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 تمييػد

طابعا خاصا باعتباري الهىطمؽ لهرحمة حاسهة وهٍّهة  2013ٓكتسْ إعداد الهٓزاف االقتصادي لسىة 
هتوازىا وهىصفا أساسً تحقٓؽ كراهة الفرد وتهاسؾ الهجتهع  إلرساء أىهوذج جدٓد لمتىهٓة ٓكوف شاهال

 .وتسٓرع الىهّو وبىاء اقتصاد حدٓث وذي تىافسٓة عالٓة
ا هع  الخٓار الوطىْ فْ تأسٓس ىظاـ سٓاسْ دٓهقراطْ وهىظوهة هؤسساتٓة ىاجعة وتتوافؽ ٌذي الرٓؤ

وهواكبة لهعآٓر الحوكهة بها ٓهّكف هف تحقٓؽ الىقمة الىوعٓة الهطموبة لخمؽ أرضٓة تحّفز عمِ 
 .الهبادرة وتثّهف قٓهة العهؿ والبذؿ والتضاهف وتسٍـ فْ الحّد هف الفوارؽ بٓف الجٍات والفئات

ات وأٌداؼ برىاهج الحكوهة الراهْ إلِ  بالحرص عمِ 2013سىة  تسـوتت استعادة الثقة تجسٓد أولٓو
باعتهاد جٓؿ جدٓد هف اإلصالحات الٍٓكمٓة الهعّهقة والهرسوهة ضهف إطار تشاركْ  فْ آفاؽ التىهٓة

وقات بغرض اإلرتقاء بأداء األعواف االقتصادٓٓف وتدعٓـ التىافسٓة وتىقٓة هىاخ األعهاؿ هف الهعوذلؾ 
 .التْ حالت دوف تحٓرر الهبادرة واستحثاث ىسؽ االستثهار واألخذ بىاصٓة التكىولوجٓات الحدٓثة

وسٓتواصؿ السعْ لتسٓرع التىهٓة بالجٍات الداخمٓة وتكٓرس التوازف ضهف التوّجٍات الجدٓدة لهجمة 
ة إلحكاـ استغالؿ احفز تشجٓع االستثهار و  هكاىات والفرص إلالهبادرة بهراجعة الهقاربات التىهٓو

وتوظٓؼ الهوارد والهٓزات التفاضمٓة لبعث األىشطة الهىتجة وخمؽ سمسمة قٓـ قادرة عمِ تعظٓـ القٓهة 
 .استٓعاب طالبْ الشغؿ السٓها هف حاهمْ الشٍادات العمٓاو الهضافة 
لٓرادٓة عزز هسارات التىهٓة االجتهاعٓة والبشٓرة هف أجؿ استعادة الفرد والهجتهع الهكاىة اتكها ست

ضهف الهىواؿ التىهوي وذلؾ هف خالؿ هراجعة االستراتٓجٓات والبراهج الهعتهدة لكسر حمقة الفقر 
فتدعٓـ وهعالجة اإلقصاء االجتهاعْ والرقْ بالخدهات االجتهاعٓة و  وتحسٓف  براهج التعمٓـ والتكٓو

دهاجٍا بىجاح قصد االستفادة هف ثراء الهوارد البشر  الخدهات الصحٓة والثقافٓة والشبابٓة ٓة الهتاحة وا 
 .ضهف دورة االىتاج

هف  2013خالؿ سىة  ؼ الجٍودستتكثّ  ستداهةواوتهاشٓا هع الحرص عمِ تحقٓؽ تىهٓة أكثر توازف 
قصد  وتىفٓذ إصالحات ٌٓكمٓة ىوعٓة أجؿ تثبٓت بوادر التعافْ وهٓزد تىشٓط حركٓة االقتصاد الوطىْ

ألؼ هوطف جدٓد  90وبموغ إحداثات الشغؿ  %4.5جهالْ إلِ اإلرتقاء بىسبة ىهّو الىاتج الهحمْ اإل
 جدٓدة والتحسٓف التدٓرجْ فْ التوازىات الهالٓة الجهمٓة بها ٓسٍـ فْ تعٓزز هىاخ الثقة وفتح آفاؽ

 .لالستثهار والعهؿ واإلىدهاج الفاعؿ ضهف الدورة العالهٓة
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 ممّخص

ببروز هؤشرات آجابٓة تؤّكد بدآة تعافْ االقتصاد  2012اتسهت الفترة األولِ هف سىة  1.
الهىاجـ والطاقة بعد و السٓاحة والىقؿ واسترجاع دٓىاهٓكٓة القطاعات الهتضررة السٓها الوطىْ 

ولقد ساٌهت اإلجراءات والتدابٓر الهالٓة واالقتصادٓة . 2011الركود الحاد الهسجؿ فْ سىة 
الستثهارات وحهآة هواطف الشغؿ والترفٓع فْ قٓهة ااالىتاج هؤسسات لمحكوهة فْ هساىدة 

خّص األوببعض الضغوط التوازىات الهالٓة الكبرى كها سجمت  .العهوهٓة فْ الجٍات الداخمٓة
وارتفاع هستوى أسعار بعض الهواد  الصادراتىسؽ تطور تباطئ  ىتٓجة ع الهٓزاف التجاريتوسّ 

 .الغذائٓة

 ة لفائدة الفئات الضعٓفة وتٍدئة األوضاع االجتهاعٓة فْوبالتوازي ساٌهت التدخالت الهتعدد
وهستوى الهشاركة فٍٓا اىخفض عدد اإلضرابات بٓف األطراؼ االجتهاعٓة حٓث ثقة الاسترجاع 
 . جدٓد بٓف هختمؼ الشركاءعقد اجتهاعْ  إرساءفْ  والتقدـ ٓزادة األجورعمِ االتفاؽ وأهكف 

العالهْ خالؿ األشٍر األولِ هف السىة الجآرة  الىشاط االقتصاديفْ ٌذا السٓاؽ اتسـ و 
 واالستثهار بسبب تقمص االستٍالؾ الخاصبتباطئ ىهّو االقتصادٓات الصىاعٓة الكبرى 

تفاقـ أزهة الدٓوف السٓادٓة فْ هىطقة االورو هها حدا باألطراؼ الفاعمة فْ اإلتحاد بالعالقة هع 
عمِ الهالٓة  الهسّمطةدابٓر لتخفٓؼ الضغوط والت اإلجراءاتاألوروبْ إلِ إقرار العدٓد هف 

 بارتفاع وقد تهٓز الهحٓط العالهْ أٓضا. العهوهٓة لمبمداف التْ تعاىْ صعوبات هالٓة كبرى
الدوالر إزاء العهالت  ؼالطاقة هع تذبذب سعر صر  وخاصةاألسعار العالهٓة لمهواد األساسٓة 

 .الرئٓسٓة األخرى وعدـ استقرار هؤشرات أٌـ البورصات العالهٓة

بتسجٓؿ هؤشرات آجابٓة  2012اتسهت الفترة األولِ هف سىة  : 2012النتائج المنتظرة لػسػػنة  2.
التسعة خالؿ  3.4%بمغ ىهّو الىاتج الهحمْ اإلجهالْ ىسبة حٓث عمِ هستوى االقتصاد الحقٓقْ 

رغـ تواصؿ الضغوط الهسّمطة عمِ التوازىات الهالٓة هف ٌذي السىة وذلؾ  ِاألول شٍرأ
وتعزى ٌذي الىتٓجة إلِ الىهّو  .العجز الجاري وهؤشر األسعار عىد االستٍالؾ وباألخّص 
باعتبار اىتعاشة السٓاحة والىقؿ عالوة عمِ االرتفاع  الخدهاتالفالحة و  ْقطاعاإلٓجابْ ل

الهوجً لمتصدٓر بالرغـ هف تراجع اإلىتاج  الصىاعات الهعهمٓةهضافة فْ قطاع الىسبْ لمقٓهة ال
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غٓر  الصىاعات فٓها اىخفض ىهوّ  د والصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓةمالىسٓج والهالبس والجك
وبالتوازي تحسف هجٍود االستثهار حٓث . بسبب التراجع الٍاـ فْ إىتاج الهحروقات الهعهمٓة

أشٍر األولِ هف سىة  العشرةفْ القطاع الصىاعْ خالؿ  15.8%ىوآا االستثهار بىسبة  تعارتف
إضافة إلِ تقدـ برىاهج التأٌٓؿ  فْ قطاع الخدهات الهتصمة بالصىاعة 32.6%بىسبة و  2012

خالؿ  26.6%حجـ االستثهارات الخارجٓة الهباشرة بىسبة الوحدات الصىاعٓة وكذلؾ تطور 
 . هف السىة الجآرة أشٍر األولِ التسعة

 عمِ التشجٓع " إحداث برىاهجوعمِ هستوى التشغٓؿ هكىت اإلجراءات الجدٓدة السٓها هىٍا 

سىاد اهتٓاز جدٓد و  "العهؿ  والىتداب هؤسسات االقتصادٓة المتشجٓع عمِ االىتدابات داخؿ لا 
عادة ٌٓكمة الشروع فْ هراجعة البراهج والسٓاسات الىشٓطة لمتشغٓؿ، بالوظٓفة العهوهٓة و  وا 

 هف التوصؿ إلِ تخفٓض الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ لربط تدخالتً بإحداث هواطف شغؿ قارة
اىخفاض السٓها  ضطراباتوالتخفٓؼ هف حّدة اال الثاىٓةفْ الثالثٓة  ىقطة 1.3ىسبة البطالة بػ
 .وىسبة الهشاركة فٍٓاعدد اإلضرابات 

تفاقـ  إلِ (13.5%) والواردات(  3.9% )لصادرات وهف جٍة أخرى أفضِ التبآف بٓف ىسقْ ا 
هف السىة  ِاألول أشٍر العشرةد خالؿ  ـ 6934.8د هقابؿ  ـ 9889.5بمغ لبالعجز التجاري 

 . %68.8هف الىقاط لتبمغ  6.3ػالهاضٓة واىخفاض ىسبة التغطٓة ب

تقدها إٓجابٓا عمِ هستوى وعمِ هستوى التوازىات الهالٓة الداخمٓة فمقد شٍد تىفٓذ هٓزاىٓة الدولة 
عمِ هستوى تعبئة  66%هف التقدٓرات  تعبئة الهوارد الذاتٓة بالخصوص لتبمغ ىسبة اإلىجاز

ارتفع هؤشر أسعار االستٍالؾ وبالتوازي . بخصوص االىفاؽ العهوهْ 57%الهوارد الذاتٓة و
ؿ ىفس الفترة خال 3.3%هقابؿ  2012أشٍر األولِ هف سىة  العشرةخالؿ  5.5%العائمْ بهعدؿ 

وهف ٌذا الهىطمؽ ٓىتظر لكاهؿ السىة تحقٓؽ ىتائج هقبولة إجهاال تتهثؿ . هف السىة الهاضٓة
 : فْ

  الٓزادة الٍاهة لمقٓهة الهضافة  رتساٌـ فًٓ بقسط وافباألسعار القارة  3.5%بىسبة  ىهوّ تحقٓؽ
الصىاعات غٓر الهعهمٓة و  (4.1%)الخدهات و  (4.5%)الفالحة والصٓد البحري  اتقطاعل
لتأثٓر السمبْ لتقّمص الطمب الخارجْ مصىاعات الهعهمٓة جراء الهقابؿ شبً استقرار  (%6.5)

 . عمِ الصادرات الصىاعٓة
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  د وها ٓعادؿ  ـ 15976.6باألسعار الجآرة ٓبمغ  13.4%تطور االستثهار الجهمْ بىسبة
تضّهف ٌذا الهستوى تطورا ٌاها . هف الىاتج %22.4 لالستثهارات العهوهٓة الهوجٍة ٓو

ة لمجٍات الداخمٓة تطور ىسؽ االستثهار الوطىْ  ٓىتظر وكذلؾ. لتغطٓة الحاجٓات التىهٓو
تكثٓؼ الجٍود لتحسٓف د بالعالقة هع  ـ 2400الخاص وارتفاع االستثهارات الخارجٓة إلِ 

 .هىاخ األعهاؿ

 ْهف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ  7.4%العجز الجاري لمهدفوعات الخارجٓة فْ حدود  التحكـ ف
وتتضهف ٌذي الىسبة ارتفاع العجز التجاري  2011سّجمت سىة  %7.3هقابؿ  2012سىة 

 . هع الخارجالجآرة  العهمٓات وارتفاع فائدة الدٓف الخارجْ هقابؿ االسترجاع الىسبْ باقْ

  االرتفاع بسبب  2012خالؿ سىة  5.5%تطّور هؤشر أسعار االستٍالؾ العائمْ بهعّدؿ
هواد الهؤطرة عمِ غرار الهمحوظ ألسعار الهواد الغذائٓة وأٓضا الٓزادة فْ عدد هف ال

 .الهحروقات

   باعتبار ىة بقاىوف الهالٓة التكهٓمْ هف الىاتج الهضهّ  %6.6 إلِعجز الهٓزاىٓة ارتفاع
سٓاسة التطور الهرتقب فْ ىفقات التىهٓة وارتفاع أعباء الدعـ والتأجٓر بالعالقة هع ال

الت االجتهاعٓة وحهآة  اإلرادٓة لمهساٌهة فْ تىشٓط الحركة االقتصادٓة وتدعٓـ التحٓو
 .القدرة الشرائٓة لمهواطىٓف

العهؿ عمِ ترشٓد الضغوط عمِ هٓزاف الهدفوعات وهجابٍة هعالجة الىقائص  ٌذا وتتطمب
هىٍا فْ خاصة لهؤسسات الهصدرة هساىدة اهواصمة الواردات الكهالٓة وغٓر الضروٓرة و 

 . قطاعْ الهٓكاىٓؾ والكٍرباء والىسٓج والجمد 

عمِ أساس الىتائج االقتصادٓة الهسجمة فْ األشٍر األولِ هف  : 2013لػسػػنة  منواؿ التنمية 3.
الذي ٓرتكز بالخصوص  2013هىواؿ التىهٓة لسىة والهىتظرة لكاهؿ السىة تـ رسـ  2012سىة 
وتجسٓد الخٓارات الهرسوهة بالبرىاهج الحكوهة لتجاوز ْ ْ االقتصاد الوطىتثبٓت تعافعمِ 

ر ٌٓكمة االقتصاد بالرفع هف هساٌهة و  تسٓرع وتٓرة الىهوّ عوائؽ الىهّو والتىهٓة واإلعداد ل تطٓو
 وتفعٓؿ إضافة الِ تكٓرس هقوهات االقتصاد التضاهىْ األىشطة ذات القٓهة الهضافة العالٓة
هقوهات وتكٓرس  االىدهاج فْ الدورة االقتصادٓة العالهٓة هىظوهة التجدٓد واالبتكار وتعهٓؽ

كها ٓؤسس ٌذا الهىواؿ إلعطاء دفع جدٓد لمتىهٓة بالجٍات . والعهؿ التشاركْ الحوكهة الرشٓدة
لِ جاىب هواصمة دعهة التىهٓة االجتهاعٓة والبشٓرة وتعٓزز التىهٓة  واستحثاث ىسؽ التشغٓؿ وا 

اف باعتبار الغهوض الذي ال ٓزاؿ ٓخٓـ عمِ أفاؽ االقتصاد . الهستداهة كتسْ ذلؾ طابع الٌر ٓو
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تقدٓرات صىدوؽ الىقد الدولْ لشٍر فْ هىطقة االورو، ال سٓها بعد هراجعة العالهْ وخاصة 
تضاؤؿ وذلؾ جراء ( 2012 سىة 3.3%هقابؿ  2013سىة  3.6%)ىحو اإلىخفاض  2012أكتوبر 

ورو وتزآد الهخاوؼ بشأف اإلٓفاء بالتزاهات بعض بمداف الهىطقة هىطقة األفْ  آفاؽ الىهوّ 
وتتهثؿ أٌـ أٌداؼ هىواؿ  .(2012سىة  0.4%اىخفاض بىحو هقابؿ  2013سىة  0.2%حوالْ )

 : فْ 2013التىهٓة لسىة 

  بها  2012سىة  3.5%هقابؿ  4.5%تثبٓت االىتعاشة الهسجمة واالرتقاء بىسبة الىهّو لتبمغ
دٓىار  6600هقابؿ  2013دٓىار سىة  7290ٓهّكف هف الترفٓع فْ هعدؿ الدخؿ الفردي لٓبمغ 

تضهف . 2012سىة  الهىتجة هف ىاحٓة  القطاعاتكّؿ  ٌذا الهستوى هف الىهو تحسف أداءٓو
ات األجور والتطور اإلٓجابْ فْ  والهساٌهة الهعتبرة لمطمب الداخمْ باعتبار تحسف هستٓو

ٌذا  .هف الىاتج هف ىاحٓة أخرى 47.7%االستثهار وكذلؾ االرتقاء بهساٌهة التصدٓر لٓهثؿ 
ة القطاعات ذات الهحتوى الهعرفْ الهرتفع هف الىاتج أٓضا بتعٓزز حصّ  2013وستتهٓز سىة 
بها هف شأىً أف ٓكّرس التوجً الراهْ إلِ  2012سىة  19.9%هقابؿ  20.1%لترتقْ إلِ 

ع هصادر   . يإرساء هقوهات اقتصاد الهعرفة وتىٓو
  د  ـ 13295وتحسف هستوى االّدخار الوطىْ لٓبمغ  %4.6الستٍالؾ الجهمْ بىسبة اتطور

د  ـ 11487هف الدخؿ الوطىْ الهتاح هقابؿ عمِ التوالْ  16.9%أي ها ٓعادؿ  2013سىة 
ؿ االقتصاد  60.9%بها ٓهكف هف تغطٓة ىحو  2012سىة  16.1%و هف هجهؿ حاجٓات تهٓو

 . 2012سىة  55.8%هقابؿ  2013الهقدرة لسىة 
  2013سىة فْ باألسعار الجآرة  10.7%ة ىسببىسؽ هدعـ لٓبمغ تطور االستثهار تواصؿ 

وترتكز ٌذي . اإلجهالْهف الىاتج الهحمْ  22.6% ها ٓعادؿ ـ د 17704وحجـ جهمْ قدري 
التقدٓرات عمِ هواصمة الجٍود الستحثاث ىسؽ اىجاز الهشآرع العهوهٓة بٍدؼ دفع التىهٓة 
فْ الجٍات والتقمٓص هف حدة الفوارؽ بٓىٍا باإلضافة إلِ تعٓزز اإلصالحات الراهٓة إلِ 

رساء إطار هالئـ لدفع االستثهار الخاص الداخمْ والخارجْ هٓزد تحسٓف . هىاخ األعهاؿ وا 
ٌذا وسٓشهؿ تطور االستثهار عمِ حّد السواء هختمؼ القطاعات السٓها هىٍا قطاعْ 

 .(10.1%)والصىاعت غٓر الهعهمٓة  (13.5%)والصىاعات الهعهمٓة  (11.4%)الخدهات 

 باألسعار  6.1%باألسعار الجآرة و 10.4% ىحوب 2013لسىة  ىهو صادرات السمع والخدهات
 لتوىس وتحسفً الطمب الهوجّ  تطّورعمِ أساس فرضٓات تاخذ بعٓف االعتبار   القارة
استرجاع دٓىاهٓكٓة اإلىتاج فْ كذلؾ مهىتوج الوطىْ السعٓرة وغٓر السعٓرة لتىافسٓة ال
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ت الخٓرات والخدهات بىسبة واردا فٓها ٓتوقع ارتفاع الفسفاط والسٓاحةكلقطاعات الهتضررة ا
باعتبار حاجٓات قطاعات االىتاج  باألسعار القارة 6.6%باألسعار الجآرة و %10.3

فْ حدود  الجاريحصر العجز وتبعا لذلؾ ٓىتظر  .والهشآرع االستثهآرة الهبرهجة
 . هف الىاتج 6.8%وىسبة  د ـ 5325

  الت  هف أجؿ تعبئةتكثٓؼ الجٍود تسدٓد أصؿ الدٓف والىفقات األخرى ل الضروٓرةالتهٓو
وعمِ ٌذا . ٓـو هف التوٓرد 100احتٓاطْ هف العهمة فْ هستوى ال ٓقؿ عف وتحصٓؿ 
ؿ الخارجْ حوالْ  األساس  هقابؿ 2013د سىة  ـ 8550ٓىتظر أف تبمغ الحاجٓات هف التهٓو

راض والتْ ستتأتِ بالخصوص هف هوارد االقت 2012د هف الهىتظر تعبئتٍا سىة  ـ 8340
العهوهْ وبدرجة أقؿ هف القروض التجآرة إضافة إلِ استقطاب استثهارات خارجٓة بقٓهة 

 .2012د هىتظرة سىة  ـ 2400هقابؿ  2012د سىة  ـ 3000
 د هىتظرة بعىواف سىة  ـ 25551د هقابؿ  ـ 26792 لٓبمغالحجـ الجهمْ لهٓزاىٓة الدولة  تطور

وارتفاع  %9.8تطور الهوارد الجبائٓة بىسبة وتفترض تقدٓرات الهٓزاىٓة باألساس  .2012
وكذلؾ  2012 الهىتظرة فْ سىة هف الىاتج عمِ غرار الىسبة %21.3العبء الجبائْ إلِ 

 % 10.6د بالىظر إلِ ارتفاع ىفقات التأجٓر بىسبة  ـ 16972ارتفاع ىفقات التصرؼ إلِ 

 2012د هىتظرة لسىة  ـ 4226د هقابؿ  ـ 4200د وحصر الدعـ فْ حدود  ـ 9781وهبمغ 
وستهكف . 2012د هىتظرة لسىة  ـ 5514د هقابؿ  ـ 5500فٓها سٓرصد لىفقات التىهٓة هبمغ 

هف الىاتج وارتفاع ىسبة  %5.9ٌذي التقدٓرات هف التخفٓض فْ عجز الهٓزاىٓة لٓبمغ ىسبة 
ىة هىتظرة لس %46.1و %6.6هف الىاتج هقابؿ عمِ التوالْ  46.8%الدٓف العهوهْ إلِ 

2012. 

  وتفعٓؿ  2013لسىة  الهرتقبة الىهوّ  ىسب القادهة واعتهادا عمِاعتبارا لهقتضٓات الفترة
فإّىً هف  واإلجراءات االستثىائٓة إلحداث هواطف شغؿ إضافٓة لمتشغٓؿالجدٓدة لٓات أ

 .خالؿ السىة الهقبمة ألؼ هوطف شغؿ جدٓد 90الهىتظر أف تبمغ إحداثات الشغؿ 

  4.8%ستتكثؼ الجٍود فْ الفترة القادهة لمتحكـ فْ تطور األسعار وحصر الٓزادة فْ حدود 
وذلؾ بفضؿ السعْ إلِ ترشٓد االستٍالؾ والتحكـ فْ  2012بعد التسارع الهسجؿ سىة 

  .هسالؾ التوٓزع هع اعتهاد سٓاسة ىقدٓة هالئهة تأخذ فْ االعتبار استٍداؼ التضخـ
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 2013 هىواؿ التىهٓة لسىة

 2013 2012 2011 2010 (%باألسعار القارة، )

 4.5 3.5 2.0- 3.1 ىهو الىاتج الهحمْ اإلجهالْ

 4.6 3.5 2.9- 4.2 الىاتج ها عدا الفالحة

 4.6 4.4 4.2 4.5 تطور االستٍالؾ الخاص

 4.8 5.5 3.5 4.5 االستٍالؾتطور هؤشر األسعار عىد 

 10.4 9.1 0.5 16.6 1صادرات الخٓرات والخدهات

 10.3 9.0 4.5 21.5  1واردات الخٓرات والخدهات

 10.8 13.4 9.4- 9.5 1تطور االستثهار

 22.6 22.4 21.5 24.5 ىسبة االستثهار هف الىاتج

 3000 2400 1711.3 2428.2 (د ـ)االستثهار الخارجْ الهباشر والهساٌهات 

 16.9 16.1 16.8 21.7 ىسبة االدخار هف الدخؿ القوهْ الهتاح اإلجهالْ

 6.8 7.4 7.3 4.7 العجز الجاري هف الىاتج

 47.7 47.5 47.5 48.6 ىسبة الصادرات هف الىاتج

 54.9 54.7 54.7 53.9 ىسبة الواردات هف الىاتج

 7288.5 6596.7 6127.4 6054.1 (بالدٓىار)الدخؿ الفردي 

 5.9 6.6 3.5 1.1 ىسبة عجز الهٓزاىٓة هف الىاتج دوف التخصٓص والٍبات

 46.8 46.1 44.0 40.4 ىسبة التدآف العهوهْ هف الىاتج

     باألسعار الجآرة 1

 السياسات االقتصادية والمالية 4.

