحقيق جملة ألاهداف/النتائج املحددة بالباب الثاني من هذه الوثيقة، تضع الدو 

تصرف البرنامج جملة من املوارد البشرية واملادية واملالية وتحدد له مرجعية قانونية وتنظيمية 

وتحدد له مهاما وتطلب منه إعداد استراتيجيات ومخططات عملية وتنفيذها ومتابعتها من أجل 

 ضمان تحقيق ألاهداف املرسومة.

( حول Inputsم تبويب مجاالت تدخل البرنامج )ولتوضيح الرؤية وتسهيل عملية املتابعة والتسيير، ت

ستة محاور تغطي كل مجاالت عمله. وقد تمت صياغة هذه املحاور في شكل أهداف وسائل حتى 

يمكن متابعتها وتقييمها وفقا ملنهجية التصرف الجديدة على غرار أهداف النتائج وذلك بتحديد 

لتي ستخّصص لكل محور. ويبرز الرسم مؤشرات وبرمجة تطورها والعمل على ربطها باملوارد ا

 :املوالي املنهجية املعتمدة في هذا السياق
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 المحور األول: تطوير المناهج والمواصفات البيداغوجية - أ
 الربنامج باخلصوص يف:  اسرتاتيجية، تتمثل ةلتطوير املناهج واملواصفات البيداغوجي

 اعتماد املقاربة باملنهاج •
 وضع مرجعّية وطنّية لتدريس الّلغات والعلوم واملواد االنسانّية والفنون •
 تطوير نظام تقييم مكتسبات التالميذ، •
 االرتقاء باملناهج والربامج وتطوير الكتب والوسائل التعليمية  •
 قاء به إىل مستوى املعايري الدولية،جتويد تدريس اللغات واالرت •
 تطوير أشكال املرافقة للتالميذ، •
 تأمني التكوين املرتبط مبجاالت التطوير البيداغوجي، •
 يف اطار املدرسة الرقمية  توظيف أمثل لتكنولوجيات املعلومات واالتصال يف املناهج الرتبوية •

بوية اإللكرتونية والعمل على تعميم ربط وتكوين املدرسني يف وضمان نفاذ كل التالميذ للشبكة الرت 
  .باألنرتنيتاملدارس االبتدائية 

 المحور الثاني: دعم الحياة المدرسية وتحسين نوعيتها - ب
يهدف هذا احملور إىل اإلملام بكل العوامل اليت تساهم يف تطوير احلياة املدرسية ودعمها يف املرحلة 

اإلجيايب يف جودة العملية الرتبوية ويف مسارات التعليم والتعلم االبتدائية وذلك نظرا إىل أمهيتها وتأثريها 
 لدى الناشئة. 

على صدور األمر املتعلق باحلياة املدرسية فإنه مل يتم حتقيق  عشريةويف هذا اإلطار ورغم مرور أكثر من 
جتماعية األهداف املنشودة يف هذا اجملال، إذ أن مشاركة التالميذ يف خمتلف األنشطة الثقافية واال

والرياضية بقيت دون املستوى املؤمل. لذلك ستسعى الوزارة إىل دعم وتطوير كل اجلوانب املتصلة باحلياة 
 املدرسية وتفعيلها من خالل :

 احداث ديوان للخدمات املدرسية يشرف على جانب هام من االنشطة الثقافية والرياضية  •
يه والعمل التطوعي يف املدارس مبشاركة األولياء تطوير العمل اجلمعيايت يف ميادين التثقيف والرتف •

 واملدرسني والتالميذ باخلصوص عرب:
 حتيني وتفعيل اتفاقيات الشراكة املربمة مع الوزارات ومكونات اجملتمع املدين املعنية،  -
 ملزيد التحسيس بأمهية جمالس احلوار والتشاور يف الوسط املدرسي، اسرتاتيجيةوضع  -
 واصل واإلعالم بني خمتلف األطراف، للت اسرتاتيجيةضبط  -
 دعم املباريات الثقافية يف الوسط املدرسي، -
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 دعم وتطوير أنشطة الكورال  -
مراجعة الزمن املدرسي هبدف حتقيق التوازن بني اجلانب املعريف واجلانب التثقيفي والرتفيهي عرب  •

 2ر اقرار العمل بنظام وقد مت يف هذا االطا إحكام تنظيم اإليقاع األسبوعي واليومي للدراسة،
اسابيع دراسة واسبوع عطلة اىل جانب اقرار نظام احلصة الواحدة بالنسبة جلميع تالميذ السنوات 
االوىل والثانية ابتدائي وختصيص احلصص املسائية لألنشطة الثقافية والرياضية التاحة الفرصة 

  اطار النوادى واملسابقات  للتالميذ ملمارسة هواياهتم وابراز قدراهتم الفنية والرياضية يف
وضع خطة متكاملة وتنفيذها الستكشاف الطاقات واملواهب الكامنة يف اجملال الثقايف والفين  •

والرياضي والعناية هبا عرب برامج خاصة لتأطريها يف جماالت متيزها وذلك بالتنسيق مع مجيع 
 األطراف املتدخلة يف الشأن التلمذي،

 ادرة والعمل اجلماعي لدى الناشئة منذ املراحل املبكرة من التعليم،تنمية ثقافة التطوع واملب •
 مواصلة تطوير النوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية والبيئية والصحية واملرورية. •
 المحور الثالث: تأهيل الموارد البشرية - ت

 يشمل هذا احملور عنصرين أساسيني:
املنح ومجلة التعديالت السنوية النامجة عن التدابري  التأجري العمومي مبا فيه األجر األساسي ومجلة •

 اجلديدة املتعلقة باالنتداب وحاالت التقاعد،
تشجيع املدرسني على تامني التنشيط الثقايف والفين داخل املؤسسات الرتبوية وخالصها كساعات  •

 اضافية لفائدة املدرس
لإلطار الرتبوي )مدرسون، متفقدون،  التكوين العام العادي يف اجملال البيداغوجي وغريه املوّجه •

ومديرون...( والذي يهدف إىل احملافظة على مؤهالت املوارد البشرية دون اعتبار التكوين املرتبط 
وقد مت يف هذا االطار بعث اجازة يف علوم الرتبية بالتطوير البيداغوجي املشار إليه باحملور األول. 

ث العلمي يتم مبقتضاها تكوين جمموعة من حاملى شهادة بالتنسيق مع وزارة التعليم العايل والبح
الباكالوريا ملدة ثالث سنوات يف علوم الرتبية يلتحقون بعدها بالتدريس وبالتايل مت التخلي عن 
االنتداب املباشر وضرورة املرور هبذا املسلك املهنن ضمن منظومة التعليم العايل وسيتم اقرار نفس 

 ن املعاهد العليا لتكوين املعلمني.التمشي للسادة املديرين ضم

 المحور الرابع: تأهيل البنية األساسية - ث
يشمل هذا احملور البنية األساسية مبا يف ذلك البناءات )إحداثا وتوسعة وتعهدا وصيانة( والتجهيزات 
 )اقتناء وصيانة(. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا احملور ال يشمل املكونات اخلصوصية املرتبطة باحملاور



37 

 

األخرى. فعلى سبيل املثال إذا تعلق األمر باقتناء جتهيزات إعالمية يف إطار تطوير املناهج البيداغوجية، 
 فإن ذلك يتم ترسيمه )مؤشرات واعتمادات( صلب احملور األول. 

وعليه فإن احملور الرابع يشمل البنية األساسية العادية اليت يتعني أن تتوفر وأن تكون يف حالة حسنة دون 
أن يكون التدخل املطلوب مرتبطا بأحد احملاور األخرى، كأن نقول، على سبيل املثال، بناء مكاتب 
للمديرين أو بناء جمموعات صحية. فهذان العنصران عاديان ويتعني توّفرمها بصفة طبيعية يف مجيع 

 املدارس.  
بوية الئقة فضال عّما لتحسني ففي إطار العناية اخلاصة بالفضاء املدرسي واحلرص على جعل املؤسسة الرت 

ترتكز  ،البنية التحتية من تأثري مباشر على دافعية التلميذ للدراسة ودعم شعوره باالنتماء إىل املؤسسة
 خطة برنامج املرحلة االبتدائية باخلصوص على: 

ية يف وضع مرجع وطين جلودة الفضاء املدرسي واستكمال تنفيذ اخلطة الوطنية لصيانة املدارس االبتدائ •
 ضوء هذا املرجع،

 إيالء عناية خاصة باملدارس ذات األولوية الرتبوية، •
 بعث فضاءات متعددة االختصاصات يف املدارس االبتدائية وجتهيزها وتوظيفها للمراجعة واملطالعة، •
االرتقاء بظروف العمل لإلطار اإلداري والبيداغوجي باملدارس من خالل التعميم التدرجيي ملكاتب  •

 ن ولقاعات املعلمني وصيانة التفقديات،املديري
تهيئة ذلك بداجمة و لتصبح مجيعها املؤسسات الرتبوية  تأهيلتأمني بيئة تعليمية داجمة من خالل  •

 ،باملعدات الالزمة فضاءاهتا وجتهيزها 
 دعم املطاعم املدرسية. •

 المحور الخامس: تطوير اإلعالم واالتصال - ج
يف خمتلف مشاريع التطوير واإلصالح. وتزداد أمهية هذا العنصر حيتل اإلعالم واالتصال مكانة كبرية 

بالنسبة إىل قطاع الرتبية خاصة للعدد الكبري من املتدخلني فيه بصفة مباشرة أو غري مباشرة ونظرا إىل أن 
جناح املخّططات واملشاريع اإلصالحية يتطلب االخنراط الفاعل ملختلف األطراف املعنية بالعملية الرتبوية. 

حتوى التطوير وأهداف اإلصالح. وال ميكن ضمان اخنراط تلك األطراف إذا مل يتم إعالمها وتعريفها مب
ويف هذا اإلطار سريّكز الربنامج على تطوير وظيفة اإلعالم واالتصال الداخلي )لفائدة هياكل وإطارات 

ظمات واجلمعيات والعائالت وكافة املرحلة االبتدائية( واخلارجي )لفائدة الّسلطة التشريعية والوزارات واملن
مكونات اجملتمع املدين املعنّية بالشأن الرتبوي(. وتتمثل خطة الربنامج يف هذا اجملال باخلصوص يف دعم 

 وتطوير:  
 اإلعالم حول املستجدات والتوجهات اإلسرتاتيجية للربنامج، •
 اإلعالم حول اإلشكاليات املطروحة واملقاربات املزمع اعتمادها، •
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يس اجلمعيات واملنظمات ذات العالقة بالوسط الرتبوي بضرورة املسامهة الفّعالة  يف العملية حتس •
 الرتبوية...

 المحور السادس: تطوير منظومة التسيير والتصرف - ح
والعملية املرسومة، البد ملنّسق الربنامج واملتدخلني معه من املتابعة  االسرتاتيجيةلضمان حتقيق األهداف 

ازات والوقوف على الصعوبات الطارئة والثغرات هبدف التدخل يف الوقت املناسب. املستمرّة لإلجن
ويتطلب ذلك تطوير منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ترتكز على نظام عصري للمعلومات.  وستعمل 

ذ الوزارة على استغالل وتوظيف التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصال يف هذا اجملال مبا يساعد على أخ
ومن ناحية أخرى يتطلب  القرار وتسيري الربنامج بطريقة تتماشى ومتطلبات التصرف حسب األهداف.

تطوير منظومة التسيري والتصرف تأهيل املوارد البشرية املتدخلة يف الربنامج وال سيما املشرفني على 
( managementيادة )املؤسسات الرتبوية ودعم كفاءاهتم يف جماالت التسيري والتصرف وإضفاء طابع الق

 عليها. 
 الربنامج يف هذا اجملال على: اسرتاتيجيةوترتكز 

بعهدتــه علــى أكمــل  المنوطــةإكســاب إطــار التســيري احلرفيــة الالزمــة للقيــام باملهــام اإلداريــة واملاليــة  •
 .وجه

 وضع مرجعّية للمؤهالت املستوجبة يف التسيري اإلداري والتصرف املايل والتدخل البيداغوجي اليت •
 .ينبغي أن تتوفر يف مديري املدارس االبتدائية حىت تعتمد كمقياس النتداهبم 

تكوين السادة املديرين مبعاهد مهن الرتبية الكساهبم املهارات والكفايات الالزمة لتسيري مؤسسة  •
 تربوية 

 وضع إطار لتنظيم خطة مدير املدرسة االبتدائية ومساعده، •
 والعمل على اكساهبا صفة املؤسسة العمومية  البشرية الالزمة تدائية باملوارددعم املدرسة االب •
 تطوير نظم املعلومات وقواعد البيانات... •
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 أ.د 304 712 1لربنامج املرحلة االبتدائية  2017املقرتحة خالل السنة املالية  اتبلغت مجلة االعتماد
  .د، وهو ما ميثل نسبة زيادةأ890 163   أي بزيادة تقدر بـ  2016خالل سنة  .دأ   414 548 1   مقابل 

 حسب نوعية النفقة كما يلي: الربنامجوتتوزع ميزانية    10,6% بـ

 حسب نوعية النفقة )اعتمادات الدفع( المرحلة االبتدائية: ميزانية  0الجدول 

 د 0111الوحدة : 
 2017 -2016تطور  تقديرات ق م إنجازات
 (%النسبة) المبلغ 2017 2016 2015

 9,8 746 145 610 632 1 864 486 1 065 300 1 نفقات التصرّف

 9,9 705 143 403 593 1 698 449 1 378 264 1 التأجير العمومي

 11,9 234 1 637 11 403 10 413 9 وسائل المصالح

 3,0 807 570 27 763 26 274 26 التدخل العمومي

 29,5 144 18 694 79 550 61 178 60 ةنفقات التنمي

 29,5 144 18 694 79 550 61 178 60 االستثمارات المباشرة

 27,0 644 16 194 78 550 61 178 60 على الموارد العامة للميزانية

  500 1 500 1   على القروض الخارجية الموظفة

  -    التمويل العمومي

  -    على الموارد العامة للميزانية

 10,6 890 163 304 712 1 414 548 1 243 360 1 مجموع الميزانية

 حسب نوعية النفقة:  2017ويبني الرسم املوايل توزيع ميزانية الربنامج لسنة 
 حسب نوعية النفقة 2017: مشروع ميزانية المرحلة االبتدائية لسنة 0الرسم 

 د( 0111)اعتمادات الدفع /  
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 ( 2019-2017إطار النفقات متوسط المدى للبرنامج ) - أ

 
 

 نفقات متوسط المدى لبرنامج المرحلة االبتدائية )اعتمادات الدفع(: إطار ال 7الجدول 
 تقديرات ق.م  انجازات د0111لوحدة ا

7103 7104 7102 2016 2017 2018 2019 
، نـفقات التصرف

 دون اعتبار م ذ م
1 084 271 1 192 747 1 300 065 1 486 864 1 632 610 1 754 256 1 885 080 

 297 842 1 337 713 1 403 593 1 698 449 1 378 264 1 169 157 1 166 059 1 التأجير العمومي

 297 842 1 337 713 1 403 593 1 698 449 1 378 264 1 169 157 1 166 059 1 م ع معلى 

 367 14 930 12 645 11 428 10 571 11 058 12 273 10 وسائل المصالح

 367 14 930 12 637 11 403 10 413 9 900 9 119 8 على م.ع.م

 2300 2300 2300 2120 158 2 158 2 154 2 على م.ذ.م

 416 28 990 27 570 27 763 26 274 26 678 25 986 16 التدخل العمومي

 416 28 990 27 570 27 763 26 274 26 678 25 986 16 على م.ع.م

 على م.ذ.م
       

 408 90 080 84 694 79 550 61 178 60 540 47 815 63 نـفقات التنمية

االستثمارات 
 المباشرة

63 815 47 540 60 178 61 550 79 694 84 080 90 408 

 408 90 080 84 194 78 550 61 178 60 540 47 815 63 على م.ع.م

 على ق.خ.م
    1 500   

 التمويل العمومي
       

        على م.ع.م

 المجموع
 488 975 1 336 838 1 304 712 1 414 548 1 243 360 1 287 240 1 086 148 1 دون اعتبار م ذ م

 المجموع
 488 975 1 336 838 1 604 714 1 534 550 1 401 362 1 445 242 1 240 150 1 باعتبار م ذ م
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دون  حسب الربامج الفرعية  2017العتمادات الربنامج لسنة  التوزيع األوليويربز اجلدول املوايل 
 )اجلزء املوافق للربنامج باملندوبيات اجلهوية للرتبية( :اعتبار املوارد الذاتية 

 بحساب الدينار        

رقم البرنامج 

 الفرعي

 الفارق  7012تقديرات  7016ق م  البيان

 النسبة املبلغ

 بالشمال
 

465 182,5 546 893,5 81 711,0 17,6 

 208,7 289,0 37 158,0 55 869,0 17 رة المركزيةاإلدا 1

 11,6 160,2 6 379,2 59 219,0 53 1تونس 2

 11,7 827,8 5 456,8 55 629,0 49 2تونس 3

 11,8 873,0 7 758,0 74 885,0 66 بن عروس 4

 11,9 143,0 5 427,0 48 284,0 43 منوبة 5

 11,3 848,0 5 745,0 57 897,0 51 أريانة 6

 4,7 462,0 3 945,5 76 483,5 73 بنزرت 7

 14,5 391,0 6 617,0 50 226,0 44 باجة 8

 5,7 717,0 3 407,0 68 690,0 64 جندوبة 9

 بالوسط
 

594 410,5 640 139,5 45 729,0 7,7 

 6,4 915,0 5 785,0 98 870,0 92 نابل 1

 5,5- 716,0 1 - 652,0 29 368,0 31 زغوان 2

 4,8 306,5 2 500,0 50 193,5 48 سليانة 3

 6,2 121,5 3 107,5 53 986,0 49 الكاف 4

 9,5 510,0 7 339,0 86 829,0 78 القصرين 5

 7,0 390,5 6 970,5 97 580,0 91 القيروان 6

 9,0 777,0 6 106,0 82 329,0 75 سوسة 7

 11,0 211,5 7 919,5 72 708,0 65 المنستير 8

 13,6 213,0 8 760,0 68 547,0 60 المهدية 9

 بالجنوب
 

488 821,0 525 270,0 36 449,0 7,5 

 8,4 190,5 5 115,5 67 925,0 61 1صفاقس  1

 14,3 137,0 9 948,0 72 811,0 63 2صفاقس  2

 1,3 060,5 1 840,5 83 780,0 82 سيدي بوزيد 3

 6,5 006,0 4 176,0 65 170,0 61 قفصة 4

 24,7 400,0 4 228,0 22 828,0 17 توزر 5

 3,7 099,5 1 515,5 30 416,0 29 بليق 6

 7,1 451,5 4 054,5 67 603,0 62 قابس 7

 7,5 767,0 5 161,0 82 394,0 76 مدنين 8

 4,1 337,0 1 231,0 34 894,0 32 تطاوين 9

 10,6    098 163       304 712 1             414,0 548 1     1جملة البرنامج 
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 جذاذات مؤشرات أهداف

 المرحلة االبتدائيةبرنامج  
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 جذاذة المؤشر

                           1-1-1  رمز المؤشر:
 قّضوا سنة تحضيريةنسبة تالميذ السنة األولى الذين   : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
 تكافؤ الفرص االنصاف و مبدأ تحقيق:1.1الهدف الهدف المرجعي للمؤشر: .2
شر إلى معرفة نسبة التالميذ  المرسمين بالسنة االولى يهدف هذا المؤالمعنى المقصود بالمؤشر: .3

 والذين تابعوا مرحلة تحضيرية 

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 طريقة احتساب المؤشر:.1
 رسمين يالسنة االولى الذين تلقوا سنة تحضيرية عدد التالميذ الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ المرسمين بالسنة االولى     

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 العامة للمرحلة االبتدائية االدارة المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 االدارة العامة للمرحلة االبتدائية مصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 دارة الااةةاإل اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

االدارة العامة      

 للمرحلة االبتدائية 
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 جذاذة المؤشر

                           2-1-1  رمز المؤشر:
 بمدارس دامجة مؤهلة ذوي االحتياجات الخصوصية الذين يدرسوننسبة التالميذ   : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
 تكافؤ الفرص االنصاف و مبدأ تحقيق:1.1الهدف الهدف المرجعي للمؤشر: .2
الحاجيات  يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة التالميذ من ذويالمعنى المقصود بالمؤشر: .3

 الخصوصية واساسا حاملى االعاقة من االدماج في المؤسسات التربوية 

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 طريقة احتساب المؤشر:.1
 لمدمجينعدد التالميذ المعوقين ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ     

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة للمرحلة االبتدائية  المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 : طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية.4
 االدارة للمرحلة االبتدائية  مصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 المسؤول الرئيس اإلدارة الااةة اإلدارة

