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 المھني والتشغیل  وزارة التكوین   المسؤولةالوزارة 

 1990   سنة التأسیس

 منھم لدى الوكاالت 6400موظف یعمل أكثر  6900 عدد الموظفین 
 التابعة للوزارة 

 136+ وكالة تشغیل 100+ إقلیمي مكتب  24 الوطني  عدد الفروع على المستوى
   المراكز التدریبیة

كنسبة من )/ دوالر أمریكي( السنویةالموازنة 
 الناتج المحلي اإلجمالي 

 )لبرامج التشغیل(أمریكي ملیون دوالر  331
 من الناتج المحلي اإلجمالي % 0.66

   124,000   )برامج التشغیل الفعال( 2012عدد المستفیدین في 

 برامج رئیسیة  4 عدد برامج التشغیل الفعال 

 www.emploi.gov.tn الموقع اإللكتروني 
www.emploi.nat.tn 

http://www.emploi.gov.tn/
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  :عام بشكل
المھني، والتكوین التشغیل مجال في الحكومیة السیاسة إعداد ضمان 

  .نتائجھا وتقییم تنفیذھا ضمان إلى باإلضافة
  :یلي ما مسؤولیة رئیسي بشكل الوزارة تتولى السیاق، ھذا وفي
التوظیف قابلیة لتحسین األخرى واألدوات والبرامج الخطط وتنفیذ تصمیم 

   .للشباب
،المھني التكوین برنامج المناسبة، والبرامج التشریعات خالل من ترویج 

 مختلف قبل من المقدمة الخدمات وانسجام تطویره وضمان الوطني
   .المعنیة األطراف



 الھیكل التنظیمي
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وزارة التكوین 
 المھني والتشغیل

مكتب إقلیمي  24  

وكالة التشغیل 
 والعمل المستقل 

مكتب للتشغیل  100
والتشغیل الذاتي في 

 جمیع أنحاء البالد

الوكالة التونسیة  
 للتكوین المھني

مركز تدریبي  136
في جمیع أنحاء 

 البالد

المركز الوطني 
لتدریب المدربین 

 والخدمات التدریبیة 

المركز الوطني 
للتعلیم المتواصل 
 والتطویر المھني 

مكتب إقلیمي 24  
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عدد المستفیدین  وصف البرنامج اسم البرنامج
2012في العام   

میزانیة البرنامج 
2013في العام   

أسلوب اختیار 
 المستفیدین

 قابلیة تحسین من التحقق
   التوظیف

   وظائف عن البحث فنیات •
   األساسیة المھارات تطویر•
   مھني مشروع إعداد•
   إضافیة فني تدریب جلسات•
 أو الشركات في عملیة تدریبات•

 الجمعیات

 دوالر ملیون 41   30,000
   أمریكي

   اإلعداد قید

 الطلبات مقدمي لتعیین األعمال تشجیع   التشغیل دعم من التحقق
   خبرة دون من

   األجور دعم خالل من للتشغیل

 
10,0000 

 

 دوالر ملیون 25
   أمریكي

   اإلعداد قید

$8§ ��1@�} † �71 �}�℗� 8̂℗}�1 7̂℗7"}�"� � �̂*�� ©1}�§ �7�#"�} �̂*8��} 6"�} �" *9£7�5" )31 �7° 
�̂ 71�*° �} �� }$0"� ⁵ } �}$¹ }(� ~ 1*� 1̂1�° �} �$7$℗�} 6� �§1"�} 2012� �" �}�℗� �$*7� �̂�79 �̂1*# 
©1}�§�� 7̂581�} 4�� 4 ©1}�§ �7�#" �̂*8� �"7� *9£7�5" 6� 2013:   



 4( المؤسسة قبل من المقدمة الخدمات/البرامج ألبرز موجز عام وصف
 )أقصى حد

6 

عدد  وصف البرنامج اسم البرنامج
المستفیدین في 

2012العام   

میزانیة 
 البرنامج

أسلوب اختیار 
 المستفیدین

دعم برنامج رواد 
 األعمال الصغار

 المساعدة في تحدید أفكار المشاریع •
المساعدة في إعداد دراسات المشاریع وخطط •

 األعمال 
تعدیل إدارة األعمال والمجاالت الفنیة المطلوبة •

 إلعداد المشاریع 
 دعم رواد األعمال الصغیرة •

ملیون  12   20,000
 دوالر أمریكي 

   اإلعداد قید

برنامج الشراكة مع 
األقالیم لتشجیع 

 التوظیف

دعم المبادرات اإلقلیمیة أو المحلیة الستحداث  •
 الوظائف واألعمال الجدیدة 

إشراك أطراف المجتمع المدني في التصمیم •
 والتطویر 

 تنفیذ ورصد المبادرات المحلیة •

ملیون  6   30,000
 دوالر أمریكي 

   اإلعداد قید
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 البرنامج الرابع البرنامج الثالث البرنامج الثاني البرنامج األول

دلیل تشغیلي  ھل یوجد
إذا كانت  للبرنامج؟

  نعم،اإلجابة 

   اإلعداد قید   اإلعداد قید   اإلعداد قید   اإلعداد قید

یتوفر الدلیل  ھل
التشغیلي للبرنامج 

   للجمھور؟

سیتم توفیر قسم 
حول اختیار 
المستفیدین 

   وحقوقھم للجمھور

سیتم توفیر قسم حول 
اختیار المستفیدین 
   وحقوقھم للجمھور

سیتم توفیر قسم حول 
اختیار المستفیدین 
   وحقوقھم للجمھور

سیتم إعداد الدلیل 
بالشراكة مع  وتطبیقھ
 األقالیم 

ما ھي اللغات التي 
 الدلیل بھایتوفر 

   التشغیلي؟

سیتم توفیره 
العربیة  باللغتین

 والفرنسیة 

 سیتم توفیره باللغتین
 العربیة والفرنسیة 

 سیتم توفیره باللغتین
 العربیة والفرنسیة 

 سیتم توفیره باللغتین
 العربیة والفرنسیة 
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