ة الهرسوهة لمسىة القادهة، تـ الوتجسٓها لهختمؼ األٌداؼ  د هف اإلجراءات عد تحدٓدتىهٓو
الحوكهة الرشٓدة ودفع التشغٓؿ والسٓاسات االقتصادٓة واالجتهاعٓة تتعمؽ أساسا بػترسٓخ هبادئ 

ة فضال عف هواصمة دفع  رساء هقوهات االقتصاد االجتهاعْ والتضاهىْ ودعـ التىهٓة الجٍٓو وا 
 .االستثهار ودعـ القدرة التىافسٓة واستحثاث ىسؽ االصالحات فْ القطاع الهالْ

 



  ممّخصممّخص  وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

7 

ات ال ٓعدّ  : ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة جدٓدة لسٓاسة ترسٓخ هبادئ الحوكهة هف األولٓو
التىهٓة فْ توىس وذلؾ فْ إطار ترسٓخ دولة القاىوف والهؤسسات الذي ٓقـو عمِ الشفافٓة 

اإلدارة فْ خدهة الهصمحة وجعؿ والهحاسبة وحهآة الحقوؽ والىجاعة فْ أداء السٓاسات العاهة 
سٓتواصؿ  وفْ ٌذا اإلطار. سؼ فْ استعهاؿ السمطة التقدٓٓرةالعاهة دوف تهٓٓز واىتقائٓة وتع

 : فْ 2013خالؿ سىة السعْ 

  ع والحركة وترسٓخ والتجهّ  وضهاف حٓرة التعبٓرترسٓخ هبادئ الدٓهقراطٓة واحتراـ القاىوف
ة فْالثقة الهتبادلة والهسؤولٓة الهشتركة  ر و  صىع القرار وتىفٓذ السٓاسات التىهٓو تطٓو

إحداث قطب أو هجهع قضائْ هختص باإلطار التشٓرعْ الهىظـ لمعدالة وهقاوهة الفساد 
ر الجواىب الهتعمقة بالتصٓرح بالهكاسب ودعـ قدرات و فْ الهمفات االقتصادٓة والهالٓة  تطٓو

وهٓزد  دائرة الهحاسبات وتفعٓؿ ٌٓئة هكافحة الفساد وتىقٓح أحكاـ هجمة اإلجراءات الجزائٓة
 .الىفاذ إلِ الهعموهةتٓسٓر 

  ْصفات العالهٓة عبر إصالح أسالٓب العهؿ مهوال طبقاتحسٓف التصرؼ العهوه
صدار ىصوص ترتٓبٓة جدٓدة تتعمؽ بتبسٓط اإلجراءات اإلدآرة  والههارسات اإلدآرة وا 

رساء ىظاـ استشارة الكتروىْ و وتقمٓص التراخٓص  جهمة هشآرع القواىٓف والتراتٓب ٓضـّ ا 
ا الحكوهة ٓو ؽ وأجوبة الهصالح لمهقترحات والتعالٓ ةهتابعة شفافهكف هف التْ تصدٌر

 . الهعىٓة
  ر ىظاـ التصرؼ فْ الهوارد البشٓرة عمِ أساس الجدارة  عبرتحدٓث الوظٓفة العهوهٓة تطٓو

 أىظهة هعموهاتٓة هىدهجةي بتركٓز اإلدار وهىاٌج العهؿ دعـ القدرات التحمٓمٓة و والكفاءة 
حكاـ التصرؼ زاىٓة حسب ْ هف خالؿ تعهٓـ تدٓرجٓا لهىٍجٓة التصرؼ فْ الهٓالهال وا 

لضبط الهٓزاىٓة وىشر التقٓرر والهعطٓات اعتهاد هىٍج االستشارة الهوسعة و  األٌداؼ
 هتابعة وقٓس األداء وتقٓٓـ الىجاعةو لرقابة اإلدآرة والهالٓة ا دعـ ٓىتظركها . االحصائٓة
لفعالٓة والشفافٓة لضهاف اهراجعة اإلطار الترتٓبْ لمصفقات العهوهٓة بصفة ٌٓكمٓة وكذلؾ 

 .تعٓزز الهىافسة الىٓزٍةو 

باعتبار أٌهٓتً فْ تهتٓف  بعىآة فائقة 2012حظْ هوضوع التشغٓؿ خالؿ سىة  : دفع التشغيؿ
ة  اتاستشار االستقرار االجتهاعْ وتدعٓـ حركٓة الىشاط االقتصادي حٓث تـّ تىظٓـ  جٍٓو

 ضبطو  والشراكة فْ هعالجة همؼ البطالة التشاوربغرض تكٓرس هؤتهر وطىْ حوؿ التشغٓؿ و 
عّدة  تهادعوتـّ فْ الغرض ا. ؿلمىٍوض بالتشغٓجدٓدة  ستراتٓجٓة وطىٓةالخطوط الهرجعٓة إل
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ألؼ  25اىتداب إجراءات جدٓدة الستٓعاب أكبر عدد ههكف هف طالبْ الشغؿ سواء فْ إطار 
صالح والشروع فْ إ "هؿالع عمِ التشجٓع "إحداث برىاهجأو عبر القطاع العهوهْ عوىا ب

 هؤسسات االقتصادٓةالتشجٓع عمِ االىتدابات داخؿ والالبراهج والسٓاسات الىشٓطة لمتشغٓؿ 
وتأٌٓؿ لهراكز والجهعٓات الهٍىٓة وا كبار الهشغمٓفشراكة وتعاوف هع وذلؾ بالتوازي هع إرساء 

ف  .وتعٓزز اإلحاطة واإلرشاد لمباعثٓف هىظوهة التكٓو

هوطف شغؿ خالؿ  ألؼ 60.9 ٌذي اإلجراءات والتدابٓر هكىت هف إحداثعمها وأف هختمؼ 
باكثر هف ىقطة خالؿ السداسْ ىسبة البطالة وتخفٓض  ولِ هف السىة الحالٓةالستة األ األشٍر

 . 2012االوؿ هف سىة 

ىتظر تجسٓد ٌدؼ  هراجعة البراهج بفضؿ  2013لسىة ألؼ هوطف شغؿ جدٓد  90إحداث ٌذا ٓو
الرفع و الجاهعات  ْٓجهف خر توسٓع اإلحاطة بطالبْ الشغؿ قصد شٓطة لمتشغٓؿ والسٓاسات الى

ضفاء ىجاعة هف  إلدهاج كؿ براهج الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ أكبر عمِ وشفافٓة تشغٓمٓتٍـ وا 
الفئات فْ الحٓاة الهٍىٓة واعتهاد تهشْ تشاركْ وتفعٓؿ هساٌهة الجٍات فْ استحثاث ىسؽ 

 .التشغٓؿ

اىطالقا هف هبادئ الّثورة التوىسّٓة عهمت الحكوهة عمِ  : اعي والتضامنياالقتصاد االجتم
خالؿ هف  ضاهىْجتهاعْ والتّ القتصاد االاتجسٓد ىهوذج تىهوي جدٓد ٓىبىْ عمِ إرساء قواعد 

وتدعٓـ الّروابط بٓف هكّوىات الهجتهع الهدىْ ىهٓة فْ التّ  ةجتهاعٓالابالهشاركة  االٌتهاـ
 قتصادالاز ٓتهّٓ و . ات الكاهىةاقوالطّ  اتالقدر و  جتهاعْالاراث التّ  واالستفادة هف رصٓد

وفؽ ة الهصمحة العاهّ  ٌدفً األساسْ تحقٓؽ ا واسعابكوىً ىظاها اقتصادّٓ  ضاهىْالتّ و  جتهاعْالا
 هف قبؿ هختمؼ الهتدخمٓفاتْ ؼ الذّ صرّ ة والتّ الهبادرة الخاصّ تهّشْ دٓهقراطْ فْ اّتخاذ القرار و 

 .عالٓةالة تشغٓمّٓ ال تًقدر فضال عف 

هحاربة الفقر والٍشاشة عمِ  لتوىس لقد ارتكزت الهقاربة الهعتهدة هف قبؿ دوؿ شبٍٓةو 
ضاهىْ والتّ  جتهاعْالا قتصادالاع عمِ تىهٓة هبادرات خمؽ هىاخ ٓشجّ جتهاعْ و الا واإلقصاء

اتوتعٓزز وتىظٓـ الفاعمٓف فًٓ عمِ شتّ  ضاهىْ الهىتوج التّ تثهٓف عمِ  استىدتكها . ِ الهستٓو
قّٓ  إرساء ً وتحسٓف التصرؼ فْ هؤسسات االقتصاد االجتهاعْ بة جدٓدة أهاهوفتح قىوات تسٓو

  .ةهة الهىظوهة القاىوىّٓ ءوهال ةفافّٓ الحوكهة والشّ قواعد 
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 .هٓادٓفشتِّ ال أىشطتٍا فْ تتوّزعة جهعّٓ  13705جتهاعْ فْ توىس القتصاد االٓعّد ىسٓج او 
ؿ االدّ هساٌهة وتقّدر  ّْ قتصاد التّ الولة فْ تهٓو اشطٓف ألؼ دٓىار لجهمة الىّ  12940.3 بىحو كافم

ّْ فْ العهؿ الجهعّٓ  ٍا تشكو هف إاّل أىّ الهتدّخمة ىات الهجتهع الهدىْ كثرة عدد هكوّ  رغـو . ات
 هفْ تحسٓجتهاعْ القتصاد االاىات ىّاستغالؿ دَر هك عدـو  كرالهشت وَالعه قىسٓان الّتذاىع
  .ةعىَالهجه درلمف ةقتصادٓالاة ضعّٓىال

حكاـ إدراجً و كافمْ قتصاد التّ الٍوض باستتركز الجٍود خالؿ الفترة الهقبمة عمِ الىّ وتبعا لذلؾ  ا 
ة ٓدعـ البىو ة الحقٓقّٓ  حتٓاجاتالاتشخٓص لمبالد عبر  ةجتهاعٓالوا ةقتصادٓالفْ الهىظوهة ا

رساءو  الجهاعٓةحتٓة والهرافؽ التّ  ىجاح عمِ ٓساعد برىاهج ا  ؿ وا   تىهٓة عمِ ٍرالسّ و  الهشآرع تهٓو

ر. اوهركزّٓ  اجٍوّٓ  مٓفالهتدخّ  ةكافّ  قدرات ترسٓخ هبادئ و شٓرعات صوص والتّ الىّ  كها ٓىتظر تطٓو
االقتصادٓة وتوفٓر  ىاتـ القطاع والهكوّ تىظّ واعتهاد قواعد هحاسبّٓة خصوصّٓة الحوكهة 

 بعثو  ةعاضدّٓ ركات التّ الشّ و ات عاوىّٓ ات والتّ إىشاء قاعدة بٓاىات لمجهعّٓ ب الهعطٓات اإلحصائّٓة

ّْ والتّ  جتهاعْالا قتصادالل هرصد   .التوىسٓةبالبالد  ضاهى

ر القطاع  ر جدٓد فْ لكف بتصوّ  ضاهفالتّ هواصمة العهؿ بآلٓة صىدوؽ كها ٓفترض تطٓو
والهجتهع ة ٓاسّٓ مٓف عف األحزاب السّ ف هف ههثّ هجمس إدارة ٓتكوّ  إرساءب وذلؾالتسٓٓر والهراقبة 

 ّْ  ؽىدو ؿ الصّ ة لتشخٓص هجاالت تدخّ مهّٓ هع اعتهاد هقاربات ع الهدىْ إلِ جاىب ٌٓكؿ رقاب
ْ لتشخٓص تفعٓؿ دور الهجتهع الهدىْ عمِ هستوى هحمّ و  اإلراديّ برع قاعدة التّ لتزاـ بالاهع 

ّْ رساء البعد التّ وا   البراهج تفعٓؿ ٓىتظر  .ةىهوّٓ والتّ  ةجتهاعٓالار الهشآرع تصوّ فٓها ٓخّص  شارك
عات وهساٌهات األشخاص ٓة هف تبرّ لِ جهع الهوارد الهتأتّ إصىدوؽ الهواطىة الذي ٍٓدؼ 

ؿ هشآرع التّ ٓف والهعىوّٓ بٓعّٓ الطّ  وتقدٓـ الهساعدات  ةىهٓة الجٍوّٓ ٓف بغآة استعهالٍا فْ تهٓو
 .مةات الهؤٌّ بصفة هباشرة أو عف طٓرؽ الجهعّٓ  جتهاعٓةالا

وفْ ىفس الّسٓاؽ ٓىتظر أف تسٍـ الجٍود الراهٓة إلِ تدعٓـ القدرات الفردٓة والىسٓج الجهعٓاتْ 
عادة التوازف لسوؽ الشغؿ  حكاـ توظٓؼ الخدهات االجتهاعٓة وا  خاصة بالهىاطؽ الهحروهة وا 
رساء شبكة اقتصاد  بتوفٓر ها ال ٓقّؿ عف خهسة آالؼ فرصة عهؿ لحاهمْ الشٍادات العمٓا وا 

 . اعْ ببالدىااجته
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ة بهٓزد العىآة ضهف العهؿ التىهوي ل : دعـ التنمية الجيوية  2013سىة ستحظِ التىهٓة الجٍٓو
والِ هف التفاوت بٓف الجٍات الساحمٓة والجٍات الداخمٓة  وذلؾ باعتبار الحاجة الهمحة الِ الحد

 .عـ التشغٓؿود بها ٓسٍـ فْ حفز االستثهارتحسٓف القدرة التىافسٓة لالقتصاد الجٍوي 

هوزعة عمِ كاهؿ هعتهدٓة  90شهؿ لت براهج التىهٓة الهىدهجةىجاز وفْ ٌذا اإلطار سٓتواصؿ إ
توفٓر فرص شغؿ وٓزادة فْ اإلىتاج وتحسٓف وتكوف هوجٍة بالخصوص ىحو  الوالٓات الداخمٓة

ر البى تدخالت البرىاهج الجٍوي كها ستوفر  .ٓة األساسٓة والتجٍٓزات الجهاعٓةالدخؿ وتطٓو
اث التىهٓة الهحمٓة فْ الهىاطؽ الحضٓرة ثستحال فرصا إضافٓة د ـ 500ها قٓهتً بلمتىهٓة 
 .والٓرفٓة

ة الجدٓدة لدفع التىهٓة بالجٍات عمِ تحسٓف ىجاعة عهؿ الحضائر ضهف تىفٓذ  كها تىبىْ الرٓؤ
ة واالحاطة بالعهمة لتوجٍٍٓـ ىحو هجاالت اال هراجعة و  ىتاج وخمؽ الثرواتالهشآرع التىهٓو

ة فْ اتجاي الوقوؼ عمِ أٌـ الهتغٓرات االجتهاعٓة  ة التىهٓو ات الجٍٓو خارطة األولٓو
هختمؼ الهعتهدٓات وتحدٓد إهكاىٓاتٍا الذاتٓة وقٓاس هؤشرات التىهٓة بواالقتصادٓة 
ؿ بالجٍات وتهكٓىٍـ هف أفضاإلحاطة بالهستثهٓرف تعٓزز أعهاؿ فضال عف وخصوصٓاتٍا 

 .الظروؼ لتسٓرع إىجاز هشآرعٍـ

استقطاب سٓتجً العهؿ هف أجؿ استحثاث ىسؽ االستثهار الخاص و  : دفع االستثمار الخاص
وتوجًٍٓ ىحو الجٍات الداخمٓة واألىشطة ذات  الهٓزد هف االستثهارات األجىبٓة الهباشرة
ر هىظوهة التشٓرعات وتبعا لذلؾ سٓتواصؿ . التشغٓمٓة الهرتفعة والقٓهة الهضافة العالٓة تطٓو
الههارسات  وهواكبة ألفضؿبٓئة أعهاؿ تىافسٓة وخمؽ واإلطار الهؤسساتْ الهىظـ لالستثهار 

ج واإلحاطة بالهؤسسات األجىبٓةو تىسٓؽ الجٍود هع  العالهٓة واستقطاب  تكثٓؼ حهالت الترٓو
  .الهستثهٓرف فْ الهشآرع الكبرى والهجددة

الحكوهة "وتكٓرس آلٓة  اإلدآرةتحسٓف جودة الخدهات وستعىِ اإلصالحات بالخصوص ب
حداث هرصد أو بىؾ هعطٓات حوؿ الدراسات واالستراتٓجٓات القطاعٓة و " الهفتوحة حكاـ ا  وا 

ؿالهتدخمٓف  التىسٓؽ بٓف إصدار قاىوف إطاري لمشراكة بٓف  إضافة إلِ وتٓسٓر الىفاذ لمتهٓو
ىجاز و األراضْ ة باستغالؿ الىصوص الهتعمقالعاـ والخاص وتىقٓح  ٓفالقطاع الغابات وا 

 .الصفقات العهوهٓة
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عادة ٌٓكمة وكاالت و محوافز لهىظوهة جدٓدة  باعتهاد واعدة لالستثهارالفاؽ وستتعزز أ ا 
رساء هىظوهة هتابعة وتقٓٓـ إلوهؤسسات الهساىدة و  االستثهار عالوة ىجاز االستثهارات الخاصة ا 

تعهٓـ دار الهؤسسة عمِ و  هٓزد تفعٓؿ هراكز األعهاؿو  باالستثهار هوّحدة بوابة إحداثعمِ 
حداث سمؾ لمهختصٓف فْ او  الجٍات ة كها ستتـّ  .إلحاطة بالباعثٓفا  هراجعة الخارطة الجٍٓو

قٓهة هضافة  تتوفر عمِ عدد هف القطاعات التْ فتحو هعآٓر هوضوعٓة  وفؽلهىاطؽ التىهٓة 
الهوجٍة  والخدهاتعمِ غرار االتصاالت والىقؿ والخدهات الموجستٓة والخدهات الهالٓة  عالٓة

 .واستغالؿ األىشطة خارج بمد الهىشألمهؤسسة 

هواصمة ىحو هٓزد الىٍوض بالتصدٓر و  2013سٓتجً العهؿ خالؿ سىة  : دعـ القدرة التنافسية
تهتع بً بالدىا هف قدرات تصدٓٓرة باعتبار ها ت تعهٓؽ هسار االىدهاج فْ االقتصاد العالهْ

ر الهعاهالت التجآرة والهالٓة هع األطراؼ الشٓركة  واعدة هف جٍة وأٌهٓة توسٓع أفاؽ لتطٓو
  .وتكثٓؼ الجٍود بغرض اقتحاـ أسواؽ خارجٓة جدٓدة هف جٍة أخرى

ع الصادرات التوىسٓة والرفع هف تىافسٓحوؿ الراهٓة تتهحور أٌـ التدابٓر و  تٍا عبر هٓزد تىٓو
ر الخدهات هف خالؿ هٓزد تبسٓط اإلجراءات و ز التصدٓري الجٍا أداءهواصمة تحسٓف  تطٓو

لهطابقتً هع  تىقٓح القاىوف الهتعمؽ بالتجارة الخارجٓةو الهقدهة إلِ الهؤسسات الهصّدرة 
ؽ الدولٓة ودعـ  التشٓرعات الحدٓثة والهساعدة فْ استكشاؼ األسواؽ والىفاذ إلِ شبكات التسٓو

  .شاط التجارة اإللكتروىٓةى

 ضهفسٓاسة االىفتاح وهٓزد توسٓع هجاؿ االىدهاج االقتصادي  كها سٓتواصؿ العهؿ عمِ دعـ
إرساء شراكة هتهٓزة والتأسٓس التفاؽ تبادؿ حر شاهؿ وهعهؽ هع بخصوص متفاوض لاإلعداد 

ىتظر  .وفتح آفاؽ التبادؿ هع بمداف أهٓركٓة جدٓدة االتحاد األوروبْ ر التعاوف ٓو كذلؾ هٓزد تطٓو
قاهة عالقات شراكة و  الدولْ الالهركزي جٍات بٓف الجٍات والهىاطؽ التوىسٓة هع هثٓالتٍا هف ا 

فٓرقٓةو  جٍات عربّٓةو  أوروبٓة  .اتفاقٓة تعاوف هبرهة فْ الغرض 50 وتثهٓف ىحو ا 

ا  دفعا ٌاها بعدشٍد قطاع التجارة الداخمٓة وسٓ العادي بصفة استرجاع هسالؾ التوٓزع لسٌٓر
ارتفاع األسعار فْ ضوء اإلجراءات التعدٓمٓة التْ أقرتٍا  تدٓرجٓة والتخفٓؼ الىسبْ هف حدة

الهىافسة  قصد تكٓرس 2013وسٓتواصؿ ٌذا الىٍج التعدٓمْ واإلصالحْ خالؿ سىة  .الحكوهة
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فضال عف تعٓزز حهآة  الىٓزٍة وضهاف شفافٓة الهعاهالت التجآرة وهٓزد التحكـ فْ األسعار
  .الهستٍمؾ وهٓزد تفعٓؿ دور الٍٓاكؿ الهٍىٓة والتعدٓمٓة

ات الجدٓدة  2013لسىة تىصٍر السٓاسات الهالٓة الهرسوهة  : السياسات المالية ضهف األولٓو
ر ٌٓكمة االقتصاد وفْ . لمهرحمة القادهة السٓها تحسف ىسؽ الىهّو واستحثاث االستثهار وتطٓو

تواصؿ إصالح الهىظوهة الجبائّٓة فْ اتجاي تحقٓؽ عدالة أكبر فْ توٓزع العبء ٌذا السٓاؽ سٓ
الجبائْ السٓها بتخفٓؼ األداء عمِ الفئات الهحدودة الدخؿ هع الهحافظة عمِ الدور التحفٓزي 

كها سٓتواصؿ تعٓزز فاعمٓة سٓاسة الهالٓة العهوهٓة . لمجبآة وهٓزد إحكاـ االستخالص الجبائْ
وظٓؼ الهحكـ العتهادات هٓزاىٓة التىهٓة وفؽ هعآٓر هوضوعٓة والحرص عمِ هف خالؿ الت

ا . ترشٓد ىفقات التصرؼ وبالتوازي ستتركز الجٍود عمِ إحكاـ قٓادة السٓاسة الىقدٓة وتفعٓؿ دوٌر
ؿ السمٓـ لالقتصاد عالوة عف اعتهاد سٓاسة صرؼ هرىة  فْ تعدٓؿ السٓولة وضهاف التهٓو

ر آلٓات التغطٓة هف هخاطر الصرؼ والفائدةوالتقدـ فْ إصالح سوؽ   . الصرؼ وتطٓو

ؿ الهالئـ لقطاع الهصرفْ وسٓحظِ ا بعىآة خاصة بالىظر إلِ دوري الٓرادي فْ توفٓر التهٓو
ؿ خاصة بالىسبة لمهؤسسات الصغرى  وتقدٓـ الخدهات الهصرفٓة الهىاسبة وتٓسٓر الىفاذ لمتهٓو

ؿ الصغٓر ر ىشاط التهٓو كها سٓتـّ . قصد هواكبة حركٓة الىشاط االقتصادي والهتوسطة وتطٓو
ؿ االقتصاد الوطىْ عبر دعـ عهؽ السوؽ  العهؿ عمِ دعـ هساٌهة السوؽ الهالٓة فْ تهٓو
بادراج هؤسسات جدٓدة بالبورصة وتىشٓط السوؽ الرقاعٓة وتحسٓف أداء الهتعاهمٓف فْ السوؽ 

ؿ التشاركْ خاصة إحد  .اث الهٓزد هف الصىادٓؽ االستثهآرةالهالٓة إضافة إلِ تدعٓـ التهٓو
ر أداء سوؽ التأهٓف وتحسٓف التغطٓة التأهٓىٓة ببالدىا بها ٓتالءـ  وبالتوازي سٓتواصؿ تطٓو

 . والتطور الهرتقب لمىشاط االقتصادي وتىوع حاجٓات الهؤسسات واألفراد

  : السياسات القطاعية 5.

ع ستشٍد السىة القادهة تسٓرع ىسؽ االصالحات تكٓرس  السٓاسات القطاعٓة فْ اتجاي وتطٓو
التوجً الراهْ الِ إعادة ٌٓكمة االقتصاد ودعـ القطاعات ذات القٓهة الهضافة العالٓة والقدرة 

  . التشغٓمٓة الهرتفعة

ر  2012خالؿ سىة  الفالحة والصيد البحريحظْ قطاع ولقد  بعىآة لدفع ىسؽ ىهوي وتطٓو
ىتائج إٓجابٓة تحقٓؽ  هها هكف هف. الفالحٓة الهىتوجاتتىافسٓة اإلىتاج وتحسٓف اإلىتاجٓة و 
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د السوؽ الهحمٓة فْ أحسف الظروؼ  واتخاذ االجراءات الهىاسبة لحفز فاقت التقدٓرات وتزٓو
 . إىتاج الهواد الغذائٓة األساسٓة

وضع تصورات جدٓدة لتىهٓة القطاع  عيى 2013سىة وهف ٌذا الهىطمؽ ستتركز الجٍود فْ 
ر الهدٓوىٓة و  الراهٓة إلِ هعالجةاإلصالحات و اإلستراتجٓات والخطط القطاعٓة  اىطالقا هف تطٓو

تعٓزز األهف الغذائْ هف أجؿ االستغالؿ األهثؿ لإلهكاىٓات الطبٓعٓة و الٍٓاكؿ الهٍىٓة أداء 
ج الهىتوج حكاـ ترٓو ستىد .الفالحٓةصادرات الهٓزد تثهٓف و  وا  دفع عمِ  اعتعصٓر القط ٓو

ر  الهىتجات الفالحٓةتوٓزع  هسالؾو وذجْ لتأٌٓؿ الهستغالت الفالحٓة البرىاهج الىه لتطٓو
مٓة  .الفالحْ لتوٓزع االىتاجستثهار اإلر ٓتطو والعهؿ عمِ  الهىظوهات اإلىتاجٓة التحٓو

استرجاع تدٓرجْ لىشاطً بفضؿ الجٍود  2012خالؿ سىة الصناعات المعممية وإلف شٍد قطاع 
سىة فستتركز الجٍود فْ  سٓج الهتواجد وتأٌٓؿ الوحدات الصىاعٓةالهتواصمة لمهحافظة عمِ الى

ر الىسٓج الصىاعْ و  2013 كها ستتكثؼ . دعـ هىظوهة القٓـعمِ دفع براهج التأٌٓؿ وتطٓو
هىاخ هشجع لالستثهار واألعهاؿ واستقطاب االستثهارات العالهٓة وتشجٓع توفٓر الجٍود قصد 

ر و  ة ا إلِ حفزإضافة التجدٓد التكىولوجْ التطٓو القدرة  ذات العالقة لتحسٓفلبحوث التىهٓو
 .ىسٓج الصىاعْلمالتىافسٓة 

ةهواصمة  2013وسٓتـ خالؿ سىة   اعتهاد هجهوعة هف الهواصفات تغطْ قطاعات ذات أولٓو
تطبٓؽ الهواصفات وهواصمة العهؿ  فْالهؤسسات  وهساىدةالوطىٓة لمتقٓٓس  اإلستراتٓجٓةتىفٓذ و 

ت اعتراؼ هتبادؿ هع البمداف العربٓة فْ هجاؿ اإلشٍاد بالهطابقة باإلضافة عمِ إبراـ اتفاقٓا
. إلِ هواصمة هتابعة الهواصفات األوروبٓة والعهؿ عمِ اعتهاد ىشاط اإلشٍاد بهطابقة الهىتجات

ر الهخابر وىشاط و  دعـ الٓقظة فْ ها ٓخص الهمكٓة الفكٓرة والصىاعٓة فضال عف تطٓو
التحالٓؿ والتجارب صمب الهراكز الفىٓة والهخبر الهركزي لمتحالٓؿ والتجارب بٍدؼ الوصوؿ إلِ 

تواصؿ اىجاز الهجهع التقىْ بتوىس إضافة إلِ  2014هخبرا بهوّفِ سىة  70اعتهاد ها ٓقارب 
 .ت الٓقظة التكىولوجٓةوتىهٓة هجاالهخبرا  37 الذي سٓجهع

 هىظوهة إىجازعبر  لىسٓج الصىاعْادٓىاهٓكٓة وتجدٓد تعٓزز  العهؿ هف أجؿ تواصؿسٓكها 
ة  حسب  الهىاطؽ الصىاعٓة وتشٓٓد الهحالت الصىاعٓة هواصمة تٍٓئةو األقطاب التىهٓو



  ممّخصممّخص  وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

14 

 فضال عف ذات القٓهة التكىولوجٓة العالٓةستقطاب الهشآرع الهجددة ال الهواصفات العالهٓة
 .وتٍٓئة الهىاطؽ الصىاعٓة الهطابقة لمهعآٓر الدولٓةبحث والتجدٓد تفعٓؿ هىظوهة ال

هواصمة تدعٓـ الهجٍود الوطىْ فْ هجاؿ االستكشاؼ والبحث عف  2013سىة  ستشٍد
 12و 52بئرا جدٓدة هقابؿ عمِ التوالْ  19وحفر  2013خالؿ سىة  رخصة 54بإسىاد  المحروقات

الذي ٍٓدؼ إلِ تثهٓف الغاز الطبٓعْ  واىطالؽ إىجاز هشروع غاز الجىوب.2012هىتظرة لسىة 
ر ىسؽ االستكشاؼ فْ الهكاهف العهٓقة وتحسف ىشاط صىاعات  بالجىوب التوىسْ وتطٓو

د جزء هف احتٓاجات السوؽ الداخمٓة هف الهواد الطاقٓةبهصفاة بىزرت لتأهٓف  التكٓرر هع  تزٓو
ر طاقة  القٓاـ بدراسة الجدوى االقتصادٓة لتركٓز هصفاة بالصخٓرة وبهواصمة الهواد  خزفتطٓو

 . الطاقٓة

والعهؿ عمِ بعث هشآرع خاصة  الكيرباءتدعٓـ طاقة إىتاج  سٓتواصؿواستجابة لمىهو الهىتظر 
واستئىاؼ الهشاورات فْ ها ٓخص هشروع  إلىتاج الكٍرباء باستعهاؿ الطاقات الهتجددة

ELMED ْوكذلؾ تدعٓـ شبكة توٓزع الكٍرباء والربط بالغاز الطبٓع . 