االدارة     

للمرحلة 

 االبتدائية  

االدارة 

مرحلة لل

 االبتدائية  
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 جذاذة المؤشر

                           3-1-1  رمز المؤشر:
 المدارس المرتبطة باالنترنات نسبة  : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
 تكافؤ الفرص االنصاف و مبدأ تحقيق:1.1الهدف الهدف المرجعي للمؤشر: .2
لمؤسسات التربوية المرتبطة يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة االمعنى المقصود بالمؤشر: .3

 بالنترنات باعتباره شرطااساسيا من ارساء مشروع المدرسة الرقمية  

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 طريقة احتساب المؤشر:.1
 عدد المؤسسات المرتبطة باالنترنات           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للمؤسسات                

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة لالعالمية   المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 االدارةالعامة لالعالمية مصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

االدارة العامة     

 لالعالمية 

  االدارة العامة لالعالمية 
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 جذاذة المؤشر

                           4-1-1  رمز المؤشر:
 نسبة المدارس االبتدائية التي بها مطاعم مدرسية مهيئة  : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر.1

 برنامج المرحلة االبتدائيةرجعي للمؤشر: البرنامج الم.1
 تكافؤ الفرص االنصاف و مبدأ تحقيق:1.1الهدف الهدف المرجعي للمؤشر: : .2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة المدارس التي بها المعنى المقصود بالمؤشر: .3

 مطاعم مدرسية مهيأة من جملة المدارس التي تقدم وجبات غذائية

 لةمؤشر وسينوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:.1

طريقة احتساب  .1
 المؤشر:

 درسية مهيأةعدد المدارس التي بها مطاعم م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد المدارس التي تقدم وجبات

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويدر المعطيات: مص.5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                           1-2-1  رمز المؤشر:
 نسبة اإلنقطاع بالمرحلة االبتدائية  : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر 1 تاريخ تحيين المؤشر:

 لعامة للمؤشرالخصائص ا

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
     تحسين المردود الداخلي للمدرسة االبتدائيةالهدف المرجعي للمؤشر: .2
رب التالميذ يهدف هذا المؤشر إلى معرفة حجم تسالمعنى المقصود بالمؤشر: .3

لمختلف األسباب وبكافة مستويات المرحلة االبتدائية وذلك بقيس نسبة التالميذ 

 المنقطعين عن الدراسة مقارنة بالعدد الجملي للتالميذ بالمرحلة

 مؤشر أهدافنوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النوع االجتماعيالتفريعات: .5

طريقة احتساب  .1
 المؤشر:

 عدد التالميذ المنقطعين عن الدراسة          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ                     

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية عطيات األساسية الحتساب المؤشر: الم.3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
      

 

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:
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 جذاذة المؤشر

                          2-2-1  رمز المؤشر:
 نسبة الرسوب بالمرحلة االبتدائية  : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
     تحسين المردود الداخلي للمدرسة االبتدائيةلمرجعي للمؤشر: الهدف ا.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة حجم رسوب التالميذ المعنى المقصود بالمؤشر: .3

لمختلف األسباب وبكافة مستويات المرحلة االبتدائية وذلك بقيس نسبة التالميذ 

 الراسبين مقارنة بالعدد الجملي للتالميذ

 نجاعة )مؤشر هدف( مؤشرنوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 المؤشر:

 عدد التالميذ الراسبين                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ                     

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية ساسية الحتساب المؤشر: المعطيات األ.3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 الااةةاإلدارة  اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                           3-2-1  رمز المؤشر:
 عربيةنسبة تالميذ السنة السادسة المتحصلين على معدل فما فوق في ال  : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
     تحسين المردود الداخلي للمؤسسة التربويةالهدف المرجعي للمؤشر: .2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة التالميذ الذين اكتسبوا على المعنى المقصود بالمؤشر: .3

فما فوق، في مادة العربية  وذلك باالعتماد على  20من  10المطلوب،  األقل المستوى األدنى

نتائج المناظرة الوطنية للدخول إلى المدارس اإلعدادية النموذجية باعتبارها تقييما وطنيا 

 موضوعيا

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع المؤشر: .4
 وع االجتماعيحسب البرامج /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 طريقة احتساب المؤشر:.1
 فما فوق في العربية  10عدد التالميذ المتحّصلين على معّدل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ظرةالعدد الجملي للتالميذ الذين اجتازوا المنا     

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة لإلعالمية  المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 االدارة العامة لالمتحاناتمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 ؤشرتوفير واحتساب الم
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

االدارة العامة      

 لإلعالمية 
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 جذاذة المؤشر

                           4-2-1  رمز المؤشر:
 سية  الفرن  نسبة تالميذ السنة السادسة المتحصلين على معدل فما فوق في  : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
     تحسين المردود الداخلي للمؤسسة التربويةالهدف المرجعي للمؤشر: .2
ذ الذين اكتسبوا يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة التالميالمعنى المقصود بالمؤشر: .3

فما فوق، في مادة الفرنسية    20من  10على األقل المستوى األدنى المطلوب، 

وذلك باالعتماد على نتائج المناظرة الوطنية للدخول إلى المدارس اإلعدادية 

 النموذجية باعتبارها تقييما وطنيا موضوعيا

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع المؤشر: .4
 /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النوع االجتماعيحسب البرامج التفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 المؤشر:

 فما فوق في الفرنسية  10عدد التالميذ المتحّصلين على معّدل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ الذين اجتازوا المناظرة     

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة لإلعالمية  المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 االدارة العامة لالمتحاناتمصدر المعطيات: .5
 سنويايخ توفر المؤشر: تار .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

االدارة العامة      

 لإلعالمية 
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 جذاذة المؤشر

                           5-2-1  ر:رمز المؤش
 الرياضيات    نسبة تالميذ السنة السادسة المتحصلين على معدل فما فوق في  : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
     تحسين المردود الداخلي للمؤسسة التربويةللمؤشر:   الهدف المرجعي.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة التالميذ الذين اكتسبوا المعنى المقصود بالمؤشر: .3

فما فوق، في مادة الرياضيات  20من  10على األقل المستوى األدنى المطلوب، 

دارس اإلعدادية وذلك باالعتماد على نتائج المناظرة الوطنية للدخول إلى الم

 النموذجية باعتبارها تقييما وطنيا موضوعيا

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/المناطق البلدية و الغير بلدية /النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 المؤشر:

 فوق في الرياضيات   فما 10عدد التالميذ المتحّصلين على معّدل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ الذين اجتازوا المناظرة

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة لإلعالمية  المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 البيانات والمعطيات األساسية:   طريقة تجميع.4
 االدارة العامة لالمتحاناتمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر 

عن توفير 

 واحتساب المؤشر

 الهاتف:
البريددددددددددددد 

 اإللكتروني:

الخطددددددددددة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسددددددددؤول 

 الرئيس

ة االدارة العام     

 لإلعالمية 
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 جذاذة المؤشر

                           2-3-1  رمز المؤشر:
 رياضية  نسبة التالميذ المشاركون في أنشطة    : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةي للمؤشر: البرنامج المرجع.1
     إثراء الحياة المدرسيةالهدف المرجعي للمؤشر: .2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة مدى تلبية المؤسسة التربية لحاجيات المعنى المقصود بالمؤشر: .3

وانتظارات تالميذها من خالل ما تنظمه من أنشطة وبرامج في إطار تنشيط الحياة المدرسية 

 إجراء سبر لآلراءوذلك ب

 مؤشر أهدافنوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/النشاط الثقافي/النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 طريقة احتساب المؤشر:.1
 عدد التالميذ المشاركين في األنشطة الرياضية  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ                    

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهويةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 عن المؤشر:   المسؤول.7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
المرحلة     

 االبتدائية 
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 جذاذة المؤشر

                          3-3-1  رمز المؤشر:
 رضاء التالميذ عن الحياة المدرسية نسبة   : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
     إثراء الحياة المدرسيةالهدف المرجعي للمؤشر: .2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة استجابة الحياة المدرسية بالمؤشر: المعنى المقصود  .3

 لتطلعات التالميذ وانتظاراتهم

 مؤشر أهدافنوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/النشاط الثقافي/النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 المؤشر:

 دراسة يقوم بها البرنامج 

 نسبة مائوية  شر:وحدة المؤ .2
 المندوبية الجهويةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

طة الخ

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
المرحلة     

 االبتدائية 
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 جذاذة المؤشر

                          4-3-1  رمز المؤشر:
 المنتفعين باألكلة المدرسيةنسبة التالميذ   : تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االبتدائيةالبرنامج المرجعي للمؤشر: .1
     إثراء الحياة المدرسيةالهدف المرجعي للمؤشر: .2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة عدد  التالميذ المنتفعين باالكلة المعنى المقصود بالمؤشر: .3

 المدرسية في المؤسسات التربوية 

 هدافمؤشر أنوع المؤشر: .4
 حسب البرامج /الجهات/النشاط الثقافي/النوع االجتماعيالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 المؤشر:

 عدد التالميذ المنتفعين باألكلة              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ                   

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهويةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 عن المؤشر: المسؤول  .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
المرحلة     

 االبتدائية 
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املدير العام للمرحلة اإلعدادية  السيد منذر ذويب، ينسق برنامج املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي
 والتعليم الثانوي.

 مكونات البرنامج  - أ
 املستويات الدراسية للمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي. يغطي الربنامج كافة

 المرحلة اإلعدادية 
يف اللغة الوطنية ويف  من امتالك كفايات التواصلهتدف، مبسلكيها العام والتقين، إىل متكني املتعّلم 

ومن  يف جماالت الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا ومن المعارف والمهارات المستوجبةلغتني أجنبيتني 
الوطنية والكونية من خالل بقية املواد. كما هتدف هذه  تنمية مواهبه وصقلها ومن تنشئته على القيم

املرحلة إىل إعداده ملواصلة الدراسة يف املرحلة الثانوية أو االلتحاق مبسالك التكوين املهين أو االندماج يف 
 اجملتمع. 

ت واملعارف اليت تلقاها التلميذ يف املرحلة االبتدائية وتتميز مرحلة التعليم اإلعدادي بتدعيم املكتسبا
 وتطويرها إلعداده ملواصلة التعّلم يف املرحلة الثانوية.

 التعليم الثّانوي 
هتدف هذه املرحلة إىل إكساب التالميذ، إىل جانب ثقافة عامة متينة، تكوينا معمقا يف أحد حقول 

ك لتمكينهم من مواصلة التعلّـم باملـرحلة اجلامعـية أو املعرفة أو تكوينا متخصصا يف أحـد فروعها وذل
 االلتحاق بالتكوين املهين أو من دخول احلياة العملية. ويضم التعليم الثانوي: 

سنة أوىل "مشرتكة" تتمّيز بتكوين متوازن يف جماالت اللغات واإلنسانيات والعلوم وهتدف إىل دعم  -
 .ما حتصل عليه التلميذ من معارف وتعميقها

 سنة ثانية )املسلك(: هدفها تبنّي االختصاص وإرساء األسس األولية للتكوين يف إحدى الشعب. -
 سنتان يف "االختصاص" )الشعبة( لإلعداد المتحان البكالوريا. -

 سنوات.  .مع اإلشارة إىل أن التعليم الثانوي يضم أيضا شعبة الرياضة اليت تدوم فيها الدراسة 
 بامتحان وطين حيصل الناجحون فيه على شهادة البكالوريا .وخيتتم التعليم الثانوي 

املتعلق بوزارة الرتبية والتكوين  7112ديسمرب  70املؤرخ يف  7112لسنة  3222وبناء على األمر عدد 
املتعلق بإحداث املندوبيات اجلهوية للرتبية، تشمل  7101سبتمرب  2املؤرخ يف  7712وعلى األمر عدد 
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لة اإلعدادية والتعليم الثانوي هياكل ومؤسسات على املستوى املركزي واجلهوي خارطة برنامج املرح
 واحمللي كما يلي: 

 برنامج 
 املرحلة االبتدائية

 برنامج
املرحلة اإلعدادية 
 والتعليم الثانوي

 برنامج 
 القيادة واملساندة

اإلدارة العامة للمرحلة  مركزيا

 االبتدائية

اإلدارة العامة للمرحلة 
دية والتعليم اإلعدا

 الثانوي 

 –الكتابة العامة  –بقية هياكل اإلدارة املركزية )الديوان 

 ...( -اإلدارات العامة واإلدارات األخرى

 املؤسسات الوطنية :
 املركز الوطين لتكوين املكونني يف الرتبية -
 املركز الوطين للتجديد البيداغوجي والبحوث الرتبوية -
 التكوينمعاهد مهن الرتبية و  -
 املركز الوطين لتكنولوجيات الرتبية -
 املركز الوطين للصيانة -
 املركز الوطين البيداغوجي  ... -

إدارة المرحلة  إدارة املرحلة االبتدائية جهويا
اإلعدادية والتعليم 

 الثانوي
بقية هياكل املندوبية اجلهوية )اإلدارات واملكاتب  -

 األخرى...(
 املستمراملراكز اجلهوية للتكوين  -

المدارس اإلعدادية  املدارس االبتدائية حمليا
 والمعاهد

 

 
ويربز اجلدول التايل أهم املعطيات األساسية للمرحلة اإلعداديّة والتعليم الثانوي خالل السنوات  

 األخرية: .

 

 

 

 

 

 

 1121/1121 /2013112. 2014/2015 2015/2016 
 1496 1490 1481 1474 عدد املؤسسات الرتبوية

 التالميذ )إعدادي + ثانوي(عدد 
921464 899891 888858 905640 

 عدد الفصول )إعدادي + ثانوي(
36335 35988 35505 35538 

 عدد املدرسني )إعدادي + ثانوي(
76226 76841 76758 77443 
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تعليم الثانوي وجتدر اإلشارة إىل أنه مت حتديد برامج فرعية للربنامج حيث مت اعتبار املرحلة اإلعدادية وال
مبثابة التفريع األول للربنامج، وينسقه مدير املرحلة اإلعدادية والّتعليم  في مستوى المندوبية الجهوية للتربية

برناجما فرعيا وهو العدد الذي يوافق  72الثّانوي حتت إشراف املندوب اجلهوي، أي أن الربنامج يتفرع إىل 
وة على الربنامج الفرعي على املستوى املركزي ويكون بالتايل عدد عدد املندوبيات اجلهوية للرتبية هذا عال

 برناجما فرعيا. 12الربامج الفرعية يف حدود 

ويف هذا اإلطار، مت تقسيم برنامج املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي يف مستوى نظام إمد وأدب إىل 
ثالثة برامج موزعة بني الشمال والوسط واجلنوب وذلك ألسباب تقنية حبتة حيث ال ميكن إدراج أكثر 

برامج حسب  1برامج فرعية لكل برنامج صلب التطبيقة اإلعالمية فتم تقسيم الربنامج إىل  2من 
األقاليم حىت نتمكن من إدراج مجيع الربامج الفرعية. ومت يف املقابل إسناد رموز لكل برنامج وبرنامج 

 فرعي متكن من حتديده مثلما يبينه اجلدول التايل: 

 ببرنامج املرحلة إلاعدادية والتعليم الثانوي  قائمة البرامج الفرعية 

 المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي البرامج ألاصلية

التسمية الجديدة 

 للبرامج
4 5 6 

ملرحلة إلاعدادية والتعليم ا 

 الثانوي بالشمال

املرحلة إلاعدادية والتعليم  

 الثانوي بالوسط

املرحلة إلاعدادية والتعليم  

 الثانوي بالجنوب

عية
ر
ج الف

رام
الب

 
 

1 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي باإلدارة املركزية

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بنابل

ادية والتعليم املرحلة إلاعد

 1الثانوي بصفاقس 

2 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 1الثانوي بتونس 

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بزغوان

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 2الثانوي بصفاقس 

3 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 2الثانوي بتونس 

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بسليانة

رحلة إلاعدادية والتعليم امل

 الثانوي بسيدي بوزيد

4 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي ببن عروس

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بالكاف

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بقفصة

1 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بمنوبة

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 بالقصرين الثانوي 

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بتوزر

0 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بأريانة

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بالقيروان

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بقبلي

0 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي ببنزرت

 املرحلة إلاعدادية والتعليم

 الثانوي بسوسة

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بقابس

8 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بباجة

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي باملنستير

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بمدنين

3 
املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بجندوبة

تعليم املرحلة إلاعدادية وال

 الثانوي باملهدية

املرحلة إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي بتطاوين
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 :ة اإلعداديّة والّتعليم الثانويالواقع الحالي لبرنامج المرحل –ب 
ال يقصد هبذه الفقرة، استعراض كافة مكاسب املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي، وإمنا الرتكيز على نقاط 
القّوة اليت متثل قاعدة صلبة ميكن اعتمادها لتحقيق املزيد من اإلجنازات وبلوغ ما تصبو إليه اجملموعة 

. ويف نفس السياق، سيتم إبراز أهم نقاط الّضعف والتحديات اليت قد الوطنية خالل السنوات القادمة
 تعرقل حتقيق األهداف املنشودة واليت ستعمل الوزارة على جتاوزها يف الفرتة القادمة.

 :أهم نقاط القّوة وتتمثل في 
 توّفر إطار تشريعي  •
 ارتفاع نسبة التمدرس  •
 حتّسن مؤشرات التأطري •
 توّفر جتهيزات تعليمّية  •
 هم نقاط الضعف وتتمثل في:أ 

 في المجال البيداغوجي: -أ     
 ضعف مكتسبات التالميذ وخاّصة يف اللغات وبعض املواد العلمّية، •
 نقص التكوين الصناعي للمدرسني ، •
 ،وغياب مرجعية وطنية للتقييم والجودةضعف وظيفة املتابعة والتقييم  •
 نقص التكامل بني مراحل التعليم الثالثة، •
 بني املشروع الدراسي وآفاق التشغيل، القطيعة •

 في مستوى الخدمات الموازية والمكملة للتعلمات: - ب
 نقص يف خدمات اإلحاطة النفسية واالجتماعية املوجهة للتلميذ ، •
نقص يف خدمات االنشطة الثقافية والرتفيهية واألنشطة املدنية اهلادفة إىل تنشئة الطفل على قيم  •

 املواطنة،
 ية األساسية والتجهيزات:في مستوى البن -ج
 تقادم البنية األساسية وتواضع التجهيزات التعليمّية مقارنة مبتطلبات جودة املنظومة الرتبويّة، •
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 للبرنامج: االستراتيجيةالتوّجهات  -ت 
بصفة نسبّية رغم الوضع االجتماعي  1122/1122لئن متكنت الوزارة من إجناح السنة الدراسية 

على ضمان السري العادي للعملية  1122/1122عمل خالل السنة الدراسية بالبالد، فإهّنا ست
الرتبوية وإجراء مجيع االمتحانات املتعّلقة باملرحلة اإلعداديّة والتعليم الثانوي مبا يف ذلك املناظرات 

 واالمتحانات الوطنّية يف أحسن الظروف.
وبلورة التوجهات  1121ويف انتظار استكمال املسار اإلصالحي الذي انطلق خالل سنة 

االسرتاتيجية اجلديدة للقطاع الرتبوي ومع انطالق احلوار اجملتمعي حول إصالح املنظومة الرتبوية ويف 
إطار تكثيف مراحل التقييم ، اهنت جلان االصالح الرتبوي اليت مت تكوينها بالشراكة مع االحتاد 

ومت تقدمي االجراءات املنتظر اعتمادها ماهلا أعالعام التونسي للشغل واملعهد العريب حلقوق االنسان 
تقرير  بإعدادخالل االيام الدراسية اليت مت عقدها مبدينة املهدية خالل شهر اكتوبر الفارط وتوجت 

ثالثي مشرتك بني االطراف الثالثة املعنية بقيادة االصالح. هذه املخرجات سيتم اخذها بعني 
العامة صلب القانون االساسي املتعلق باملبادئ االساسية  والتوجهات املبادئاالعتبار على مستوى 

للرتبية والتعليم يف تونس على ان يتم تضمني بقية االجراءات صلب االوامر الرتتيبية والقرارات 
 باعتبارها تدخل يف جمال السلطة الرتتيبية.

 ة والتعليم الثانوي: وميكن يف هذا السياق حوصلة اهم التوجهات املتعلقة بربنامج املرحلة االعدادي
  تعزيز مبدأ االنصاف وتكافؤ الفرص بني الفئات واجلهات واقرار مبدأ التمييز االجيايب 
  ترشيد التوجيه املدرسي يف اجتاه التوجيه حنو الشعب العلمية والتقنية واحلد من التوجيه ايل

هني يف بعض باملائة من مجلة املوج 21شعبيت االداب واالقتصاد والتصرف واليت جاوزت 
املندوبيات وتنويع املسالك يف اجتاه بعث مسلك تكنولوجي يتوج ببكالوريا تكنولوجيا سيتم 
العمل على ارسائها بالتنسيق مع وزاريت التكوين املهين والتشغيل والتعليم العايل والبحث 

 العلمي.
 .حتسني مكتسبات التالميذ وخاصة يف جمال اللغات 
 عن طريقة االنتداب املباشر واالستناد اىل تكوين يف  والتخليدرس لالطار امل التكوين املهين

املعاهد العليا يف مستوى ماجستري يف علوم الرتبية ويشمل هذا االجراء كذلك السادة مديري 
 االعداديات واملعاهد الثانوي الذين سيتم تكوينهم صلب املعاهد العليا لتكوين املعلمني.