ببالدىا ىهوا ىسبٓا جراء تحسف األوضاع بالحوض الهىجهْ  الفسفاطٓىتظر أف ٓشٍد إىتاج و 
 إضافة إلِ 2012همٓوف طف هىتظرة لسىة  4.6همٓوف طف هقابؿ  6ٓصؿ اإلىتاج إلِ حدود ل
وهٓزد دعـ  لحاصؿ عمِ هستوى الهشآرع الكبرىٍاـ لتالفْ التأخٓر االستثهاري االهجٍود ال

 .هْاالىتاج الهىج

ىجاز باسترجاع سالؼ ىشاطً النقؿتهٓز قطاع و   عمِ أف استثهارات ٌاهة فْ الهعدات وا 
ة لهشآرع  2013 خالؿ سىةٓتواصؿ  تدعٓـ  عبر بالهىاطؽ الداخمٓةالىقؿ الحدٓدي إعطاء األولٓو
كها ستتواصؿ أشغاؿ التٍٓئة بهواىئ  وتأٌٓؿ عربات الهتروقطارات لىقؿ بالاهعدات الشبكة و 
تدعٓـ أسطوؿ شركة اضافة إلِ . الهىطقة الموجستٓة بجبؿ الوسطتٍٓئة جرجٓس و و رادس 

لشروع فْ الهفاوضات حوؿ تحٓرر خدهات الىقؿ الجوي هع اإلتفاؽ واالخطوط التوىسٓة 
 . األوروبْ

بظٍور عدة بوادر آجابٓة شهمت بالخصوص االستثهار  2012تهّٓزت سىة  السياحةوفْ هجاؿ 
بداء رغبتٍـ فْ إىجاز هشآرع كبرى واالستثهار فْ السٓاحة البٓئٓة السٓاحْ بإقباؿ  األجاىب وا 

ات والهواىْ الترفٍٓٓة وتٍٓئة الهىاطؽ السٓاحٓة وكذلؾ ىجاح برىاهج  واإلستشفائٓة والهىتٌز
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ج  تفاقٓات هع و  لسٓاحةفْ هجاؿ ااتفاقٓات تعاوف دولْ  والتوصؿ إلِ إبراـاإلشٍار والترٓو ا 
ترتكز  2013-2012 وضع خارطة طٓرؽ لفترةوفْ ٌذا السٓاؽ تـّ . ة لمىقؿ الجويالشركات الوطىٓ

ةعمِ ثالث هحاور  استعادة صورة توىس فْ األسواؽ السٓاحٓة وهساىدة تٍـّ  ذات االولٓو
ر الشراكات عمِ الهستوى الداخمْ والخارجْ  ع أالفاعمٓف وتطٓو هاط ىوتحسٓف الجودة وتىٓو

ف السٓاحْ هة هاإلٓواء السٓاحْ وهالء جٓة و ىظوهة التكٓو ضفاء الىجاعة عمِ الهىظوهة الترٓو ا 
عداد دراسة حوؿ إعادة ٌٓكمة الهؤسسات الهشرفة عمِ القطاع والٍٓكمة الهالٓة لموحدات  وا 

تجٍٓز الهىاطؽ السٓاحٓة بالبىٓة األساسٓة بتحٓٓف الدراسة الهتعمقة بتجٍٓز  عالوة عفالسٓاحٓة 
 .هىطقتْ الهىستٓر وقهرت

ر قطاع و  حوؿ خالؿ الفترة القادهة  تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿتتهحور إستراتٓجٓة تطٓو
تشجٓع ههارسة األىشطة فْ هجاؿ تكىولوجٓا الهعموهات لاإلصالحات الٍٓكمٓة والتىظٓهٓة 

ع الخدهات وتقمٓص كمفتٍا و  واالتصاؿ كها بإرساء هىاخ تىافسْ فْ سوؽ االتصاالت وتىٓو
 . ٓـ التغطٓة والبىٓة االتصالٓة وهواكبة التطورات التقىٓة الهسجمةٓىتظر هٓزد تدع

وسٓتـ التركٓز عمِ تقدٓـ أفضؿ الخدهات لمهؤسسات وتوفٓر الفضاءات الهٍٓأة الحتضاف 
ة لمعهؿ  الهؤسسات الىاشطة فْ هجاؿ تكىولوجٓات الهعموهات واالتصاؿ وتشبٓؾ الهراكز الجٍٓو

تعتهد عمِ تكىولوجٓا الحوسبة السحابٓة وتوفٓر خدهات عف بعد ووضع هىصة لتوفٓر خدهات 
 .هف الهجاؿ الحر عالوة عف الخدهات البٓردٓة

هف خالؿ التقدـ الهرتقب فْ  الخدمات الماليةوسٓتواصؿ فْ ىفس السٓاؽ تدعٓـ هكاىة قطاع 
ر أداء القطاع الهصرفْ ودفع ىشاط الهؤسسات الهالٓة  ىسؽ االصالحات الراهٓة إلِ تطٓو

ختصة وتحسٓف خدهات التأهٓف بها ٓسٍـ فْ هواكبة التحوؿ الىوعْ لمىسٓج االقتصادي اله
 .الوطىْ

ر  وتحسٓف خدهاتً والعهؿ عمِ تشجٓع  النسيج التجاريكها ستتركز الجٍود عمِ هٓزد تطٓو
إحداث الفضاءات التجآرة الكبرى بالجٍات الداخمٓة هع إعادة تىظٓـ هسالؾ التوٓزع واألسواؽ 

ا الٍاـ فْ إحداث هواطف الرزؽ . ةالتجآر كها ٓىتظر هٓزد دفع الصىاعات التقمٓدٓة باعتبار دوٌر
تفعٓؿ دور الٍٓاكؿ الحكوهٓة وسٓتركز العهؿ بالخصوص عمِ  .وتوظٓؼ التراث الحضاري

برهجة هجهوعة جدٓدة هف القرى الهتدخمة وتهتٓف الشراكة فْ القطاع إضافة إلِ الهٍىٓة و 
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عطاو  هختمؼ هىاطؽ البالد الحرفٓة هوزعة عمِ إدخاؿ ب ً قٓهة هضافةئاالرتقاء بجودة الهىتوج وا 
ر تقىٓات جدٓدة  ج سبؿ  ودعـ خصوصٓات التراثٓة والحضآرةوتثهٓف ال التصهٓـوتطٓو ترٓو

  .وتشجٓع التصدٓرهىتوجات الحرفٓٓف والهؤسسات 

بٓر فْ دعـ القدرة التىافسٓة البىٓة األساسٓة بقدر كاستراتٓجة تساٌـ س : تطوير البنية االساسية
 الىتصاب الهشآرع الكبرى وجمب الهستثهٓرف وتوفٓر الشروط الهثمِلمهؤسسة االقتصادٓة 
 .خاصة بالجٍات الداخمٓة

ربطٍا بأٌـ الهىاطؽ االقتصادٓة ب لمطرقات السيارةلشبكة األساسٓة دعـ ا 2013تشٍد سىة وس
كمـ هف  473تٍٓئة وتٍذٓب والشروع فْ تىفٓذٌا ىحو الهىاطؽ الداخمٓة اضافة إلِ والعهراىٓة 

ة لمطرقات الهرقهة وتحسٓف البىٓة األساسٓة وتطوالٓة  14الطرقات الهرقهة بػ ر الشبكة الجٍٓو ٓو
ر طرقاتو  لمطرقات الحدودٓة  إضافة إلِ إصالح الهىعرجات توىس الكبرىببىاء هحوالت و  تطٓو

ة و بىاء ههرات و  شارات عاكسة إة وتركٓز علسر اات ضخفىىجاز ها  ىارة و صالح اإلا  عمٓو
هساىدة الحركة االقتصادٓة الهحمٓة بتدعٓـ الهسالؾ  بعدٓد الهىاطؽ عالوة عمِ بالهىعرجات

فٓةمك 749الٓرفٓة عبر تعبٓد  اىطالؽ الدراسات و  ـ،مك 1865.7صٓاىة و  ـ هف الهسالؾ الٓر
ٌذا باإلضافة إلِ التفكٓر فْ وضع برىاهج . سالؾ الٓرفٓةـ هف الهمك 3400الخاصة بتٍٓئة 

لمىقؿ تدعٓـ البىٓة األساسٓة وبالتوازي سٓتـّ  .استثىائْ لفائدة الجٍات ذات الطابع الٓرفْ
ودراسة إىجاز إعادة تأٌٓؿ وتوظٓؼ خطوط السكة الحدٓدٓة ذات الهردودٓة الضعٓفة بالحدٓدي 

  .خطوط جدٓدة

حكاـ هواصمة هف الهتوقع  والموجستية النقؿ البحريوفْ هجاؿ  ر الهواىْ التجآرة وا  تطٓو
رساء شبكة وطىٓة هىدهجة هف الهىاطؽ الموجستٓةو  استغاللٍا ف هخزوف عقاري و  ا  تحدٓد وتكٓو

تفعٓؿ التىسٓؽ فْ ٌذا الهجاؿ هف خالؿ إحداث إلِ جاىب  هخصص لمفضاءات الموجستٓة
رساء هىطقة لألىشطة االقو  هرصد لموجستٓة حداث و تصادٓة الموجستٓة برادس عف طٓرؽ لزهة ا  ا 

ر تىفٓذ برىاهج فضال عف . قطب صىاعْ وتجاري بهىطقة جرجٓس كافة الهطارات لتطٓو
ىجاز هحطة دولٓة لترابط الرحالت و هدارج وههرات الطائرات ٍا بتدعٓهو   .بهطار توىس قرطاجا 

وبىاء الهحالت الصىاعٓة  تييئة المناطؽ الصناعيةدفعا ٌاها فْ هجاؿ  2013سىة وستعرؼ 
ٌؾ هىٍا  890هىطقة تهسح قرابة  37 بتٍٓئة الوكالة العقآرة الصىاعٓة بعدة جٍات حٓث تقـو
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ة و  640هىطقة تهسح قرابة  31 عداد الدراسات ٌؾ بهىاطؽ التىهٓة الجٍٓو العقآرة والفىٓة إلىجاز ا 
ةالقطاع الخاص وشركات األقاضافة إلِ هجٍود  جدٓدة صىاعٓةهىاطؽ   طاب التىهٓو

مً عف طٓرؽ  4تىفٓذ برىاهج وطىْ لبىاء والتكىولوجٓة و  البرىاهج هحاّلت بكؿ والٓة ٓتـّ تهٓو
ٌؾ هف الهدخرات جّمٍا تابعة لمدولة هوزعة عمِ هختمؼ  4500تحدٓد أكثر هف الجٍوي لمتىهٓة و 

 .الجٍات

ا  2013سىة  التنمية البمديةتعٓزز كها سٓتـ  بعد الدعـ الٍاـ الذي لقٓتً البمدٓات الستعادة دوٌر
ورصد هساعدات هالٓة استثىائٓة لهساعدتٍا عمِ اقتىاء هعدات وآلٓات الىظافة باعتبار األضرار 

ىتظر بالخصوص . الهسجمة إباف الثورة اىجاز الهشآرع الهدرجة ضهف هخطط االستثهار ٓو
حكاـ هىظوهة جهع وىقؿ الفضالت الهىزلٓة وهعالجة د اوهٓز الهتعمقة بالبىٓة األساسٓةالبمدي 

هقاوهة و  لسٓاحٓة وتٍٓئة الهساحات الخضراءالفضالت الصمبة وتجهٓؿ الهدف وحهآة الهىاطؽ ا
تكٓرس الالهركٓزة والدٓهقراطٓة كها ٓىتظر  .هراىْ العشوائْ لمتجهعات السكىٓةالتوسع الع

دعـ فضال عف  لهوارد الهالٓة والبشٓرة الهىاسبةالهحمٓة بدعـ صالحٓات البمدٓات وتهكٓىٍا هف ا
حاطة تٍذٓب اىجاز هشآرعو تدخالت صىدوؽ القروض وهساعدة الجهاعات الهحمٓة  دهاج  وا  وا 

 .ا وتحدٓث األسواؽ وهجهؿ الهرافؽ الجهاعٓة بالهىاطؽ البمدٓةشعبٓحٓا  160

سكف االجتهاعْ بالتركٓز عمِ البرىاهج الخصوصْ لم 2012تهٓزت سىة  السكفوفْ هجاؿ 
ض الهساكف البدائٓةإل ؿ  زالة وتعٓو إلىجاز هف خالؿ تحدٓد العائالت الهعىٓة وتعبئة هوارد التهٓو

االىطالؽ الفعمْ فْ تىفٓذ  2013سىة  وستشٍد. هىزال بهختمؼ الوالٓات 11800ٓضـّ  قسط أّوؿ
ىجاز عهمٓات التٍٓئة والبىاء  البرىاهج الخصوصْ لمسكف االجتهاعْ جاىب هواصمة دعـ إلِ وا 

 عالوة عف د ـ 3.126ألؼ وحدة سكىٓة باستثهارات جهمٓة تقّدر بػ 51ببىاء ىحو  قطاع السكف
توفٓر و هراجعة أهثمة التٍٓئة العهراىٓة الت الصىدوؽ الوطىْ لتحسٓف السكف وتواصؿ تدخ

 .هف قبؿ الوكالة العقآرة لمسكىِاألراضْ الصالحة لمبىاء 

 فْ الماءعمِ هواصمة الهجٍودات الراهٓة إلِ توفٓر  2013ة وسترتكز الجٍود خالؿ سى
فٓة التْ ال تزاؿ هعطشة  د حّد أدىِ لبموغالهىاطؽ الٓر  فْ كؿ والٓة %88ال ٓقؿ عف  لمتزٓو

حسٓف كتالهشآرع الكبرى الٍاهة  ذتىفٓ وذلؾ عبرلهىاطؽ الحضٓرة بااىقطاع الهاء  وتالفْ
هّد شبكات الهٓاي الشرب فْ الهىاطؽ الحضٓرة والٓرفٓة  وبرهجةىوعٓة الهٓاي بالجىوب التوىسْ 

ىجاز هحطة و  اىطالؽ و رات ادراسة تحمٓة هٓاي البحر بالز و تحمٓة الهٓاي الجوفٓة ببف قرداف لا 
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والشروع فْ إىجاز الدراسة الفٓىة لهحطة  2013سىة  خالؿأشغاؿ تحمٓة هٓاي البحر بجٓزرة جربة 
كها سٓقع التركٓز عمِ الرفع هف طاقة إىتاج الهاء وتحسٓف ىوعٓتً  .تحمٓة هٓاي البحر بصفاقس

  .استٍالؾ الهاء لترشٓدىظٓـ حهالت وصٓاىة الشبكات وت

 بالنور الكيربائيجبمٓة الٓرفٓة و الهىاطؽ ال دٓدهواصمة ربط ع 2013ستشٍد سىة بالتوازي و 
الت إضافٓة لتعهٓـ التو  جدٓد ألؼ هشترؾ 20 لٓشهؿ ىحو ٓار الكٍربائْ ثالثْ التواتر توفٓر تهٓو

فٓة  .لمتشجٓع عمِ إقاهة الهشآرع االستثهآرة تدٓرجٓا عمِ بعض الهىاطؽ الٓر

ىظرا الحتداد الطمب عمِ الهوارد الطبٓعٓة الغٓر هتجددة ولضهاف وتحقٓؽ  : التنمية المستديمة
عمِ حهآة البٓئة والهحافظة عمٍٓا وتحسٓف  2013تىهٓة هستدٓهة سٓتواصؿ العهؿ خالؿ سىة 

العىآة بالبٓئة الحضٓرة وذلؾ بإحداث وصٓاىة وتعٍد الهساحات الخضراء وتجٍٓز و  جودة الحٓاة
ات الحضٓرة وتىظٓؼ الطرقات والهسالؾ واالىٍج وتدعٓـ الشبكة الوطىٓة لهراقبة  وتٍٓئة الهىتٌز

الهٓاي وتكثٓؼ عهمٓات الهراقبة والهتابعة البٓئٓة  ىوعٓة الٍواء والشبكة الوطىٓة لهراقبة ىوعٓة
وحهآة البٓئة الصىاعٓة هف خالؿ هواصمة تىفٓذ البرىاهج الوطىْ لمتأٌٓؿ البٓئْ لمهؤسسات 
زالة التموث واستصالح هوقع  الصىاعٓة والسٓاحّٓة واإلعداد الىطالؽ هشروع الفوسفوجٓبس وا 

 .هصىع عجٓف الحمفاء والورؽ بالقصٓرف

هقاوهة التموث الهائْ بتعهٓـ خدهات التطٍٓر بالهدف والهىاطؽ  تتكثؼ الجٍود هف أجؿسكها 
والىفآات الصمبة وغمؽ الهصبات  دعـ العهؿ البمدي فْ هجاؿ جهع الفضالت الهىزلٓةو  الٓرفٓة

العشوائٓة إلِ جاىب هقاوهة ظاٌرة فواضؿ البىاء الهمقات عمِ الطرقات الرئٓسٓة وبهداخؿ 
 .الهدف

إطار الهحافظة عمِ الهوارد الطبٓعٓة والتىوع البٓولوجْ وهقاوهة التصحر ستتكثؼ الجٍود وفْ 
وتىفٓذ البراهج  2016فْ غضوف سىة  %95هواصمة تعبئة الهوارد الهائٓة لبموغ ىسبة هف أجؿ 

 وهجابٍةحهآة التربة والهخزوف الىباتْ و لرفع هف ىسؽ التشجٓر الغابْ والرعوي الراهٓة إلِ ا
ىجاز لهىاطؽ الحساسة باٌور البٓئْ التد ة وا  الهرحمة )هشروع التصرؼ الهىدهج والصحرآو

 .الذي ٍٓـ والٓات الشهاؿ( الثاىٓة

ر استعهاؿ  وفْ قطاع الطاقة ستتواصؿ الهجٍودات لمتحكـ فْ الطاقة وترشٓد استغاللٍا وتطٓو
داخؿ الهؤسسات الطاقات البدٓمة والىٍوض بالطاقات الهتجددة بدعـ االستبداؿ الطاقْ 
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الصىاعٓة والخدهاتٓة وتوجًٓ االستٍالؾ ىحو الطاقات الهحمٓة األقّؿ كمفة وخاصة هىٍا الغاز 
الطبٓعْ وتدعٓـ الىجاعة الطاقٓة فْ البىآات الجدٓدة والتشجٓع عمِ اعتهاد ىهط البىاء 

 ـكها سٓت. الهستدٓـ واالستئىاس بالىتائج التْ أفضت الٍٓا الدراسات الخصوصٓة فْ الهجاؿ
تعٓزز استعهاؿ طاقة الٓراح لتولٓد الكٍرباء والطاقة الشهسٓة لتولٓد الكٍرباء وتركٓز الالقطات 
الشهسٓة فْ قطاع السكف والخدهات لتسخٓف الهٓاي إلِ جاىب تعٓزز الىقؿ الجهاعْ لألشخاص 

زلٓة وكذلؾ تدعٓـ التدقٓؽ الطاقْ وتصىٓؼ التجٍٓزات الكٍروهى والىقؿ الحدٓدي لمبضائع
ىجاز هشآرع إىتاج فْ إطار الشراكة هع القطاع  ر التعاوف فْ هجاؿ الطاقات الهتجددة وا  وتطٓو

 .الخاص

األهثمة التوجٍٓٓة لمتٍٓئة الخاّصة بالجٍات إلعداد وفْ هجاؿ التٍٓئة الترابٓة ستتواصؿ الجٍود 
الهحوٓرة  االقتصادٓة والتجهعات العهراىٓة الكبرى وبعض الهىاطؽ الحساسة والدراسات

اىطالؽ الدراسة الخاصة بوضع خٓرطة وطىٓة لمبىٓة التحتٓة والتجٍٓزات و والخصوصٓة 
ٓتوقع خالؿ سىة كها  .الجهاعٓة الكبرى واالىطالؽ فْ تركٓز الهرصد الوطىْ لمفضاء الترابْ

االىتٍاء هف إىجاز األطالس الرقهٓة لوالٓات توزر وهدىٓف وجىدوبة والكاؼ وسمٓاىة  2013
ىجاز و  أطالس والٓات باجة وىابؿ وصفاقس صمة إعدادوهوا دة قاعلالثاىٓة والثالثة  الهرحمتٓفا 

 .الهعطٓات الطبوغرافٓة الرقهٓة

إىجاز هشآرع تٍتـ بالبٓئة الحضٓرة وتحسٓف فْ هجاؿ حهآة البٓئة عمِ سترتكز الجٍود و 
ع البٓولوجْ والىٍوض جودة الحٓاة لدى الهواطف والهحافظة عمِ الهىظوهات الطبٓعٓة والتىو 

ىتظر  .بالسٓاحة اإلٓكولوجٓة وهقاوهة التموث بشتِ أشكالً والعىآة بالبٓئة الصىاعٓة ٓو
ات الحضٓرة  وتٍٓئةصٓاىة الهىاطؽ الخضراء  براهجتىفٓذ بالخصوص  والعىآة بجهالٓة الهىتٌز

عبر الحّد هف التموث الصىاعْ  الراهٓة إلِسٓتواصؿ إىجاز الهشآرع والبراهج كها  .الهدف
القضاء عمِ جٓوب و التأٌٓؿ البٓئْ لمهؤسسات الصىاعٓة وتٓسٓر إدهاج تقىٓات اإلىتاج الىظٓؼ 

 .التموث القدٓهة

الترفٓع فْ ىسب الربط بالشبكة العهوهٓة لمتطٍٓر عمِ  التطٍٓر وستتركز الجٍود فْ هجاؿ
طٍٓر وتحسٓف ىسبة الربط بالهدف الهتبىاة تعهٓـ خدهات التّ و بالوالٓات ذات الىسب الهىخفضة 

حكاـ استغاللٍا هع الحرص عمِ تحسٓف ىوعٓة الهٓاي الهعالجة و  هف طرؼ الدٓواف إحكاـ وا 
حداث هحطات تطٍٓر و  التصرؼ فْ الحهأة وتثهٓىٍا . هعالجة الهٓاي الهستعهمة الصىاعٓةلا 
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تطٍٓر وأشغاؿ توسٓع هحطة  48 اىجاز أشغاؿعمِ ٓشتهؿ برىاهج االستثهار باألساس و 
وتٍذٓب شبكات التطٍٓر فضال عف اىجاز دراسات األهثمة الهدٓٓرة لمتطٍٓر لتوىس الكبرى 

 .بعدة والٓات توسٓع وتٍذٓب شبكات التطٍٓروبرهجة وىابؿ ودراسات اىجاز هحطات تطٍٓر 

 هواصمة البرىاهج السىوي الهخصص لصٓاىة األودٓة والهجاري 2013ستشٍد سىة وبالتوازي 
العابرة لمهدف وهشآرع صٓاىة شبكات هٓاي األهطار بالوسط الحضري والذي ٍٓـ جٍر وتىظٓؼ 

اىة وهّىوبة وبف عروس  9كمـ هوّزعة عمِ  132وادي وهجرى بطوؿ  57 ْ توىس وأٓر والٓات ٌو
ؼ فْ دفع الهشآرع الهتعّمقة بالتصرّ فضال عف  وبىزرت وىابؿ وسوسة والقٓرواف وصفاقس

ىجاز و حهآة الهدف هف الفٓضاىات لهشروعا  25 هواصمة تىفٓذ ٓىتظر كها. الىفآات  15ا 
 .أخرى هدف اىطالؽ تحٓٓف الدراسات الفىٓة لحهآةو هدٓىة  13هشروعا جدٓدا تخص حهآة 

هتجددة الغٓر هوارد الطبٓعٓة العهؿ عمِ ضهاف دٓهوهة ال 2013خالؿ سىة وسٓتواصؿ 
التشجٓر الغابْ خالؿ تىفٓذ هشآرع لتعبئة الهوارد الهائٓة و هف والهحافظة عمٍٓا لألجٓاؿ القادهة 

ة وتقمٓص الضغط عمِ  والرعوي فْ إطار هكافحة التصحر والرفع هف الهساحات الغابٓة والرعٓو
 .هف االستغالؿ العشوائْ الثروة البحٓرةوكذلؾ حهآة السواحؿ و الهىاطؽ الحساسة 

 التنمية البشرية والساسات االجتماعية 6.

واعتبارا ألٌهٓة تأٌٓؿ الهوارد البشٓرة والرقْ بالسٓاسات االجتهاعٓة فْ اىجاح عهمٓة التىهٓة، 
العالْ التربٓة والتعمٓـ ستشٍد السىة القادهة استحثاث ىسؽ االصالحات الهتعمقة أساسا بهٓادٓف 

ف الهٍىْ والتشغٓؿ الِ جاىب التقدـ فْ التقمٓص هف الفقر وهٓزد العىآة با لببراهج والتكٓو
  .الٍادفة لدعـ الرعآة االجتهاعٓة

تسارع فْ ىسؽ إىجاز البراهج والسٓاسات هف  2012سىة  ًشٍدتتبعا لها  : الموارد البشرية
ات التىهٓة البشٓرة إلِ درجات أرفع وذلؾ وفقا لها ورد فْ برىاهج  الراهٓة إلِ اإلرتقاء بهستٓو

ف هٓادٓف التربٓة والتعمٓـ  لتدعٓـة البشٓرو رصد اإلهكاىٓات الهادٓة و  عهؿ الحكوهة العالْ والتكٓو
عمِ  القطاع التربويفْ  2012/2013تركز العهؿ خالؿ السىة الدراسٓة سٓ. الهٍىْ والتشغٓؿ

ةهواصمة تىفٓذ اإلجراءات الهتخذة اباف الثورة لضهاف  تحسٓف : استهرآرة الهىظوهة التربٓو
ة  تذلٓؿ الصعوبات الهادٓة والموجستٓة جراء ها لحؽ و ظروؼ الدراسة والعهؿ بالهؤسسات التربٓو

ة والبٓداغوجٓة تالؼ لمتجٍٓزات التربٓو ة هف أعهاؿ ىٍب وحرؽ وا  تأهٓف و  الهؤسسات التربٓو
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ة تدٓرجٓاعالوة  االهتحاىات الوطىٓة إضافة إلِ تىفٓذ  البدء فْ عهمٓة إصالح الهىظوهة التربٓو
ة   .طبقا لها ٌو هبرهج بالهٓزاىٓةأشغاؿ البىاء والتوسعة لمفضاءات التربٓو

 رسْىقائص ىظاـ التربٓة والتعمٓـ الهدالحد هف  عمِوزارة التربٓة فْ الفترة القادهة  وستعهؿ
اصوالحرص عمِ  ة وتجٌٍٓز هىظوهة  إرساء وتكثٓؼ الجٍد هف أجؿ ٓاىة الهؤسسات التربٓو

ة جدٓدة ٓشارؾ جهٓع األطراؼ فْ رسـ هالهحٍا طىٓة حوؿ هىٍجٓة اصالح ىدوة الو وفقا لم تربٓو
ة  .الهىظوهة التربٓو

ة الراهٓة إلِ عىصرا هحوٓرا ف التكويف المينيٓهثؿ قطاع و  دعـ القدرة ْ التوجٍات التىهٓو
كسابٍا الهٍارات  هف خالؿالتىافسٓة لمهؤسسات اإلقتصادٓة  تىهٓة قدرات الهوارد البشٓرة وا 

. حظوظ أوفر ٔىدهاجٍا فْ سوؽ الشغؿالالزهة لهسآرة التقدـ العمهْ والتكىولوجْ وضهاف 
ف وزارة هصالح ٌٓكمةولٍذا سٓتـ إعادة   عالقات لتأسٓس آلٓات ووضع والتشغٓؿ الهٍىْ التكٓو

ف جٍاز حوكهة لتحسٓف الهتدخمٓف كافة هع تعاقدٓة ة الخططوتتهاشِ و  الهٍىْ التكٓو  الجٍٓو
ة   .التىهٓو

فْ تحسٓف هؤشرات التىهٓة ورفع التحدٓات الهستقبمٓة، تواصؿ  لمتعميـ العاليواعتبارا لمدور الٍاـ 
ف  2012–2011خالؿ السىة الجاهعٓة  تحسٓف جودة التعمٓـ العالْ ودعـ استقاللٓة الجاهعات وتكٓو

وسٓتواصؿ خالؿ السىة الجاهعٓة . ًالهكوىٓف وتعٓزز البحث العمهْ الجاهعْ والرفع هف هردودٓت
رساء هىظوهة هتكاهمة لمتقٓٓـ وضهاف العهؿ عمِ هٓزد ت 2012-2013 حسٓف جودة التعمٓـ العالْ وا 
 أها عمِ هستوى البىٓة األساسٓة لمقطاع، فٓىتظر. االرتقاء بتصىٓؼ الجاهعات التوىسٓةو  الجودة

ْ الهعٍد العالْ لمدراسات التكىولوجٓة بقمٓبٓة وكمٓة العمـو  إضافة ثالث هؤسسات جاهعٓة جدٓدة ٌو
كها ٓىتظر تعٓزز شبكة  .بوٓزد والهعٍد العالْ لمعمـو التطبٓقٓة والتكىولوجٓا بالقصٓرفوالتقىٓات بسٓدي 

حداث هركز البحث فْ  صمب " الىاىوتكىولوجٓا"و" الهٓكرو إلكتروىٓؾ"البحث العمهْ الجاهعْ، وا 
القطب التكىولوجْ بسوسة وهركز البحث فْ اإلعالهٓة والهمتهٓدٓا والهعالجة الرقهٓة لمهعطٓات 

 . القطب التكىولوجْ بصفاقسب

هثمها ٓتجمِ ذلؾ هف  2012سىة  القطاعات اإلجتماعيةبٍا حظٓت التْ فائقة العىآة واعتبارا لم
 %20و 17هقابؿ %24الِ ىسبة تفوؽ  الترفٓع فْ حجـ اإلعتهادات الهرصودة لمغرض خالؿ

ا خالؿ العشٓرات الهىقضٓة الخٓارات  سٓد، ستتركز الجٍود فْ الهجاؿ الصحْ عمِ تجسىٓو
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وسعٓا إلِ  .اإلستراتٓجٓة ووضع سٓاسات جدٓدة تضهف الهساواة بٓف السكاف والفئات والجٍات
التْ أفرزتٍا ىتائج اإلستشارة و  تحقٓؽ ٌذا التوجً وهواكبة لتطمعات السكاف فْ الهجاؿ الصحْ

ة وجمسات الهقاربة هع القطاعات والجٍات، تـ خالؿ سىة  جاز الشروع فْ إى 2012الجٍٓو
هشآرع وبراهج هتعددة لفائدة هختمؼ الجٍات هع التركٓز عمِ الهىاطؽ الداخمٓة لمبالد والتْ 

 .تشكو ىقصا فْ هجاؿ الخدهات الصحٓة

دعها ٌاها تجسد فْ  2012سىة فقد سجمت  ومقاومة الفقروفْ هجاؿ التىهٓة االجتهاعٓة 
 الوطىْ إلعاىة العائالت الهعوزة الترفٓع فْ عدد العائالت الهىتفعة بهىح فْ إطار البرىاهج

ب الهساعدات ىحو هستحقٍٓا  وٓزادة قٓهة الهساعدات الهالٓة  وكذلؾهع الحرص عمِ تصٓو
ىجازدعـ شبكة هؤسسات الوقآة والرعآة اإلجتهاعٓة  دراسة تقٓٓهٓة لمحهآة اإلجتهاعٓة  وا 

 .الهوجٍة لألطفاؿ

عداد و لهدىْ فْ تىفٓذ البراهج االجتهاعٓة دعـ الشراكة هع الهجتهع ا 2013وسٓتـّ خالؿ سىة  ا 
إلِ  ٓات رعآة الهعوقٓفهشروع اتفاقٓة إطآرة هشتركة لتىظٓـ العالقات الهٍىٓة لمعاهمٓف بجهع

وفْ هجاؿ الٍجرة تـ  .إعداد هشروع قاىوف ٓتعمؽ بإحداث وتىظٓـ الهؤسسات الخٓٓرة جاىب
كتابة الدولة لمٍجرة والتوىسٓٓف بالخارج اث دإح: إجراء جهمة هف االصالحات الٍٓكمٓة ىذكر هىٍا

وهجمس استشاري لمتوىسٓٓف بالخارج ٓضـ كافة هكوىات شرائح التوىسٓٓف بالخارج وتفعٓؿ 
الهراكز االجتهاعٓة والثقافٓة بالخارج وهٓزد العىآة بشباب الٍجرة هف خالؿ دعـ تواصمٍـ 

ر اإلتفاقٓات الثىائٓة والهتعد. بالوطف دة األطراؼ فْ هجاؿ الٍجرة وتسٓرع كها ٓىتظر تطٓو
 . التعاوف هع الهىظهات األجىبٓة غٓر الحكوهٓة الهعىٓة بالٍجرة

تىفٓذ جهمة هف اإلصالحات التشٓرعٓة والتىظٓهٓة والٍٓكمٓة  سٓتواصؿ الثقافةقطاع  وبخصوص
ر الهىظوهة القاىوىٓة الخاصة بالهؤسسات الثقافٓة  ٍا هىالهرجعٓة وخاصة الراهٓة إلِ تطٓو

ر هىظوهة التصرؼ فْ حقوؽ الهؤلؼ والحقوؽ الهجاورة و والتىشٓطٓة  لمعىآة  اتأكٓدوتطٓو
استثهار ىتائج اإلستشارة الوطىٓة حوؿ الكتاب لبمورة خطة عهمٓة لمىٍوض و الفىوف هختمؼ ب

ر  2013خالؿ سىة  ٓتـسكها  .بالكتاب والىشر والهطالعة هراجعة التىظٓـ الٍٓكمْ لموزارة وتطٓو
إحداث إطار هؤسساتْ ٓعىِ بتىهٓة إلِ  التشٓرعات الهىظهة لمهؤسسات الثقافٓة باإلضافة

  .الهٍرجاىات والتظاٌرات الثقافٓة
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تركٓز الجٍود فْ آتجاي حهآة إىتاجات الهبدعٓف هف االستغالؿ الالهشروع  2013ستشٍد سىة و 
ة قواعد استغالؿ الهصىفات هراجعو هف خالؿ تفعٓؿ قاىوف الهمكٓة الفىٓة واألدبٓة والفكٓرة 

وتحسٓف هردود عائدات الحقوؽ الهادٓة الهتأتٓة هف ٌذي الهصىفات بوسائؿ اإلعالـ الهسهوعة 
كها سٓتواصؿ تفعٓؿ ىظاـ رخصة هبدع لفائدة الهبدعٓف العاهمٓف فْ القطاع العاـ . والهرئٓة

 .بالتوازي هع هواصمة اإلحاطة اإلجتهاعٓة بالهبدعٓف

ر أداء الهؤسسات الهرجعٓة فْ التراث 2013ستشٍد سىة  وبخصوص التراث،  عففضال  تطٓو
تىفٓذ براهج صٓاىة الهخزوف الوطىْ هف الهواقع والهعالـ و إعادة ٌٓكمة الهعٍد الوطىْ لمتراث 

حٓائً وتوظٓفً إلحداث هسالؾ سٓاحٓة  والهدف التآرخٓة والقرى والهجهوعات التقمٓدٓة وحهآتً وا 
 .وثقافٓة جدٓدة

هواصمة تىفٓذ الخطة ِ عم 2013العهؿ خالؿ سىة  سٓتـ بالرياضة والتربية البدنيةٓها ٓتعمؽ وف
رتقاء بىسبة التغطٓة بهادة التربٓة البدىٓة فْ الوسط الهدرسْو  الوطىٓة لمٓراضة لمجهٓع  اإلإ

ىجاز دراسة تقٓٓهٓة و هراجعة الزهف الهخصص لتدٓرس هادة التربٓة البدىٓة و  ر الٓراضة ا  لتطٓو
ر هستوى الهسابقات الٓراضٓة بالوسط الهدرسْ و  الرفع هف أداء هىظوهة الٓراضة الهدىٓة بتطٓو

ة قصد الرفع هف ىسؽ بعث ههارسة الٓراضٓة الهىظهكها ٓىتظر تدعٓـ ال .فىٓا وأخالقٓا
ؿ الٓراضْ واإلحتراؼ الجهعٓات و  الشروع فْ إعداد هجمة قاىوىٓة ٓراضٓة وفتح همفْ التهٓو
وهواصمة دعـ ٓراضة الهعوقٓف عالوة عف دعـ  ٓزد الىٍوض بالٓراضة الىسائٓةوه الٓراضْ

 .اإلستثهار الخاص فْ هجاؿ الشباب والٓراضة

بعىآة خاصة والتْ ستسٍـ فْ الهىاخ الجدٓد الذي أفرزتً الثورة باعتبار  الشباب وحظْ قطاع
ر الهشاركة فة فْ سٓاؽ بعث الجهعٓات بكثا ًطااىخر لمشباب وتأهٓف اإلجتهاعٓة والهدىٓة  تطٓو

بهختمؼ هجاالتٍا والهشاركة فْ الهىابر اإلعالهٓة وشبكات التواصؿ اإلجتهاعْ وهختمؼ 
تعٓزز عمِ  2013سترتكز توجٍات قطاع الشباب خالؿ سىة كها . الهؤسسات الشبابٓة والثقافٓة

رساء آلٓات حوار جدٓدة هعً ٓالء األٌو  هشاركة الشباب فْ الحٓاة العاهة وا  هٓة الالزهة لهجاؿ ا 
ىجاز هواقع  بدور الشباب تدعٓها لإلعالـ  "واب"اإلعالـ الشبابْ الوظٓفْ والخدهاتْ وا 

ر الخطة الوطىٓة لمسٓاحة الشبابٓةو  الحدٓثة تواإلتصاؿ عبر التكىولوجٓا   .تطٓو
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ة الرتباطً بفئات عهٓرة هتعددة وذات حاجٓات  الطفولةٓىدرج قطاع و  ضهف الهجاالت الحٓٓو
مفة تتصؿ بهٓادٓف الصحة والتربٓة والطفولة الهبكرة، والتْ كاىت تشكو هف اإلقصاء هخت

والتٍهٓش ال سٓها بالهىاطؽ الداخمٓة وتفتقر لمخدهات الصحٓة وخدهات الطفولة الهبكرة هف 
وهف ٌذا الهىطمؽ سترتكز التدخالت سىة . ٓراض أطفاؿ وكتاتٓب وهؤسسات التعمٓـ التحضٓري

ر شبكة هؤسسات الطفولة ببعث ىوادي وهركبات جدٓدة لمطفولة باألساس عمِ  2013 تطٓو
ر وكذلؾ  وهواصمة تىفٓذ هختمؼ البراهج الهتعمقة بتٍٓئة ٌذي الهؤسسات وتأٌٓمٍا وصٓاىتٍا تطٓو

خدهات رعآة الطفولة الفاقدة لمسىد هف خالؿ دعـ قدرات األسر وتشجٓع صٓغة اإلٓداع العائمْ 
عادة ٌٓكم هواصمة األىشطة الٍادفة إلِ ىشر ثقافة لهراكز الهىدهجة لمشباب والطفولة و ة اوا 
ا وهٓزد حقوؽ الطفؿ ٌر  . ىشر الثقافة الرقهٓة عبر هراكز اإلعالهٓة الهوجٍة لمطفؿ وتطٓو

ا فْ استكهاؿ هقوهات هدوٌرباعتبار  بالمرأة واألسرةٌتهاـ اإل وفْ ىفس السٓاؽ تـّ إٓالء هٓزد
رتكز االٌتهاـ فْ ٌذا الهجاؿ عمِ تكٓرس هبدأ تكافؤ الفرص بٓف وسٓ .سْالهجتهع التوى

فضال  الجىسٓف وتعٓزز دور الهرأة عمِ هختمؼ األصعدة اإلقتصادٓة واإلجتهاعٓة والسٓاسٓة
 ةلمهرأ ياالقتصاد فتهكٓبإعداد الهسوحات وتدعٓـ الة فْ الٓرؼ عف الىٍوض بأوضاع الهرأ

فٓ عادة تفعٓؿ اإلستراتٓجٓة الوطىٓة لهقاوهة الٓرفٓة و  الهىاطؽ فْ رأةاله حقوؽ ثقافة ىشرو  ةالٓر ا 
بٓة لفائدة الهرأة  العىؼ ضد الهرأة الهشاركة فْ الحٓاة العاهة وأخذ وحفز وتىظٓـ دورات تدٓر

  .لىوع االجتهاعْ والهشاركة السٓاسٓة والتحوؿ الدٓهقراطْوتكٓرس  القرار

تكثٓؼ الجٍود هف أجؿ هواصمة برىاهج بعث هشآرع صغرى لفائدة األسر  2013وستشٍد سىة 
ف ورسكمة قدرات الهرأة فْ الجٍات ذات  الفقٓرة التْ تهثؿ الهرأة عائمٍا الوحٓد هف خالؿ التكٓو

ىٓة حوؿ كٓفٓة بعث وتسٓٓر الهشآرع الصغرى ة وتىظٓـ دورات تكٓو الحرؼ وفْ هجاؿ  األولٓو
ج هىتوجاتٍفالتقمٓدٓة وتىظٓـ هعار  ىطالؽ إكذلؾ  2013وستشٍد سىة . ض لهساعدتٍف عمِ ترٓو

ووضع حداث هركز ىهوذجْ لمتوجًٓ األسري دراسة حوؿ التحوالت داخؿ األسرة التوىسٓة وا  ال
 . استراتٓجٓة إعالـ واتصاؿ وتثقٓؼ حوؿ األسرة

الترفٓع  2012ة ودعـ هكاىتٍـ داخؿ األسرة والهجتهع تـ خالؿ سى العناية بالمسنيففْ هجاؿ و 
حداث فرؽ هتىقمة إضافٓة لتقدٓـ الخدهات االجتهاعٓة  فْ عدد الهسىٓف الهىتفعٓف بالهىح القارة وا 

ىتظر. والصحٓة لفائدتٍـ فْ بٓوتٍـ هواصمة تىفٓذ البراهج الخاصة بكبار  2013خالؿ سىة  ٓو
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مِ إحداث السف ودعـ هكاىتٍـ داخؿ األسرة والهجتهع وبرىاهج دعـ وتشجٓع الجهعٓات ع
 .فضاءات تثقٓفٓة وترفٍٓٓة لفائدة الهسىٓف

ة الجدٓدة اإلىساف هكاىة هحورّٓ ة التّ أت اإلستراتٓجّٓ لقد بوّ و  ة صمب االٌتهاهات الوطىٓة ىهٓو
 14كشفت ثورة حٓث  عتباري فْ أف ذاتً الوسٓمة الهثمِ والغآة القصوى لكؿ عهؿ إىهائْبا

السٓها جتهاعْ إلابؽ وبٓف الواقع اؽ لً الىظاـ السّ ٓسوّ ة بٓف ها كاف جاىفْ عف هدى عهؽ الٍوّ 
 . فٓها ٓتعمؽ بالفئات ضعٓفة الدخؿ وظاٌرة الفقر

جاعة والهردودٓة لهختمؼ البراهج مت الفترة الهىقضٓة عدٓد الىقائص عمِ هستوى الىّ سجّ و 
الطابع ت البراهج ذات د وتشتّ عدّ تِ خاصة هف خالؿ تجمّ الجتهاعٓة والتْ توالتدخالت ا

ا لمتىسٓؽ بٓف هختمؼ الهتدخّ الجتهاعْ واا إضافة  ْ لمهجتهع الهدىْالكمّ شبً الغٓاب و  مٓففتقاٌر
 توظٓفٍا لغآات سٓاسٓةتعهد و الهدى لإلشكالٓات الهطروحة  قصٓرةلاة و جزئّٓ الهعالجة إلِ ال

الت االتّ مل ة الههىٍجةترسٓخ التبعّٓ و  ؿ عمِ الذّ لتّ ا عف اعوض ةجتهاعّٓ حٓو  . والعهؿ الجاد اتعٓو

تىّزؿ فْ ٌذا اإلطار الخٓار الحضاري الذي أقدهت عمًٓ توىس ها بعد الثّ  ورة والقاضْ ٓو
ة تشاركٓة ترتكز هراجعة هىواؿ الّتىهٓة بهختمؼ أبعادي قصد إحكاـ الهالءهة  باعتهاد هقاربة تىهٓو

ةبٓف هقتضٓات الّتىهٓة االقتصادّٓة وهتطمبات التىهٓة البشرّٓة واالجتهاع وتٍدؼ  .ٓة والجٍٓو
 الفئات جتهاعٓة عادلة وهتضاهىة وشاهمة لكؿّ ْ سٓاسة اة الهرسوهة إلِ توخّ ة الوطىّٓ الخطّ 

بٍا ىحو هستحقّ جتهاعّٓ الالبراهج او ٓاسات السّ  وكذلؾ الرقْ بىجاعة  .ٍٓاة وهٓزد تصٓو

 ىاتوالهكوّ  وهتىاسقة األبعادإرساء هىظوهة هستحدثة تقتضْ الهقاربة الجدٓدة لهسألة الفقر و 
ىات ؼ فْ هكوّ صرّ التّ ترتكز عمِ الهشاركة الفاعمة لمهجتهع الهدىْ وتىفٓذ إصالح هعّهؽ لصٓغ 

ٓاسات ذات العالقة وتىفٓذٌا وهتابعة بمورة السّ وفْ جتهاعْ ٍوض االة لمىّ الهىظوهة العهوهّٓ 
ا وتقٓٓهٍا هركٓزة فْ الالّ  تدعٓـ ىحوً وجّ التّ وكذلؾ  شٓدةهقتضٓات الحوكهة الرّ طبقا ل إىجاٌز
 .جتهاعٓةالٓاسات اوضع وتىفٓذ السّ 

ىتظر فْ ٌذا السٓاؽ إرساء شبكة لألهاف اال غطٓة ة التّ توسٓع هظمّ تستىد إلِ جتهاعْ ٓو
الت االفقات والتّ تدعٓـ الىّ و  ةالفئات الهٍىّٓ  ة لتشهؿ كؿّ جتهاعّٓ اال ٓة وهراجعة هىظوهة جتهاعحٓو

ف السّ البشٓرة السٓها  الدعـ والعهؿ عمِ هٓزد تىهٓة الهوارد كف الخدهات الصحٓة والتربٓة والتكٓو
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واستٍداؼ القضاء  ةحتٓاجات الخصوصّٓ حاطة بالعائالت الهعوزة وذات االتكثٓؼ الهساىدة واإلو 
 .عمِ الفقر الهدقع

لظاٌرة الفقر وذلؾ هف خالؿ الهعالجة االقتصادٓة الىشٓطة كها سٓتـ تكثٓؼ الجٍود هف أجؿ 
حداث هوارد الرّ شغٓؿ دفع التّ  دٓرجْ فْ أشكاؿ التشغٓؿ الٍّش وتحسٓف قمٓص التّ لتّ وازؽ وا 

تعٓزز ودعـ الالهركٓزة والشراكة هع الجٍات هع ة ىهٓة الجٍوّٓ التّ وكذلؾ الىٍوض بىٓا األجور الدّ 
ر هختمؼ أىهاط اتثهٓف طاقاتٍا وقدراتٍا الذاتٓة فضال عف  عمِ ٍاقدرت قتصاد التطٓو
عتهاد عمِ ألٓات الكفٓمة بترسٓخ هبادئ االهراجعة شاهمة لمبراهج و و  ْضاهىجتهاعْ التّ الا

 .والعهؿات الذّ 
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I.1 البػاب األوؿ 

 2012 الوضع االقتصادي خالؿ سنة

I-1-1  والتْ بهقتضاٌا دخمت  2011جاىفْ  14ثورة عمِ وقع  2012عاشت توىس سىة
البالد فْ هرحمة جدٓدة وحاسهة تطهح فٍٓا إلِ إرساء ىظاـ دٓهقراطْ سمٓـ وبىاء 
هّكف هف الرقْ بهسار  ىهوذج جدٓد لمتىهٓة ٓقـو عمِ التوازف والعدؿ والشفافٓة ٓو

 .هاء والرفايالتىهٓة إلِ أعمِ درجات الىّ 
I-1-2  جاىفْ عمِ الهشٍد السٓاسْ فْ توىس وها تحهمً هف  14رغـ الوقع االٓجابْ لثورة و

ات فإف التقمبات واألحداث التْ  أدت إلِ  صاحبتٍاآفاؽ واعدة عمِ جهٓع الهستٓو
ا لوضع وتىفٓذ البراهج وألٓات  حالة هف الركود االقتصادي تكثفت الجٍود عمِ إثٌر

صعوبات االقتصادٓة واالجتهاعٓة الظرفٓة وهساىدة القطاعات الكفٓمة بهعالجة ال
 . الهتضررة

I-1-3  جاىفْ ىقائص ٌٓكمٓة عمِ الصعٓد االقتصادي واالجتهاعْ  14كها أفرزت ثورة
ة اقتصادٓة واجتهاعٓة واستفحاؿ ظاٌرة البطالة  تتهثؿ باألساس فْ بروز فوارؽ جٍٓو

ّف تجاوز . خاصة لدى حاهمْ الشٍادات العمٓا ٌذي التحدٓات لٓس باألهر الٍٓف وا 
تطمب حٓزا زهىٓا وجٍدا ٓتجاوز الهدى القصٓر إذ باالضافة الِ ضرورة تكثٓؼ  ٓو
الجٍود لتوفٓر االستقرار السٓاسْ واالقتصادي واالجتهاعْ باعتباري شرطا أساسٓا 
تً فإىً ٓتعٓف العهؿ عمِ ارساء اىهوذج  السترجاع الىشاط االقتصادي لسالؼ حٓٓو

ؤسس لبىاء هشروع هجتهعْ جدٓد ٓجدٓد ٓقطع ىٍائٓا هع هخمفات الهاضْ و تىهوي 
دفً الرقْ االجتهاعْ والتطور االقتصادي والتىهٓة  قواهً الحٓرة والعدالة والهواطىة ٌو

 .العادلة بٓف كافة الفئات والجٍات
I-1-4  جاىفْ آثار سمبٓة عمِ  14وقد كاف لحالة عدـ االستقرار والفوضِ التْ تمت ثورة

حٓث سجؿ الىاتج الهجمْ االجهالْ ىهوا سالبا بىسبة  2011تصاد الوطىْ لسىة االق
%2. 
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I-1-5  وأهاـ ٌذا الوضع االستثىائْ بادرت الحكوهة بوضع برىاهج عهؿ استعجالْ وهتكاهؿ
ٓقـو عمِ اىتٍاج سٓاسة اقتصادٓة توسعٓة لمخروج التدٓرجْ هف الوضع الذي ساد 

ال عف هجهؿ اإلجراءات والتدابٓر الهعتهدة إباف الثورة بأقؿ التكالٓؼ الههكىة فض
لهساىدة الهؤسسات التْ هرت بصعوبات والتْ هكىت هف التقمٓص أكثر ها ٓهكف 

ٌذا إلِ جاىب الدعـ غٓر . هف هخاطر فقداف هواطف الشغؿ فْ عدٓد الهؤسسات
 .الهسبوؽ لالستثهارات العهوهٓة فْ الجٍات الداخمٓة

I-1-6  2012ادر اىتعاشة خالؿ الفترة األولِ هف سىة وعمِ ٌذا األساس، تسىِ تسجٓؿ بو 
تؤّكد بدآة تعافْ االقتصاد الوطىْ هف تبعات األوضاع غٓر الهالئهة التْ تمت 
الثورة خاصة هف خالؿ استرجاع دٓىاهٓكٓة قطاعات السٓاحة والىقؿ والهىاجـ والطاقة 

 . 2011بعد الركود الحاد الهسجؿ فْ سىة 
I-1-7 تـّ تسجٓؿ بعض التباطؤ فْ ىسؽ الهاضْ هف شٍر أفٓرؿ  إال أىً فْ الهقابؿ وبدآة

بحكـ تقمص الطمب الخارجْ الهوجً لتوىس ىتٓجة االىكهاش الصادرات تطور 
الهسجؿ فْ هىطقة االورو هع تواصؿ الضغوط عمِ التوازىات الهالٓة الكبرى 

 . وبخاّصة توسع الهٓزاف التجاري وارتفاع هستوى أسعار بعض الهواد الغذائٓة
I-1-8 ها عمِ الصعٓد االجتهاعْ، فقد سجؿ تراجع فْ هوجة اإلضرابات واالعتصاهات أ

و ها ٓعكس بدآة استرجاع ثقة هختمؼ الهتدّخمٓف حٓث اىخفض عدد اإلضرابات  ٌو
أتْ ٌذا الوضع ىتٓجة . 2012خالؿ التسعة أشٍر األولِ هف سىة  8%بىسبة  ٓو

ار اجتهاعْ هع األطراؼ االتفاؽ بشأف الٓزادة فْ األجور وأٓضا البدء فْ حو 
كها اتسـ . االجتهاعٓة والشروع فْ إرساء عقد اجتهاعْ بٓف هختمؼ األطراؼ

الوضع االجتهاعْ أٓضا بتعدد البراهج وألٓات لهساىدة الفئات الهعوزة إلخراجٍا هف 
 . دائرة اإلقصاء والتٍهٓش التْ تتخبط فٍٓا

I-1-i المحيط العالمي 

I-1-9 بٍشاشة الوضع االقتصادي فْ بمداف هىطقة  2012الدولْ خالؿ سىة  الهحٓط اتسـ
االورو رغـ الجٍود الهبذولة هف األطراؼ الفاعمة فْ االتحاد األوروبْ بالتىسٓؽ هع 
ا  ؽ تداعٓات أزهة الهدٓوىٓة العهوهٓة والتخفٓؼ هف أثٌر الٍٓئات الهالٓة الدولٓة لتطٓو

دولٓة الحتواء آثار أزهة ولقد تعددت الهساعْ والهبادرات ال. عمِ االقتصاد الحقٓقْ
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و ها تجمِ هف خالؿ إقرار البىؾ  الدٓوف السٓادٓة فْ العدٓد هف الدوؿ األوروبٓة ٌو
الهركزي األوروبْ خالؿ الثالثْ الثاىْ ٔلٓة إىقاذ جدٓدة تتضهف شراء السىدات فْ 
أسواؽ الدٓوف دوف سقؼ هحدد بٍدؼ الحد هف ارتفاع تكالٓؼ االقتراض لمدوؿ التْ 

صعوبات وضغوطات هالٓة كبٓرة عمِ غرار اسباىٓا وآطالٓا عالوة عمِ قرار  تعاىْ
اتٍا لتىشٓط  البىؾ الهركزي األوروبْ اإلبقاء عمِ ىسبة الفائدة الرئٓسٓة فْ أقؿ هستٓو

 . الحركة االقتصادٓة

I-1-11  ْىسبْ لمىشاط االقتصادي فْ الوالٓات بتطور كها اتسـ الوضع االقتصادي الدول
هف السىة الجآرة هقارىة هع الىتائج الهسجمة  الثالثكٓة خالؿ الثالثْ الهتحدة األهٓر

ىسؽ الطمب الداخمْ ل اإلستعادة التدٓرجٓة هرّدي باألساس الثاىْخالؿ الثالثْ 
 صعوبة الوضع اإلقتصادي العالهْوأهاـ . وبخاّصة االستٍالؾ الخاص واالستثهار

بادر البىؾ الفٓدرالْ األهٓركْ واعتبارا لحّدة الضغوط الهسمطة عمِ سوؽ الشغؿ 
باتخاذ جهمة هف اإلجراءات الظرفٓة والدقٓقة العاجمة بٍدؼ استرجاع الىسؽ العادي 

 . لمىهو
I-1-11  كذلؾ بتسجٓؿ استقرار ىسبْ لألوضاع فْ  2012ٌذا وتهّٓزت الفترة األولِ هف سىة

اء دوؿ الربٓع العربْ خاّصة بعد إجراء اىتخابات رئاسٓة فْ هصر واىتخاب أعض
الهؤتهر الوطىْ العاـ فْ القطر المٓبْ بالرغـ هف تواصؿ الضغوط السٓاسٓة 
والجٓوستراتٓجٓة فْ الهىطقة هع اشتداد األزهة السوٓرة وصعوبة التكٍف بتأثٓراتٍا 