 اعال مع التغريات السريعة اليت يعرفها العاملني الرقمي تطوير توظيف اجملال الرقمي تف
 اعتمادها يف اطار العملية الرتبوية.  واالفرتاضي وعالقة التلميذ هباته التكنولوجيا تفرض
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 ثة أهداف للمرحلة القادمة و هي:انطالقا من واقع الربنامج املشار إليه أعاله، مّت حتديد ثال

 حتقيق مبدا االنصاف وتكافؤ الفرص بني التالميذ واملؤسسات واجلهات (2
 نقطاع املبكر عن الدراسة التصدي للفشل املدرسي واال (1
 واالنشطة الثقافية والرياضية وخدمات االسناد تطوير احلياة املدرسية  (1
 حتسني نسب التوجيه للشعب العلمية والتقنية  (.
 يف اجملال الرقمي يف التعليم باملؤسسات الرتبوية توظ (2

ال بد من اإلشارة يف هذا الباب إىل أن حتديد هذه األهداف ومؤشرات قيسها ال يعين أن عمل املرحلة 
اإلعدادية والتعليم الثانوي سوف يقتصر على هذه األهداف فقط وإمنا املقصود هو أن الربنامج مدعو 

نظرا إىل أمهيتها من ناحية ولتاليف النقائص املسجلة من ناحية  الفترة القادمةفي إىل إعطائها األولوية 
 أخرى.

 حتقيق مبدا االنصاف وتكافؤ الفرص بني التالميذ واملؤسسات واجلهاتالهدف األّول: 
 إن ضبط هدف يتعلق بتحقيق مبدا االنصاف وتكافؤ الفرص بني التالميذ واملؤسسات واجلهات

تزايدة اليت أصبحت حتظى هبا مسألة تكافؤ الفرص. ويرمي هذا اهلدف إىل متكني ينبع من األمهية امل
الّتالميذ من مستوى تعليمي متقارب بني اجلهات وظروف دراسية مالئمة تساعد على توّفر نفس 
حظوظ النجاح. وللوقوف على اجلوانب اليت متّكن من تقليص الّتفاوت بني اجلهات مت يف هذه املرحلة 

 ؤشرات التالية:    حتديد امل
  األول:مؤشرات الهدف  

   التالية:سيعمل فريق الربنامج على متابعة املؤشرات  الدستوري.سعيا لتحقيق هذا املبدأ 
 3نسبة االتالميذ املستفيدين من تعليم استدراكي (2
 نسبة التالميذ ذوي االحتياجات اخلصوصية املدجمني (1
 معدل سنوات استقرار املدرسني حسب اجلهة (1
 4نسبة اهلدر يف ايام التعلمات )لالساتذة والتالميذ( (.

 
                                                 

3
ونظرا ات االحصائية في الوقت الراهن لعدم توفر المعطي أسفله تجدر اإلشارة أنه لم يقع ادراج هذا المؤشر في جدول تطور المؤشرات مالحظة: 

 .كمال معطياته االحصائية مستقبالالبرنامج المحافظة عليه مع ضرورة است ارتأىالمؤشر  ألهمية
4
 المالحظةنفس  
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 : تطور المؤشرات وطنّيا 0جدول• 
 

: تحقيق مبدا الانصاف وتكافؤ الفرص 1الهدف 

 بين التالميذ واملؤسسات والجهات 

وحدة 

 القيس

 تقديرات ق م إنجازات

7013 7014 7015 2016 7012 2018 7013 

لخصوصية نسبة التالميذ ذوي الاحتياجات ا .1

 املدمجين
    0.13 1.15 1 1.2 

معدل سنوات استقرار املدرسين حسب  .7

 الجهة
   16.7 16.3 16.5 16.6 16.2 

 الهدف الثاني: التصدي للفشل المدرسي واالنقطاع المبكر عن الدراسة  -ب 
وف وفرص يسعى الربنامج إىل حتسني املردود الّداخلي للمدارس اإلعدادية واملعاهد عرب توفري كل ظر 

النجاح وإكساب املتعّلم كفايات معرفّية ومهاريّة ووجدانّية وذلك من خالل تقليص نسبة الّرسوب 
 واالنقطاع وحتسني الّنتائج.

ويف هذا اإلطار تعترب مواد العربّية والفرنسّية والرّياضيات مشغال هاّما من مشاغل الربنامج يف تكوين 
  املرحلة القادمة.الّتلميذ وتعترب من أوليات الوزارة يف

ويسعى الربنامج من خالل هذا اهلدف اىل ابراز مدى بلوغ التالميذ نسبة التملك األدىن يف اللغات 
 والرياضيات والتعرف على نسب الرسوب واالنقطاع يف املرحلة االعدادية والتعليم الثانوي .

  :مؤشرات الهدف الثاني 
 التالية: لقياس حتقيق هذا اهلدف، مت حتديد املؤشرات 

 : نسبة الّرسوب يف املرحلة اإلعداديّة والتعليم الثانوي.2املؤشر  -
 : نسبة االنقطاع يف املرحلة اإلعدادية والتعليم الثّانوي.1املؤشر  -
 : نسبة تالميذ البكالوريا املتحصلني على املعّدل فما فوق يف ماّدة العربّية. 1املؤشر  -
 تحّصلني على املعّدل فما فوق يف ماّدة الفرنسّية.: نسبة تالميذ البكالوريا امل.املؤشر  -
 : نسبة تالميذ البكالوريا املتحّصلني على املعّدل فما فوق يف ماّدة الرّياضيات2املؤشر  -
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 التطور الكمي لمؤشرات الهدف الثاني:  
 : تطور مؤشرات الهدف الثاني7جدول

: التصدي للفشل املدرس ي والانقطاع 7الهدف 

 لدراسةاملبكر عن ا

وحدة 

 القيس

 تقديرات ق م إنجازات

7013 7014 7015 2016 2017 2018 2019 

: نسبة الّرسوب في املرحلة إلاعدادية والتعليم 1املؤشر

 الثانوي 
% 13.32 11،6 16.7 16 15.5 14 13 

: نسبة الانقطاع في املرحلة إلاعدادية والتعليم 2املؤشر 

 الثانوي 
% 11 11 17.1 11 10 8.5 8 

 1 1.5 2 2.68 -- -- --  حاالت العنف : نسبة  3املؤشر

:  نسبة تالميذ البكالوريا املتحصلين على 4املؤشر

 املعّدل فما فوق في ماّدة العربّية
% 50 41،01 38.93 48.49 51 53 55 

: نسبة تالميذ البكالوريا املتحصلين على  1املؤشر

 املعّدل فما فوق في ماّدة الفرنسية
% 15,9 17،10 19.99 17.67 18 19 20 

: نسبة تالميذ البكالوريا املتحصلين على  0املؤشر

 املعّدل فما فوق في ماّدة الرياضيات
% 77.3 71،14 23.6 28.36 29 30 31 

 الهدف الثالث: إثراء الحياة المدرسّية -ت 
عيش اجلماعي وتتجسم فيه متّثل احلياة املدرسية إطارا لتنمية شخصية التلميذ ومواهبه وللتمرس على ال

عالقات تربوية بني املتّعلمني من ناحية وبينهم وبني بقية أطراف األسرة الرتبوية من ناحية ثانية. وتقوم 
هذه العالقات على مبادئ املواطنة وتالزم احلقوق والواجبات وهي امتداد للتّعلمات يف الفصول من 

افية وترفيهية ورياضية وما يسدى هلم من خدمات خالل ما يتعاطاه التالميذ من أنشطة تربوية وثق
اجتماعية وصحية يف انسجام مع رسالة الرتبية ووظائف املدرسة، وعالوة على اجلانب الرتبوي فإن 
للحياة املدرسية تأثريا يرتاوح بني املباشر وغري املباشر على اجلانب التعليمي باعتبار أن التلميذ الذي 

ية ورياضية وثقافية مرضية يقبل يف أغلب األحيان على مزيد البذل يتمتع خبدمات اجتماعية وصح
 والرتكيز على الدراسة. لذلك فقد مت التأكيد على ضرورة إثراء احلياة املدرسية. 

 :مؤشرات الهدف الثالث 
 لقيس دور احلياة املدرسية يف تدعيم العملية الرتبوية، مت حتديد املؤشرات التالية:

 داديات واملعاهد اليت تضم مكتب ملرافقة التالميذ.: نسبة اإلع2املؤشر  -
 : نسبة التالميذ الذين ميارسون نشاطا ثقافيا.1املؤشر -
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 .5: نسبة التالميذ الذين ميارسون نشاطا رياضيا1املؤشر -

  :التطور الكمي  لمؤشري الهدف الثالث 
 : تطور مؤشرات إثراء الحياة المدرسية3جدول 

وحدة  ية: إثراء الحياة المدرس3الهدف 
 القيس

 تقديرات ق م إجنازات

 
7103 7104 7102 7102 7102 2018 7102 

 : نسبة املدارس اإلعدادية واملعاهد الثّانويّة2.1-1املؤشر 
 اليت تضم مكتب ملرافقة التالميذ

% 72.73 73 23.5 70.32 73 74 72 

 01 2 8 2 6 4.5 03 % :نسبة التالميذ الذين ميارسون نشاطا ثقافيا 1.1-1املؤشر  

 الهدف الرابع: تحسين نسب التوجيه إلى الشعب العلمية والتقنية -ث 
ان التوجه واخليار االسرتاتيجي الذي مت االتفاق حوله صلب وثيقة املخطط القطاعي الرتبوي ووثيقة 
خمرجات احلوار الوطين والقاضي بإعادة هيكلة التعليم االعدادي والثانوي حيتم اعادة النظر يف 
منظومة التوجيه املدرسي ككل من خالل تنويع الشعب والتوجه حنو احداث باكالوريا تكنولوجية 
للتشجيع على التوجه حنو الشعب التقنية والعلمية. ويف انتظار تبلور اهليكلة اجلديدة للتعليم 

القتصاد وا اآلداباالعدادي والثانوي سيعمل فريق الربنامج على احلد من عدد املتوجهني اىل شعبيت 
نسبتها نصف املتوجهني يف بعض املندوبيات وهو ما ينعكس على نسب  قوالتصرف واليت تفو 

 النجاح يف امتحان الباكالوريا يف مرحلة ثانية. 
ولضمان حتقيق هذا املؤشر النوعي يتم ايالء التوجيه املدرسي عناية خاصة من خالل الرفع يف عدد 

ذ يف سنوات التوجيه ييل ضمان االحاطة الضرورية بالتالماوبالت املكلفني بالتوجيه واالعالم املدرسي
 واحلرص على ضمان جودة التوجيه مبا يدفع التالميذ على احلضور ومواكبة هذه احلصص. 

 :مؤشرات الهدف الرابع 
 لقيس مستوى حتسن نسب التوجيه سيتم متابعة املؤشرات التالية:

  ة اآلداب واالقتصاد والتصرف: نسبة التالميذ املوجهني ايل شعب2املؤشر 
 6: عدد التالميذ لكل مكلف باالعالم والتوجيه املدرسي1املؤشر. 
 نسبة التالميذ املستفدين من عمليات االعالم والتوجيه املدرسي.1املؤشر : 

                                                 
5

ونظرا ات االحصائية في الوقت الراهن لعدم توفر المعطي أسفله تجدر اإلشارة أنه لم يقع ادراج هذا المؤشر في جدول تطور المؤشرات مالحظة: 

 .كمال معطياته االحصائية مستقبالالبرنامج المحافظة عليه مع ضرورة است ارتأىالمؤشر  ألهمية

6
 المالحظةفس ن 



65 

 

 التطور الكمي  لمؤشرات الهدف الرابع: 
 : تطور مؤشرات التوجيه المدرسي 4جدول 

 

إلى تحسين نسب التوجيه : 4الهدف 

 الشعب العلمية والتقنية 

وحدة 

 القيس

 تقديرات ق م إنجازات

7013 7014 7015 7016 7012 2018 7013 

:نسبة التالميذ املوجهين الي شعبة 1-4املؤشر 

 الاداب والاقتصاد والتصرف

% 
44.3 47.3 47 46.6 45 44.5 44 

باالعالم  مكلف:عدد التالميذ لكل 2-4املؤشر 

 والتوجيه املدرس ي

 عدد
- - - 295 710 720 750 

 الهدف الخامس:  -ج 
من احملاور واالسس اليت يقوم عليها االصالح الرتبوي ارساء املدرسة الرقمية وتوظيف اجملال الرقمي 
يف العملية الرتبوية. هذا اخليار حتمته التغريات التكنولوجية الكبرية اليت يعرفها العامل اليوم واالخنراط 

يف العامل الرقمي بالتايل فان التأقلم مع هذا املعطي وتطوير الوسائل التعليمية سواء الكبري للشباب 
تعلق االمر بالوظيفة التعليمية او غريها من الوظائف مل يعد خيارا وامنا امرا حتميا . لذلك سيسعى 

ه احملتويات فريق الربنامج اىل ضمان ربط كل املؤسسات الرتبوية باألنرتانت ذات التدفق العايل ورقمن
البيداغوجية والتطبيقات الرتبوية وغريها من الوسائل التعليمية والرتبوية حىت يتسىن لإلطار املدرس 
استغالهلا . عالوة على استغالهلا يف الوظيفة التعليمية سيسعى فريق الربنامج على ضمان متابعة 

الل اإلرساليات القصرية حينية من طرف الويل ألنشطة منظوره ونشاطه واعداده وغياباته من خ
واملواقع التفاعلية للمؤسسات الرتبوية وغريها من الوسائل اليت تتيحها هذه التكنولوجيا لذلك مت افراد 
اجملال الرقمي وارساء املدرسة الرقمية هبدف مستقل ملتابعة نسق االجناز من خالل مجلة املؤشرات اليت 

 مت اختيارها.

 :مؤشرات الهدف الخامس 
 توى تطور توظيف اجملال الرقمي سيتم متابعة املؤشرات التالية:لقيس مس

  2: نسبة  املدارس اإلعدادية واملعاهد املرتبطة باألنرتنات ذات تدفق عال2املؤشر GEGA7 
 نسبة املدارس اإلعداديّة واملعاهد املنخرطة يف مشروع املدرسة الرقمية.1املؤشر  : 
 مة االرساليات القصرية ملتابعة املواظبة: نسبة التالميذ املنتفعني خبد1املؤشر 

                                                 
7

ونظرا ات االحصائية في الوقت الراهن لعدم توفر المعطي أسفله تجدر اإلشارة أنه لم يقع ادراج هذا المؤشر في جدول تطور المؤشرات مالحظة: 

 .كمال معطياته االحصائية مستقبالالبرنامج المحافظة عليه مع ضرورة است ارتأىالمؤشر  ألهمية
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 التطور الكمي لمؤشرات الهدف الخامس:
تطوير توظيف املجال الرقمي في : 5الهدف 

 التعليم  باملؤسسات التربوية 

وحدة 

 القيس

 تقديرات ق م إنجازات

7013 7014 7015 7016 7012 2018 7013 

نسبة املدارس إلاعدادّية واملعاهد  :1-1املؤشر 

 املنخرطة في مشروع املدرسة الرقمية 
% -- -- -- 2 1 3 3.5 

نسبة التالميذ املنتفعين بخدمة  :2-1املؤشر

 الارساليات القصيرة ملتابعة املواظبة
% -- -- -- 65 70 75 80 
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نية حسب ألاهداف بدرجة أولى على نتائج العمل إلاداري ومخرجاته وليس تركز منهجية التصرف في امليزا

فقط على املوارد والوسائل املسخرة. ولتسهيل عملية التخطيط واملتابعة والتقييم، تم اعتماد منهجية 

 تبرز نوعين من ألاهداف:

 البرنامج،( وتمثل ما تنتظره املجموعة الوطنية من Outputsالنوع ألاول: أهداف )النتائج/ -

( التي يعتمد عليها لتحقيق ألاهداف Inputsالنوع الثاني: أهداف وسائل وتشمل تدخالت البرنامج ) -

 املرجّوة.

إن تقديم أهداف البرنامج حسب املنهجية الجديدة يسمح بتقديم صورة ضافية عن أهداف الوزارة في 

على ألاداء وهو ما لم يكن متاحا مع التقديم  املرحلة الابتدائية من خالل وثيقة البرنامج السنوي للقدرة

 التقليدي للميزانية الذي يقتصر على ذكر املشاريع وبيان حجم الاستثمار. 

وتجدر إلاشارة من آلان أن امليزانية ترتبط فقط باملحاور حيث يمكن معرفة املوارد املخصصة لكل محور، 

باعتبار أن كل هدف يتأثر بكل املحاور  وأن  وال يمكن معرفة الاعتمادات املخصصة لكل هدف )نتيجة(

 كل محور يمكن أن يؤثر في كل ألاهداف.
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جتدر اإلشارة إىل تشابك احملاور وتداخلها حيث ميكن أن يتأثر أداء حمور معني مبا يتم إجنازه يف إطار 
لبنية األساسية من شأنه أن يؤثر يف حتسني حمور أو حماور أخرى، فعلى سبيل املثال، االستثمار يف ا

املردود الّداخلي للمؤسسة الرّتبويّة وإثراء احلياة املدرسّية وتقليص الّتفاوت بني اجلهات وهو ما يتطّلب 
( يف تدخله عرب احملاور  مبا يضمن ترشيد استغالل املوارد le dosage appropriéإجياد التوازن املناسب )
 تعمال املوارد حنو األولويات لتحقيق األهداف املرسومة.العمومية وتصويب اس

 المحور األول: تطوير البرامج الرسمية والمناهج البيداغوجية - أ
 لتحقيق األهداف املرتبطة هبذا احملور، سيعمل الربنامج على:

 تطوير نظام تقييم مكتسبات التالميذ، •
 ائل التعليمية االرتقاء باملناهج والربامج وتطوير الكتب املدرسية والوس •
 جتويد تدريس اللغات واالرتقاء هبا إىل مستوى املعايري الدولية، •
 تأمني التكوين املرتبط مبجاالت التطوير البيداغوجي، •
توظيف أمثل لتكنولوجيات املعلومات واالتصال يف املناهج الرتبوية من خالل ضمان نفاذ كل  •

على تعميم ربط املؤسسات الرتبوية باألنرتنات  التالميذ إىل الشبكة الرتبوية اإللكرتونية والعمل
وارساء دعائم املدرسة الرقمية اليت سيتم االنطالق يف تركيزها يف اطار جتربة منوذجية يف اجتاه 

 تعميمها يف مرحلة ثانية. 
 المحور الثاني: إثراء الحياة المدرسية  - ب

احلياة املدرسية ودعمها يف املرحلة  يهدف هذا احملور إىل اإلملام بكل العوامل اليت تساهم يف تطوير
اإلعدادية والتعليم الثانوي نظرا إىل أمهيتها وتأثريها اإلجيايب يف حتسني جودة العملية الرتبوية ويف مسارات 
التعليم والتعلم لدى التلميذ. لذلك ستسعى الوزارة إىل دعم وتطوير كل اجلوانب املتصلة باحلياة املدرسية 

 من خالل :
 

دمات االسناد املوجهة للتالميذ وخاصة خدمات النقل واالعاشة وجتدر االشارة اىل انه تطوير خ •
مت احداث ديوان للخدمات املدرسية يسهر على تامني هاته اخلدمات حىت يتفرغ مديرو 

 املؤسسات الرتبوية للجوانب البيداغوجية واملتابعة والتقييم.
قيف والرتفيه والعمل التطوعي يف املدارس اإلعدادية تفعيل دور الّنوادي املدرسّية يف ميادين التث •

 واملعاهد، بالّشراكة مع الّنسيج اجلمعيايت،
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وضع خطة متكاملة وتنفيذها الستكشاف الطاقات واملواهب الكامنة يف اجملال الثقايف والفين  •
يع والرياضي والعناية هبا عرب برامج خاصة لتأطريها يف جماالت متيزها وذلك بالتنسيق مع مج

 األطراف املتدخلة يف الشأن التلمذي،
 توسيع شبكة مكاتب مرافقة التالميذ وتفعيل دورها يف تأطري الّتالميذ. •

 المحور الثالث: دعم الموارد البشرية وتأهيلها - ت
 يشمل هذا احملور عنصرين أساسيني:

لنامجة عن التدابري التأجري العمومي مبا فيه األجر األساسي ومجلة املنح ومجلة التعديالت السنوية ا •
 اجلديدة املتعلقة باالنتدابات،

التكوين العام العادي املوّجه لإلطار الرتبوي )مدرسون، متفقدون، ومديرون...( والذي يهدف إىل  •
احملافظة على املؤهالت العلمّية واملهنية للموارد البشرية دون اعتبار التكوين املرتبط بالتطوير 

 ور األول أعاله. ويشمل باخلصوص :البيداغوجي املشار إليه باحمل
 التكوين الصناعي األساسي للمدرسني، -
التكوين األساسي للمرتشحني للتدريس يف عالقة مبقتضيات وظيفة املدرس، من خالل اقرار  -

مبدا التكوين املمهنن ويف هذا االطار مت احداث ماجستري يف مؤسسات التعليم العايل يف 
لطلبة املتحصلون على االجازة ليتم تكوينهم ليصبحوا يف مرحلة جمال علوم الرتبية يلحق به ا

 ثانية اساتذة 
 المحور الرابع: دعم البنية األساسية وتأهيلها: - ث

يشمل هذا احملور البنية األساسية مبا يف ذلك البناءات )إحداثا وتوسعة وتعهدا وصيانة( والتجهيزات 
ور ال يشمل املكونات املرتبطة باحملاور األخرى. فعلى )اقتناء وصيانة(. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا احمل

سبيل املثال إذا تعلق األمر باقتناء جتهيزات إعالمية يف إطار تطوير املناهج البيداغوجية، فإن ذلك يتم 
 ترسيمه صلب احملور األول. 