 . عمِ الهىطقة ككؿّ 
I-1-12  وتشٓر الهعطٓات الهتوفرة حوؿ تطور الىشاط االقتصادي العالهْ خالؿ األشٍر

 :جآرة إلِاألولِ هف السىة ال

 ىسبة الىهو فْ الوالٓات الهتحدة  تتباطؤ ىسبْ لمىشاط االقتصادي األهٓركْ حٓث بمغ
فْ الثالثْ  2.1%هقابؿ  الثالثخالؿ الثالثْ  2.3%األهٓركٓة بحساب االىزالؽ السىوي 

 1.8%)ىسؽ تطور الطمب الداخمْ وخاصة االستٍالؾ الخاص  تسٓرعبالعالقة هع  الثاىْ
 (. 0.7%هقابؿ 

 هقابؿ اىخفاض بىسبة بحساب االىزالؽ السىوي  0.6%تراجع ىسبة الىهّو فْ هىطقة االورو بػ
بسبب تقمص االستٍالؾ الخاص بالعالقة هع  2012هف سىة  الثاىْخالؿ الثالثْ  %0.4

اإلجراءات التقشفٓة التْ تـّ اتخاذٌا فْ عدٓد البمداف األوروبٓة عالوة عمِ ركود االستثهار 
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عدد وتىوع اإلجراءات الراهٓة إلِ تىشٓط االقتصاد وخاصة المجوء إلِ سٓاسة بالرغـ هف ت
 .هالٓة أكثر هروىة

  ِمٓةخالؿ الفترة الهتراوحة بٓف  7.4%تراجع ىسبة الىهو فْ الصٓف إل  2012 سبتهبرو  جٓو
ىتٓجة لهجهؿ اإلجراءات التْ تـّ اتخاذٌا لتفادي الضغط  الثاىْخالؿ الثالثْ  7.6%هقابؿ 
 .االقتصاد إلِ جاىب تقّمص الطمب العالهْعمِ 

 تطور الىهو العالهْ

 

 ات هرتفعة بالعالقة هع تباطؤ الىشاط االقتصاد  يتواصؿ استقرار ىسب البطالة فْ هستٓو
هقابؿ  سبتهبرخالؿ شٍر  7.8%حٓث بمغت ىسبة البطالة فْ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة 

خالؿ  11.6% لتبمغىسبة البطالة فْ هىطقة االورو  رتفعتوا 2012 أوتفْ شٍر  %8.1
هع وجود تفاوت ىسبْ بٓف بمداف الهىطقة حٓث تجاوزت ىسبة البطالة فْ  سبتهبرشٍري 

عمها وأف ىسب البطالة فْ هىطقة االورو بمغت . سبتهبرفْ شٍر  25.5%اسباىٓا عتبة 
ات قٓاسٓة   . سىة 25ٓتـ تسجٓمٍا هىذ لـ هستٓو

  العالهٓة لمهواد األساسٓة باستثىاء الطاقة حٓث تقّمص الهؤشر العاـ ألسعار تراجع األسعار
 . أكتوبرإلِ هوفِ  11.9%ٌذي الهواد بػ
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  هؤشر أسعار الهواد األساسٓة

 

 شٍر أكتوبر خاصة جراء تواصؿ التوترات الجٓوستراتٓجٓة  إلِ هوفِأسعار الطاقة  تذبذب
فْ هىطقة الشرؽ األوسط هف جٍة واىخفاض هستوى هخزوىات الخاـ بالوالٓات الهتحدة 

دوالر  111.7ولقد بمغ سعر البرهٓؿ برىت . األهٓركٓة بأكثر هها كاف هتوقع هف جٍة أخرى
دوالر  113.36ٍر سبتهبر وهعّدؿ دوالر فْ ش 113.05هقابؿ هعّدؿ  2012أكتوبر شٍر فْ 

 . فْ شٍر أوت

 (دوالر لمبرهٓؿ)تطور سعر الىفط 

 

  تراجع طفٓؼ لألسعار عىد االستٍالؾ فْ البمداف الهصىعة خاّصة ىتٓجة اىخفاض أسعار
 . الهواد األساسٓة
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  الدوالر إزاء العهالت الرئٓسٓة األخرى السٓها االورو والٓاف ؼتذبذب سعر صر. 

  عدـ استقرار هؤشرات أٌـ البورصات العالهٓة جراء تواصؿ الضبابٓة قْ أفاؽ االقتصادٓة
 . وهراجعة كبرى الهؤسسات لتوقعات ىتائجٍا ىحو االىخفاض

I-1-ii  2012النتائج المسجمة خالؿ األشير األولى مف سنة 

I-1-13  بتسجٓؿ هؤشرات آجابٓة عمِ هستوى االقتصاد  2012اتسهت الفترة األولِ هف سىة
الحقٓقْ بالرغـ هف تواصؿ الضغوط الهسّمطة عمِ التوازىات الهالٓة وخاصة العجز 

 .الجاري وهؤشر األسعار عىد االستٍالؾ

I-1-ii-1 النمو 

I-1-14 الهحمْ الىاتج تطور الجآرة السىة هف األولِ لمفترة األولٓة الىتائج خالؿ هف ٓبرز 
 بحساب القارة باألسعار 2.1% بىسبة 2012 سىة هف الثاىْ ثْالثال خالؿ اإلجهالْ
 الهحمْ الىاتج ىهوّ  بالتالْ وبمغ األوؿ الثالثْ خالؿ 4.6% هقابؿ السىوي االىزالؽ
 . السىة ٌذي هف األوؿ السداسْ خالؿ 3.3% ىسبة اإلجهالْ

 تطور الىاتج الثالثْ 

 السداسْ األوؿ الثاىْالثالثْ  الثالثْ األوؿ (بحساب االىزالؽ السىوي)
 4.0 3.9 4.0 الفالحة والصٓد البحري

 1.2- 5.2- 3.3 الصىاعات الهعهمٓة

 1.6- 2.9- 0.1- الصىاعات غٓر الهعهمٓة

 5.6 5.0 6.3 الخدهات

 3.3 2.1 4.6 الناتج المحمي االجمالي

I-1-15 ِرتكز ٌذا الهستوى هف الىهو أساسا عم  :ٓو

  هردي أساسا استرجاع الىشاط فْ قطاع  5.6%تطور ٌاـ لمىشاط فْ قطاع الخدهات بىسبة
السٓاحة وبدرجة أقؿ قطاع الىقؿ حٓث كاف لمتحسف الهمحوظ لموضع األهىْ واستقرار 
األوضاع السٓاسٓة واالجتهاعٓة فضال عف الجٍود الهبذولة لمىٍوض بالقطاع السٓاحْ 
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وتجدر اإلشارة فْ ٌذا السٓاؽ إلِ تطور . هردودٓة القطاع بصفة عاهة األثر االٓجابْ عمِ
هقابؿ اىخفاض حاّد بىسبة  2012إلِ هوفِ جواف  74.2%البٓتات الجهمٓة بىسؽ هطرد بمغ 

 .خالؿ ىفس الفترة هف السىة الهاضٓة %54.1

  اىخفاض القٓهة الهضافة فْ قطاع الصىاعات الهعهمٓة خالؿ السداسْ األوؿ هف ٌذي
باألسعار القارة ىتٓجة تراجع اإلىتاج عمِ هستوى القطاعات الهوجٍة  1.2%بة السىة بىس

لمتصدٓر حٓث اىخفضت القٓهة الهضافة فْ كؿ هف قطاعْ الىسٓج والهالبس والجد 
خالؿ السداسْ األوؿ  3.7%و 5.7%والصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة عمِ التوالْ بىسبة 

عمها وأف ٌذٓف القطاعٓف . رجْ الهوجً لتوىسبسبب تقمص الطمب الخا 2012هف سىة 
وتجدر اإلشارة إلِ . هف إجهالْ اإلىتاج فْ قطاع الصىاعات الهعهمٓة 40%ٓهثالف قرابة 

التوفؽ فْ تسجٓؿ ىهو آجابْ لمقٓهة الهضافة فْ قطاع الصىاعات الكٓهٓائٓة ىتٓجة عودة 
 . الىشاط فْ الحوض الهىجهْ

 جراء التراجع  1.6%ع الصىاعات غٓر الهعهمٓة بىسبة اىخفاض القٓهة الهضافة فْ قطا
خالؿ  7.7%الٍاـ لمىشاط فْ قطاع الهحروقات حٓث اىخفضت القٓهة الهضافة بىسبة 

 . الّسداسْ األوؿ

I-1-ii-2 االستثمار 

I-1-16 ٓبتسجٓؿ هؤشرات آجابٓة تىبؤ بتحسف الهجٍود  2012هف سىة  ةاتسهت الفترة الهىقض
و ها ٓتجمِ هف خالؿ  :االستثهاري ٌو

  خالؿ التسعة أشٍر األولِ هف السىة  15.9%ٓزادة ٌاهة فْ واردات هواد التجٍٓز بىسبة
 .2011خالؿ ىفس الفترة هف سىة  9.5%الجآرة هقابؿ اىخفاض بحوالْ 

  خالؿ الثهاىٓة أشٍر األولِ هف  11.3%تطور هبٓعات االسهىت فْ السوؽ الداخمٓة بىسبة
  .2011خالؿ ىفس الفترة هف سىة  7.8%السىة الجآرة هقابؿ اىخفاض بىسبة 

 ِهمفا لمتأٌٓؿ فْ القطاع الصىاعْ خالؿ التسعة أشٍر األولِ هف ٌذي  244 الهصادقة عم
 .د ـ 389السىة بقٓهة 

  فْ القطاع الصىاعْ خالؿ التسعة أشٍر األولِ هف  14.8%ارتفاع ىوآا االستثهار بىسبة
 .فْ قطاع الخدهات الهتصمة بالصىاعة 46.1%وارتفاعٍا بىسبة  2012سىة 
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  خالؿ التسعة أشٍر  26.6%ارتفاع همحوظ لحجـ االستثهارات الخارجٓة الهباشرة بىسبة
وقطاع ( 25%)د خاصة فْ قطاع الطاقة  ـ 1482.1األولِ هف السىة الجآرة لٓبمغ 

كها ارتفع عدد الهؤسسات الجدٓدة الهىتصبة خالؿ التسعة  .(25.6%)الصىاعات الهعهمٓة 
هّها  عهمٓة 147هؤسسة وبمغ عدد عهمٓات التوسعة  90أشٍر األولِ هف السىة الحالٓة إلِ 

 . هوطف شغؿ جدٓد 8428هّكف هف إحداث 

I-1-ii-3 التشغيؿ 

I-1-17 ْخالؿ هف خاصة ذلؾ ٓتجمِ هثمها 2012 سىة بالغة بعىآة التشغٓؿ هوضوع حظ : 

  هف ة طالبْ الشغؿتحسٓف تشغٓمٓإلِ  ٍٓدؼ الذي "العهؿ  عمِ التشجٓع " برىاهجإحداث 

ـ العمٓا الشٍادات حاهمْ فْ إطار شغؿ  عف البحث هسار فْ الفعمْ االىخراط عمِ وتحفٌٓز
 العهؿ الهؤجر أو العهؿ الهستقؿ

  هف  هؤسسات االقتصادٓةالإسىاد اهتٓاز جدٓد ٍٓدؼ إلِ التشجٓع عمِ االىتدابات داخؿ
خالؿ تخفٓض الهرابٓح الخاضعة لمجبآة وتكفؿ الدولة بهساٌهة األعراؼ فْ الىظاـ 
القاىوىْ لمضهاف اإلجىهاعْ بالىسبة لألجور الهدفوعة بعىواف االىتدابات الجدٓدة لطالبْ 
الشغؿ ألوؿ هرة هف قبؿ الهؤسسات العاهمة بالقطاعات الهىدرجة ضهف هجمة التشجٓع عمِ 

 31وسٓتواصؿ إلِ غآة  2012اىطمؽ العهؿ بٍذا اإلهتٓاز هىذ غرة افٓرؿ وقد . االستثهار
 .2013دٓسهبر 

  ْعادة ٌٓكمة الصىدوؽ الوطى الشروع فْ هراجعة البراهج والسٓاسات الىشٓطة لمتشغٓؿ، وا 
 .لمتشغٓؿ لربط تدخالتً بإحداث هواطف شغؿ قارة

  ذي ٓعتهد هقآٓس تتعمؽ بسف ال( 2012جواف )إصدار قاىوف االىتداب بالوظٓفة العهوهٓة
هف  %70الهترشح وسىة التخرج كشرطٓف أساسٓٓف لمدخوؿ إلِ الوظٓفة العهوهٓة بالىسبة لػ 

ستثىْ ٌذا ال. حسب الكفاءة البقٓة ٓقع اىتدابالهىتدبٓف فٓها  فئات ٓتـ اىتدابٍا  أربعقاىوف ٓو
الهتهتعٓف بالعفو التشٓرعْ العاـ و  عائالت شٍداء وجرحِ الثورةالهترشحٓف هف ٌْ و  آلٓا

قدهٓة وطبقا األ إلِالوظٓفة العهوهٓة وذلؾ استىادا  أسالؾالهترشحٓف فْ بعض و  والهعوقٓف
ىتظر أف ٓشهؿ ٌذا القاىوف  .بٍذي الفئاتالخاص  األساسْلهقتضٓات الىظاـ  ألؼ  25ٓو

طار جدٓد ٓتـ آىتدابٍـ تدٓرجٓا فْ القطاع العهوهْ إلِ هوفِ   . 2012سىة عاهؿ وا 
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 لطرح اإلشكالٓات وبمورة  تىظٓـ الهؤتهر الوطىْ حوؿ التشغٓؿ الذي ٓعد تظاٌرة ٌاهة
التوجٍات حوؿ التشغٓؿ إىخرطت فًٓ جهٓع األطراؼ هف سمط سٓاسٓة وخبراء وههثمٓف عف 
جراءات آىٓة لمىٍوض بالتشغٓؿ، هف  الهجتهع الهدىْ وأفضِ إلِ إقتراح خطة عهمٓة وا 

لِ ضبط  .هالهح إستراتٓجٓة هتوسطة الهدى فْ ٌذا الهجاؿ، هف ىاحٓة أخرى ىاحٓة، وا 

I-1-18  تعّٓف التأكٓد، هف جٍة أخرى، أف سوؽ الشغؿ شٍدت هع هطمع السىة الحالٓة ٓو
ة  1.3بوادر إٓجابٓة هثمها ٓتبّٓف ذلؾ هف خالؿ تراجع ىسبة البطالة بػ فْ ىقطة هائٓو

و اىخفاض  2011األخٓرة هف سىة  هف ٌذي السىة هقارىة بالثالثٓة الثاىٓةالثالثٓة  ٌو
 .2012ٓىتظر أف ٓتواصؿ إلِ هوفِ سىة 

I-1-19  ْشة وتستدع وقد تسىِ تحقٓؽ ٌذي الىتائج، التْ تبقِ، عمِ أٌهٓتٍا، ىسبٓة ٌو
الهثابرة والثبات عمِ الىٍج اإلصالحْ، بفضؿ تركٓز الجٍود هف أجؿ الهحافظة 
عمِ هواطف الشغؿ وهساىدة القطاعات التْ شٍدت اضطرابات وتىشٓط الحركة 

خ اإلجتهاعْ الذي تحسىت اإلقتصادٓة وذلؾ عالوة عمِ الحفاظ عمِ سالهة الهىا
هقارىة هع ىفس الفترة هف السىة  2012أشٍر األولِ هف سىة  التسعةهؤشراتً خالؿ 
 : الهىقضٓة كأتْ

  ؛ %8اىخفاض عدد اإلضرابات بىسبة 

  ْ؛ %6تراجع عدد الهؤسسات التْ شٍدت إضرابات بحوال 

  ؛ %19تراجع عدد العهاؿ الهشاركٓف فْ اإلضرابات بىسبة 

 19األٓاـ الضائعة بسبب اإلضرابات بىسبة  تقمص عدد%. 

I-1-ii-4 الخارجية التجارة 

I-1-21  ىهوا طفٓفا لصادرات 2012أشٍر األولِ هف سىة  العشرةشٍدت الهبادالت التجآرة خالؿ 
باألسعار الجآرة فْ حٓف  % 13.5هقابؿ ارتفاع همحوظ لمواردات بىسبة  %3.9 بىسبة السمع

 ةعمِ التوالْ ارتفاعا بىسب 2011سجمت الصادرات والواردات خالؿ ىفس الفترة هف سىة 
د  ـ 9889.5وقد أدت ٌذي التطورات إلِ تفاقـ العجز التجاري الذي بمغ . %6.3و 8.8%

واىخفاض ىسبة التغطٓة  هف السىة الهاضٓة ِاألول أشٍر عشرةالد خالؿ  ـ 6934.8هقابؿ 
  .%68.8لتبمغ هف الىقاط  6.3ػب
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I-1-21 وهف أبرز الىتائج الهسجمة عمِ هستوى الصادرات: 

  هف  ِاألول أشٍر عشرةخالؿ ال %8.8هقابؿ  %19.9ارتفاع صادرات قطاع الطاقة بىسبة
عزى ٌذا التطور باألساس إلِ. 2011سىة  الٓزادة الٍاهة فْ هبٓعات الهواد الهكررة بعد  ٓو

مٓة    .2011استئىاؼ هصفاة بىزرت لىشاطٍا ابتداء هف جٓو
 خالؿ ىفس  %28.1هقابؿ اىخفاض ب %21.6 ارتفاع صادرات قطاع الفسفاط والكٓهٓاء بىسبة

عود ٌذا التحسف باألساس إلِ ارتفاع هبٓعات كؿ هف . 2011الفترة هف سىة  ورفٓع  D.A.Pٓو
 . %38.3و %33.7لفسفاط عمِ التوالْ بىسب ا

  هسجمة  %17.5هقابؿ  %3.3تطور صادرات قطاع الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة بىسبة
وذلؾ بالعالقة هع استقرار صادرات الصىاعات  2011هف سىة أشٍر األولِ  عشرةالخالؿ 

 .الكٍربائٓة وارتفاع صادرات الصىاعات الهٓكاىٓكٓة وهعدات الىقؿ
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 خالؿ  %42.4هبٓعات قطاع الفالحة والصىاعات الغذائٓة هقابؿ ارتفاع بىسبة  اىخفاض
 . هف السىة الهاضٓة ِاألول أشٍر لعشرةا

  خالؿ ىفس  %7.5 هقابؿ ارتفاع بىسبة %9باىخفاض هبٓعات قطاع الىسٓج والهالبس والجمد
ىتٓجة تراجع صادرات كؿ هف الهالبس الجاٌزة واألحذٓة عمِ التوالْ  2011 الفترة هف سىة

  .%4.2و %11 بىسبة

I-1-22  هف السىة الحالٓة بارتفاع  ِاألول أشٍر عشرةالأها عمِ هستوى الواردات، فقد اتسهت
 :واردات جهٓع الهواد حٓث تـ تسجٓؿ

  خالؿ ىفس الفترة هف  %30.9هقابؿ ارتفاع ب %29.5ٓزادة ٌاهة لواردات هواد الطاقة بىسبة
عزى ذلؾ باألساس الرتفاع واردات الغاز الطبٓعْ والىفط الخاـ عمها وأىً لـ  2011سىة  ٓو

ٓتـ استٓراد ٌذي الهادة خالؿ السبعة أشٍر األولِ هف السىة الفارطة ىظرا لتوقؼ هصفاة 
 . بىزرت عف الىشاط طواؿ تمؾ الفترة

  هقابؿ شبً استقرار خالؿ ىفس الفترة  %13.7بارتفاع ٌاـ فْ واردات الهواد االستٍالكٓة
عود ذلؾ باألساس إلِ ارتفاع واردات الشاحىات والسٓارات السٓاحٓة  2011هف سىة  ٓو

بالعالقة هع تزآد حجـ  %232.1و %51.2و %64عمِ التوالْ بىسبة والهعدات األخرى 
 .االستثهارات فْ هجاؿ الىقؿ

 عشرةالخالؿ  %9.3هقابؿ اىخفاض بىسبة  %14ارتفاع ٌاـ فْ واردات هواد التجٍٓز ب 
 .بالعالقة هع استحثاث ىسؽ االستثهار 2011ِ هف سىة األول أشٍر

  خالؿ ىفس الفترة هف السىة  %39هقابؿ  %9.3ٓزادة فْ واردات الهواد الغذائٓة بىسبة
 %21.4الفارطة بالعالقة هع ارتفاع واردات القهح الصمب والشعٓر عمِ التوالْ بىسبة 

 %7.2ػالٓزوت الىباتٓة والسكر عمِ التوالْ بو واىخفاض واردات كؿ هف القهح المٓف  %49.8و
 .%25.1و %16.2و

  عشرةالخالؿ  %7.3هقابؿ  %6.6ارتفاع واردات الهواد األولٓة والىصؼ الهصىعة بىسبة 
 .2011هف سىة  ِاألول أشٍر

I-1-23  القطاع الهوّجً كمٓا لمتصدٓر شٍد وفٓها ٓتعمؽ بٍٓكمة الهبادالت حسب الىظاـ التجاري فقد
ٓعكس التأثٓر الهباشر عمِ هستوى الصادرات  %2.3فْ أدائً لٓسجؿ اىخفاضا بػتراجعا 

حٓث تـ تسجٓؿ اىخفاض  لتراجع الىشاط االقتصادي فْ هىطقة األورو عمِ ىشاط التصدٓر
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فْ هبٓعات قطاعْ الىسٓج والهالبس والجمد والفالحة والهواد الغذائٓة عمِ التوالْ بىسبة 
 2011خالؿ ىفس الفترة هف سىة  %101.2و %7.3هقابؿ ارتفاعٍا ب %11.2و 9.1%

هقابؿ  %1.7)وتراجع ىسؽ تطور هبٓعات قطاع الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة 
هقابؿ ارتفاع  % 2.6أها عمِ هستوى الواردات فقد شٍد القطاع اىخفاضا بىسبة  (.23.5%
فباستثىاء قطاع الصىاعات . الهىقضٓةسىة الهف  ِاألول أشٍر العشرةخالؿ  %15.1ب

عرفت جؿ القطاعات اىخفاضا  استقرارا فْ أدائً، شبً الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة الذي سجؿ
  .فْ وارداتٍا خالؿ ٌذي الفترة

I-1-24 ْ  ارتفاعا 2012 سىة هف ِاألول أشٍر العشرة خالؿ العاـ الىظاـ سجؿ الهقابؿ وف
 الصادرات اىخفاض هقابؿ %21.4و %15.7 بىسبة التوالْ عمِ والواردات لمصادرات

 .2011 سىة هف الفترة ىفس خالؿ %2.5 بىسبة الواردات ارتفاعو  %4.5 بىسبة
I-1-25 ِ  قطاع باستثىاء هبٓعاتٍا فْ تحسىا القطاعات جؿ شٍدت الصادرات هستوى فعم

 ارتفاعٍا هقابؿ %4.8 بىسبة صادراتً اىخفضت الذي والجمد والهالبس الىسٓج
 تـ فقد لمواردات بالىسبة أها. 2011 سىة هف األولِ أشٍر العشرة خالؿ %15.5ػب

  .الحالٓة سىةال هف ِاألول أشٍر العشرة خالؿ الهواد جهٓع فْ ارتفاع تسجٓؿ

I-1-ii-5 الدولة  ميزانية 

I-1-26 ضهف األٌداؼ الهرسوهة بهىواؿ التىهٓة  2012سىة لتىفٓذ هٓزاىٓة الدولة  ٓىصٍر
وتعٓزز التىهٓة االجتهاعٓة والبشٓرة فضال  والراهٓة إلِ دعـ ىسؽ الحركة االقتصادٓة

ف  عف تأهٓف سالهة التوازىات الجهمّٓة باعتبار الضغوطات الهسجمة عمِ الهستٓو
 . الوطىْ والدولْ

I-1-27 األشٍر ىتائج هرضٓة إجهاال  تسعةسجمت الهالٓة العهوهٓة خالؿ ال ،وفْ ٌذا اإلطار
 %68حٓث بمغت ىسبة االىجاز  وذلؾ بالهقارىة هع تقدٓرات قاىوف الهالٓة التكهٓمْ

 .عمِ هستوى إجهالْ اإلىفاؽ %57عمِ هستوى الهوارد الهالٓة الذاتٓة و
I-1-28 سبتهبرِ شٍر بمغت االستخالصات الجهمٓة إلِ هوف فبخصوص الهوارد الذاتٓة 

هقدرة بقاىوف الهالٓة  %18.2هقابؿ  %15.8هسجمة بذلؾ ىسبة ىهّو تعادؿ  د ـ 13291
ىجاز فْ إهسجمة بذلؾ ىسبة  د ـ 11111ها قدري  التكهٓمْ، وبمغت الهداخٓؿ الجبائٓة

هقارىة هع تقدٓرات قاىوف الهالٓة التكهٓمْ، أها عمِ هستوى الهداخٓؿ  %76.3حدود 
وذلؾ بالعالقة هع ضعؼ استخالص  %43غٓر الجبائٓة فمـ تبمغ ىسبة االىجاز سوى 
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قاىوف الهالٓة  هقابؿ تقدٓرات د ـ 159اىحصرت فْ حدود و  الهداخٓؿ االستثىائٓة
تحقٓؽ ٌذي التقدٓرات أف ٓىعكس وهف شأف عدـ  .د ـ 3250التكهٓمْ الذي راٌف عمِ 

ؿ  .عمِ عجز الهٓزاىٓة الهىتطر وبذلؾ عمِ حاجٓات التهٓو
I-1-29 هوفِ لِإ د ـ 12319 الدٓف أصؿ اعتبار دوف الهدفوعة الىفقات بمغت وبالتوازي 

 فْ الهسجمة الٓزادة هف أساسا تتأتِ %54.5 تعادؿ ىجازإ ىسبة هسجمة 2012 سبتهبر
 هقارىة %21بػ تراجعا التىهٓة ىفقات سجمت حٓف فْ ،%2 بحوالْ التصرؼ ىفقات
هحتسبة دوف اعتبار ) %32.5 حدود فْ تىفٓذ وىسبة 2011 سىة هف الفترة بىفس

 .(االعتهادات الهرصودة بالهٓزاىٓة التكهٓمٓة وغٓر الهوزعة

 : الجياز المالي

I-1-31  تباطؤا فْ  2012الجٍاز الهالْ خالؿ التسعة األشٍر األولِ هف سىة  توازفسجؿ
فْ ىفس الفترة  %6.1هقابؿ  %5.1التْ ازدادت بىسبة ( 3ف)ىسؽ ىهّو الكتمة الىقدٓة 

هف السىة الهىقضٓة وذلؾ ىتٓجة األثر الهتبآف لتراجع الهستحقات الصافٓة عمِ 
الخارج وتطور كؿ هف الهستحقات الصافٓة عمِ الدولة والهساعدات الههىوحة 

هقابؿ  %7.3و 6.7%لعادي حٓث سجمت عمِ التوالْ لالقتصاد بىسؽ دوف الهستوى ا
 .2011خالؿ ىفس الفترة هف سىة  %11.2و 15.2%

I-1-ii-6 األسعػار 

I-1-31  خالؿ التسعة أشٍر األولِ هف  5.5%ارتفع هؤشر أسعار االستٍالؾ العائمْ بهعدؿ
و هستوى ٓعتبر خ 3.3%هقابؿ  2012سىة  الؿ ىفس الفترة هف السىة الهاضٓة ٌو

ف  الهؤشر خالؿ ٌذا  تطورو . كاف ٓشٍد شبً استقرار هىذ شٍر أفٓرؿهرتفعا ىسبٓا وا 
با ىفس الىسؽ الهسجؿ  0.7%شٍر سبتهبر بىسبة  و تقٓر بحساب التغٓرات الشٍٓرة ٌو

التراجع الطفٓؼ ألسعار الهواد وذلؾ ىتٓجة خالؿ ىفس الشٍر هف السىة الهاضٓة 
 . هصالح الهختصةالغذائٓة الطازجة وىجاعة الهراقبة والهتابعة الدوٓرة لم

I-1-32  ْوتتضهف ٌذي الٓزادة بالخصوص ارتفاعا ٌاها ألسعار الهواد الحّرة التْ تهّثؿ حوال
 . ثمثْ السمة الهكوىة لهجهؿ الهواد االستٍالكٓة
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 تطور هؤشر األسعار حسب ىظاـ التسعٓرة

 2012 2011 أشير األولىالتسعة 

 7.1 4.3 الهواد الحرة

 2.2 1.0 الهواد الهؤطرة

 5.5 3.3 المجموع

I-1-33  خالؿ التسعة أشٍر األولِ  7.5%ٌذا وارتفع هؤشر أسعار الهواد الغذائٓة بىسبة
  .2011خالؿ ىفس الفترة هف سىة  3.2%هقابؿ 

 حسب هجهوعات الهواد األسعارهؤشر تطور 

 

I-1-iii  2012النتائج المنتظرة لكامؿ سنة  

I-1-34  برز  وخاصة ها 2012اىطالقا هف الىتائج الهسجمة خالؿ األشٍر األولِ هف سىة
هف اىتعاشة لمىشاط االقتصادي بفضؿ استرجاع دٓىاهٓكٓة خالؿ الفترة الهىقضٓة 

والهىاجـ والهحروقات وتواصؿ الىتائج االٓجابٓة لمقطاع  السٓاحة والىقؿات قطاع
تـ ، اصة فْ القطاعات الهوجٍة لمتصدٓرخ تقمص اإلىتاج الصىاعْالفالحْ هقابؿ 

عمقة بكاهؿ السىة عمِ أساس تحقٓؽ ىهّو آجابْ والهحافظة تحٓٓف التقدٓرات الهت
ات هقبولة عهوها  .عمِ التوازىات الجهمٓة لالقتصاد فْ هستٓو

I-1-35  فْ  2012وتتهثؿ الىتائج الهىتظرة لسىة: 
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  باألسعار القارة ىتٓجة  3.5%الىاتج الهحمْ اإلجهالْ بىسبة تطور : النموعمِ هستوى
مهىاخ التدٓرجٓة ل ستعادةاالاسترجاع الىشاط فْ عدد هف القطاعات الهىتجة بفضؿ 

تضهف ٌذا الهستوى هف الىهو ارتفاع . االقتصادي واألهىْ الهالئهٓف لتسٓرع وتٓرة اإلىتاج ٓو
وظة همحالٓزادة بفضؿ ال 4.1%القٓهة الهضافة فْ قطاع الفالحة والصٓد البحري بىسبة 

بتطور  2012كها تتسـ سىة . (همٓوف قىطار 22.7) السّٓها فْ قطاع الحبوب لإلىتاج الفالحْ
ْ ىسبة تفوؽ ىسبة تطور الىاتج  4.1%همحوظ لمقٓهة الهضافة فْ قطاع الخدهات بىسبة  ٌو

الهحمْ اإلجهالْ بفضؿ التطور االٓجابْ لمقٓهة الهضافة فْ قطاعْ السٓاحة والىقؿ عمِ 
إضافة إلِ ىهو القٓهة الهضافة فْ قطاع الصىاعات غٓر  5%و 8%سبة التوالْ بى

وفْ . هتأتٓة أساسا هف استرجاع الىشاط فْ كّؿ هكوىات القطاع 6.5%الهعهمٓة بىسبة 
الهقابؿ ٓىتظر أف تسجؿ القٓهة الهضافة فْ قطاع الصىاعات الهعهمٓة شبً استقرار جراء 

 . ىهو القطاعات الهصدرةهوجً لتوىس عمِ ىسؽ لتأثٓر السمبْ لتقّمص الطمب الخارجْ الا

  باألسعار الجآرة لٓرتفع  13.5%تطور االستثهار الجهمْ بىسبة : االستثمارعمِ هستوى
تضّهف . هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ 22.4%ها ٓعادؿ  د ـ 15986.6حجـ االستثهار إلِ  ٓو

ٓخصص القسط س هٓزاىٓة الدولةلالستثهارات العهوهٓة بعىواف هساٌهة هرضٓة ٌذا الهستوى 
ة لمجٍات الداخمٓة والتْ تـّ ضبطٍا وفؽ هقاربة ٍا األوفر هى لتغطٓة الحاجٓات التىهٓو

االعتبار الخصائص فْ تشاركٓة وتوٓزعٍا حسب هفاتٓح تستىد إلِ هعآٓر عمهٓة تأخذ 
ة وستشهؿ هشآرع االستثهار العهوهْ لٍذي السى. االقتصادٓة واالجتهاعٓة لكؿ جٍة

بالخصوص دعـ البىٓة األساسٓة والهرافؽ الجهاعٓة السٓها تدعٓـ شبكة الطرقات وتهدٓد 
الطرقات السٓارة ىحو راس جدٓر وبوسالـ وتوسٓع وتبمٓط الهسالؾ الفالحٓة بهختمؼ الوالٓات 

ة بػ اوكذلؾ إىجاز هى هعتهدٓة  90طؽ صىاعٓة جدٓدة واىطالؽ اىجاز هشآرع التىهٓة الجٍٓو
ة وحفر  جدٓدة إلِ جاىب هشآرع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة وتوسٓع وتٍٓئة الهىاطؽ السقٓو

ؿ والربط فٓها بٓف السدود كها سٓتـّ . أبار العهٓقة وهواصمة إىجاز هشآرع السدود والتحٓو
ىجاز هحطات  تىفٓذ هشآرع حهآة الهدف هف الفٓضاىات وبراهج تٍذٓب األحٓاء الشعبٓة وا 

فْ إىجاز برىاهج خصوصْ لمسكف االجتهاعْ إلِ جاىب تدعٓـ هىشآت التطٍٓر والشروع 
 .التعمٓـ العالْ والخدهات الجاهعٓة والتربٓة والصحة والثقافة والخدهات االجتهاعٓة

  فْ الىسؽ  االهبادالت تبآى عىصريأف ٓسجؿ  ٓىتظر :الدفوعات الخارجيةعمِ هستوى
تسجؿ فٓها  2011سىة % 0.5هقابؿ  %9.1صادرات السمع والخدهات بىسبة  ىهوحٓث ست

ادة بىسبة  وعمِ ٌذا . 2011تـّ تسجٓمٍا سىة  %4.5هقابؿ  %9واردات الخٓرات والخدهات ٓز
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د فْ سىة  ـ 4750د هقابؿ  ـ 5146.5األساس، سٓبمغ العجز التجاري لمسمع والخدهات 
با ىفس الىسبة الهسجمة سىة % 86.8 ىحوها ٓهثؿ ىسبة تغطٓة بػ 2011 ْ تقٓر  .2011ٌو

ابالىظر إلِ و  التطور الهرتقب لتفادي تفاقـ العجز التجاري وكذلؾ  اإلجراءات التْ تـ إقراٌر
لهٓزاف الخدهات وخاصة تواصؿ اىتعاشة القطاع السٓاحْ ورجوعً التدٓرجْ إلِ الىسؽ 

الت الجآرة وال ذي ٓفترض ٓزادة فْ حجـ الفوائد العادي وكذلؾ تطور هٓزاف العواهؿ والتحٓو
وتمؾ الهىتظرة  2011الهوظفة عمِ الدٓف الخارجْ باعتبار السحوبات الٍاهة الهسجمة سىة 

الت التوىسٓٓف بالخارج 2012لسىة  ٓىتظر أف ٓتوسع العجز الجاري  وكذلؾ ارتفاع قٓهة تحٓو
سّجمت  %7.3هقابؿ  2012هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ سىة  7.4% لٓبمغلمهدفوعات الخارجٓة 

  .2011سىة 

I-1-36  ؿالهحته هف يذال الجاري العجز تفاقـ لتفادي ٌااتخاذ تـ التْ اإلجراءات تتضهفو 
 : فْ الوتٓرة ىفس عمِ الخارجٓة الهبادالت تطور تواصؿ اذا %8 ىسبة ٓتجاوز أف

 ;الواردات عبرترشيد اجراءات ل

  ْآلٓػػػػةوتحدٓػػػػد  2013و 2012التحدٓػػػػد الفعمػػػػْ لمقػػػػروض االسػػػػتٍالكٓة خػػػػالؿ سػػػػىت 
 ؛قروض االستٍالؾ التقمٓص هف إسىادتجبر البىوؾ عمِ 

 ْػؿ اقتىػاء السػٓارات فػ ػؿ البىكػْ القصػوى لتهٓو ، %60حػدود  هراجعة حصة التهٓو
 ؛2013و 2012وذلؾ بالىسبة لسىتْ 

 ؛ترشٓد توٓرد السٓارات السٓاحٓة 

  الهؤسسػػات إرجػػاء تجسػػٓـ شػػراءات الهىتجػػات الهػػوردة وغٓػػر الضػػروٓرة، هػػف قبػػؿ
 ؛العهوهٓة، غٓر الهرتبطة باالستثهار

  دعػػػوة البىػػػؾ الهركػػػزي إلصػػػدار هىشػػػور لحػػػث الهػػػوردٓف عمػػػِ اسػػػتعهاؿ العهػػػالت
جػػوء عمػػِ السػػوؽ الىقدٓػػة مالهودعػػة عمػػِ ذهػػتٍـ لػػدى الوسػػطاء الهقبػػولٓف قبػػؿ ال

 ؛لشراء العهالت

 ات؛حسب و  تسمٓـ التراخٓص حسب الهوارد الهتوفرة  األولٓو

  االسػػػػتخالص الهسػػػػبؽ لمػػػػواردات والتعجٓػػػػؿ فػػػػْ إرجػػػػاع هحاصػػػػٓؿ تحدٓػػػػد ىسػػػػبة
 ؛الصادرات، وذلؾ حالة بحالة
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  إلػػزاـ البىػػوؾ بالتقٓػػد بالهعػػآٓر الهتعمقػػة بالهكشػػوفات البىكٓػػة لمشػػركات الهضػػبوطة
 ؛شٍر هف رقـ الهعاهالتو  ٓـو 15بٓف 

 ;تشجيع الصادرات مف خالؿاجراءات ل

  ِات إل أٓاـ عمِ األكثر بها فٍٓا فتػرة الهكػوث  4التخفٓض فْ هدة هكوث الحآو
 ؛عمِ هتف الباخرة فْ اىتظار التفٓرغ

 ػػد  تفعٓػػؿ الهىظوهػػة االلكتروىٓػػة لمقٓػػاـ بػػإجراءات الىقػػؿ الػػدولْ لمبضػػائع عىػػد التوٓر
ػة لكػؿ الهتعػاهمٓف( إضبارة الىقػؿ) والتصدٓر  تشػجٓع و  والتػدرج ىحػو جعمٍػا إجبآر

 ؛الربط بتعٓرفات رهٓزة

 ػػات الهعػػدة لمتصػػدٓر إلػػِ هػػا بعػػد السػػاعة الواحػػدة  تواصػػؿ عهمٓػػات شػػحف الحآو
 ؛صباحا عىد االقتضاء

  ف خمٓػػة لػػدى الشػػركة التوىسػػٓة لمشػػحف والترصػػٓؼ لهتابعػػة عهمٓػػات التصػػدٓر تكػػٓو
هتواصػػػػػمة بهٓىػػػػػاء رادس والتىسػػػػػٓؽ هػػػػػع خمٓػػػػػة هسػػػػػاىدة التصػػػػػدٓر الهزهػػػػػع  بصػػػػػفة
 ؛احداثٍا

 ة الهىتظهة لشحف التوجً ىحو الرحالت البضائع ىحو دوؿ الخمٓج هع دعػوة  الجٓو
ػػػا السػػػتغالؿ ٌػػػذي  هٍىٓػػػْ قطاعػػػات أخػػػرى كالىسػػػٓج والهىتجػػػات اإللكتروىٓػػػة وغٌٓر

 ؛الرحالت التفاضمٓة والتهركز فْ ٌذي األسواؽ

  تىظػػٓـ ورشػػػة عهػػػؿ حػػوؿ الىقػػػؿ الجػػػوي ىحػػػو األسػػواؽ الخمٓجٓػػػة لتػػػدارس هختمػػػؼ
لىقػػػؿ والكمفػػػة وطاقػػػة الصػػػعوبات التػػػْ ٓعػػػاىْ هىٍػػػا القطػػػاع عمػػػِ هسػػػتوى طاقػػػة ا

ػػػػا لتحدٓػػػػػد هىٍجٓػػػػة عهػػػػػؿ لمهواسػػػػػـ  ػػػػػدي والهسػػػػائؿ الموجسػػػػػتٓة وغٌٓر الخػػػػزف التبٓر
 ؛التصدٓٓرة القادهة

 ؛وضع آلٓة لتأهٓف الصادرات عمِ أسواؽ افٓرقٓة هستٍدفة جدٓدة وحرفاء جدد 

  ج فػْ األسػواؽ هراجعة ىسب الدعـ فْ اتجػاي الترفٓػع بالىسػبة لالستكشػاؼ والتػرٓو
قٓػػػػة  ة الغٓػػػػر اإلفٓر واألسػػػػواؽ الخمٓجٓػػػػة وعػػػػدد هػػػػف األسػػػػواؽ األوروبٓػػػػة وأسػػػػٓٓو
 ؛التقمٓدٓة

  تهدٓػػػػػد تػػػػػدخالت صػػػػػىدوؽ اقتحػػػػػاـ األسػػػػػواؽ الخارجٓػػػػػة(FAMEX ) بتخصػػػػػٓص
( خػػدهات%50سػػمع و %50)هؤسسػػة  200لتقػػدٓـ الهسػػاعدات لػػػ د ـ 10اعتهػػادات بػػػ

ع األسواؽ الخارجٓة  ؛بها ٓدعـ التوجً ىحو تىٓو
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  ر هػف خػالؿ ( Finance Dhamen)تػدخالت صػىدوؽ الضػهاف الهػالْ تهدٓد وتطٓو
د  ـ 1 دٓىػػار إلػػِ 750 000 الترفٓػػع فػػْ سػػقؼ القػػروض الهضػػهوىة لمخٓػػرات هػػف

 2 د هع الترفٓع فْ اعتهادات الصىدوؽ بػ ـ 1دٓىار إلِ  200 000 والخدهات هف
وبهػػا ٓضػػهف فػػْ جهٓػػع الحػػاالت لمصػػىدوؽ تحهػػؿ هصػػآرفً  همٓػػوف دٓىػػار 3إلػػِ 

 التغطٓة التأهٓىٓة اإلضافٓة؛و 

  وضػػػع خطػػػوط قػػػروض (lignes de crédits ) قٓػػػة ػػػد بعػػػض األسػػػواؽ اإلفٓر لتزٓو
 ؛بهىتجات وطىٓة

  تٓسػػػػٓر إجػػػػراءات الحصػػػػوؿ عمػػػػِ تأشػػػػٓرة بالىسػػػػبة لألفارقػػػػة القػػػػادهٓف لمتػػػػداوي أو
هصػػػحة أو هؤسسػػػة )لمتعمػػػٓـ العػػػالْ هػػػع اقتػػػراح تهكػػػٓف الجٍػػػة التوىسػػػٓة الهىتفعػػػة

ىٓة  ؛القٓاـ بدور الضاهف هف( تكٓو

  قٓػػػة وتحسػػػٓف تػػػواتر ػػػة جدٓػػػدة فػػػْ اتجػػػاي بعػػػض العواصػػػـ اإلفٓر فػػػتح خطػػػوط جٓو
 ؛الخطوط الحالٓة

  ببمػػداف هختػػارة ( هعمقػػات اشػػٍآرة/ وهضػػات / إعالىػػات )القٓػػاـ بحهمػػة إعالهٓػػة
ج لتػػوىس كوجٍػػة  ػػد إشػػعاع صػػورة الػػبالد والتػػرٓو كػػا لهٓز قٓػػا وأهٓر فٓر هػػف أوروبػػا وا 

 ؛الخدهاتههٓزة لتصدٓر 

  تكثٓؼ الهشاركة فْ الهعارض والصػالوىات الهتخّصصػة بالخػارج وتىظػٓـ بعثػات
 ؛أصحاب األعهاؿ

  هعػػرض ذا بعػػد إقمٓهػػْ )تىظػػٓـ الصػػالوف الػػدولْ الهتخصػػص لتصػػدٓر الخػػدهات
 ؛بتوىس( ودولْ

 تحسٓف اإلجراءات والخدهات بالهواىئ التجآرة وخاصة بهٓىاء رادس.  

  بالخصوص  2012لسىة  الهٓزاىٓة الىتائج الهرتقبة لتىفٓذ تتضهفالدولة  هٓزاىٓةعمِ هستوى و
د هقدرة بقاىوف  ـ 25401د هقابؿ  ـ 25551ارتفاع الحجـ الجهمْ لهوارد الهٓزاىٓة لتبمغ 

وذلؾ عمِ أساس ارتفاع حاجٓات اإلىفاؽ العهوهْ السٓها هىٍا  2012الهالٓة التكهٓمْ لسىة 
ا  ـ 1018ىحو ىفقات الدعـ التْ ستزداد ب د  ـ 2837.5د هقابؿ  ـ 4226د وقٓهة جهمٓة قدٌر

د باعتبار  ـ 8847هقدرة بقاىوف الهالٓة األولْ وٓزادة ىفقات األجور والهرتبات لتبمغ 
د باعتبار القروض  ـ 5514االىتدابات اإلضافٓة إلِ جاىب الترفٓع فْ ىفقات التىهٓة لتبمغ 
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د عمِ أساس تغطٓة الهشآرع الهتواصمة  ـ 175الهحالة لمهؤسسات العهوهٓة بقٓهة 
 .واالستثهارات الجدٓدة بالجٍات الداخمٓة

  الهٓزاىٓة شهمت التعدٓالت ٓزادة الهوارد الذاتٓة لمهٓزاىٓة لترتفع إلِ  هواردوعمِ هستوى
عمِ أساس تعبئة  2012التكهٓمْ لسىة  ةد هقدرة بقاىوف الهالٓ ـ 19644د هقابؿ  ـ 19740

د فٓها قّدرت هوارد  ـ 15170د وتعبئة هوارد جبائٓة بقٓهة  ـ 4570هوارد غٓر جبائٓة بقٓهة 
د هقدرة ضهف قاىوف  ـ 5757د هقابؿ  ـ 5811االقتراض العهوهْ وهوارد الخٓزىة الصافٓة بػػػ 

ٓة فْ حدود وعمِ ٌذا األساس ٓتوقع أف ٓىحصر عجز الهٓزاى. 2012الهالٓة التكهٓمْ لسىة 
 %46.1هف الىاتج الهضهىة بقاىوف الهالٓة التكهٓمْ فٓها ستبمغ ىسبة الدٓف العهوهْ % 6.6

 .2011فْ سىة  %44هقابؿ  2012هف الىاتج فْ هوفِ سىة 

  ِالىتائج الهسجمة خالؿ األشٍر األولِ هف سىة  عمِ أساس: الجٍاز الهالْ هستوىوعم
وقعات كاهؿ السىة فْ ىسؽ االىتاج واالستثهار والتطورات الحاصمة بالىظر الِ ت 2012

بىسبة ( 3ف)ووضعٓة هٓزاف الهدفوعات، ٓىتظر أف تتطور الكتمة الىقدٓة بهفٍوهٍا الواسع
 %4.4بىسبة ( 2ف-3ف)، وبالتالْ ٓتوقع أف تزداد الكتمة2011فْ سىة  %9.1هقابؿ  8.6%

 .وذلؾ باعتبار الىسؽ الهتوقع فْ هوارد االدخار

الهقابؿ، ٓتوقع أف تسجؿ استعهاالت الجٍاز الهالْ تباطؤا فْ الهستحقات الصافٓة وفْ 
هسجمة  13.4هقابؿ  %9.6بىسبة  عمِ الدولة والهساعدات لالقتصاد التْ ٓىتظر أف تتطور

أّها بالىسبة لمهستحقات الصافٓة عمِ الخارج فٓىتظر أف تزداد بقٓهة . خالؿ السىة الهىقضٓة
خاصة هع تزآد الضغوطات عمِ  قة هع حاصؿ هٓزاف الهدفوعاتوذلؾ بالعال د ـ 87

 . الهٓزاف التجاري وتطور تدفقات رؤوس األهواؿ الخارجٓة

 خالؿ  5.5%تطّور هؤشر أسعار االستٍالؾ العائمْ بهعّدؿ : عمِ هستوى تطور األسعار
عدد هف أسعار  بسبب االرتفاع الهمحوظ ألسعار الهواد الغذائٓة وأٓضا الٓزادة فْ 2012سىة 

 .الهواد الهؤطرة عمِ غرار الهحروقات





 

49 

I.2 الثاني اب ػالب 

 2013منػواؿ التنمية لسنة 
I-2-1  ات العهؿ التىهوي لسىة تسٓرع ْ االقتصاد الوطىْ و تثبٓت تعاففْ  2013تتهثؿ أولٓو

ر ٌٓكمة االقتصاد وتعهٓؽ االىدهاج فْ  وتٓرة الىهوّ  باإلضافة إلِ الشروع فْ تطٓو
شٓدة وتعٓزز التأسٓس لهقوهات الحوكهة الر  الدورة االقتصادٓة العالهٓة فضال عف

الِ جاىب الشروع  أسس الشفافٓة ودعـ هىظوهة التشغٓؿ وتكٓرس الرقْ االجتهاعْ
ة تستىد إلِ هعرفة فْ استىباط السبؿ الكفٓمة بإرساء  هقاربة هتجددة لمتىهٓة الجٍٓو

جٓدة لإلهكاىٓات البشٓرة والطبٓعٓة التْ تزخر بٍا الجٍات بٍدؼ رسـ السٓاسات 
ا أف تثهف الطاقات الكاهىة بكّؿ جٍة وتسٍـ بالتالْ فْ تحقٓؽ الهالئهة التْ هف شأىٍ

  .تىهٓة أكثر توازف
I-2-2  وهف ٌذا الهىطمؽ، ستشٍد السىة القادهة هواصمة تعهٓؽ هسار اإلصالحات القائهة

والشروع فْ إرساء جٓؿ جدٓد هف اإلصالحات الٍٓكمٓة بٍدؼ تكٓرس هقوهات 
آرة الهسداة فْ هختمؼ الهٓادٓف الحوكهة الرشٓدة وتحسٓف جودة الخدهات اإلد

ر هىاخ األعهاؿ وتىقٓتً هف الهعوقات التْ حالت دوف تحٓرر الهبادرة  وتطٓو
ر براهج وآلٓات التشغٓؿ باإلضافة إلِ  واستحثاث ىسؽ االستثهار الخاص وتطٓو

 .هجابٍة الفقر واإلقصاء االجتهاعْ والتقمٓص هف التفاوت بٓف الجٍات
I-2-3  ،فْ التقدـ فْ تكٓرس التىهٓة 2013الٍدؼ الرئٓسْ لسىة  تهثؿٓوعمِ ٌذا األساس 

رساء التوازف الجٍوي وذلؾ هف خالؿ  : البشٓرة وا 

ثـ تسٓرعً  2013سىة  4.5%تأكٓد استرجاع الىسؽ االٓجابْ لمىهو وتحقٓؽ ىسبة ىهّو بػ ; أّوال
ات عالٓة تقارب الػ  وسٓهّكف ٌذا الهستوى هف. 2017سىة  7%والوصوؿ بً إلِ هستٓو

وبموغ ها ٓىاٌز  2013دٓىار سىة  7290 الىهّو هف االرتقاء بالدخؿ الفردي الِ حدود
  .2017دٓىار فْ أفؽ  11100
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تحسٓف القدرة الشرائٓة هف خالؿ هواصمة برىاهج الٓزادات فْ األجور فْ القطاعٓف  ; ثانيا
تطور العهوهْ والخاص وتحسٓف الوضعٓات الهٍىٓة فْ عدٓد القطاعات هع التحكـ فْ 

 .األسعار

ر هىاخ األعهاؿ استرجاع ثقة القطاع الخاص فْ آفاؽ التىهٓة وتكثٓؼ الجٍود  ; ثالثا لتطٓو
الداخمْ والخارجْ  بها ٓضهف دعـ الهبادرة الخاّصة واستحثاث ىسؽ االستثهار الخاص

ة  الذي ٓعتبر الضاهف الوحٓد لالستجابة لإلشكالٓات الهطروحة فْ هجالْ التىهٓة الجٍٓو
  .والتشغٓؿ

تكثٓؼ احداثات الشغؿ والتقمٓص هف البطالة هف خالؿ اىتقاء االستثهارات التْ تساٌـ  ; رابعا
رساء هقّوهات االقتصاد التضاهىْ واالجتهاعْ  .فْ خمؽ الثروة وفرص الشغؿ وا 

التقدـ فْ تمبٓة حاجٓات الجٍات الهحروهة والفئات االجتهاعٓة الٍّشة هف خالؿ  ; خامسا 
ىسؽ اىجاز الهشآرع فْ الجٍات وتعٓزز آلٓات استٍداؼ الفقراء والفئات  استحثاث
 . الهعوزة

I-2-4  ة عتبر استىباط هىواؿ جدٓد لمتىهٓة ضرورة همحة لتجاوز اإلشكالٓات التىهٓو ٓو
ىجاح التحوؿ الدٓهقراطْ واالستجابة لتطمعات الهجهوعة الوطىٓة  الهطروحة وا 

تهٓز ٌذا الهىوا. والستحقاقات الثورة ؿ بشهولٓتً وبعدي التشاركْ وقٓاهً عمِ هبادئ ٓو
 .العدالة واإلىصاؼ فْ توٓزع الثروة بٓف هختمؼ الفئات والجٍات

I-2-5  وستتجً الهقاربة الجدٓدة لمتىهٓة فْ هضهوىٍا إلِ توخْ ىهوذج ىهو ٓحقؽ التوازف
بٓف الىجاعة االقتصادٓة والعدالة االجتهاعٓة وذلؾ هف خالؿ دراسة إهكاىٓة إدراج 

هة جدٓدة تخّص االقتصاد االجتهاعْ والتضاهىْ بهختمؼ هكّوىاتً هف جهعٓات دعا
لتؤازر وتستكهؿ الهٍاـ  هشآرع اجتهاعٓة وتضاهىٓةوتعاوىٓات التْ هف شأىٍا اىجاز 

الهوكولة إلِ القطاع الخاص الذي ٓجب أف ٓتسـ بالتفتح والىجاعة والتىافسٓة 
  .لرشٓد والشفافٓة والفاعمٓةوالقطاع العاـ الذي ٓجب أف ٓتصؼ بالحكـ ا

I-2-6  ة الجدٓدة لمتىهٓة تكثٓؼ الجٍود وتٓرة اإلصالح فْ اتجاي  سٓرعتو كها تتضهف الرٓؤ
والدٓهقراطٓة الهحمٓة وتحقٓؽ  ةتكٓرس دولة القاىوف والهؤسسات وتفعٓؿ الالهركٓز

ِ واالرتقاء التكىولوجْ وتعهٓؽ االىفتاح عمالبشٓرة  وتثبٓت الكفاءة التوازف الجٍوي
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ؿ التىهٓة بالصٓرفة اإلسالهٓة وتعٓزز الىٍوض االجتهاعْ  الخارج ودعـ هىظوهة تهٓو
  .وهكافحة الفقر وتىهٓة االقتصاد البٓئْ