يف حالة حسنة، على  وعليه فإن احملور الرابع يشمل البنية األساسية العادية اليت يتعني أن تتوفر وأن تكون
 غرار املكتبات ، قاعات املراجعة، فضاءات املوارد واإلعالم....إخل.

 المحور الخامس: تطوير اإلعالم واالتصال - ج
حيتل اإلعالم واالتصال مكانة كبرية يف خمتلف مشاريع التطوير واإلصالح. وتزداد أمهية هذا العنصر 

ري للمتدخلني فيه بصفة مباشرة أو غري مباشرة ونظرا إىل أن بالنسبة إىل قطاع الرتبية اعتبارا للعدد الكب
جناح املخططات واملشاريع اإلصالحية يتطلب االخنراط الفاعل ملختلف األطراف املعنية بالعملية الرتبوية 

 فإنّه يتحتم إعالمها بذلك وتعريفها مبحتوى ومرامي التطوير واإلصالح قصد التحسيس.    
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الربنامج على تطوير وظيفة اإلعالم واالتصال الداخلي )لفائدة هياكل وإطارات ويف هذا اإلطار سريكز 
املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي( واخلارجي )لفائدة السلطة التشريعية والوزارات واملنظمات واجلمعيات 

 هذا اجملال واألولياء وكافة مكونات اجملتمع املدين املعنية بالشأن الرتبوي(. وتتمثل خطة الربنامج يف
 باخلصوص يف دعم وتطوير:  

 اإلعالم حول املستجدات والتوجهات املرحلّية للربنامج، •
 اإلعالم حول اإلشكاليات املطروحة واملقاربات املزمع اعتمادها، •
حتسيس اجلمعيات واملنظمات ذات العالقة بالوسط الرتبوي بضرورة املسامهة الفعالة يف العملية  •

 الرتبوية.
 سادس: تجويد منظومة التسيير والتصرفالمحور ال - ح

لضمان حتقيق األهداف اإلجرائّية والعملية املرسومة، البد ملنسق الربنامج واملتدخلني معه من املتابعة 
 املستمرة لإلجنازات والوقوف على الثغرات هبدف التدخل يف الوقت املناسب. 

ز على نظام معلومايت متطور.  وستعمل ويتطلب ذلك تطوير منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم ترتك
الوزارة على استغالل التقنيات احلديثة للمعلومات واالتصال وتوظيفها يف هذا اجملال مبا يساعد على أخذ 

 القرار وتسيري الربنامج بطريقة تتماشى ومتطلبات التصرف حسب األهداف.
وارد البشرية املتدخلة يف الربنامج وال ومن ناحية أخرى يتطلب تطوير منظومة التسيري والتصرف تأهيل امل

سيما املشرفني على املؤسسات الرتبوية ودعم كفاءاهتم يف جماالت التسيري والتصرف وإضفاء طابع القيادة  
(management:عليها. وترتكز اخلطّة الّتنفيذيّة للربنامج يف هذا اجملال على ) 

 هام اإلدارية واملالية املنوطة بعهدته ،إكساب إطار التسيري احلرفية الالزمة للقيام بامل •
وضع مرجعّية للمؤهالت املستوجبة يف التسيري اإلداري والتصرف املايل والتدخل البيداغوجي اليت  •

 ينبغي أن تتوفر يف مديري املدارس اإلعدادية واملعاهد لتعتمد كمقياس النتداهبم (.
 تطوير نظم املعلومات وقواعد البيانات •
 اجلهوية واحمللية وباألساس جمالس املؤسسات تطوير اهلياكل  •
تطــوير وتفعيــل وثيقــيت مشــروع اجلهــة الرتبــوي ومشــروع املؤسســة يف تنــاغم مــع التوجهــات الوطنيــة  •

 الداعية اىل اقرار الالمركزية االدارية واعطاء صالحيات اكرب للمستويني اجلهوي واحمللي.
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        لربنامج املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي 2017لغت مجلة االعتمادات املقرتحة خالل السنة املالية ب
أ.د، وهو ما ميثل   221 159أي بزيادة تقدر بـ  2016.د خالل سنة أ  835 737 2مقابل  أ.د  056 897 2
 وعية النفقة كما يلي:وتتوزع ميزانية الربنامج حسب ن .   % 5,8بـــــ    نسبة زيادة

 

 ، 6102: ميزانية المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي حسب نوعية النفقة لسنة  0الجدول 

  2016 -2015تطور  تقديرات ق م  إنجازات د 0111الوحدة : 

 (%النسبة ) المبلغ 6102 2016 2015

 6,5 711 170 753 795 2 042 625 2 232 367 2 نفقات التصّرف

 6,8 564 173 308 733 2 744 559 2 631 305 2 أجري العموميالت

 7,6 363 4 127 62 764 57 594 54 وسائل املصاحل

 95,8- 216 7- 318 534 7 006 7 العمومي التدخل

 10,2- 490 11- 303 101 793 112 722 102 نفقات التنمية

 10,2- 490 11- 303 101 793 112 722 102 االستثمارات املباشرة

 14,1- 490 15- 303 94 793 109 360 92 على الموارد العامة للميزانية

 133,3 000 4 000 7 000 3 362 10 على القروض الخارجية الموظفة

      التمويل العمومي

 5,8 221 159 056 897 2 835 737 2 954 469 2 جمموع امليزانية

 نوعية النفقة:  حسب 1122ويبني الرسم املوايل توزيع ميزانية الربنامج 
  7102 : مشروع ميزانية المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي لسنة0الرسم 
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 ( 7102-7102طار النفقات متوسط المدى للبرنامج )إ -
، 7102-7102يتوزع إطار النفقات متوسط املدى لربنامج املرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي خالل الفرتة 

 كما يلي:  لنفقة،نوعية احسب 

، )اعتمادات 7102: إطار النفقات متوسط المدى لبرنامج المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي لسنة  7الجدول 
 الدفع(

 تقديرات ق.م  انجازات د2111لوحدة ا
7103 7104 7102 2016 2017 2018 7102 

نـفقات التصرف، دون 
 اعتبار م ذ م

1 985 761 2 174 399 2 367 232 2 625 042 2 795 753 2 963 557 3 141 456 

 التأجري العمومي
1 924 209 2 110 129 2 305 631 2 559 744 2 733 308 2 898 524 3 073 726 

 726 073 3 524 898 2 308 733 2 744 559 2 631 305 2 129 110 2 209 924 1 على م ع م

 646 80 950 77 361 75 047 78 483 74 312 77 352 74 وسائل املصاحل

 412 67 716 64 127 62 764 57 594 54 423 57 439 54 على م.ع.م

6 881 559 19 889 19 889 19 913 19 على م.ذ.م   13 234 13 234 

 318 318 318 534 7 006 7 847 6 113 7 التدخل العمومي

 318 318 318 534 7 006 7 847 6 113 7 على م.ع.م

             على م.ذ.م 

 417 111 503 102 303 101 793 112 722 102 944 107 950 113 نـفقات التنمية 

 417 111 503 102 303 101 793 112 722 102 944 107 950 113 االستثمارات املباشرة

 417 111 503 102 303 94 793 109 360 92 025 96 417 107 على م.ع.م

     000 7 000 3 362 10 919 11 533 6 على ق.خ.م

             التمويل العمومي

             على م.ع.م

             على م.ذ.م

 اجملموع
 دون اعتبار م ذ م

2 099 711 2 282 343 2 469 954 2 737 835 2 897 056 3 066 061 3 252 873 

 اجملموع
 باعتبار م ذ م

2 119 624 2 302 232 2 489 843 2 757 394 2 903 936 3 079 295 3 266 107 
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حسب الربامج الفرعية بدون  1122العتمادات الربنامج لسنة  التوزيع األوليويربز اجلدول املوايل 
 اعتبار املوارد الذاتية للمؤسسات )اجلزء املوافق للربنامج باملندوبيات اجلهوية للرتبية( :

 بحساب الدينار        

رقم البرنامج 

 الفرعي
 6114تقديرات  6112ق م   البيان

 الفارق

 النسبة المبلغ

 بالشمال
 

918 945,0 971 657,0 52 712 5,7 

 21,8 134,0 8 428,0 45 294,0 37 اإلدارة المركزية 1

 5,9 445,5 7 523,5 133 078,0 126 1تونس 2

 1,3 367,5 1 164,0 109 796,5 107 2تونس 3

 6,0 000,5 8 337,5 141 337,0 133 بن عروس 4

 5,8 146,0 5 582,0 93 436,0 88 منوبة 5

 4,3 410,5 4 682,5 107 272,0 103 أريانة 6

 5,5 987,0 6 102,0 135 115,0 128 بنزرت 7

 1,7 426,5 1 438,5 87 012,0 86 باجة 8

 9,0 794,5 9 399,0 118 604,5 108 جندوبة 9

 7,9 240 77 438,0 054 1 198,0 977  بالوسط

 9,8 565,0 14 285,0 163 720,0 148 نابل 1

 4,0 135,0 2 632,0 55 497,0 53 زغوان 2

 6,6 026,0 5 004,0 81 978,0 75 سليانة 3

 4,6 866,5 3 328,0 88 461,5 84 الكاف 4

 10,8 506,5 12 792,5 128 286,0 116 القصرين 5

 6,4 173,0 8 761,5 136 588,5 128 القيروان 6

 7,4 264,5 10 134,5 149 870,0 138 سوسة 7

 10,8 409,5 13 830,5 137 421,0 124 المنستير 8

 6,9 294,0 7 670,0 113 376,0 106 المهدية 9

 3 269,0 29 961 870 692,0 841  بالجنوب

 4,3 363,5 5 510,5 129 147,0 124 1صفاقس  1

 3,7 498,0 3 824,0 96 326,0 93 2صفاقس  2

 0,8 017,5 1 284,5 125 267,0 124 سيدي بوزيد 3

 2,9 203,0 3 582,0 115 379,0 112 قفصة 4

 1,8 863,5 154,5 49 291,0 48 توزر 5

 1,8 055,5 1 841,5 60 786,0 59 قبلي 6

 6,1 318,0 6 357,0 110 039,0 104 قابس 7

 6,0 304,0 7 326,0 129 022,0 122 مدنين 8

 1,2 646,0 081,0 54 435,0 53 تطاوين 9

    5,8           221 159    056 897 2            835 737 2   6جملة البرنامج 
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 جذاذات مؤشرات أهداف

برنامج المرحلة اإلعدادية  

 والتعليم الثانوي
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 جذاذة املؤشر

                           1-1-2  رمز املؤشر:

 التالميذ ذوى الاحتياجات الخصوصية )ذوى الاعاقة ( املدمجين نسبة تسمية املؤشر:     

                2017أكتوبر  1 تاريخ تحيين املؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 البرنامج املرجعي للمؤشر: برنامج املرحلة إلاعدادية و التعليم الثانوي .1

  الهدف املرجعي للمؤشر: تحقيق مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص    .2

املعنى املقصود باملؤشر: يهدف هذا املؤشر إلى معرفة النسبة الوطنية للتالميذ املعوقين الذين تم .3

 ادماجهم

 نوع املؤشر: مؤشر أهداف.4

 التفريعات: حسب البرامج الفرعية /الجهات/النوع الاجتماعي/الشعبة.5

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

طريقة .1

احتساب 

 املؤشر:

 عدد التالميذ املعوقين الذين تم ادماجهم

 جملي للتالميذالعدد ال

 نسبة مائوية  وحدة املؤشر:.2

 املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: الادارة العامة للمرحلة إلاعدادية و التعليم الثانوي .3

 طريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: .4

 مصدر املعطيات: الادارة العامة للمرحلة إلاعدادية و التعليم الثانوي .5

 وياتاريخ توفر املؤشر: سن.6

 املسؤول عن املؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

مرحلة اإلعدادي و     

 التعليم الثانوي

         لمرحلة اإلعدادية

 و التعليم الثانوي
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 جذاذة المؤشر

                           1-1-2  رمز املؤشر:

 نسبة التالميذ املستفيدين من برنامج تعليم استدراكي :     تسمية املؤشر

                2017أكتوبر  1 تاريخ تحيين املؤشر:

I.الخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     تحقيق مبدأ االنصاف وتكافؤ الفرص  للمؤشر:الهدف المرجعي  .2
للتالميذ الذين يهدف هذا المؤشر إلى معرفة النسبة الوطنية  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

 تابعوا تعليما استدراكيا

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 /الجهات/النوع االجتماعي/الشعبةالفرعية  حسب البرامج التفريعات:.5

II.شر:التفاصيل الفنيّة للمؤ 

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 عدد التالميذ الذين تلقوا تعليما استدراكيا

 العدد الجملي للتالميذ

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة للمرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 االدارة العامة للمرحلة اإلعدادية و التعليم الثانويات: مصدر المعطي.5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

مرحلة اإلعدادي  و     

 ويالتعليم الثان

لمرحلة اإلعدادية         

 و التعليم الثانوي
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 جذاذة املؤشر

                           3-1-2  رمز المؤشر:
 معّدل سنوات استقرار المدرسين      :تسمية المؤشر

                2017أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     تحقيق مبدأ االنصاف وتكافؤ الفرص  الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة معدل استقرار اطار التدريس  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

 في جهة معينة 

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 لبرامج الفرعية /الجهات/النوع االجتماعي/الشعبةحسب ا التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
  :المؤشر

 عدد   وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة للمرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 إلعدادية و التعليم الثانوياالدارة العامة للمرحلة امصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر 

عن توفير 

 واحتساب المؤشر

 الهاتف:
البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

الوظيف

 ية

 اإلدارة الااةة اإلدارة
المسؤول 

 الرئيس

 

 

مرحلة اإلعدادي     

 و التعليم الثانوي

 لمرحلة اإلعدادية        

 و التعليم الثانوي
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 جذاذة المؤشر

                           4-1-2  رمز المؤشر:
 نسبة الهدر في أيّام التّعلمات )لألساتذة والتاّلميذ(      :تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 ج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانويبرنام البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     تحقيق مبدأ االنصاف وتكافؤ الفرص  الهدف المرجعي للمؤشر:.2
 يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسة الساعات المهدورة  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج الفرعية /الجهات/النوع االجتماعي/الشعبة التفريعات:.5

 لتفاصيل الفنيّة للمؤشر:ا

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 عدد الساعات المدرسة فعليا 

 العدد الجملي للساعات الواجب تدريسها 

 

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة للموارد البشرية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 تعليم الثانوياالدارة العامة للمرحلة اإلعدادية و المصدر المعطيات: .4
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .5
 المسؤول عن المؤشر: .6

المسؤول المباشر 

عن توفير 

 واحتساب المؤشر

 الهاتف:
البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 المسؤول الرئيس اإلدارة الااةة اإلدارة

االدارة العامة      

 للموارد البشرية 
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 جذاذة المؤشر

                           2-1-2  رمز المؤشر:
 نسبة الرسوب في المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي   :تسمية المؤشر

                2017أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     سين المردود الداخلي للمؤسسة التربويةتح الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة حجم رسوب التالميذ بكافة  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

مستويات المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي و ذلك بقيس نسبة الراسبين مقارنة 

 بالعدد الجملي لتالميذ المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي

 مؤشر أهداف ؤشر:نوع الم.4
 حسب البرامج /الجهات/الشعبة /النوع االجتماعي التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 عدد التالميذ الراسبين بالمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي لتالميذ المرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المؤشر:   المسؤول عن.7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
      

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 جذاذة المؤشر

                           3-1-2  رمز المؤشر:
 إلعدادية و التعليم الثانوينسبة االنقطاع في المرحلة ا   :تسمية المؤشر

                2015أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     تحسين المردود الداخلي للمؤسسة التربوية الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة حجم االنقطاع التالميذ بكافة  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

مستويات المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي و ذلك بقيس نسبة المنقطعين مقارنة 

 بالعدد الجملي لتالميذ المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 اسي /النوع االجتماعيحسب البرامج /الجهات/المستوى الدر التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 عدد التالميذ المنقطعين عن الدراسة بالمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حلة اإلعدادية والتعليم الثانويالعدد الجملي لتالميذ المر

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهويالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 اب المؤشرتوفير واحتس
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                           1-2-2  رمز المؤشر:
 ية  نسبة تالميذ الباكالوريا المتحصلين على المعدل فما فوق في مادة العرب   :تسمية المؤشر

                2015أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة االعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
 تحسين المردود الداخلي للمؤسسة التربوية الهدف المرجعي للمؤشر:.2
نسبة تالميذ القطاع العمومي يهدف هذا المؤشر إلى معرفة  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

من  10الذين اجتازوا الدورة الرئيسية المتحان الباكالوريا و الذين تحصلوا على معدل 

 فما فوق في مادة العربية 20

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج /الجهات/الشعبة/النوع االجتماعي التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 :رطريقة احتساب المؤش.1
 

 فما فوق في العربية 10المتحصلين على عدد التالميذ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التالميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية للباكالورياعدد   

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة لالمتحاناتلمؤشر: المعطيات األساسية الحتساب ا.3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 االدارة العامة لالمتحاناتمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 رة الااةةاإلدا اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 
االدارة    

 لالمتحانات

االدارة العامة 

 لالمتحانات
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 جذاذة المؤشر

                           2-2-2  رمز المؤشر:
 نسبة تالميذ الباكالوريا المتحصلين على المعدل فما فوق في مادة الفرنسية     :تسمية المؤشر

                2015أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:
 

I.الخصائص العامة للمؤشر 

 برنامج المرحلة االعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
 تحسين المردود الداخلي للمؤسسة التربوية الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة تالميذ القطاع العمومي  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

من  10جتازوا الدورة الرئيسية المتحان الباكالوريا و الذين تحصلوا على معدل الذين ا

 فما فوق في مادة الفرنسية 20

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج /الجهات/الشعبة/النوع االجتماعي التفريعات:.5

II.:التفاصيل الفنيّة للمؤشر 

 :طريقة احتساب المؤشر.1
 فما فوق في الفرنسية 10المتحصلين على عدد التالميذ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التالميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية للباكالورياعدد   

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 اتاالدارة العامة لالمتحانالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 االدارة العامة لالمتحاناتمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 
االدارة    

 لالمتحانات

االدارة العامة 

 لالمتحانات
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 جذاذة المؤشر

                           3-2-2  رمز المؤشر:
 نسبة تالميذ الباكالوريا المتحصلين على المعدل فما فوق في مادة الرياضيات     :تسمية المؤشر

                2015أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:
 

I. العامة للمؤشرالخصائص 

 برنامج المرحلة االعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
 تحسين المردود الداخلي للمؤسسة التربوية الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة تالميذ القطاع العمومي  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

من  10ان الباكالوريا و الذين تحصلوا على معدل الذين اجتازوا الدورة الرئيسية المتح

 فما فوق في مادة الرياضيات 20

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج /الجهات/الشعبة/النوع االجتماعي التفريعات:.5

II.:التفاصيل الفنيّة للمؤشر 

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 فما فوق في الرياضيات 10المتحصلين على عدد التالميذ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التالميذ الذين اجتازوا الدورة الرئيسية للباكالورياعدد   

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 االدارة العامة لالمتحاناتالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 لمعطيات األساسية: طريقة تجميع البيانات وا.4
 االدارة العامة لالمتحاناتمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 
االدارة    