I-2-i  المحيط العالمي 

I-2-7  ْالزاؿ االقتصاد العالهْ ٓهر بهرحمة حرجة بسبب ٌشاشة الوضع االقتصادي العاله
بشأف اإلٓفاء بالتزاهات بعض وتضاؤؿ آفاؽ الىهو فْ هىطقة االورو وتزآد الهخاوؼ 

بمداف الهىطقة هها حدا بصىدوؽ الىقد الدولْ إلِ هراجعة توقعات ىهو االقتصاد 
العالهْ ىحو التخفٓض وربطٍا بجهمة هف اإلجراءات تتعمؽ أساسا بضرورة تدخؿ 
السمط العهوهٓة لتطٍٓر الوضع الهالْ فْ بمداف هىطقة االورو هف جٍة وتواصؿ 

 .الصاعدة لسٓاسات اقتصادٓة توسعٓة هف جٍة أخرىاعتهاد البمداف 
I-2-8  وعمِ ٌذا األساس، ٓىتظر أف ٓىهو االقتصاد العالهْ حسب تقدٓرات صىدوؽ الىقد

وتتضهف . 2012سىة  3.3%هقابؿ  2013سىة  3.6%بىسبة  2012الدولْ لشٍر أكتوبر 
سىة  0.2%ٌذي التقدٓرات بالخصوص تطورا طفٓفا لمىهو فْ هىطقة االورو بحوالْ 

 الفرضٓات هف عدد ضوء فْ وذلؾ 2012سىة  0.4%هقابؿ اىخفاض بىحو  2013

آثار أزهة الدٓوف السٓادٓة فْ الهىطقة هف جٍة  االٓجابٓة تتضهف بالخصوص احتواء
 2012خالؿ سىتْ  0.9%)والهحافظة عمِ ىفس ىسؽ الىهو االٓجابْ فْ ألهاىٓا 

كها ٓىتظر أف ٓتطور الىشاط . هف جٍة أخرى( 0.1%هقابؿ 0.4%)وفرىسا  (2013و
هردي أساسا  2013سىة  2.1%االقتصادي فْ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة بىسبة 

استحثاث ىسؽ تطور الطمب الداخمْ بفضؿ السٓاسات الهالٓة الىاجعة الهتبعة هف 
فْ الٓاباف ىتٓجة التقدـ فْ عهمٓة  1.2%البىؾ الفٓدرالْ وأف ترتفع ىسبة الىهّو إلِ 

 .2011بعد الزلزاؿ الذي عصؼ بالٓاباف سىة  البىاء واإلعهار إعادة
I-2-9  2013سىة  5.6%وبخصوص البمداف الصاعدة والىاهٓة، ٓىتظر أف تبمغ ىسبة الىهّو 

هقابؿ  6%)والٍىد ( 7.8%هقابؿ  8.2%)بدفع هف الصٓف  2011سىة  5.3%هقابؿ 
وتجدر اإلشارة فْ ٌذا السٓاؽ إلِ أٌهٓة تطور الطمب الداخمْ فْ الصٓف (. %4.9
إضافة إلِ تحسف هستوى الصادرات بالعالقة هع االسترجاع الىسبْ  2013سىة 

ٌذا وسٓواصؿ البىؾ الهركزي الصٓىْ لعب .لمىشاط االقتصادي فْ الدوؿ الهصىعة
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الؿ تٓسٓر سٓاساتً دور أساسْ وهحوري فْ هعاضدة الىشاط االقتصادي هف خ
 .الهالٓة السترجاع الىسؽ العادي لمىهو كثاىْ قوة اقتصادٓة فْ العالـ

 تطور الىهو العالهْ

 

I-2-11  وسٓسٍـ استرجاع الىشاط االقتصادي العالهْ فْ تسٓرع ىسؽ ىهو حجـ الهبادالت
 3.2%هقابؿ تطور بىسبة  2013سىة  4.5%العالهٓة هف السمع والخدهات لٓبمغ ىسبة 

عزى ٌذا التطور إلِ االرتفاع الهمحوظ لصادرات وواردات البمداف . 2012سىة  ٓو
تباعا سىة  2.2%و 1.7%هقابؿ  2013عمِ التوالْ سىة  3.6%و 3.3%الهصىعة بىسبة 

2012 . 
I-2-11  تواصؿ االرتفاع القٓاسْ لىسبة البطالة فْ العالـ  2013كها ٓىتظر أف تشٍد سىة

همٓوف عاطؿ عف العهؿ  200ي ها ٓعادؿ أ 6%حسب هىظهة العهؿ الدولٓة لتبمغ 
 . 2016وأف ٓتواصؿ ٌذا الهىحِ إلِ أفؽ سىة 

I-2-12  أها بخصوص التضخـ، فهف الهتوقع أف ٓتـّ تسجٓؿ اىفراج ىسبْ لىسب التضخـ
هع تباطؤ الطمب هف جٍة وتراجع أسعار الهواد األساسٓة  بالعالقة 2013خالؿ سىة 

هف جٍة أخرى ( 2012سىة  10.3%اىخفاض الهؤشر بػ)بدوف اعتبار الهحروقات 
 2013سىة  1.6%حٓث سٓىحصر هعّدؿ تطور األسعار فْ الدوؿ الهتقدهة فْ حدود 

 .2012سىة  1.9%هقابؿ 
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 النمو العالمً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة منطقة االورو الصٌن
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I-2-13  2013خالؿ سىة اىخفاضا طفٓفا فط وبالتوازي، ٓىتظر أف تشٍد األسعار العالهٓة لمى 
هقابؿ هعدؿ  2013دوالر سىة  105.1حٓث ٓىتظر أف ٓبمغ هعدؿ البرهٓؿ 

 .2012دوالر لمبرهٓؿ سىة  106.18
I-2-14  ىتظر أف ٓوهٓا فْ سىة  همٓوف برهٓؿ 90.6العالهْ عمِ الىفط  الطمبٓبمغ ٌذا ٓو

ا بٓزادةأي  (IEA)حسب تقدٓرات الوكالة الدولٓة لمطاقة  2013  همٓوف برهٓؿ قدٌر
و تطور بالعالقة هع التطور الهمحوظ لمطمب عمِ الىفط فْ  البمداف الىاهٓة ٌو

ٓبقِ كها ٓتوقع أف . بعد استهرار ضعؼ الطمب فْ البمداف الصىاعٓة ْاستثىائ
 2013 سىةهمٓوف برهٓؿ ٓوهٓا خالؿ  30.5 فْ حدوداالوبؾ  هستوى الطمب عمِ ىفط
عزى االرتفاع باألساس الِ الٓزادة فْ الطمب . 2012 لسىةأي ىفس هستوى الطمب  ٓو

هف الطمب العالهْ بسبب الترفٓع فْ االحتٓاطْ  10%الذي ٓهثؿ ىسبة هف الصٓف 
ض الىقص الهسجؿ فْ اىتاج الطاقة الذٓرة  االستراتٓجْ وأٓضا الٓاباف لتعٓو

كبٓرة  الهستعهمة لتولٓد الطاقة الكٍربائٓة بعد تعرض هحطة فوكوشٓها الِ اضرار
 .ىتٓجة الزلزاؿ

I-2-15  أها هف ىاحٓة العرض، فٓىتظر أف تسٍـ الٓزادة الهىتظرة فْ اىتاج الىفط فْ العراؽ
و  2013سىة  مداف هىظهة االوبؾب والقطر المٓبْ فْ الرفع هف إىتاج ها ٓرجح ٌو
 . ارتفاع اإلىتاج بٍاهش ٓفوؽ الطمب

I-2-16 ٓد ألسعار الطاقة خالؿ السىة ٌذا وتجدر االشارة إلِ أىً الٓستبعد تسجٓؿ ارتفاع جد
القادهة إذا ها ازدادت حدة االضطرابات الجٓوسٓاسٓة فْ الهىاطؽ الهىتجة لمىفط أو 

 .كذلؾ اىتعاشة االقتصاد الصٓىْ واالقتصاد األهٓركْ بأكثر هها ٌو هتوقع
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 (دوالر لمبرهٓؿ)تطور سعر الىفط 

 

I-2-ii  2013منواؿ التنمية لسنة  

I-2-17  الهسجمة واالرتقاء االقتصادٓة  إلِ تثبٓت االىتعاشة 2013ٓستىد هىواؿ الىهو لسىة
هف خالؿ الهساٌهة الهعتبرة لمطمب الداخمْ باإلضافة إلِ  4.5%بىسبة الىهو لتبمغ 

 . هف الىاتج 47.7%استرجاع ىسؽ التصدٓر لٓهثؿ 

I-2-ii-1  اإلنتاج والنمو 

I-2-18  القارة  باألسعار 4.5%بحوالْ  2013ٓىتظر أف ٓىهو الىاتج الهحمْ اإلجهالْ سىة
 القطاعاتبفضؿ تأكد استعادة الىشاط االقتصادي فْ كّؿ  2012سىة  3.5%هقابؿ 

وسٓهّكف ٌذا الهستوى هف الىهو هف االرتقاء بالدخؿ الفردي . الهىتجة عمِ حّد السواء
 .2012دٓىار سىة  6600هقابؿ  2013دٓىار سىة  7290لٓبمغ 

I-2-19  ْبرز هف خالؿ التوٓزع القطاعْ لمىاتج الهحم  :االجهالْ ها ٓمْٓو

  سىة  باألسعار القارة 3.1%القٓهة الهضافة لقطاع الفالحة والصٓد البحري بحوالْ تطور
همٓوف قىطار هقابؿ هحصوؿ ٌاـ بمغ  21 محبوب ٓقدر بحوالْل اإىتاجتتضهف  2013
همٓوف طف هقابؿ  1.1وٓزادة فْ إىتاج ٓزتوف الٓزت لتبمغ  2012همٓوف قىطار سىة  22.7
 . ٌذا إلِ جاىب تحّسف اإلىتاج فْ قطاع الصٓد البحري. 2012طف سىة ألؼ  900
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  ْباألسعار القارة هقابؿ  %4.3بىسبة قطاع الصىاعات الهعهمٓة ارتفاع القٓهة الهضافة ف
وستهكف ٌذي الٓزادة هف الترفٓع فْ هساٌهة القطاع فْ (. -0.1%) 2012 شبً استقرار سىة

رتكز ٌذا ٓو. 2011و 2012بعد أف كاىت سالبة خالؿ سىتْ  2013سىة  16.8%الىهو لتبمغ 
تٍا بدآة الىهو باألساس عمِ ىتظر أف ٓحٓث  استرجاع الصىاعات الهصدرة لسالؼ حٓٓو

هقابؿ  2013سىة  5%بػترتفع القٓهة الهضافة لقطاع الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة 
فْ قطاع الىسٓج والهالبس  وأف تتطور القٓهة الهضافة 2012سىة  2%اىخفاض بىسبة 
وتعتهد ٌذي التقدٓرات عمِ فرضٓة . 2012سىة  4%هقابؿ اىخفاض بػ 2%والجمد بىسبة 

استرجاع ىسبْ لمىشاط االقتصادي فْ البمداف األوروبٓة حٓث ٓىتظر أف ٓتطور الطمب 
 . 2012سىة  0.1%هقابؿ اىخفاض بىحو  2013سىة  3.7%الخارجْ الهوجً لتوىس بحوالْ 

هقابؿ  %8ػلصىاعات الكٓهٓائٓة بترتكز التقدٓرات عمِ ارتفاع القٓهة الهضافة فْ قطاع اكها 
 .2012سىة  %4

 باألسعار القارة  4.4%قطاع الصىاعات غٓر الهعهمٓة بحوالْ فْ  لقٓهة الهضافةتطور ا
بفضؿ الٓزادة فْ  %5 الكٍرباء بىسبةتعزى أساسا إلِ ارتفاع القٓهة الهضافة فْ قطاع 

تًالكٍرباء إىتاج   .بالعالقة هع استعادة الىشاط االقتصادي لسالؼ حٓٓو
  ْستتطور القٓهة الهضافة بحوالْ حٓث  قطاع الخدهاتتواصؿ الىهو الهطرد لمىشاط ف

حٓث قطاعْ السٓاحة والىقؿ استرجاع دٓىاهٓكٓة  وذلؾ بفضؿ 2012 سىة %4.1هقابؿ  4.9%
ٌذا باإلضافة إلِ تواصؿ الىهو . 3.5%و 4.5%عمِ التوالْ بىسبة  لقٓهة الهضافةستتطور ا

ىفس الهستوى ب لقٓهة الهضافةحٓث ستتطور ا تكىولوجٓات االتصاؿالهرتفع فْ قطاع 
 . %10أي  2012الهسجؿ سىة 

 هساٌهة القطاعات فْ الىهوّ 

 2012 2013 

 الهساٌهة ىسبة الىهوّ  الهساٌهة ىسبة الىهوّ  
 5.9 3.1 9.9 4.1 البحريالفالحة والصٓد 

 16.4 4.3 -0.4 0.1- الصىاعات الهعهمٓة

 13.1 4.3 24.2 6.5 الصىاعات غٓر الهعهمٓة 

 64.6 4.8 66.3 4.1 الخدهات

 4.5 4.5 10.1 8.0 الىزؿ والهقاٌْ والهطاعـ: هىٍا

 100 4.5 100 3.5 الىاتج الهحمْ االجهالْ
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I-2-21  أٓضا بتعٓزز حّصة القطاعات ذات الهحتوى الهعرفْ  2013ٌذا وستتهٓز سىة
بها هف شأىً أف  2012سىة  19.9%هقابؿ  20.1%الهرتفع هف الىاتج لترتقْ إلِ 

ع هصادر الىهو  . ٓكّرس التوجً الراهْ إلِ إرساء هقوهات اقتصاد الهعرفة وتىٓو

I-2-ii-2  ّمصادر النمو 

I-2-21  تعاشة االقتصادٓة عبر عمِ تثبٓت االى 2013تستىد تقدٓرات هىواؿ التىهٓة لسىة
تكٓرس هساٌهة أكثر توازف لهصادر الىهو حٓث ٓىتظر أف تبمغ هساٌهة الطمب 

عمِ  63.4%هف الىقاط و 2.2هقابؿ  53.9%هف الىقاط و 2.4الداخمْ فْ الىهو حوالْ 
وتجدر اإلشارة إلِ أف ٌذي الهساٌهة تتضهف هساٌهة أرفع . 2012التوالْ سىة 

 12%هقابؿ  2013سىة  13.7%لالستثهار حٓث ستبمغ هساٌهة االستثهار فْ الىهو 
  .2012سىة 

I-2-22  باالرتقاء بهساٌهة الصادرات  2013أها عمِ هستوى الطمب الخارجْ، فستتهٓز سىة
  .2012سىة  36.6%هقابؿ  46%فْ الىهو إلِ 

I-2-23 الثمث  حوالْ هساٌهة اإلىتاجٓة الجهمٓة لعىاصر اإلىتاج فْ الىهوبمغ ٌذا وست
  .2013سىة ( %33.5)

I-2-ii-3 االستيالؾ واالدخار 

I-2-24  بىسبة الجهمْ  تطور االستٍالؾ 2013تفترض تقدٓرات الهٓزاف االقتصادي لسىة
هقابؿ هساٌهة ٌاهة  40.4%باألسعار القارة لتبمغ هساٌهتً فْ الىهو حوالْ  %4.6
عتبر ٌذا الهستوى هعقوال بالرجوع إلِ هجهؿ . 2012سىة  51.4%بمغت  لتدابٓر آو

والتْ شهمت بالخصوص الٓزادة فْ األجور  2012واإلجراءات التْ تـّ اتخاذٌا سىة 
والترفٓع فْ عدد وحجـ الهىح الهسىدة لمعائالت الهعوزة فضال عف أٌهٓة االىتدابات 

تضهف ٌ .االستثىائٓة فْ الوظٓفة العهوهٓة ذا التطور ارتفاع االستٍالؾ الخاص ٓو
هقابؿ  باألسعار القارة 4.5%بىسبة  تطور االستٍالؾ العهوهْٓفٓها س 4.6%بىسبة 

و ها ٓؤكد تواصؿ دٓىاهٓكٓة االستٍالؾ  2012سىة  4.2%و 4.4%عمِ التوالْ  ٌو
 .لمىهو ادافعباعتباري 



  2013منواؿ التنمية لسنة ; الباب الثاني   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

57 

I-2-25  أي ها ٓعادؿ  2013سىة  د ـ 13295وبالتوازي، سٓرتفع حجـ االّدخار الوطىْ لٓبمغ
  2012سىة  16.1%و د ـ 11486هف الدخؿ الوطىْ الهتاح هقابؿ عمِ التوالْ  %16.9

I-2-26  ؿ االقتصاد حٓث سترتفع ىسبة وسٓسهح ٌذا الهستوى هف االّدخار بإحكاـ تهٓو
ؿ الهقدرة لسىة  60.9%التغطٓة إلِ   57.9%هقابؿ  2013هف هجهؿ حاجٓات التهٓو

لمشروع فْ اصالح القطاع الهالْ التقدٓرات تكاتؼ الجٍود  وتفترض ٌذي. 2012سىة 
الستقطاب هوارد وتعٓزز أسسً الهالٓة بها ٓهكف هف استرجاع الثقة فْ ٌذا الجٍاز 

ر ىواتج االّدخار البىكْ  ؿ الهدى خاصة عبر هٓزد تطٓو االّدخار السٓها االّدخار طٓو
 . وتحسٓف االّدخار الهؤسساتْ

I-2-ii-4 االستثمار 

I-2-27 باألسعار الجآرة  10.7%ة عمِ تطور االستثهار بىسب 2013التىهٓة لسىة  ٓعتهد هىواؿ
هف  22.6% همٓوف دٓىار ها ٓعادؿ 17704 لٓرتفع حجـ االستثهار إلِ 2013سىة 

و حجـ هعتبر بالىظر إلِ التطور الٍاـ لالستثهار الىاتج الهحمْ  اإلجهالْ ٌو
هف إجهالْ  46.2%وستبمغ حّصة القطاع الخاص ها ٓعادؿ  .2012الهىتظر سىة 

 . 2012سىة  43%هقابؿ  2013االستثهارات سىة 
I-2-28  تعٓزز اإلصالحات الراهٓة إلِ هٓزد لوترتكز ٌذي التقدٓرات عمِ هواصمة الجٍود

رساء إطار هالئـ لدفع االستثهار الخاص الداخمْ والخارجْ  تحسٓف هىاخ األعهاؿ وا 
توفٓر أرضٓة هالئهة  ستحثاث ىسؽ اىجاز الهشآرع العهوهٓة بٍدؼاباالضافة الِ 
 . دفع التىهٓة فْ الجٍات والتقمٓص هف حدة الفوارؽ بٓىٍالالستثهار و 
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 تطّور االستثهارات حسب القطاعات

االىجازات الهىتظرة لسىة  2011اىجازات سىة  
 2013توقعات سىة  2012

 (%) (د ـ) (%) (د ـ) (%) (د ـ) 
 7.7 1370.0 8.1 1297.0 7.5 1058.0 الفالحة والصٓد البحري

 12.9 2290.0 12.6 2017.0 14.3 2008.0 الصىاعات الهعهمٓة

 22.2 3924.0 22.3 3564.0 18.4 2595.6 الصىاعات غٓر الهعهمٓة

 50.9 9020.0 50.7 8108.6 52.7 7422.3 الخدهات

 15.3 2700.0 14.6 2330.0 12.1 1700.0 الىقؿ: هىٍا

 6.2 1100.0 6.3 1000.0 7.1 1000.0 التجٍٓزات الجهاعٓة

 100.0 17704.0 100.0 1598656 100.0 14083.9 المجموع

I-2-29 ْوتتوزع ٌذي االستثهارات كأت: 

  لترتفع إلِ ها ٓىاٌز 5.6%تطور االستثهارات فْ قطاع الفالحة والصٓد البحري بىسبة 
هف قبؿ القطاع ستىجز  %61.1هىٍا حوالْ  2012خالؿ  د ـ 1297هقابؿ  د ـ 1370

هواصمة هشروع تحسٓف التصرؼ فْ الهوارد الطبٓعٓة وتتضهف ٌذي االستثهارات . الخاص
الذي ٍٓـ والٓات هدىٓف والقصٓرف وجىدوبة وهواصمة إىجاز هشآرع التىهٓة ( الهرحمة الثاىٓة)

لتىهٓة الفالحٓة بٍضػاب القٓرواف وا( الهرحمة الثاىٓة)الفالحٓة الهىدهجة بكؿ هف سمٓاىة 
والتىهٓة الفالحٓة الهىدهجة بسٓدي بوٓزد فضال عف هشروع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة 

 .بوالٓتْ القصٓرف والكاؼ

  ىتٓجة  د ـ 2290لتبمغ  13.5%تطور االستثهارات فْ قطاع الصىاعات الهعهمٓة بىسبة
ٌذا عالوة عمِ هواصمة  ،د ـ 400اٌز االىطالؽ فْ اىجاز شركة االسهىت بقفصة بقٓهة تى

لهجهع الكٓهٓائْ لهصاىع اوالتقدـ فْ برىاهج التأٌٓؿ البٓئْ  2اىجاز هشروع الهضٓمة 
هشروع تكدٓس فْ اىتظار إزالة العوائؽ التْ تحوؿ دوف الشروع فْ إىجاز  التوىسْ

 .د ـ 400الفسفوجٓبس بقٓهة 
  ىتٓجة  د ـ 3924لتبمغ  10.1%بىحو ارتفاع االستثهارات فْ قطاع الصىاعات غٓر الهعهمٓة

الٓزادة الٍاهة فْ استثهارات قطاع الكٍرباء بفضؿ اىطالؽ اىجاز هحطة إلىتاج الكٍرباء 
كها . بسوسة وتحسٓف شبكة ىقؿ وتوٓزع الكٍرباء عالوة عمِ تحسٓف شبكة ىقؿ الغاز



  2013منواؿ التنمية لسنة ; الباب الثاني   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

59 

هشروع غاز الجىوب فْ تىفٓذ ىتٓجة االىطالؽ فْ قطاع الهحروقات  ستثهاراتسترتفع اال
ر حقؿ ىوارة  . إضافة إلِ تطٓو

  الٓزادة الٍاهة فْ عمِ أساس  11.2%تطور االستثهارات فْ قطاع الخدهات بىسبة
. هف استثهارات قطاع الخدهات 30% التْ تهثؿ حوالْ( 15.9%)استثهارات قطاع الىقؿ 

ات لهواصمة اىجاز الشبكة الحدٓدٓة السٓرعة وتجدٓد خط الهترو االستثهار  وستخصص ٌذي
الهرسِ إضافة إلِ هشروع تجدٓد وتعصٓر الخط الحدٓدي الرابط بٓف -حمؽ الوادي-توىس

لفائدة شركة  A320و A330 عهف ىو تٓف فضال عف اقتىاء طائر توىس والقصٓرف وبالجىوب 
اىجاز هشآرع البىٓة األساسٓة لمهىاطؽ  ْفوالشروع  د ـ 400الخطوط التوىسٓة بكمفة تىاٌز 

 . جرجٓسو  الموجستٓة برادس

  تكٓرس هعاضدة الدولة لهجٍود التىهٓةلتعٓزز االستثهارات بعىواف التجٍٓزات الجهاعٓة. 

 تطور االستثهار

 

I-2-ii-5 تبادؿ الخيرات والخدمات 

I-2-31 االسترجاع الهتوقع لدٓىاهٓكٓة التقدٓرات فْ هجاؿ الصادرات عمِ أساس  اىبىت
القطاعات الهتضررة هىٍا بالخصوص قطاعات الفسفاط  عدد هفاإلىتاج فْ 

الطمب الهوجً لتوىس وتطور أسعار الهواد الهصدرة وفؽ  تطوروكذلؾ  والسٓاحة
ىسؽ ٓضهف تىافسٓة الهىتوج الوطىْ والهحافظة عمِ الحصص فْ السوؽ العالهٓة 

 .ؼ الدٓىارصر  سعروكذلؾ هفعوؿ تقمص 
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I-2-31 6.1%باألسعار الجآرة و 10.4% ىحووقدرت ىسبة ىهو صادرات السمع والخدهات بػ 
 .باألسعار القارة

I-2-32  وبخصوص الواردات، تستىد التقدٓرات إلِ استعادة جٍاز اإلىتاج لىشاطً العادي
ىتظر أف تتطور واردات الخٓرات والخدهات . وتطّور االستثهارات بىسؽ حثٓث ٓو

 .باألسعار القارة 6.6%ألسعار الجآرة وبا 10.3%بىسبة 
I-2-33  وسٓهكف ٌذا التطور لعىصري الهبادالت هف حصر العجز التجاري فْ حدود

ها ٓهثؿ ىسبة تغطٓة  2012د هىتظرة لسىة  ـ 10600هقابؿ حوالْ  د ـ 11563.4
 .2012هىتظرة لسىة  %71.4هقابؿ  %71.6بػ

I-2-ii-6 اإلنتاجية 

I-2-34  2013هف الىهو سىة  33.3%تقدر هساٌهة اإلىتاجٓة الجهمٓة لعواهؿ اإلىتاج بىسبة 
و ها ٓؤكد وجود  2012سىة  23.7%هقابؿ لتبرز بذلؾ عودة تدٓرجٓة لمىسؽ العادي ٌو

 .ٌاهش كبٓر لهٓزد تحسٓف دور اإلىتاجٓة كهصدر ٌاـ لمىهو خالؿ السىوات القادهة
I-2-35 2013سىة  1.5%الجهمٓة لعواهؿ اإلىتاج بػ وعمِ ٌذا األساس، ستتطور اإلىتاجٓة 

تضهف ٌذا الىسؽ تطورا إلىتاجٓة الٓد العاهمة . 2012هىتظرة لسىة  0.9%هقابؿ  ٓو
هقابؿ عمِ التوالْ  2013سىة  1.2%وٓزادة فْ إىتاجٓة رأس الهاؿ بىسبة  2.7%بػ

 .2012سىة  0.5%و %2.2

I-2-ii-7  المدفوعات الخارجية 

I-2-36 و االقتصادي تدٓرجٓا لىسؽ آجابْ، تـّ رسـ فْ ظؿ التوقعات باسترجاع الىه
فْ هجاؿ الهدفوعات الخارجٓة عمِ أساس حصر  2013التقدٓرات بالىسبة لسىة 
هىتظرة سىة  %7.4هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ هقابؿ  %6.8العجز الجاري فْ حدود 

و هستوى واف ٓعتبر هرتفع ىسبٓا فٍو ٓعكس التوجً ىحو التخفٓض تدٓرجٓا  2012 ٌو
حفاظا عمِ سالهة التوازىات  2017هف الىاتج سىة  % 3.7ي الىسبة لتصؿ الِ ذفْ ٌ

 .الهالٓة لالقتصاد
I-2-37  الت  تعبئة إلِ 2013سٓتواصؿ السعْ سىة و ؿ العجز الجاري  الضروٓرةالتهٓو لتهٓو

 لحصرٓد أصؿ الدٓف والىفقات األخرى وضرورة السعْ إضافة إلِ هستمزهات تسد
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وعمِ ٌذا . ٓـو هف التوٓرد 100االحتٓاطْ هف العهمة فْ هستوى ال ٓقؿ عف 
ؿ الخارجْ حوالْ  األساس  2013سىة  د ـ 8550ٓىتظر أف تبمغ الحاجٓات هف التهٓو
 .2012هف الهىتظر تعبئتٍا سىة  د ـ 9082.2 هقابؿ

I-2-38  هقابؿ  د ـ 424.5ارد بعىواف الٍبات حددت بىحو وتتضهف ٌذي الحاجٓات هو
د  ـ 3399وهوارد فْ صٓغة قروض عهوهٓة فْ حدود  2012هىتظرة سىة  د ـ 612.2