 لالمتحانات

العامة  االدارة

 لالمتحانات
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 جذاذة المؤشر

                           1-4-2  رمز المؤشر:
 نسبة المدارس التي تضم مكتب لمرافقة التالميذ   :تسمية المؤشر

                2015أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 إلعدادية و التعليم الثانويابرنامج المرحلة  البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     تطوير الحياة المدرسية  الهدف المرجعي للمؤشر:.2
مدى تركيز مكاتب مرافقة معرفة يهدف هذا المؤشر إلى  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

التالميذداخل المؤسسات التربوية و مدى تفعيلها بما يساعد التالميذ على اإلندماج في 

 المحيط المدرسي

 أهدافمؤشر  نوع المؤشر:.4
 النوع اإلجتماعي/النشاط الثقافيحسب البرامج /الجهات/ التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 :طريقة احتساب المؤشر.1
 عدد مكاتب مرافقة التالميذ              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للمدارس اإلعدادية و المعاهد           

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
  المندوبية الجهويةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

مباشر عن المسؤول ال

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                           2-4-2  رمز المؤشر:
  نسبة تنفيذ التالميذ الذين يمارسون نشاطا ثق افيا   :تسمية المؤشر

                2015أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 الغعدادية و التعليم الثانويبرنامج المرحلة  البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     إثراء الحياة المدرسية الهدف المرجعي للمؤشر:.2
الميذ و تشريكهم مدى استقطاب التمعرفة يهدف هذا المؤشر إلى  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

في األنشطة الثقافية التي توفرها لمؤسسة التربوية بقيس نسبة التالميذ المشاركين في 

 نشاط ثقافي بالعدد الجملي للتالميذ

 أهدافمؤشر  نوع المؤشر:.4
 /النوع االجتماعي/النشاط الثقافيحسب البرامج /الجهات التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 :لمؤشرطريقة احتساب ا.1
 العدد التالميذ المشاركين في األنشطة الثقافية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 العدد الجملي للتالميذ                       

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
  المندوبية الجهويةر: المعطيات األساسية الحتساب المؤش.3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 يسالرئ

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                           2-4-2  رمز المؤشر:
 نسبة تنفيذ التالميذ الذين يمارسون نشاطا رياضيا     :تسمية المؤشر

                2015أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانويبرنامج  البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     إثراء الحياة المدرسية الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة مدى استقطاب التالميذ و  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

تشريكهم في األنشطة الرياضية التي توفرها لمؤسسة التربوية بقيس نسبة التالميذ 

 بالعدد الجملي للتالميذالمشاركين في نشاط ثقافي 

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج /الجهات/النوع االجتماعي/النشاط الرياضي التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 الرياضيةالعدد التالميذ المشاركين في األنشطة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 العدد الجملي للتالميذ                       

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياؤشر: تاريخ توفر الم.6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                           1-4-2  رمز المؤشر:
 التالميذ الموجهين الى شعبة االداب واالقتصاد والخدمات  نسبة     :تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
     ة تحسين التوجيه الى الشعب العلمية والتقني الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة نسبة التالميذ الموجهين الى  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

 شعبة االداب واالقتصاد والخدمات  من العدد الجملي للتالميذ

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج /الجهات/النوع االجتماعي/النشاط الثقافي التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

قة احتساب  طري.1
 :المؤشر

 عدد التالميذ الموجهين الى شعبة االداب واالقتصاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 العدد الجملي للتالميذ                       

 نسبة مائوية  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية الحتساب المؤشر: المعطيات األساسية  .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

       المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                           2-4-2  رمز المؤشر:
 عدد التالميذ لكل مكلف باالعالم والتوجيه المدرسي والجامعي     :تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي المرجعي للمؤشر:البرنامج  .1
     تحسين التوجيه الى الشعب العلمية والتقنية  الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة  عدد التالميذ لكل مكلف باالعالم  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

 ير بالتالميذ سنوات التوجيه.والتوجيه المدرسي للوقوف على ظروف االحاطة والتاط

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج /الجهات/النوع االجتماعي/النشاط الثقافي التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 عدد التالميذ في سنوات التوجيه                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 عدد المكلفين باإلعالم والتوجيه                       

 عدد  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 يالمندوب الجهومصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                           2-4-2  رمز المؤشر:
 عدد التالميذ المستفيدين  من عمليات االعالم والتوجيه المدرسي والجامعي     :المؤشر  تسمية

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:
     ه الى الشعب العلمية والتقنية تحسين التوجي الهدف المرجعي للمؤشر:

يهدف هذا المؤشر إلى معرفة  عدد التالميذ الذيت تابعوا عمليات  المعنى المقصود بالمؤشر:

لالعالم والتوجيه المدرسي للوقوف على ظروف االحاطة والتاطيرمن العدد الجملي للتالميذ  

 سنوات التوجيه.

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:
 برامج /الجهات/النوع االجتماعي/النشاط الثقافيحسب ال التفريعات:

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

 :طريقة احتساب المؤشر
 عدد التالميذ المستفيدين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عدد التالميذ في سنوات التوجيه

 ددع  وحدة المؤشر:
 المندوبية الجهوية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 

 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: 

 المندوب الجهويمصدر المعطيات: 

 سنوياتاريخ توفر المؤشر: 

 المسؤول عن المؤشر: 
المسؤول 

المباشر عن 

توفير واحتساب 

 المؤشر

 الهاتف:
البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

الوظيف

 ية

 إلدارةا
اإلدارة 

 الااةة

المسؤول 

 الرئيس

المندوب 

 الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                          1-5-2  رمز المؤشر:
 GEGA 2نسبة  المدارس اإلعدادية والمعاهد المرتبطة باألنترنت ذات تدفق عال    :تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
 بالمؤسسات التربوية المجال الرقمي في التعليم تطوير توظيف  الهدف المرجعي للمؤشر:.2
ؤسسات المرتبطة باالنترنات يهدف هذا المؤشر إلى معرفة  عدد الم المعنى المقصود بالمؤشر:.3

 ذات التدفق العالي 

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج /الجهات/النوع االجتماعي/النشاط الثقافي التفريعات:.5

 التفاصيل الفنيّة للمؤشر:

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 عدد المؤسسات المرتبطة باالنترنات ذات التدفق العالي                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 العدد الجملي للمؤسسات التربوية                       

 عدد  وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهوي مصدر المعطيات:.5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                         2-5-2  رمز المؤشر:
 نسبة المدارس اإلعداديّة والمعاهد المنخرطة في مشروع المدرسة الرقمية   :تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج المرحلة اإلعدادية و التعليم الثانوي البرنامج المرجعي للمؤشر:.1
 بالمؤسسات التربوية المجال الرقمي في التعليم ير توظيف تطو الهدف المرجعي للمؤشر:.2
يهدف هذا المؤشر إلى معرفة  عدد المؤسسات المنخرطة في مشروع  المعنى المقصود بالمؤشر:.3

 المدرسة الرقمية 

 مؤشر أهداف نوع المؤشر:.4
 حسب البرامج /الجهات/النوع االجتماعي/النشاط الثقافي التفريعات:.5

 للمؤشر:التفاصيل الفنيّة 

طريقة احتساب  .1
 :المؤشر

 عدد المؤسسات المنخرطة في مشروع المدرسة الرقمية                            

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 ة العدد الجملي للمؤسسات التربوي                      

 نسبة   وحدة المؤشر:.2
 المندوبية الجهوية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .3
 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: .4
 المندوب الجهويمصدر المعطيات: .5
 سنوياتاريخ توفر المؤشر: .6
 المسؤول عن المؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر
 الهاتف:

البريد 

 وني:اإللكتر

الخطة 

 الوظيفية
 اإلدارة الااةة اإلدارة

المسؤول 

 الرئيس

 المندوب الجهوي
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 جذاذة المؤشر

                         3-5-2  رمز المؤشر:
 نسبة التالميذ المنتفعين بخدمة االرساليات القصيرة لمتابعة المواظبة   :تسمية المؤشر

                2016أكتوبر  1 تاريخ تحيين المؤشر:

I.الخصائص العامة للمؤشر 

 اإلعدادية و التعليم الثانويبرنامج المرحلة  البرنامج المرجعي للمؤشر:.6
 بالمؤسسات التربوية المجال الرقمي في التعليم تطوير توظيف  الهدف المرجعي للمؤشر:.7
خدمة االرساليات  نسبة التالميذ المنخرطين فييهدف هذا المؤشر إلى  المعنى المقصود بالمؤشر:.8

 القصيرة الخاصة بمتابعة حضور التالميذ ومواضبتهم

 أهدافمؤشر  نوع المؤشر:.9
 /النوع االجتماعي/النشاط الثقافيحسب البرامج /الجهات التفريعات:.10

II.:التفاصيل الفنيّة للمؤشر 

 :طريقة احتساب المؤشر
 عدد التالميذ المنخرطين في الخدمة    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الجملي للتالميذ 

 نسبة   وحدة المؤشر:
 المندوبية الجهوية المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: 

 طريقة تجميع البيانات والمعطيات األساسية: 

 المندوب الجهويمصدر المعطيات: 

 سنويا: تاريخ توفر المؤشر

 المسؤول عن المؤشر: 
المسؤول 

المباشر عن 

توفير واحتساب 

 المؤشر

 الهاتف:
البريد 

 اإللكتروني:

الخطة 

الوظيف

 ية

 اإلدارة
اإلدارة 

 الااةة

المسؤول 

 الرئيس

المندوب 

 الجهوي
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لقد توضحت معامل التوجهات و اخليارات االسرتاتيجية لقطاع الرتبية مع إعداد املخطط 
على ضوء خمرجات احلوار الوطين إلصالح  2121-2116االسرتاتيجي القطاعي الرتبوي 
د دراسات تشخيصية و تقييمية يف الغرض من أجل حتسني آداء املنظومة الرتبوية و ذلك إثر إعدا

 املنظومة الرتبوية.

ضمت خمتلف املتدخلني يف الشأن الرتبوي لصياغة رؤيا اليت و قد مت اعتماد املقاربة التشاركية 
 عل أسس احلوكمة الرشيدة.فاسرتاتيجية واضحة تكرس أساسا مبدأي املساواة و االنصاف و ت

لبات املرحلة الراهنة وبالتنسيق مع اإلدارات العامة املكونة للربنامج متت بلورة ومتاشيا مع متط
 وصياغة أهداف برنامج القيادة واملساندة على النحو التايل: 

 

 .الكاتب العام للوزارة محمد طنربنامج السيد النسق ي

 مكونات البرنامج - أ

 .1املؤرخ يف  .112لسنة  1119ته من مقتضيات األمر عدد يستمد هذا الربنامج صالحيا
املتعلق بضبط قائمة الربامج بالنسبة للدفعة األوىل من الوزارات النموذجية املعنية  .112جوان 

من االمر املذكور يشمل هذا  2مبنظومة التصرف يف امليزانية حسب االهداف حيث أنه تبعا للفصل 
ة واهلياكل املركزية واملؤسسات حتت إشراف وزارة الرتبية  واليت ال تتدخل الربنامج بقية االدارات العام

مباشرة يف الربامج العملية ويساند هذه األخرية يف جتسيم أهدافها ويسدي لفائدهتا خدمات ذات 
 االختصاص ويوفر الدعم التقين لكافة الربامج مبا ميكن من إعداد امليزانية وتنفيذها.

 ىالربنامج يف وزارة الرتبية إىل السيد الكاتب العام  ملا له من نظرة مشولية وأفقية علوقد عهدت قيادة هذا 
خمتلف اهلياكل ويربز هذا التمشي التأكيد على دور رئيس الربنامج يف املتابعة والتقييم واإلشراف على 

سسات املدى املتوسط والبعيد. ومن أجل حتقيق  ذلك ميكن له  التعويل على خدمات هياكل ومؤ 
 -مساندة" على غرار اإلدارة العامة للشؤون املالية »متخصصة وذات حرفية معينة وذلك يف شكل 
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التعاون الدويل...،  أو "إسداء خدمات" على غرار املركز الوطين لتكوين املكونني يف  -الشؤون القانونية 
 املركز الوطين لتكنولوجيات الرتبية...،  -الرتبية 

اندة" يف تسمية برنامج القيادة واملساندة وظيفيت املساندة وإسداء اخلدمات، ولرئيس وختتزل عبارة "املس
 الربنامج كافة الصالحيات يف حتديد اهدافه ومؤشراته بالتنسيق مع كافة اهلياكل املذكورة. 

والتنظيم اهليكلي للمندوبيات  1112ديسمرب  12ويف ضوء التنظيم اهليكلي لوزارة الرتبية الصادر يف 
، تشمل خارطة برنامج القيادة واملساندة هياكل ومؤسسات 1121سبتمرب  2اجلهوية للرتبيةٍ الصادر يف 

 على املستوى املركزي واجلهوي واحمللي كما يلي:
 برنامج 

املرحلة 

 الابتدائية

 برنامج

املرحلة إلاعدادية 

 والتعليم الثانوي 

 برنامج

 القيادة واملساندة

إلادارة  مركزيا

العامة 

مرحلة لل

 الابتدائية

إلادارة العامة 

للمرحلة إلاعدادية 

 والتعليم الثانوي 

الكتابة العامة  –بقية هياكل إلادارة املركزية )الديوان 

 ...( -إلادارات العامة وإلادارات ألاخرى  –

 املؤسسات الوطنية :

 املركز الدولي لتكوين املكونين والتجديد البيداغوجي -

 والتكوين، معاهد مهن التربية -

 املركز الوطني لتكنولوجيات التربية، -

 املركز الوطني للصيانة، -

 املركز الوطني البيداغوجي ... -

إدارةاملرحلة  جهويا

 الابتدائية

إدارة املرحلة 

إلاعدادية والتعليم 

 الثانوي 

بقية هياكل املندوبية الجهوية )إلادارات واملكاتب  -

 ألاخرى...(

 ين املستمراملراكز الجهوية للتكو  -

املدارس  محليا

 الابتدائية

املدارس إلاعدادية 

 واملعاهد
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في مستوى وجتدر اإلشارة إىل أنه مت حتديد برامج فرعية للربنامج حيث مت اعتبار القيادة واملساندة 

ا فرعيا وهو برناجم 72مبثابة التفريع األول للربنامج، ، أي أن الربنامج يتفرع إىل  المندوبية الجهوية للتربية
العدد الذي يوافق عدد املندوبيات اجلهوية للرتبية هذا عالوة على الربنامج الفرعي على املستوى املركزي 

 برناجما فرعيا. 12ويكون بالتايل عدد الربامج الفرعية يف حدود 

ج موزعة ويف هذا اإلطار، مت تقسيم برنامج القيادة واملساندة يف مستوى نظام أمد وأدب إىل ثالث برام
برامج فرعية  2بني الشمال والوسط واجلنوب وذلك ألسباب تقنية حبتة حيث ال ميكن إدراج أكثر من 

برامج حسب األقاليم حىت نتمكن من  1لكل برنامج صلب التطبيقة اإلعالمية فتم تقسيم الربنامج إىل 
نامج فرعي متكن من حتديده مثلما إدراج مجيع الربامج الفرعية. ومت يف املقابل إسناد رموز لكل برنامج وبر 

 يبينه اجلدول التايل: 
 

 

 قائمة البرامج الفرعية لبرنامج القيادة واملساندة

البرامج 

 ألاصلية

 القيادة واملساندة

التسمية 

الجديدة 

 للبرامج

7 8 9 

 القيادة واملساندة بالجنوب القيادة واملساندة بالوسط القيادة واملساندة بالشمال

البرامج
 

الفرعية
 

 1القيادة واملساندة بصفاقس  القيادة واملساندة بنابل القيادة واملساندة باإلدارة املركزية 1

 7القيادة واملساندة بصفاقس  القيادة واملساندة بزغوان 1القيادة واملساندة بتونس  2

 يدي بوزيدالقيادة واملساندة بس القيادة واملساندة بسليانة 7القيادة واملساندة بتونس  3

 القيادة واملساندة بقفصة القيادة واملساندة بالكاف القيادة واملساندة ببن عروس 4

 القيادة واملساندة بتوزر القيادة واملساندة بالقصرين القيادة واملساندة بمنوبة 5

 القيادة واملساندة بقبلي القيادة واملساندة بالقيروان القيادة واملساندة بأريانة 6

 القيادة واملساندة بقابس القيادة واملساندة بسوسة القيادة واملساندة ببنزرت 7

 القيادة واملساندة بمدنين القيادة واملساندة باملنستير القيادة واملساندة بباجة 8

 القيادة واملساندة بتطاوين القيادة واملساندة باملهدية القيادة واملساندة بجندوبة 9
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 القيادة والمساندة تشخيص واقع برنامج  - أ

لقد تعددت املقاربات و تنوعت خبصوص إصالح املنظومة الرتبوية بعد الثورة التونسية إال أن هذه 
و قد مت تشخيص واقع   1111-1122اخليارات مل تتبلور إال مع صياغة املخطط االسرتاجتي للرتبية 

 القيادة و املساندة على النحو التايل: 

 :أهم نقاط الضعف   
 ة اهليكل التنظيمي و تشعبه.ضخام 
 .ضعف الرتابط و التكامل بني املستويات احمللية و اجلهوية و الرتبوية 
 .غياب نظام معلومات مندمج للقيادة و املساندة و التقييم 
 غياب ثقافة التخطيط احمللي . 
  غياب دليل اجراءات عمليايت حيدد كيفية وطريقة تقاسم املهام واملسؤوليات على املستوى املركزي

 واجلهوي واحمللي.
 .ضعف نسبة التأطري ونقص املوارد البشرية املختصة على املستوى اجلهوي واحمللي 
 .صعوبة تنفيذ مشروع اجلهة الرتبوي ومتابعته 
  أخذ القرارات على املستوى اجلهوي االفراط يف التسيري املركزي وصعوبة. 
  آليات التدقيق.غياب 
 ضعف املوارد الذاتية للمدارس 
 :أهم نقاط القوة 

 تتمثل أهم نقاط القوة املسجلة يف جمال القيادة واملساندة يف ما يلي:

ات وجود بنية أساسية تنظيمية وهيكلية وتشريعية قادرة على استيعاب متطلبات املرحلة وجتاوز اإلشكالي •
املطروحة يف باب قيادة وإدارة املنظومة الرتبوية )متثيلية جهوية قوية )مندوبية( وجتهيزات إعالمية واتصالية 

 ونصوص وقوانني منظمة للقطاع...(
دعم الالمركزية من خالل منح املندوبيات اجلهوية للرتبية االستقاللية اإلداريّة املالية ومزيدا من  •

البيداغوجي ومتابعة املشاريع الرتبوية سيما من خالل إصدار األمر عدد الصالحيات خاصة يف اجملال 
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واملتعلق بضبط تنظيمها اإلداري واملايل ومشموالهتا وطرق  6111سبتمرب2املؤرخ يف  6111لسنة  6615
 تسيريها.

جلنة( تكونت  15عملية التشخيص و بعد صياغة املخطط، تشكلت عدة جلان )وانطالقا من 
وزارة الرتبية، االحتاد العام التونسي للشغل، و املعهد العريب حلقوق االنسان و من ممثلني عن 

و مت تقدمي العديد من  2121-2116ذلك لصياغة اخلطة التنفيذية للمخطط القطاعي 
 التوصيات للنهوض بربنامج القيادة و املساندة متحورت أساسا حول:

 احلد و  كلي لإلدارة املركزية و املندوبيات اجلهوية.التقليص من مركزية القرار و مراجعة التنظيم اهلي •
 .حمورية..المن بريوقراطية التسيري خاصة بعد أن أقر الدستور مبدأي الالمركزية و ال

 تطوير عالقة املؤسسة مبحيطها و دعم الشراكة مع اجملتمع املدين. •
ختلفة )موارد بشرية، حتديد مشروع للجهة يكون واضح املعامل يضبط االحتياجات يف اجملاالت امل •

 جتهيزات، بناءات،.. وفق تصور اجلهة ويف تناغم مع االهداف الوطنية للرتبية.
 اعتبار الرتبية أولوية وطنية لذلك البد من رصد امليزانية املناسبة هلا.  •
اجياد التشريعات الالزمة جلعل القطاع اخلاص مسامها يف تطوير أداء املؤسسات الرتبوية مع  •

 على استقالليتها.احملافظة 
امكانية استغالل املوارد الذاتية للمؤسسة الرتبوية مىت توفر ذلك )منتج فالحي، منتج ورشات،  •

 تسويغ الفضاءات غري املستعملة، انشطة ومشاريع ثقافية، رياضية...(
تشريك الفاعلني على املستوى  -تطوير ثقافة التخطيط احمللي: إرساء جمالس املؤسسة و تفعيلها •

 لي يف اختاذ القرار الرتبوي.احمل
 . آليات احلوكمة الضامنة للشفافية و التدقيق و احملاسبة •
 انتداب إطار االشراف اإلداري والتسيري والتأطري: •
إعادة النظر يف معايري االنتداب لكل العاملني يف احلقل الرتبوي وتعهدهم بالتكوين املستمر  •

 والتأطري وتطوير أنظمتهم األساسية.
 الك تكوين جامعي متخصصة يف تكوين املشرفني واملسريين الرتبويني.بعث مس •
 تعزيز اإلطار اإلداري باملدارس االبتدائية. •
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طط التنمية، خم تاسرتاتيجيامتاشيا مع التشخيص املعمق لواقع املنظومة الرتبوية اليت أفرزه احلوار الوطين و 
 أهم أهداف برنامج القيادة واملساندة يف: ميكن حصر

 

 

 
 
 
 
 
 

 شريةبتطوير كفاءات املوارد ال -1.3: ألاول الهدف  -1

 التعريف بالهدف : - أ

إن اجناح االصالح الرتبوي ال ميكن أن يتحقق دون توفري إطار بشري على مستوى عال من املهنية سواء 
ن خالل جليا مذلك يبدو جبميع مكوناته. و على مستوى اإلطار املسري أو إطار التدريس أو اإلشراف 

تعانيه املنظومة الرتبويّة من مشاكل ونقائص فيما يتعلق مبواردها البشريّة انطالقا من عملية االنتداب  ما 
لربنامج  األولووصوال إىل مرحلة التكوين املستمر والتأهيل املتواصل، ويف هذا اإلطار يتنزل اهلدف 

للقيام بواجباهتا على أحسن وجه حيث   شريةبإىل تطوير كفاءات املوارد ال القيادة واملساندة الرامي
على الراجعة بالنظر للوزارة سيعمل الربنامج مستقبال من خالل املؤسسات املختصة يف جمال التكوين 

 تلبية حاجيات الوزارة من تأهيل وتكوين )أساسي ومستمر( للموارد البشرية العاملة بقطاع الرتبية مبختلف
 رتبها ووظائفها.

 ولقيس مدي حتقيق هذا اهلدف مّت ضبط املؤشرات التالية وحتديد معادالت قيسها:

 

 

 

الهدف ألاول: تطوير كفاءات املوارد البشرية 

 الثاني: احكام التصرف في امليزانيةالهدف 

الهدف الثالث: إرساء آليات الحوكمة والتقييم والتواصل 

 : نسبة الاستجابة لدعوات التكوين1.1.9مؤشر

 الاعتمادات املخصصة للتكوين:  نسبة 2.1.9مؤشر

املعلومات والاتصال في العمل  تكنولوجيات: نسبة استعمال 3.1.9مؤشر
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 التعريف بمؤشرات الهدف: - ب

o نسبة الاستجابة لدعوات التكوين 1.1.3مؤشر : 

مستوى مردودية اإلدارة يعد التكوين من أهم الوسائل لتحسني أداء املوارد البشرية وتأهيلها ورفع 
 رب عنه باالستثمار يف املوارد البشرية.يع وهو ما

جناح عملية التكوين هو حتديد دقيق ألهداف التكوين تبعا حلاجيات اإال أنه من أهم أسباب 
اجلانب االنساين اإلدارة من ناحية وانتظارات املتكونني من ناحية أخرى أي األخذ بعني االعتبار 

لألفراد املعنيني بعملية التكوين حبيث يصبح املتكون  والتحفيزي ) على املستوى املادي أو املعنوي(
حمور عملية التكوين وسيلتها وهدفها. وبالتايل مت اعتماد مؤشر نسبة االستجابة لدعوات التكوين ملا 

ميثله من بعد تقييمي لعملية التكوين حيث يقيس مدى مالءمة خمطط التكوين النتظارات األفراد 
 املال أو الوقت يف حالة ضعف هذا املؤشر للوقوف على عملية وما ميكن أن يسببه من هدر يف

 التشخيص والتقييم إلصالح املنظومة التكوينية.

o نسبة الاعتمادات املخصصة للتكوين :  7.1.3مؤشر 

حيث   % 1224اليت كانت يف  2116شهدت االعتمادات املخصصة للتكوين تطورا مقارنة مبيزانية 
أضعاف. وجتدر اإلشارة أن ميزانية التكوين  3اي بــ  2117سنة    % 1274وصلت إىل حدود نسبة 

يف وزارة الرتبية تتكون اعتماداهتا من قسمني، قسم أول يرصد يف ميزانية وسائل املصاحل ويغطي مصاريف 
ملتقيات التكوين وتربصات التكوين و التكوين املستمر إىل جانب التكوين يف اإلعالمية، وقد بلغت 

وايل كانت  2116مشكلة تراجع مقارنة باعتمادات سنة  2117م د يف سنة  181دات هذه االعتما
لحوظ يف امليزانية اجلملية للتكوين خالل جتدر اإلشارة أيضا إىل أن االرتفاع املم د. و  188يف حدود 

مليارات  2مليارات تعهدا و 4يعود باألساس إىل ارتفاع ميزانية التكوين حيث قدرت بـــ 2117سنة 
 2119إىل سنة  2114فعا وهذا ما يبينه اجلدول أسفله الذي يعىن بتطور ميزانية التكوين من سنة د
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 6112إلى  6113الجدول: تطور اعتمادات التكوين ووسائل المصالح من سنة 

 

 :6.1.2مؤشرو ال 1.1.2الجدول: ملخص أنشطة المؤشر
 

 
 
 
 

                                                 
8
 اعتمادات الدفع 

  7014 7015 7016 7012 7011 7013 

 413 370 187 188 188 437 اعتمادات التكوين بالعنوان ألاول 

 2777 2777 27778 177 177 177 التكوين بالعنوان الثانياعتمادات 

 2413 2370 2187 088 088 337 مجموع اعتمادات التكوين

 879 104 044 100 372 93 94127 004 99 058 91 اعتمادات وسائل املصالح

 697 228 697 223 197 202 725 188 175482 700 168 اعتمادات العنوان الثاني

 576 333 741 323 569 295 852 282 486 274 758 259 7+ ع 1دات عمجموع الاعتما

نسبة الاعتمادات املخصصة 

 للتكوين
7330 7321 7324 7304 7301 7304 

 تقديرات املؤشرات الهدف

 % املؤشر 

2710 

تقديرات  ألانشطة

إلاعتمادات 

 )أد(

تطوير  - 1.3

فاءات ك

املوارد 

 شريةبال

 

: 10103مؤشر

نسبة الاستجابة 

 لدعوات التكوين
07 

 التكوين يف األنقليزية -

 دور تكوينية يف التصرف احلديث -

 التكوين يف أنظمة التصرف -

 التصرف يف الصفقات العمومية -

1770777 

:  20103مؤشر

نسبة الاعتمادات 

املخصصة 

 للتكوين

 

 ة للتكوينالزيادة يف حجم االعتمادات املخصص -

 حسن استغالل املوارد املتاحة )الفضاءات، اإلطار املكون،...( -

 حسن حتديد حاجيات الفئة املستهدفة. -
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o املعلومات والاتصال في العمل إلاداري  تكنولوجيات: نسبة استعمال 3.1.3مؤشر 

بط والتكامل بني تكتسي تكنولوجيا االتصال بعدا جوهريا يف تطوير العمل اإلداري وحتديثه وخلق الرتا
خمتلف املستويات املركزية واجلهوية واحمللية والتسريع يف أخذ القرارات ودعم عملية التخطيط واالستشراف 

 والتقييم واملتابعة. وتكمن أمهية تكنولوجيا املعلومات يف العمل اإلداري يف: 
 .صحة وتكامل املعلومات على ضوء املعطيات الدقيقة واآلنية 

 لى املعلومة.سرعة احلصول ع 

 .زيادة كفاءة العاملني 

  تقليص اهلدر املايل 

 .التصرف يف املخاطر 

ولبلوغ النسب املرسومة يف تطوير استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف العمل االداري تسعى 
الوزارة ومن خالل املركز الوطين لتكنولوجيات الرتبية واإلدارة العامة لإلعالمية واإلدارة االلكرتونية 

 اهلياكل األخرى إىل وضع خطة عمل كما يوضحها اجلدول املصاحب:بالتنسيق مع خمتلف 

 التطور الكمي ملؤشرات الهدف: - ت

 تطوير كفاءات املوارد البشريةيبني اجلدول املوايل تطور مؤشرات 

 شريةبتطوير كفاءات املوارد ال -1.3: ألاول الهدف 

 التقديرات االنجازات الوحدة مؤّشرات قيس أداء الهدف
6113 6115 6112 6114 6118 6112 6161 

 تكنولوجيات: نسبة استعمال 3.1.3مؤشر

 والاتصال في العمل إلاداري املعلومات 
% - - 45 85 25 111 111 

 

 الهدف

 

 املؤشرات

 تقديرات

 % املؤشر 

7012 

 

 ألانشطة

 تقديرات إلاعتمادات )أد(

 -1.3: ألاول الهدف 

تطوير كفاءات املوارد 

  شريةبال

: نسبة استعمال 3.1.3مؤشر

املعلومات  تكنولوجيات

  والاتصال في العمل إلاداري 

81 

 

اقتنـــــــــــــاء جتهيـــــــــــــزات  -
 اعالمية 

 تكوين األعوان  -

تقدر الحقا مع إلادارة 

العامة لإلعالمية وإلادارة 

 الالكترونية0
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 1.2تطور مؤشرات الهدف  :1جدول 
 

 رية: تطوير كفاءات املوارد البش1.3الهدف
 

وحدة 

 القيس

 تقديرات ق م إنجازات

7013 7014 2015 7016 2017 7011 7013 

 81 87 07 11 12 40 41 % : نسبة الاستجابة لدعوات التكوين1.1.3مؤشر

 7304 7301 7304 7324 7321 7330  % نسبة الاعتمادات املخصصة للتكوين:  7.1.3مؤشر

علومات والاتصال : نسبة استعمال تكنولوجيات امل3.1.3مؤشر

 في العمل إلاداري 

% 
- - - 75 85 95 100 

 :حكام التصرف في امليزانيةإ  -7.3:الثانيالهدف  -7

 التعريف بالهدف : - أ

تشهد املشاريع الرتبويّة يف هذه املرحلة االنتقالية تعثرات متعددة سيما على مستوى اإلعداد والتنفيذ، 
دم خضوعها ملقاييس علمية وكذلك يف تأخر االجناز وتعطل تتمثل أساسا يف ارجتال الطلبات اجلهوية وع

 حمدودية املقاولنياملشاريع بسبب تشعب الوضعيات  العقارية وضعف طاقة اجناز املشاريع يف اجلهات و 
إىل تعطيل العمل يف جل اجلهات واالرتفاع املتواصل يف  باإلضافةوقلة املوارد البشرية املتخصصة واملدربة 

األولية وتأثريها على كلفة املشاريع. ويف هذا الباب تعمل الوزارة على حتقيق النجاعة املطلوبة  أسعار املواد
يف عملية إعداد املشاريع الرتبويّة واجنازها وتقييمها ابتداء من مرحلة الربجمة واإلعداد إىل مرحلة التنفيذ من 

ام واحليوي لضمان توفري اخلدمة خالل العمل على تطوير أساليب عملها واشرافها على هذا الباب اهل
 الرتبوية لطالبيها وحتسني جودهتا. 

 اهلدف مت ضبط املؤشرات التالية: ولقياس حتقيق هذا

 

 
 

 

 

 

 نسبة كتلة ألاجور مقارنة بميزانية الوزارة  :1.2.9مؤشر

 : نسبة تنفيذ الاعتمادات بعنوان وسائل املصالح والتدخل2.2.9مؤشر

 :  نسبة تنفيذ مشاريع البنية التحتية3.2.90مؤشر
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 التعريف بمؤشرات الهدف:

o نسبة كتلة ألاجور مقارنة بميزانية الوزارة1.7.3مؤشر  ::   

ق باملالية العمومية للحد من نفقات يندرج هذا املؤشر يف إطار التوجهات العامة للدولة فيما يتعل
التصرف والتقليص منها لفائدة ميزانية التنمية وذلك يف إطار مبادئ احلوكمة الرشيدة ، ترشيد النفقات 
 والدفع باالستثمار والتنمية اجلهوية يف املناطق الداخلية وكل ذلك من أجل احلفاظ على التوازنات املالية.  

امليزانية  % من 1822مليون دينار و هي متثل  45252231بـ   2116نة قدرت ميزانية الوزارة لسو 
أنه رغم أمهية هذه امليزانية مقارنة ببقية الوزارات فإن  اخلام إالالناتج الداخلي  % من 5العامة للدولة و 

 % للتأجري. 93% ختصص لنفقات التصرف منها  97
ميثل أهم األولويات ويكون ذلك لفائدة ميزانية  –هنة ن التحكم يف حجم األجور يف الفرتة الراإوبالتايل ف

التنمية حىت يقع حتقيق بقية أهداف الوزارة كتحسني البنية التحتية ، حتسني مبدأ تكافؤ الفرص أو 
 مراجعة واقع اخلارطة املدرسية.

ىل إ 2116و 2113ويبني اجلدول أسفله تطور حجم األجور بوزارة الرتبية خالل الفرتة املمتد بني 
 جانب التوقعات املنتظرة خالل الثالث السنوات املقبلة.

 7013 7014 7015 7016 7012 7011 7013 

 التأجير العمومي
31100131 34030435 3637034 41310403 45700365 4 809 073 5 116 239 

 ميزانية الوزارة
34730463 32130336 33310302 45750731 41610353 5 177 515 5 495 821 

سبة ألاجور مقارنة ن

 بميزانية الوزارة
30021 31064 37035 37021 37033 92,88 93,09 

 
جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن تطور كتلة األجور مقارنة مبيزانية الدولة قد شهد خالل السنوات 

ومل تتجاوز  %  92,4( استقرارا نسبيا يف حدود نسبة 2115-2114-2113الثالث األخرية )
ليتدىن إىل  2114و2113بني سنيت  % 1293مع نسق تطور ضعيف كان يف حدود % 92298
اجع البني يف تطور حجم األجور يف رت . ويعود هذا ال2117و 2116بني سنيت  % 1221حدود 

السياسة املتبعة من قبل احلكومة واليت ترمي إىل التقليص من حجم النفقات العمومية والسيما يف حجم 
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واليت كانت على النحو    2117نشور اعداد امليزانية لسنة مبمن التوصيات اليت وردت االجور انطالقا 
 التايل: 
  باستثناء خرجيي مدارس التكوين. 2117ايقاف االنتدابات سنة 
 .التقليص من عدد تالمذة مدارس التكوين 
 .عدم اللجوء إىل تعويض احملالني على التقاعد 
 لة خالل السنة بسبب االستقالة أو الوفاة أو ايقاف العمل بتعويض الشغورات املسج

 االحلاق...
  2116عدم نقل تراخيص االنتدابات للسنوات الفارطة باستثناء تراخيص سنة.... 
o العمومي: : نسبة تنفيذ الاعتمادات بعنوان وسائل املصالح والتدخل7.7.3مؤشر 

 

ائل املصاحل والتدخل يهدف هذا املؤشر إىل مزيد احكام اعداد وتنفيذ ميزانية التصرف بعنوان وس
العمومي مركزيا لتفادي تسجيل نقص أو فواضل يف االعتمادات املرمسة وذلك تكريسا ملبادئ احلوكمة 

 وترشيد التصرف يف األموال العمومية.

o نسبة تنفيذ مشاريع البنية التحتية3.7.3ؤشرامل  : 

تآكلها و تدهورها خاصة مع خالل السنوات األخرية ب للمؤسسات الرتبوية  اتسمت البنية التحتية  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              قد اعترب االصالح الرتبوي                                                                                                     تمادات املخصصة لنفقات التنمية و حمدودية االع

أن النهوض بالبنية التحتية من أهم اخليارات االسرتاتيجية للوزارة لتحويل الفضاءات الرتبوية إىل فضاءات 
لفضاء املدرسي أضحى بعدا هاما وجب استغالله بالطريقة املثلى حيث أن اصديقة و جاذبة للتلميذ 

 لينخرط بدوره يف سريورة التغيريات التعليمية والتعلمية.

 7013 7014 7015 7016 7012 7011 7013 

 عموميوسائل املصالح والتدخل ال
121207 141180 138730 138730 138030 144 745 150 885 

 الاعتمادات املنجزة 
121207 141877 130310 130310 130310 143 298 149 376 

 نسبة تنفيذ الاعتمادات 
33033 30030 33080 33080 33 33 33 
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شخصية التلميذ وتعترب من أهم أسباب لى إن احلالة املادية للمؤسسة التعليمية تؤثر بصورة مباشرة ع
ة وحتسينها ينمي لدى املتعلم شعور االنتماء االنقطاع عن الدراسة خاصة يف املناطق الداخلية والريفي

للمؤسسة وخيلق فيه روح املسؤولية واملبادرة دون أن ننسى أمهية توفري الظروف املادية املناسبة لذوي 
 االحتياجات اخلصوصية يف املدارس الداجمة اليت مت ارساؤها للغرض.

توجب تشريك مجيع االطراف تصورا ت الوزارة أن النهوض بالبنية التحتية شأن وطين يساعترب ولقد 
وتنفيذا وهذا ما أكد عليه التقرير التأليفي للحوار الوطين حول إصالح املنظومة الرتبوية حيث دعا إىل 

بوية ومراعاة األمثلة اهلندسية عند االحداثات لتحويل املدرسة رة االعتناء جبمالية املؤسسات الرت ضرو 
 قيق الرفاه البيداغوجي.العمومية إىل فضاء مرغب يف التعلم وحت

 التطور الكمي ملؤشرات الهدف: 0 ب

 :عمليات إعداد وتنفيذ املشاريع القطاعية املرمسةيبني اجلدول املوايل تطور مؤشرات قيس 

 

 إرساء آليات الحوكمة والتقييم والتواصل: 3.9-:الثالثلهدف ا -3

 التعريف بالهدف : - أ

نشاط اإلدارة واملؤسسات إىل جمموعة من القوانني  إخضاعتعرف احلوكمة على أهنا نظام يتم مبوجبه 
لفعالة املناسبة واوالنظم والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز يف األداء عن اختيار االساليب 

لتحديد خطط وأهداف املؤسسة وضبط العالقات بني األطراف األساسية اليت تؤثر يف األداء وهنا تربز 
على األموال العمومية ، والوضوح ، والشفافية واملساءلة  احملافظةأمهية التواصل. ومن أهم مبادئ احلوكمة 

حكام التصرف إ  -7.3الهدف الثاني:

 في امليزانية

 
 الوحدة

 تقديرات ق م إنجازات

7013 7014 2015 7016 2017 7011 7013 

: نسبة كتلة ألاجور مقارنة 3-1-3املؤشر

 بميزانية الوزارة
% 90,7 91,64 92,35 92,7 92,98 32 32 

: نسبة تنفيذ اعتمادات 7-7-3ملؤشر ا

 بعنوان وسائل املصالح والتدخل
% 33.33 32.32 33.16 33.12 33 33.33 177 

:  نسبة تنفيذ مشاريع البنية 3.7.3املؤشر

 التحتية
% - - 80 81 81 81 37 
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جلى العالقة التفاعلية بني مكونات هذا واليت ال ميكن أن تتم دون عملية املتابعة والتقييم ومن هنا تت
      اهلدف. 

ويف هذا االطار يساعد برنامج القيادة واملساندة برناجمي املرحلة االبتدائية واملرحلة اإلعدادية والتعليم 
إجناز عمليات التقييم ارساء احلوكمة يف املنظومة الرتبوية وترسيخ مبادئها من جهة وعلى الثانوي،  على 

 وضمان الشفافة وتسهيل النفاذ إىل املعلومة من جهة أخرى.ة واملتابع

ومن ناحية أخرى يتوىل برنامج القيادة واملساندة برجمة وإجناز عمليات تقييم وتفقد "خارجية" عن برناجمي 
 املرحلة االبتدائية واملرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي يف إطار مهمته يف جمال القيادة واملتابعة األفقية

 للمنظومة الرتبوية. ويف هذه احلالة ترسم االعتمادات مبيزانية برنامج القيادة واملساندة.

حتديد املؤشرات ، مت والتقييم واملتابعة مةاحلوكاالستجابة حلاجيات قطاع الرتبية ككل يف جماالت وهبدف 
 التالية:

 

 

 التعريف بمؤشرات الهدف: 0 ب

o ملطالب النفاذ إلى املعلومة الاستجابة: نسبة 1.3.3رمؤش 

 .2116مارس  24ؤرخ يف امل 2116 لسنة 22ينظم عملية النفاذ إىل املعلومة القانون األساسي عدد 
 ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي يف النفاذ إىل إىلمن خالل فصله األول يهدف هذا القانون و 

  :املعلومة بغرض
 ،احلصول على املعلومة 
 يتعلق بالتصرف يف املرفق العام، تعزيز مبدأي الشفافية واملساءلة، وخاصة فيما 
 ،حتسني جودة املرفق العمومي ودعم الثقة يف اهلياكل اخلاضعة ألحكام هذا القانون 
 ع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،دعم مشاركة العموم يف وض 
 دعم البحث العلمي. 

 : نسبة الاستجابة ملطالب النفاذ إلى املعلومة.1.3.9مؤشر

 يها.: نسبة مشاريع الجهات التربوية املصادق عل2.3.9مؤشر

 .: نسبة املؤسسات التربوية التي خضعت لتقييم خارجي ألدائها3.3.9مؤشر
 

http://www.gbo.edunet.tn/utilisateur/util_ge/consultation_indic1.php
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وكما يوضح الفصل الثالث من نفس القانون مفهوم بعض املصطلحات، ويعرف املعلومة على النحو 
كل معلومة مدونة مهما كان تارخيها أو شكلها أو وعاؤها واليت تنتجها أو تتحصّل عليها  "التايل:

وكما يقدم املشرع مفهوما ملصطلح   "9.حكام هذا القانون يف إطار ممارسة نشاطهااخلاضعة ألاهلياكل 
 ."10نشر املعلومة مببادرة من اهليكل املعين واحلق يف احلصول عليها بطلب "بكونه النفاذ إىل املعلومة 

لى حتقيق وأهم األنشطة املربجمة واليت من شأهنا أن تساعد ع 12329يبني اجلدول أسفله تقديرات املؤشر 
التقديرات املوضوعة بغية بناء الّلبنة األوىل ألهم آليات احلوكمة يف املنظومة الرتبوية من خالل تعزيز مبدإ 

 الشفافية والتواصل مع مجيع املتدخلني.

o نسبة مشاريع الجهة املصادق عليها :7.3.3مؤشر 

يرمي هذا املؤشر إىل الوقوف على مدى قدرة اجلهات على بلورة مشاريع تربوية ذات وجاهة وقابلة 
 .للمصادقة عليها

o  ئهااتي خضعت لتقييم خارجي ألدنسبة املؤسسات التربوية ال :3.3.3مؤشر 

 ر
ّ

 الاطار العام للمؤش

مّت اقرتاح اعتماد  مؤشر نسبة املؤّسسات الرتبويّة اليت خضعت لتقييم خارجي ألدائها لقيس مدى 
نظام وطين لتقييم أداء املؤّسسات الرتبويّة. ويندرج  بإرساءواملتعلق   52429حتقيق اهلدف اخلصوصي 

                                                 
9
 8102مارس  82ؤرخ يف امل 8102لسنة   88القانون األساسي عدد من  3الفصل 
10
 نفس المصدر 

 

 الهدف

 

 املؤشرات

 تقديرات

 املؤشر %

7012 

 

 ألانشطة

تقديرات 

 إلاعتمادات )أد(

إرساء آليات  3.9

الحوكمة والتقييم 

 التواصل:و 

 

: 1.3.3رمؤش

نسبة 

 الاستجابة

ملطالب النفاذ 

 إلى املعلومة
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 اعادة هندسة موقع واب الوزارة  -

 حتيني دليل اجراءات النفاذ إىل املعلومة  -

 تكوين األعوان املعنيني بالنفاذ إىل الوثائق اإلدارية -

التعريف بسياسة الوزارة يف جمال الشفافية وتسهيل  -
 اإلدارية النفاذ إىل الوثائق 

تقدر الحقا مع 

إلادارة العامة 

لإلعالمية وإلادارة 

 الالكترونية0
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 2121-2116دف االسرتاتيجي التاسع  خلطّة االصالح الرتبوي هذا اهلدف اخلصوصي ضمن اهل
 "تكريس مبادئ احلوكمة صلب املنظومة الرتبويّة".

 أهمّية املؤشر ودواعي اعتماده 

اىل باالعتماد على متشي مرحلي  يؤّدي تعتزم الوزارة يف هناية اخلطة االسرتاتيجية ارساء نظام وطين
ت الرتبويّة يف خمتلف مراحل التعليم.  ولبلوغ هذه الغاية، ونظرا للعدد كافّة املؤّسسا  دوري  ألداءتقييم 

جيب قيس نسبة املؤّسسات اليت اخنرطت يف  ي يفوق ستة آالف مؤّسسة،ذاهلام للمؤّسسات الرتبويّة وال
 هذا النظام التقييمي واملؤسسات اليت بقيت خارج هذا النظام بصفة منتظمة.

 الهدف املنشوداملؤشر في تحقيق  ةممدى مساه 

من   ا من سنة اىل أخرىاملنخرطة يف املشروع وتطّوره الرتبويّة ان املتابعة السنويّة لنسبة املؤسسات
ماح ملراكز القرار مبتابعة حتقيق اهلدف املنشود واختاذ التدابري الكفيلة بتجاوز الصعوبات يف شأنه السّ 

ؤّسسات اليت خضعت لتقييم خارجي ألدائها قبل الوقت املناسب حبيث تتحقق نسبة مائة باملائة من امل
 .2121موىف سنة 

  نجازات والتقديراتالا 

% يف 111نسبة املعتمد االشارة اليه سابقا يبقى اهلدف املنشود هو بلوغ املؤّشر  مثل ما متّ 
مؤّسسة عن كل   27عدد  2117يتوّقع ان تشمل عملّية التقييم خالل سنة  و. 2121 سنة موىفّ 

كل مرحلة من مراحل التعليم الثالث. وهو ما يعين ان   عنجهويّة وحبساب تسع مؤّسسات مندوبّية 
% من العدد اجلملي 1127ل حوايل نسبة مؤّسسة وهو ما ميثّ  712تشمل عملية التقييم عدد
% 25لتبلغ على التوايل حوايل  من سنة اىل أخرىمضاعفة هذه النسبة  للمؤّسسات. ويتوّقع ان تتمّ 

 .2121% قبل موىف سنة 111لتبلغ  2119% يف موىف سنة 51و 2118سنة 
للتكلفة التقريبّية لألنشطة املّتصلة يربز اجلدول املوايل تقديرات االدارة العامة للتقييم واجلودة و 

ذكر االجنازات باعتبار أن اهلدف اخلصوصي املعين باملؤشر مت ادراجه  باملؤشر املعتمد علما وانه مل يتمّ 
 .2017نة املالّية ساندة بداية من السضمن برنامج القيادة وامل

واصل3الهدف 
ّ
 : ارساء آليات الحوكمة والتقييم والت

 التقديرات االنجازات الوحدة مؤّشرات قيس أداء الهدف
2114 2115 2116 2117 2118 2119 2121 

ر
ّ

: نسبة املؤّسسات التربوّية التي 1مؤش

 خضعت لتقييم خارجي ألدائها
% - - 0 1127 25 51 111 
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  7012خالل سنة  لألنشطةتقديرات الاعتمادات 

حتقيق املؤشر ملختلف هياكل الوزارة املركزية واجلهويّة واحمللية، يتطلب  عالوة على اجملهود الذايت 
ن م ، مساعدة فنّية وخربة خارجّية لتكوين املوارد البشريّة لنظام التقييم خصوصّيات التقنّيةل، نظرا لاملعتمد
 قواعد البيانات وحتليلها باالعتماد على  طرق  االقتصاد القيسي إلرساءتطبيقة إعالمية  ولتطوير ناحية

 .من ناحية أخرى

 لتجسيمها. واالعتمادات املطلوبة 2117سنة دول املوايل االنشطة املزمع تنفيذها خالل ويربز اجل
 

 التطور الكمي ملؤشرات الهدف: 0 ت

 تطوير وظائف التخطيط والتقييم واملتابعة:يبني اجلدول املوايل تطور مؤشرات  

 إرساء آليات الحوكمة والتقييم والتواصل: 4جدول  

 تقديرات المؤّشرات األهداف
 المؤّشرات

7102  )%( 

تقديرات   األنشطة
ت  االعتمادا

 د(  أ)لألنشطة
 

 

 

 

 

ف: ارساء 3الهد

آلّيات الحوكمة 

 والتقييم والتواصل

 

 

 

 

ر
ّ

: نسبة 1مؤش

املؤّسسات التربوّية 

التي خضعت لتقييم 

 خارجي ألدائها
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 ضبط منهجّية التقييم ومعاييره  

 تطبيقة اعالمّية لجمع البيانات  ارساء

 ى طرق علمّيةوتحليلها باالعتماد عل

 

127 

  ّ27  ةجمع البيانات ومسوحات ميداني 

  ّ117 مينتكوين املقي 

 08 سير أعمال التقييم 

  تقرير  السنوي للتقييمالاعداد 

  نتائجهب التعريفو 

 

 361 املجموع

: إرساء آليات الحوكمة والتقييم 3الهدف 

 والتواصل

 تقديرات ق م إنجازات ة وحدال

7013 7014 2015 7016 2017 7011 7013 

 177 177 177 87 - - - % : نسبة الاستجابة ملطالب النفاذ إلى املعلومة103030مؤشر

 % : نسبة مشاريع الجهات التربوية املصادق عليها20303راملؤش
75 80 0 100 100 100 177 

ر: 30303ر املؤش
ّ

ات التربوّية التي : نسبة املؤّسس1مؤش

 خضعت لتقييم خارجي ألدائها

% 
 17 25 1127 0 - ــ ــ
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  مقابل أ.د   599 252لربنامج القيادة واملساندة  7102سنة املالية بلغت مجلة االعتماد املقرتحة خالل ال
 .%   5,7  أ.د، وهو ما ميثل نقصا بـ  617 13 أي برتاجع قدر بـ   7102.د خالل سنة أ 982 238

 وتتوزع ميزانية الربنامج حسب نوعية النفقة كما يلي:

 ،7102لسنة : ميزانية القيادة واملساندة حسب نوعية النفقة  0اجلدول 

 6102-6102تطور  تقديرات ق م إنجازات د 0111الوحدة : 

 النسبة )%( المبلغ 6114 6112 6115

 3,03 799 6 399 231 600 224 379 189 نفقات التصّرف

 2,80 287 5 254 194 967 188 750 148 التأجري العمومي

 4,27 075 1 280 26 205 25 120 30 وسائل املصاحل

 4,19 437 865 10 428 10 509 10 لعموميا التدخل

 47,41 818 6 200 21 382 14 582 12 نفقات التنمية

 48,41 850 6 000 21 150 14 350 12 االستثمارات املباشرة

 48,41 850 6 000 21 150 14 763 11 على الموارد العامة للميزانية

   0     587 على القروض الخارجية الموظفة

 13,79- 32- 200 232 232 موميالتمويل الع

 5,70 617 13 599 252 982 238 961 201 جمموع امليزانية

 حسب نوعية النفقة:  7102ويبني الرسم املوايل توزيع ميزانية الربنامج لسنة 
 حسب نوعية النفقة، )اعتمادات الدفع/أ.د( 7102لسنة  القيادة والمساندة: مشروع ميزانية 0الرسم 

 

;التأجير العمومي  
  194254  
  ;77%  

;وسائل المصالح   
  26280;  

 11%  

; التدخل العمومي  
 10865  

   ;4%  

; نفقات التنمية  
 21200  

   ;8%  

 التأجير العمومي

 وسائل المصالح

 التدخل العمومي

 نفقات التنمية



112 

 

 ( 7102-7102ات متوسط المدى للبرنامج )اطار النفق - أ

نوعية حسب ، 7102-7102يتوزع إطار النفقات متوسط املدى لربنامج القيادة واملساندة خالل الفرتة 
 كما يلي:  النفقة،

 : إطار النفقات متوسط املدى لربنامج القيادة واملساندة )اعتمادات الدفع( 7اجلدول 

 د0111لوحدة ا

 تقديرات ق.م انجازات

6102 2014 2015 2016 2017 2018 6102 

 732 243 117 239 399 231 600 224 379 189 089 178 076 166 نـفقات التصرف

 215 200 212 197 254 194 967 188 750 148 137 136 463 127 التأجري العمومي

 215 200 212 197 254 194 967 188 750 148 137 136 463 127 على م ع م

 220 31 346 30 362 29 910 27 040 31 601 32 384 29 املصاحلوسائل 

 075 28 233 27 280 26 205 25 120 30 681 31 500 28 على م.ع.م

 7144 7144 7144 1447 920 920 884 على م.ذ.م

 296 12 559 11 865 10 428 10 509 10 271 10 113 10 التدخل العمومي

 296 12 559 11 865 10 428 10 509 10 271 10 113 10 على م.ع.م

             على م.ذ.م

 827 31 450 26 200 21 382 14 582 12 217 13 595 15 نـفقات التنمية

 627 31 250 26 000 21 150 14 12350 967 12 542 15 االستثمارات املباشرة

 627 31 250 26 000 21 150 14 11763 559 8 016 9 على م.ع.م

         587 408 4 526 6 على ق.خ.م

 200 200 200 232 232 250 53 التمويل العمومي

 200 200 200 232 232 250 53 على م.ع.م

        على م.ذ.م

 414 272 454 262 252599 982 238 961 201 306 191 671 181 المجموع دون اعتبار م ذ م

 558 275 567 265 743 259 429 240 881 202 226 192 555 182 المجموع باعتبار م ذ م
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حسب الربامج الفرعية )اجلزء  1122العتمادات الربنامج لسنة  التوزيع األوليويربز اجلدول املوايل 
 املوافق للربنامج باملندوبيات اجلهوية للرتبية( :

 بحساب الدينار    

رقم 

البرنامج 

 الفرعي

 ق م البيان

 6802    
تقديرات 

6802 
 الفارق

 النسبة المبلغ

 6 883 7 874 138 992 130   بالشمال

 15 727 12 249 95 522 82 اإلدارة المركزية 1

 24- 398 1- 408 4 806 5 1تونس 2

 19 728 484 4 756 3 2تونس 3

 6- 526- 380 8 906 8 بن عروس 4

 5- 189- 763 3 951 3 منوبة 5

 38- 867 2- 713 4 580 7 أريانة 6

 11- 750- 324 6 074 7 بنزرت 7

 2- 98- 478 4 576 4 باجة 8

 4 255 076 7 821 6 جندوبة 9

 6,0 391 3 198 60 807 56   بالوسط

 6,0- 297- 626 4 922 4 نابل 1

 4,4 173 067 4 894 3 زغوان 2

 22,3 088 1 972 5 884 4 سليانة 3

 24,1 740 809 3 069 3 الكاف 4

 13,8 169 1 630 9 461 8 القصرين 5

 1,7 149 128 9 979 8 القيروان 6

 0,1 12 359 8 347 8 سوسة 7

 0,2- 20- 924 7 943 7 المنستير 8

 6,0 377 685 6 308 6 المهدية 9

 4,6 344 2 528 53 184 51   بالجنوب

 3,6- 344- 150 9 494 9 1صفاقس  1

 24,3- 033 1- 222 3 254 4 2صفاقس  2

 7,6 556 874 7 318 7 سيدي بوزيد 3

 26,4 535 1 348 7 813 5 قفصة 4

 22,2 446 456 2 010 2 توزر 5

 13,0 637 523 5 886 4 قبلي 6

 3,9 280 400 7 120 7 قابس 7

 0,2- 12- 356 6 368 6 مدنين 8

 7,1 279 200 4 921 3 تطاوين 9

 5,7 617 13 599 252 982 238 2جملة البرنامج 
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 جذاذات

 مؤشرات أهداف 

 برنامج القيادة والمساندة 
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 جذاذة املؤشر

                           2-2-9رمز املؤشر:               

 ل.نسبة تنفيذ الاعتمادات بعنوان وسائل املصالح والتدخ :    املؤشر تسمية

                2015أكتوبر  1تاريخ تحيين املؤشر:    

 الخصائص العامة للمؤشر

 البرنامج املرجعي للمؤشر:       برنامج القيادة واملساندة.1

 الهدف املرجعي للمؤشر:  احكام التصرف في امليزانية.2

املؤشر إلى مزيد احكام اعداد وتنفيذ ميزانية التصرف بعنوان وسائل املعنى املقصود باملؤشر: يهدف هذا .3

املصالح والتدخل العمومي مركزيا لتفادي تسجيل نقص أو فواضل في الاعتمادات املرسمة وذلك تكريسا 

 ملبادئ الحوكمة وترشيد التصرف في ألاموال العمومية.

 نوع املؤشر: مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(.4

 رامج التفريعات: حسب الب.5

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

 طريقة احتساب املؤشر:  .1

اعتمادات وسائل املصالح  / )اعتمادات وسائل املصالح والتدخل العمومي املأمور بصرفها قبل التحويالت

  100والتدخل العمومي املرسمة بامليزانية( *

 وحدة املؤشر:        نسبة مائوية.2

 الاعتمادات املرسمة بامليزانية  -: الاعتمادات املأمور بدفعهااملعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر.3

 طريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: .4

 أمد -انصاف -مصدر املعطيات: نظام أدب.5

 تاريخ توفر املؤشر: سنويا.6

 املسؤول عن املؤشر: .7

املسؤول املباشر عن توفير 

 واحتساب املؤشر

البريد  الهاتف:

 إلالكتروني:

املسؤول  إلادارة العامة إلادارة الوظيفيةالخطة 

 الرئيس

  إلادارة العامة للشؤون املالية إدارة امليزانية مدير امليزانية   منير الحداد

 

1 
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 جذاذة املؤشر

  1-2-9رمز املؤشر:                

 بميزانية الوزارة تسمية املؤشر:           نسبة كتلة ألاجور مقارنة

 تاريخ تحيين املؤشر:  سنويا

 الخصائص العامة للمؤشر

      برنامج القيادة واملساندة البرنامج املرجعي للمؤشر:      .1

 تطوير التصرف إلاداري واملالي          الهدف املرجعي للمؤشر:.2

املخصصة للتأجير وتأثيرها  عتمادات الا طور تيعنى هذا املؤشر  بنسبة     املعنى املقصود باملؤشر:.3

 املباشر وغير املباشر على بقية مكونات امليزانية وخاصة امليزانية املخصصة للتنمية.

 نوع املؤشر: مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(.4

  -الجهات  -التفريعات:  حسب البرامج.5

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

 100*          رسمة بعنوان التأجيرالاعتمادات امل                      طريقة احتساب املؤشر.1

 جملة ميزانية الوزارة

 وحدة املؤشر:                نسبة مائوية.2

 اعتمادات امليزانية  -املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: اعتمادات الـتأجير.3

 طريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: .4

 مصدر املعطيات: قانون املالية.5

 ر:        سنوياتاريخ توفر املؤش.6

 املسؤول عن املؤشر: .7

8. 

املسؤول املباشر عن توفير 

 واحتساب املؤشر

البريد  الهاتف:

 إلالكتروني:

املسؤول  إلادارة العامة إلادارة الخطة الوظيفية

 الرئيس

إدارة  مدير امليزانية   منير الحداد

 امليزانية

إلادارة العامة 

 للشؤون املالية
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 الخصائص العامة للمؤشر

 ج القيادة واملساندةالبرنامج املرجعي للمؤشر:       برنام.1

 الهدف املرجعي للمؤشر:  ضمان انجاز البنية ألاساسية وتطويرها    .2

املعنى املقصود باملؤشر: يتم تحديد املساحة الجملية للبناءات مسبقا في تقديرات امليزانية بحساب .3

نا من تحديد املتر مربع ويتم اعداد تقارير دورية ملتابعة نسبة الانجاز املحققة وهو مؤشر هام يمكن

قدرة الوزارة على التنفيذ املادي للمشاريع املبرمجة وكيفية معالجة الصعوبات وتذليلها لبلوغ 

 الغاية املنشودة.

 نوع املؤشر: مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(.4

 -التفريعات: حسب البرامج /الجهات/ نوع املشروع )جديد أو متواصل( /نوع التدخل )احداثات.5

 ..(تهيئة وصيانة. -توسيعات

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

     100مساحة البناءات املنجزة  فعليا           *              طريقة احتساب املؤشر:.1

 مساحة البناءات املبرمجة                                                                      
 وحدة املؤشر:        نسبة مائوية.2

-الحماية من الحرائق-كهرباء-الاشغال حسب الحصة )هندسة مدنيةة الحتساب املؤشر: املعطيات ألاساسي.3

 شبكات مختلفة...(-السوائل

 الزيارات امليدانية....-التقاريرطريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: .4

 التقارير الدورية لرؤساء الحضائرمصدر املعطيات: .5

 تاريخ توفر املؤشر: سنويا/ثالثيا.6

 ؤول عن املؤشر: املس.7

املسؤول املباشر عن 

 توفير واحتساب املؤشر

املسؤول  إلادارة العامة إلادارة الخطة الوظيفية البريد إلالكتروني: الهاتف:

 الرئيس

البناءات ة مدير    سامية الزياني

 والتجهيز

إدارة البناءات 

 والتجهيز

إلادارة العامة 

 للبناءات والتجهيز

 

 

 جذاذة املؤشر

                          3 -2-9رمز املؤشر:               

 تسمية املؤشر:      نسبة تنفيذ مشاريع البنية التحتية

                2016أكتوبر  31تاريخ تحيين املؤشر:    
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 جذاذة املؤشر

                           1-1-9  رمز املؤشر:             

 نسبة الاستجابة لدعوات التكوين:          تسمية املؤشر

           تاريخ تحيين املؤشر:    

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج القيادة واملساندة       البرنامج املرجعي للمؤشر:.1

     : تطوير كفاءات املوارد البشريةالهدف املرجعي للمؤشر.2

ال طالبي التكوين على الحلقات التكوينية املنظمة في الغرض بمعرفة مدى اقاملعنى املقصود باملؤشر: .3

نية املقدمة والتي تم استدعاؤهم لها، ويعكس هذا املؤشر مدى رضاء طالبي التكوين على املادة التكوي

  من جهة وكما يعكس جدية طالب التكوين في تطوير مكتسباته0  

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف( نوع املؤشر:.4

 حسب البرامج /الجهات/مجال التكوين/الفئات املستهدفة التفريعات:.5

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

   100*      لتلقي دورات تكوينية  الحاضرينعدد        :  طريقة احتساب املؤشر.1

              للدورات التكوينية العدد الجملي لألعوان الذين تمت دعوتهم                                     

 نسبة مائوية        وحدة املؤشر:.2

 املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: .3

 طريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: .4

 مصدر املعطيات: .5

 سنويا: شرتاريخ توفر املؤ .6

 : املسؤول عن املؤشر.7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر

البريد  الهاتف:

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية

المسؤول  اإلدارة الااةة اإلدارة

 الرئيس

إلادارة     

العامة 

للتكوين 

 املستمر
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 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج القيادة واملساندةالبرنامج املرجعي للمؤشر:       .1

     فاءات املوارد البشريةتطوير كالهدف املرجعي للمؤشر:  .2

يهدف هذا املؤشر إلى معرفة حجم الاعتمادات املخصصة للتكوين بالوزارة املعنى املقصود باملؤشر: .3

 ولفائدة البرامج الثالث واملرسمة بوسائل املصالح وميزانية التنمية.

 حسب البرامج /الجهات/مجال التكوين/الفئات املستهدفةالتفريعات: .4

 ّية للمؤشر:التفاصيل الفن

 ة املؤشرجذاذ

                       2 -1-9  رمز املؤشر:             

 نسبة الاعتمادات املخصصة للتكوين :          تسمية املؤشر

 تاريخ تحيين املؤشر:    

 

                100*  )وسائل مصالح + ميزانية التنمية (    الاعتمادات املرسمة بعنوان التكوين بــ:     طريقة احتساب املؤشر.1

 مجموع اعتمادات وسائل املصالح+ مجموع ميزانية التنمية

 نسبة مائوية  وحدة املؤشر:      .2

                                              ادات التكوين/ اعتمادات وسائل املصالحاعتماملعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: .3

 طريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: .4

 مصدر املعطيات: .5

 سنويا/ثالثياتاريخ توفر املؤشر: .6

 املسؤول عن املؤشر: .7

المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر

البريد  الهاتف:

 ي:اإللكترون

الخطة 

 الوظيفية

المسؤول  اإلدارة الااةة اإلدارة

 الرئيس

إلادارة     

العامة 

للتكوين 

 املستمر
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 جذاذة املؤشر

                           3-1-9    رمز المؤشر:           
 تكنولوجيات املعلومات والاتصال في العمل إلاداري نسبة استعمال :          تسمية المؤشر

           تاريخ تحيين المؤشر:    

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج القيادة واملساندة    البرنامج املرجعي للمؤشر:   .1

     تطوير كفاءات املوارد البشرية: الهدف املرجعي للمؤشر.2

ستعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل إلاداري من معرفة مدى تعميم ااملعنى املقصود باملؤشر:.3

 قبل جميع املتدخلين ودراسة مدى قدرة ذلك على تطوير مردودية العمل إلاداري.

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع املؤشر: .4

 حسب البرامج /الجهات/مجال التكوين/الفئات املستهدفةالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

                100*  عدد ألاعوان وإلاطارات إلاداريين الذين يستعملون تكنولوجيا املعلومات و الانصال      :ملؤشرطريقة احتساب ا.6

 العدد الجملي للألعوان وإلاطارات إلاداريين                                                                  

 نسبة مائويةوحدة املؤشر:        .7

 يات ألاساسية الحتساب املؤشر: املعط.8

 طريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: .9

 مصدر املعطيات: .10

 سنوياتاريخ توفر املؤشر: .11

 املسؤول عن املؤشر: .12
المسؤول المباشر عن 

 توفير واحتساب المؤشر

البريد  الهاتف:

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية

المسؤول  اإلدارة الااةة اإلدارة

 الرئيس

إلادارة العامة     

لإلعالمية 

وإلادارة 

 إلالكترونية
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 جذاذة املؤشر

                           1-3-9  رمز املؤشر:             

 نسبة الاستجابة ملطالب النفاذ إلى املعلومةتسمية املؤشر:          

           تاريخ تحيين املؤشر:    

 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج القيادة واملساندةالبرنامج املرجعي للمؤشر:       .1

     : ارساء آليات الحوكمة والتقييم والتواصلالهدف املرجعي للمؤشر.2

التعرف على مدى قدرة الوزارة بمختلف هياكلها على الرد على مطالب  املعنى املقصود باملؤشر .3

 عليها.الخارجية الواردة عليها في آلاجال املنصوص 

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع املؤشر: .4

 حسب البرامج /الجهات/مجال التكوين/الفئات املستهدفةالتفريعات: .5

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

 100* عدد املطالب التي تمت الاجابة عليها                    طريقة احتساب املؤشر.1

                   دد املطالب الواردة على الوزارة ع                                               

 نسبة مائويةوحدة املؤشر:        .2

 املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: .3

 طريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: .4

 مصدر املعطيات: .5

 سنوياتاريخ توفر املؤشر: .6

 املسؤول عن املؤشر: .7

 
المسؤول المباشر عن 

 مؤشرتوفير واحتساب ال

البريد  الهاتف:

 اإللكتروني:

الخطة 

 الوظيفية

المسؤول  اإلدارة الااةة اإلدارة

 الرئيس

رئيس    السيد حاتم عز الدين 

خلية 

 الحوكمة
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 الخصائص العامة للمؤشر

 برنامج القيادة واملساندةالبرنامج املرجعي للمؤشر:       .1

 الهدف املرجعي للمؤشر:  تطوير وظائف التخطيط والتقييم واملتابعة.2

التي تم املصادقة عليها من مجموع مشاريع الجهات التربوية حجم  معرفةاملعنى املقصود باملؤشر: .3

 مشاريع الجهات التربوية.  

 مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(نوع املؤشر: .4

 حسب البرامج /الجهات/ ...التفريعات: .5

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

ي للمشاريع عدد مشاريع الجهات التربوية املصادق عليها/العدد الجمل :طريقة احتساب املؤشر.1

 100التربوية * 

 نسبة مائويةوحدة املؤشر:        .2

 املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: عدد مشاريع الجهات التربوية املصادق عليها.3

 طريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاساسية: التقارير.4

 إلادارة العامة للدراسات والتخطيط ونظم املعلوماتمصدر املعطيات: .5

 سنويااملؤشر:  تاريخ توفر .6

 املسؤول عن املؤشر: .7

املسؤول املباشر 

عن توفير واحتساب 

 املؤشر

الهاتف

: 

البريد 

 إلالكتروني:

الخطة 

 الوظيفية

املسؤول  إلادارة العامة إلادارة

 الرئيس

مدير الدراسات    بوزيد النصيري 

 والتخطيط 

إدارة 

الدراسات 

 والتخطيط

إلادارة العامة 

للدراسات والتخطيط 

 م املعلوماتونظ

 

 

 جذاذة املؤشر

 1.4.3:       رمز املؤشر

 ؤشر:   نسبة انجاز مشاريع الجهات التربوية املصادق عليهاتسمية امل

                2014أكتوبر  31تاريخ تحيين املؤشر:    
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 جذاذة املؤشر

                           3-3-9رمز املؤشر:               

 تسمية املؤشر:          نسبة املؤسسات التربوية التي خضعت لتقييم خارجي ألدائها.

 تاريخ تحيين املؤشر:  جوان  من كل سنة            

 ائص العامة للمؤشرالخص

 البرنامج املرجعي للمؤشر:       برنامج القيادة واملساندة.1

 الهدف املرجعي للمؤشر: ارساء آليات الحوكمة والتقييم والتواصل    .2

ة املؤّسسات التربوّية في مختلف .3
ّ
املعنى املقصود باملؤشر: يهدف هذا املؤشر إلى تقييم دوري ألداء كاف

غ هذه الغاية، ونظرا للعدد الهام للمؤّسسات التربوّية والذي يفوق ستة آالف مراحل التعليم.  ولبلو 

يجب قيس نسبة املؤّسسات التي انخرطت في هذا النظام التقييمي واملؤسسات التي بقيت  مؤّسسة،

 خارج هذا النظام بصفة منتظمة.

 نوع املؤشر: مؤشر نجاعة )مؤشر هدف(.4

 حلة التعليميةالتفريعات: حسب البرامج /الجهات/املر .5

 التفاصيل الفنّية للمؤشر:

 100*عدد املؤسسات التي خضعت إلى تقييم خارجي ألدائها  طريقة احتساب املؤشر:            .1

 العدد الجملي للمؤسسات التربوية
 وحدة املؤشر:        نسبة مائوية.2

  ألدائهاخارجي عدد املؤسسات التي خضعت إلى تقييم املعطيات ألاساسية الحتساب املؤشر: .3

 سية: دراسة ميدانية، سبر آراء، معطيات احصائيطريقة تجميع البيانات واملعطيات ألاسا.4

 مصدر املعطيات: املؤسسات التربوية، التالميذ، املربون....5

 تاريخ توفر املؤشر: سنويا.6

 املسؤول عن املؤشر: .7

املسؤول املباشر عن توفير 

 واحتساب املؤشر

 املسؤول الرئيس إلادارة العامة إلادارة الخطة الوظيفية روني:البريد إلالكت الهاتف:

 منير العبيدي

عبد الستار بن حاج 

 يحيى

 كاهية مدير  

 مدير

إدارة 

 التقييم

إلادارة العامة 

 لتقييم والجودة
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 : املركز الدولي لتكوين املكونين والتجديد البيداغوجي1بطاقة عدد 

I. :التعريف 

II.:إطار القدرة على ألاداء  

وهو يقوم خاصة بتكوين املكونين  تنفيذ سياسة وزارة التربية في مجال التكوين والتجديد البيداغوجي الاستراتيجية العامة:.1

الذين يحتاجهم النظام التربوي وبالتكوين املستمر وتطوير هندسة التكوين وتطوير تدريس اللغات وكذلك بالتوثيق والدراسات ذات الصلة 

 .بتكوين املكونين والتجديد البيداغوجي

  تحديد املساهمة في أهداف البرنامج:.2
 .زارة املتعلقة بالتكوين أو أية طلبات أخرى تدخل في مجال اختصاصه ترد من الهياكل الوطنية أو الدوليةـ املساهمة في انجاز مشاريع الو 

ـ تنظيم حلقات تكوينية وتربصات بتونس والخارج للمكونين الساهرين على تكوين إلاطارات التي يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب 

 .لحياة املدرسية وإنتاج الوسائل الضرورية النجازها وتسويقها عبر مختلف قنوات التوزيعالتعليم والتسيير إلاداري واملالي وا

 ..ـ ضبط مرجعيات لتدريس اللغات باالستئناس بالتجارب املعتمدة في املنظومات التربوية املتطورة

 أهم ألاولويات وألاهداف:.3
وتكوين املكونين وإلاطارات التي يحتاجها النظام التربوي في مجال أساليب  ـ املشاركة في طلبات العروض الدولية املتعلقة باملساعدة الفنية

 .التعليم والتسيير إلاداري واملالي في البلدان ألاجنبية

 .ـ تركيز مسطبة التكوين املفتوح عن بعد لفائدة املكونين

على ذمة الباحثين والبيداغوجيين ومسيري  ـ إحداث فضاء رقمي يحتوي على كل املواد ووحدات التكوين التي ينتجها املركز ووضعها

 .املؤسسات التربوية

 .ـ تركيز فضاء رقمي للتكوين لكل املهتمين بشؤون التربية والتعليم وشؤون الطفل

 

 مؤشرات قيس ألاداء وأهم ألانشطة:.4

 الاجراءات املصاحبة:.5

 

 .مركز لإلعالم والتكوين والتوثيق والدراساتالنشاط الرئيس ي: .1

 مؤسسة عمومية ال تكتس ي صبغة إداريةترتيب املنشأة: .2

 .2016جوان  6ومؤرخ في  2016لسنة  716ألامر الحكومي عدد مرجع إلاحداث: .3

 .2016جوان  6ومؤرخ في  2016لسنة  716ألامر الحكومي عدد مرجع التنظيم إلاداري واملالي: .4

 تاريخ امضاء عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة واملؤسسة: ......5
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 ديوان مساكن أعوان وزارة التربية: 2بطاقة عدد 

I. :التعريف 

II.:إطار القدرة على ألاداء  

شراء و  ناء مساكن للكراء أو للبيعو ب شراء أراضي وتهيئتها وبيعها لبناء مساكن الاستراتيجية العامة:.1

 عّهد وصيانة المساكن لضمان ديمومتهاو ت مساكن مبنية و تهيئتها للكراء أو البيع

 

 ساهمة في أهداف البرنامج: تحديد امل.2
 الوزارة  سكنية لفائدة أعوان ـ  انجاز مشاريع

 

 أهم ألاولويات وألاهداف:.3
 .القتناء أو تهيئة العقاراتطلبات العروض انجاز ـ 

 بيع أو كراء العقارات لفائدة أعوان الوزارةـ 

 

 

 مؤشرات قيس ألاداء وأهم ألانشطة:.4

 الاجراءات املصاحبة:.5
 

  نشاط عقاري لفائدة أعوان وزارة التربيةالرئيس ي: النشاط .1

 مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إداريةترتيب املنشأة: .2

 .1981جوان  18ومؤرخ في  1981لسنة  50ألامر الحكومي عدد مرجع إلاحداث: .3

 1982فيفري  26املؤرخ في  1982لسنة  348ألامر عدد مرجع التنظيم إلاداري واملالي: .4

 د برنامج أو أهداف بين الوزارة واملؤسسة: .....تاريخ امضاء عق.5
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 ملركز الوطني للتكنولوجيات في التربيةا: 3بطاقة عدد 

I. :التعريف 

II.:إطار القدرة على ألاداء  

  التعليم نظام في والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا بين التكامل ويرلتط الوطنية الاستراتيجية تنفيذ :الاستراتيجية العامة.1

 تحديد املساهمة في أهداف البرنامج: .2

 والتدريبية، التعليمية الخدمات وتوفير واملتكامل الشامل التربوي  املعلومات نظام تطوير-

 مكان، يف الرسمية للبرامج وفقا التعليم مستويات لجميع الرقمي التعليمي املحتوى  تطوير-

 ذلك في بما والاتصاالت، املعلومات تكنولوجيا مجال في التقدم مع تتكيف التي صالحياتها ضمن التعليم خدمات توفير-

 إلانترنت، خدمات

 والاتصاالت، املعلومات تكنولوجيا إدماج في التعليم قطاع في البشرية املوارد مهارات تطوير في املساهمة-

 التعليم، في والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا من الالزمة التقارب ليةعم والتحليالت الدراسات إجراء-

 التعليم، في والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا إدماج مجال في والابتكارات الخبرات ونقدر وتحديد التكنولوجية التأكد-

 املدارس، في التدريس الحاسوب وتطبيقات واملعدات للشبكات الفعال الاستغالل ضمان-

 التكنولوجيا، دمج مجال في والتعليمية العلمية والفعاليات العمل ورش تنظيم-

 :مع اتفاقات وإبرام التعاون  تعزيز-

 .والخاص العام: الوطنية واملؤسسات املنظمات-

 .الوصاية اتفاق بعد وذلك الدولية، واملؤسسات املنظمات --

 أهم ألاولويات وألاهداف:.3

 والتدريسية، التعليمية الخدمات وتوفير املتكاملو  الشامل التربوي  املعلومات نظام تطوير-

 مكان، في الرسمية للبرامج وفقا التعليم مستويات لجميع الرقمي التعليمي املحتوى  تطوير-

 مؤشرات قيس ألاداء وأهم ألانشطة:.4

 الاجراءات املصاحبة:.5

 التعليم في والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا ودمج تطويرالنشاط الرئيس ي: .1

 صبغة إدارية ذاتمؤسسة عمومية ترتيب املنشأة: .2

يتعلق بتنقيح بعض أحكام  2011جوان  9مؤرخ في  2011لسنة  55مرسوم عدد مرجع إلاحداث: .3

 .1993املتعلق بقانون املالية لسنة  1992ديسمبر  29املؤرخ في  1992لسنة  122د القانون عد

 نفس املرسوممرجع التنظيم إلاداري واملالي: .4

تاريخ امضاء عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة واملؤسسة: .....
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 املركز الوطني البيداغوجي: 4بطاقة عدد 

 ي
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 ديوان الخدمات املدرسية: 5بطاقة عدد 

I. :التعريف 

II.:إطار القدرة على ألاداء  

توفير الظروف املالئمة وإلامكانيات الضرورية لتأمين بيئة تربوية مناسبة وسليمة  الاستراتيجية العامة:.1

 .داخل املؤّسسات التربوية

 

 تحديد املساهمة في أهداف البرنامج: .2

قة باإلقامة وألاكل وكذلك النقل املدرس ي وألانشطة الثقافية والّرياضية والاجتماعية طو ت
ّ
ير كل املسائل املتعل

من خالل تقديم خدمات ألاكلة وإلاقامة باملبيتات املدرسية وفقا ملعايير الجودة وضمان احترام شروط حفظ 

املدرس ي وضمان انتظامه تجّنبا للّتأخير والّتأخر الصحة في املبيتات واملطاعم املدرسية عالوة على تطوير النقل 

والّتقليص من مظاهر الغيابات ، إلى جانب توفير واستغالل الفضاءات املالئمة للقيام بمختلف ألانشطة 

 الثقافية والّرياضية والاجتماعية بالّتنسيق مع مختلف ألاطراف ذات العالقة

 أهم ألاولويات وألاهداف: .3

 ت ألاكلة و إلاقامةتطوير  و تنظيم خدما-

 تطوير التقل املدرس ي-

 مؤشرات قيس ألاداء وأهم ألانشطة:.4

 الاجراءات املصاحبة:.5

 

 مركز خدمات مدرسية0النشاط الرئيس ي: .1

 مؤسسة عمومية ال تكتس ي صبغة إداريةترتيب املنشأة: .2

 2016ماي  25مؤرّخ في  664ألمر الحكومي عدد مرجع إلاحداث: ا.3

 .2016 ماي 25ومؤرخ في  2016لسنة  664ألامر الحكومي عدد مرجع التنظيم إلاداري واملالي: .4

 تاريخ امضاء عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة واملؤسسة: ......5
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 الوطني للصيانة: املركز 6بطاقة عدد 

III. :التعريف 

IV.:إطار القدرة على ألاداء  

 الصيانة و الاقتناءات في مجال املعدات العلمية و التقنيةتنفيذ سياسة وزارة التربية في مجال  جية العامة:الاستراتي.1

  تحديد املساهمة في أهداف البرنامج:.2
 املساهمة في عمليةإصالح و صنع و شراء قطع الغيار و التجهيزات العلمية و التقنية -.3

ـ  مات أو املؤسسات الوطنية و ألاجنبية و إبرام الاتفاقيات الخاصة باملناولة و التوأمةعقود التعاون مع املنظـ املساهمة في انجاز .4

 ..ضبط مرجعيات لتدريس اللغات باالستئناس بالتجارب املعتمدة في املنظومات التربوية املتطورة

 أهم ألاولويات وألاهداف:.5
 .إصالح املعدات و صنع قطع الغيارـ .6

 لتي ال يمكن صنعها باملركز و التصرف فيهاتركيز شراءات قطع الغيار اـ 

 .مساعدة املؤسسات التربوية في ميدان الصيانةـ 

 املشاركة قي تصور نماذج التجهيزات العلمية و صناعتها0ـ 

 

 مؤشرات قيس ألاداء وأهم ألانشطة:.7

 الاجراءات املصاحبة:.8
 

 .صيانة املعدات التي تحتاج إليها املؤسسات التربويةالنشاط الرئيس ي: .1

 مؤسسة عمومية ذات صبغة إداريةترتيب املنشأة: .2

 .1994أكتوبر  3ومؤرخ في  1994لسنة  2051ألامر الحكومي عدد مرجع إلاحداث: .3

 .1994أكتوبر  3ومؤرخ في  1994لسنة  2051ألامر الحكومي عدد مرجع التنظيم إلاداري واملالي: .4

 تاريخ امضاء عقد برنامج أو أهداف بين الوزارة واملؤسسة: ......5
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