ؿ الخارجْ %39.8لتهثؿ حوالْ  ىتظر أف تبمغ . هف جهمة حاجٓات التهٓو ٌذا ٓو
هىتظرة سىة  % 24.7 هقابؿ %20.2حصة القروض التجآرة والهالٓة لتستقّر فْ حدود 

د سىة  ـ 3000كها ىتبىْ التقدٓرات عمِ استقطاب استثهارات خارجٓة بقٓهة . 2012
 .2012د هىتظرة سىة  ـ 2400هقابؿ  2012

I-2-ii-8 التشغيؿ 

I-2-39  2013لسىة  الهرتقبةالىهو  ىسب القادهة واعتهادا عمِاعتبارا لهقتضٓات الفترة 
واإلجراءات  الىشٓطة لمتشغٓؿوبراهج السٓاسة الجدٓدة لٓات تفعٓؿ أباإلضافة إلِ 

فإّىً هف الهىتظر أف تبمغ إحداثات الشغؿ  االستثىائٓة إلحداث هواطف شغؿ إضافٓة
 .خالؿ السىة الهقبمة ألؼ هوطف شغؿ جدٓد 90

I-2-ii-9 تطور األسعار 

I-2-41  ستتكثؼ الجٍود فْ الفترة القادهة لمتحكـ فْ تطور األسعار وحصر الٓزادة فْ حدود
ْ ىسبة تأخذ فْ االعتبار هف ىاحٓة  2012سىة بعد التسارع الهسجؿ  %4.8 ٌو

 الضغوط التْ تبقِ هسمطة باعتبار الظروؼ االستثىائٓة السائدة فْ البالد وضرورة
وترتكز التقدٓرات فْ ٌذا الهجاؿ . الترفٓع فْ أسعار بعض الهواد هف ىاحٓة اخرى

دٓة هالئهة عمِ ترشٓد االستٍالؾ والتحكـ فْ هسالؾ التوٓزع هع اعتهاد سٓاسة ىق
  .تأخذ فْ االعتبار استٍداؼ التضخـ
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 2013 هىواؿ التىهٓة لسىة

 2013 2012 2011 2010 (%باألسعار القارة، )

 4.5 3.5 2.0- 3.1 ىهو الىاتج الهحمْ اإلجهالْ

 4.6 3.5 2.9- 4.2 الىاتج ها عدا الفالحة

 4.6 4.4 4.2 4.5 تطور االستٍالؾ الخاص

 4.8 5.5 3.5 4.5 اإلستٍالؾتطور هؤشر األسعار عىد 

 10.4 9.1 0.5 16.6 1صادرات الخٓرات والخدهات

 10.3 9.0 4.5 21.5  1واردات الخٓرات والخدهات

 10.8 13.4 9.4- 9.5 1تطور االستثهار

 22.6 22.4 21.5 24.5 ىسبة االستثهار هف الىاتج

 3000 2400 1711.3 2428.2 (د ـ)االستثهار الخارجْ الهباشر والهساٌهات 

 16.9 16.1 16.8 21.7 ىسبة االدخار هف الدخؿ القوهْ الهتاح اإلجهالْ

 6.8 7.4 7.3 4.7 العجز الجاري هف الىاتج

 47.7 47.5 47.5 48.6 ىسبة الصادرات هف الىاتج

 54.9 54.7 54.7 53.9 ىسبة الواردات هف الىاتج

 7288.5 6596.7 6127.4 6054.1 (بالدٓىار)الدخؿ الفردي 

 5.9 6.6 3.5 1.1 ىسبة عجز الهٓزاىٓة هف الىاتج دوف التخصٓص والٍبات

 46.8 46.1 44.0 40.4 ْ هف الىاتجٓف العهوهاىسبة التد

     باألسعار الجآرة 1
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I.3 الثالثاب ػالب  

 المدفوعات الخارجية
I-3-1  ْكاىت لٍا  التْ عدٓد التقمبات الظرفٓةب 2012سىة اتسـ الوضع االقتصادي العاله

سعار الىفط أارتفاع  أداء الهدفوعات الخارجٓة هف ذلؾ خاصةاىعكاسات سمبٓة عمِ 
ألزهة الدٓوف فْ بعض بمداف االتحاد فْ األسواؽ العالهٓة والتداعٓات السمبٓة 

وها أفرزتً هف تقمبات فْ أٌـ البورصات  األوروبْ باعتباري الشٓرؾ األوؿ لتوىس
والساحات الهالٓة العالهٓة إلِ جاىب تذبذب أسواؽ الصرؼ وخاصة أسعار الدوالر 

 .واألورو
I-3-2 ِتوترات اجتهاعٓة  2012فقد شٍدت البالد فْ بدآة سىة  اىىطىًالهستوى  أها عم

خاصة فْ الحوض الهىجهْ حالت دوف استعادة قطاع الفسفاط وهشتقاتً ىسقً 
العادي هها أثر سمبا عمِ ىسؽ إىتاج وتصدٓر ٌذي الىوعٓة هف الهىتجات إلِ السوؽ 

الواردات هقارىة بالصادرات هها ٌذا باإلضافة الِ االرتفاع الحاد فْ ىسؽ . العالهٓة
اثر سمبا عمِ وضع الهدفوعات الخارجٓة وعمِ حجـ االحتٓاطْ هف العهمة 

 .األجىبٓة
I-3-3  تطور آجابْ وهشجع فْ أداء قطاع السٓاحة وحركة  2012وفْ الهقابؿ سجمت سىة

و ها ساٌـ فْ التقمٓص هف  2011االستثهارات الخارجٓة بعد التراجع الٍاـ فْ سىة  ٌو
الضغوطات الهسمطة عمِ الهدفوعات الخارجٓة والحاصؿ العاـ لهٓزاف  حدة

 .الهدفوعات
I-3-4  سٓركز العهؿ عمِ التحكـ فْ العجز الجاري والرجوع بً تدٓرجٓا  2013وبالىسبة لسىة

ات العادٓة لضهاف استداهة التوازىات الخارجٓة بصفة خاصة والتوازىات  الِ الهستٓو
 ْ شروط أساسٓة لتحقٓؽ ىهو هرتفع عمِ الهدى الكبرى لالقتصاد بصفة عاهة ٌو

ؿ  .الهتوسط والطٓو
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I-3-i تبادؿ الخيرات والخدمات 

I-3-5  والهعطٓات  2012بىاء عمِ التطّورات الهسجمة خالؿ األشٍر الهىقضٓة هف سىة
الهتوفرة لتطّور أٌـ هجاالت الىشاط االقتصادي لألشٍر القادهة ٓىتظر بالىسبة لكاهؿ 

 :2012سىة 

  9.1تطور عىصري الهبادالت بىسؽ هتبآف حٓث ستىهو صادرات السمع والخدهات بىسبة% 
هقابؿ  %9فٓها ستسجؿ واردات الخٓرات والخدهات ٓزادة بىسبة  2011سىة  %0.5هقابؿ 

وعمِ ٌذا األساس، سٓبمغ العجز التجاري لمسمع والخدهات . 2011تـّ تسجٓمٍا سىة  4.5%
با  %86.8 ىحوها ٓهثؿ ىسبة تغطٓة بػ 2011فْ سىة  د ـ 4750د هقابؿ  ـ 5146.5 ْ تقٓر ٌو

 .2011ىفس الىسبة الهسجمة سىة 

I-3-6 ْفعمِ هستوى الصادرات ٓىتظر استرجاع ىسؽ التصدٓر فْ عدٓد القطاعات كها ٓم: 

 2011هسجمة سىة  %10.1هقابؿ  %14.3ارتفاع صادرات قطاع الطاقة ب. 
 خالؿ  %32بىسبة هقابؿ اىخفاض  %26.4حوالْ ارتفاع صادرات قطاع الفسفاط والكٓهٓاء ب

مىشاط بالحوض ل التدٓرجْ ستئىاؼاالالسىة الهاضٓة وذلؾ باعتبار تحسف األوضاع و 
 .الهىجهْ

  ارتفاع صادرات قطاع الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة ولكف بىسؽ أقؿ هف السىة الفارطة
 .ة األورو وتراجع الطمب الخارجْىظرا لتواصؿ األزهة االقتصادٓة بهىطق( %15هقابؿ  4%)

  5.7بىحو هقابؿ ارتفاعٍا  %5.4بىسبة اىخفاض صادرات قطاع الىسٓج والهالبس والجمد% 
 .باعتبار تداعٓات األزهة بالسوؽ األوروبٓة 2011خالؿ سىة 

I-3-7 أها عمِ هستوى الواردات فٓتوقع: 

  ؿ السىة الهىقضٓة خال %7.7ػهقابؿ اىخفاضٍا ب %9.3تطور واردات هواد التجٍٓز بىسبة
 .بالعالقة هع استحثاث ىسؽ االستثهار

  بىاء عمِ الطمب  2011خالؿ سىة  %1.4هقابؿ  %9تطور واردات الهواد االستٍالكٓة بىسبة
 .وباعتبار هستمزهات دعـ التصدٓر الهتواصؿ عمِ السٓارات السٓاحٓة
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  26.4هقابؿ  %8.6و %17.9تطور واردات هواد الطاقة والهواد الغذائٓة عمِ التوالْ بىسب% 
 .2011خالؿ سىة  %28.4و

I-3-8  ْوفٓها ٓتعمؽ بقطاع الخدهات فقد تهٓزت الهبادالت بتواصؿ اىتعاشة القطاع السٓاح
وحسف أداء قطاع الىقؿ الجوي والبحري  %30الذي هف الهتوقع أف ٓىهو بىسبة 

بالعالقة هع ارتفاع عدد الهسافٓرف وتطور حجـ البضائع الهىقولة الهسجمة خالؿ 
 .الفترة الهىقضٓة هف السىة

I-3-9  رتكز هىواؿ التىهٓة لسىة عمِ تسجٓؿ بدآة تحسف فْ أداء اقتصاد هىطقة  2013ٓو
جراء أزهة الدٓوف السٓادٓة  2012األورو بعد الركود الذي شهؿ أٌـ اقتصادٓاتٍا سىة 

وكذلؾ توقع تقمص الضغوط عمِ أسعار الهواد األساسٓة فْ السوؽ العالهٓة ٌذا 
باإلضافة إلِ تأكٓد اىتعاشة االقتصاد الوطىْ وتسٓرع وتٓرة الىهو عمِ أساس توقع 

 .تطور همحوظ لهختمؼ عىاصر الطمب

I-3-11  الهرتقبة لبعض القطاعات التْ هرت الصادرات عمِ االىتعاشة تقدٓرات  اىبىتوقد
بصعوبات خالؿ السىة الحالٓة عمِ غرار الفسفاط والسٓاحة، وهٓزد االىدهاج فْ 

ص سعر الدٓىار عمِ قطاع األسواؽ العالهٓة إضافة إلِ التأثٓر الهباشر لتقمّ 
 .التصدٓر

I-3-11 6.1%باألسعار الجآرة و 10.4% ىحووقدرت ىسبة ىهو صادرات السمع والخدهات بػ 
تضهف ٌذا الىسؽ تحسف أداء كؿ القطاعات الهصدرة كها ٓمْ. باألسعار القارة  :ٓو

  هردي  2012هىتظرة سىة  %7هقابؿ  %11تطور صادرات الفالحة والصىاعات الغذائٓة بىسبة
 .التحسف الهىتظر إلىتاج ٓزت الٓزتوف بصفة خاصة

 هىتظرة  %4هقابؿ  %7دود ارتفاع ىسؽ تطور صادرات الهواد الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة إلِ ح
 %5.4هقابؿ تراجع بىسبة  %2، وتطور صادرات قطاع الىسٓج والجمد بىسبة 2012سىة 

 .وذلؾ باعتبار التحسف الهتوقع فْ الطمب الخارجْ 2012هىتظرة سىة 

  2012هىتظرة سىة  %26.4هقابؿ  %27.5ارتفاع ىسؽ صادرات الفسفاط والكٓهٓاء بىسبة 
 .باعتبار التحسف الهتواصؿ فْ إىتاج الفسفاط واستقرار الوضع بالحوض الهىجهْ

  د لتتجاوز بقمٓؿ الحجـ الهسجؿ  ـ 3612استعادة ىسؽ تطور عائدات قطاع السٓاحة لتبمغ
وذلؾ عمِ أساس % 17.5أي بىسبة تطور بػ 2012د سىة  ـ 3073.9هقابؿ  2010فْ سىة 
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ا لمىٍوض استعادة استقرار الوضع األهىْ و  باعتبار البراهج واإلجراءات الٍاهة التْ تـ إقراٌر
 .بقطاع السٓاحة وتثبٓت االىتعاشة التْ ٓشٍدٌا هىذ فترة

ٌذي اإلجراءات باألساس تىفٓذ برىاهج خاص بأربعة هواقع ثقافٓة  وفْ ىفس السٓاؽ شهمت
صدار الىصوص القاىوى حداث بوابة اىترىٓت لمسٓاحة التوىسٓة وا  ٓة الهتعمقة بعدٓد وطبٓعٓة وا 

الهجاالت ذات العالقة وتىظٓـ تظاٌرات ذات وقع إعالهْ ٌاـ وتحسٓف عالهات اإلرشاد 
السٓاحْ وهراجعة هعآٓر تصىٓؼ الهطاعـ السٓاحٓة إضافة إلِ الشروع فْ وضع حٓز 
 التىفٓذ اإلجراءات الٍاهة الٍٓكمٓة التْ أفرزتٍا الدراسة اإلستراتٓجٓة حوؿ القطاع خاصة تمؾ
جٓة  ضفاء الىجاعة الهطموبة عمِ الهىظوهة الترٓو ع العرض السٓاحْ وا  الهتعمقة بتىٓو
ج عبر  صالح الٍٓكمة الهالٓة لمقطاع إلِ جاىب اإلجراءات الهتعمقة بالىٍوض بالترٓو وا 

 .االىترىٓت واإلطار الهؤسساتْ لمقطاع

I-3-12 العادي وبخصوص الواردات، تستىد التقدٓرات إلِ استعادة جٍاز اإلىتاج لىشاط ً
ىتظر أف تتطور واردات الخٓرات والخدهات . وتطّور االستثهارات بىسؽ حثٓث ٓو

 :وتتضهف ٌذي التقدٓرات. باألسعار القارة 6.6%باألسعار الجآرة و 10.3%بىسبة 

  2012أي بٓزادة طفٓفة عف الىسؽ الهىتظر لسىة  %9.5تطور واردات هواد التجٍٓز بىسبة 
 .أداء االستثهار فْ هختمؼ قطاعات اإلىتاج وذلؾ عمِ أساس تواصؿ تحسف

  هىتظرة  %7.7هقابؿ  %10ٓزادة فْ ىسؽ ىهو واردات الهواد األولٓة وىصؼ الهصىعة لٓبمغ
 .هواكبة لتطور اإلىتاج وأخذا فْ االعتبار لتطور األسعار فْ السوؽ العالهٓة 2012سىة 

  ىشاط االقتصادي فْ عدٓد هواكبة الىتعاشة ال %16.5تطور واردات هواد الطاقة بىسبة
 .2012هىتظرة لسىة  %17.9القطاعات هقابؿ 

I-3-13  وسٓهكف ٌذا التطور لعىصري الهبادالت هف حصر العجز التجاري فْ حدود
 %71.6ها ٓهثؿ ىسبة تغطٓة ب 2012هىتظرة لسىة  د ـ 10600هقابؿ حوالْ  د ـ 11563.4
 .2012هىتظرة لسىة  %71.4هقابؿ 
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 الخارجٓةتطور هؤشرات الهدفوعات 

 2011 2012 2013 

     (%)ىهّو صادرات الخٓرات والخدهات 

 10.4 9.1 0.5 باألسعار الجآرة

 6.1 3.9 4.3- باألسعار القارة

    (%)ىهّو واردات الخٓرات والخدهات 

 10.3 9.0 4.5 باألسعار الجآرة

 6.6 5.3 2.3- باألسعار القارة

 5325 5307.5 4746.5 ( د ـ)العجز الجاري 

 6.8 7.4 7.3 (%)ىسبتً هف الىاتج اإلجهالْ 

 300.0 800.0 2391.0- (د ـ)الٓزادة فْ هدخرات العهمة 

 32934.1 29712.8 25391.0 (د ـ)حجـ الدٓف 

 42.6 42.1 38.8 (%)ىسبة التدآف 

 3516.4 3580.3 3640.8 ( د ـ)خدهة الدٓف 

 8.4 9.4 10.4 (%)ىسبتً هف الهقابٓض الجآرة 

I-3-ii التمويؿ الخارجي 

I-3-14  تفاقـ العجز التجاري بصفة همحوظة هها ساٌـ  2012شٍدت الفترة األولِ هف سىة
 د ـ 4000فْ تدٌور وضع الهدفوعات الخارجٓة حٓث بمغ العجز الجاري حوالْ 

و ها ٓهثؿ  2012خالؿ الثهاىٓة أشٍر األولِ هف سىة  هف الىاتج الهحمْ  %5.6ٌو
خالؿ ىفس الفترة هف السىة الفارطة لتىخفض الهوجودات هف  %3.9اإلجهالْ هقابؿ 

أكتوبر هف سىة  19ٓـو هف التوٓرد فْ  94تغطْ  د ـ 9778العهالت األجىبٓة حوالْ 
2012.  

I-3-15  وبالىظر إلِ التطور الهرتقب لهٓزاف الخدهات وخاصة تواصؿ اىتعاشة القطاع
هٓزاف العواهؿ  السٓاحْ ورجوعً التدٓرجْ إلِ الىسؽ العادي وكذلؾ تطور

الت الجآرة والذي ٓفترض ٓزادة فْ حجـ الفوائد الهوظفة عمِ الدٓف  والتحٓو
 2012وتمؾ الهىتظرة لسىة  2011الخارجْ باعتبار السحوبات الٍاهة الهسجمة سىة 

الت التوىسٓٓف بالخارج تطوروكذلؾ  ٓىتظر أف ٓتوسع العجز الجاري  قٓهة تحٓو
 2012هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ سىة  %7.4حدود  لمهدفوعات الخارجٓة لٓستقر فْ

 .2011سّجمت سىة  %7.3هقابؿ 
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I-3-16  ؿ ٌذا العجز واعتبارا لهتطمبات تسدٓد أصؿ الدٓف والىفقات األخرى تواصؿ ولتهٓو
ؿ خارجٓة فْ شكؿ قروض هف هصادر عهوهٓة والتْ  السعْ لتعبئة هوارد تهٓو

تتضهف قروضا فْ  2011د سىة  ـ 3104هقابؿ  2012د سىة  ـ 2900ٓىتظر أف تبمغ 
الذي ٓهولً كؿ هف البىؾ " PAR II"إطار برىاهج الدعـ االقتصادي فْ هرحمتً الثاىٓة 

قرض هف واالتحاد األوروبْ و ( د ـ 750)والبىؾ اإلفٓرقْ لمتىهٓة ( د ـ 750)الدولْ 
 هثؿ القسط الثاىْ هف برىاهج الدعـٓ د ـ 196 بهبمغ الوكالة الفرىسٓة لمتىهٓة

الت الخارجٓة " PAR I"االقتصادي فْ هرحمتً األولِ  وتجدر اإلشارة الِ أف التهٓو
هف هجهؿ  %48فْ شكؿ قروض تبقِ الِ حد الثهاىٓة أشٍر األولِ فْ حدود 

 .هها ٓستدعْ تكثٓؼ الجٍود لتعبئة الهوارد الهتبقٓة 2012القروض الهبرهجة لسىة 
I-3-17  د هقابؿ  ـ 3170غ ٓىاٌز كها ٓىتظر تعبئة قروض هف هصادر خاصة بهبم

تتضهف قرضا رقاعٓا بضهاف الوالٓات الهتحدة  2011د تـ تعبئتٍا سىة  ـ 667.8
وقرضا هف دولة قطر ( همٓوف دٓىار 780حوالْ )همٓوف دوالر  485األهٓركٓة بقٓهة 

 الٓاباف بضهافرقاعٓا قرضا و ( همٓوف دٓىار 760والْ ح)همٓوف دوالر  500بقٓهة 
الت فْ شكؿ ٌبات بهبمغ  (د ـ 1000)دوالر  همٓوف 600بقٓهة  إضافة إلِ تهٓو
هتأتٓة هف اإلتحاد األوروبْ وكذلؾ هف بمداف  2011د سىة  ـ 217.5د هقابؿ  ـ 612.2

ا أها بالىسبة إلِ . صدٓقة وشقٓقة هثؿ الوالٓات الهتحدة األهٓركٓة وتركٓا ولٓبٓا وغٌٓر
د  ـ 2400لتبمغ حوالْ  %40االستثهارات الخارجٓة فٓىتظر أف تسجؿ تطورا بىحو 

هف الىاتج الهحمْ  %3.4لتهثؿ حوالْ  2011د سىة  ـ 1711.3هقابؿ  2012سىة 
وتىبىْ ٌذي التقدٓرت أساسا عمِ االرتفاع الهمحوظ لالستثهارات الخارجٓة  .اإلجهالْ

 .اعات الهعهمٓة خالؿ الفترة األولِ هف السىة الحالٓةفْ قطاعْ الطاقة والصى
I-3-18 هف الدخؿ القوهْ  %42.1ٓىتظر أف ترتفع ىسبة التدآف إلِ حدود  الهواردر ٌذي اوباعتب

هف الهقابٓض  %9.4وأف تبمغ ىسبة خدهة الدٓف حوالْ  2011سىة  %38.8الهتاح هقابؿ 
 .2011سىة  %10.4الجآرة هقابؿ 

I-3-19  فقد بىٓت تقدٓرات هىواؿ التىهٓة فْ هجاؿ الهدفوعات الخارجٓة  2013لسىة  بالىسبةأها
هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ  % 6.8عمِ أساس حصر العجز الجاري فْ حدود 

 .2012هىتظرة سىة  %7.4هقابؿ 
I-3-21 الت  عمِ ٌذا األساس سٓتكثؼ الجٍد لتعبئة ؿ العجز الجاري  الضروٓرةالتهٓو لتهٓو

االحتٓاطْ هف العهمة فْ هستوى ال  حصرتسدٓد أصؿ الدٓف وضرورة  هستمزهاتو 
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ؿ الخارجْ حٓث  ٓـو هف التوٓرد 100ٓقؿ عف  ٓىتظر أف تبمغ الحاجٓات هف التهٓو
و  2012هف الهىتظر تعبئتٍا سىة  د ـ 9082.2 هقابؿ 2013سىة  د ـ 8550حوالْ  ٌو
ؿ االقت %40.1ها ٓهثؿ   .صادهف جهمة الحاجٓات الجهمٓة لتهٓو

I-3-21  د  ـ 424.5وستتـ تغطٓة ٌذي الحاجٓات بفضؿ تعبئة هوارد فْ شكؿ ٌبات بقٓهة
تقدهً الهفوضٓة سستتأتِ هف الدعـ الذي  2012د هىتظرة سىة  ـ 612.2هقابؿ 

األوروبٓة وبعض الدوؿ الصدٓقة والشقٓقة خاصة هىٍا تركٓا هف أجؿ تجسٓـ جهمة 
ة    .خاصة فْ الجٍات الهحروهةهف البراهج اإلصالحٓة والهشآرع التىهٓو

I-3-22 د  ـ 2900د هقابؿ  ـ 3399قروض عهوهٓة بقٓهة  فْ شكؿ كها ٓتوقع تعبئة هوارد
التطمعات الوطىٓة لتحقٓؽ  دعـ اإلصالحاتستوجً أساسا الِ  2012هىتظرة سىة 

ٓة وضهاف االستقرار االجتهاعْ باإلضافة الِ تعبئة االقتصاداالىتعاشة وهساىدة 
ة  فْ هجاالت البىٓة  ضبطٍاالتْ تـ  الجدٓدةقروض هرتبطة بالهشآرع التىهٓو

د الوسط الٓرفْ بالهاء األساسٓة والهرافؽ العهوهٓة  ؿ  لمشراب الصالحوتزٓو وتهٓو
وكذلؾ  استثهارات بعض الهؤسسات العهوهٓة وبراهج التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة

اباستكهاؿ هراحؿ الهشآرع الهتواصمة والتْ تستوجب اإلسراع   .اىجاٌز
I-3-23  باقْ الحاجٓات هف خالؿ تعبئة هوارد فْ شكؿ قروض تجآرة وهالٓة  تغطٓةوسٓتـ

فتح الهجاؿ لمهتعاهمٓف د  ـ 1726.5بهبمغ  ؿ ٓو ع هصادر التهٓو بها ٓساٌـ فْ تىٓو
االقتصادٓٓف الستغالؿ الفرص الهتاحة فْ األسواؽ الهالٓة العالهٓة وتحسٓف 

 . الوطىْ فْ األوساط الهالٓة العالهٓة هصداقٓة االقتصاد
I-3-24  ؿ الخارجْ تحسى تتضهف ٌٓكمةو فْ تدفقات االستثهارات الخارجٓة لتبمغ  االتهٓو

وتستىد ٌذي التدفقات الِ الصورة  .2012د هىتظرة سىة  ـ 2400د هقابؿ  ـ 3000
افسٓة الهتهٓزة التْ أصبحت تحظِ بٍا بالدىا بعد الثورة والدعـ الهرتقب لهقوهات التى

السٓها هواصمة تحسٓف هختمؼ هكوىات هىاخ األعهاؿ هف بىٓة أساسٓة واتصالٓة 
االستقرار االجتهاعْ إضافة إلِ  شروطوكذلؾ توفٓر  تستجٓب لمهواصفات العالهٓة

ا االستثهار  الجٍود الهكثفة لمتعٓرؼ بالهٓزات التفاضمٓة وأفاؽ اإلٓجابٓة التْ ٓوّفٌر
 . فْ توىس

I-3-25  برز القطاعْ لٍذي التدفقات تطورا همحوظا لالستثهارات فْ قطاع الطاقة  التوٓزعٓو
 2012د هىتظرة سىة  ـ 1400هقابؿ  2013د سىة  ـ 1535التْ هف الهىتظر أف تبمغ 

هف جهمة االستثهارات الخارجٓة باعتبار الهشآرع الٍاهة  %50لتهثؿ أكثر هف 
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الهرتقبة فْ ٌذا القطاع كها ٓىتظر أف تتطور االستثهارات فْ قطاع الصىاعات 
د هف الهىتظر استقطابٍا سىة  ـ 520د هقابؿ  ـ 735حوالْ  2013الهعهمٓة لتبمغ سىة 

 2013د سىة  ـ 165أها بخصوص االستثهارات السٓاحٓة فٓىتظر أف تبمغ  .2012
ا خالؿ بالعالقة  2012د هىتظرة سىة  ـ 130هقابؿ  هع الهشآرع الكبرى الهزهع اىجاٌز

الفترة القادهة عمِ غرار هشروع هرفأ توىس الهالْ إضافة إلِ الشروع فْ اىجاز 
الهىتجع السٓاحْ بتوزر هف طرؼ هجهوعة الدٓار القطٓرة وهشروع هدٓىة السٓاحة 

 .اإلستشفائٓة الخبآات فْ حاهة قابس
I-3-26  التوباعتبار ٌذي هف  %42.6إلِ حدود  2013ىسبة التدآف سىة  ٓىتظر أف ترتفع التهٓو

تىخفض ىسبة خدهة الدٓف  فٓها ٓىتظر أف 2012سىة  %42.1الدخؿ القوهْ الهتاح هقابؿ 
  .2012سىة  %9.4هف الهقابٓض الجآرة هقابؿ  %8.4إلِ حدود 

I-3-27  بٓف الجدوؿ ؿ الخارجْ التالْٓو ٓكمة التهٓو  :تطّور حاجٓات ٌو

 التمويؿ الخارجي

 3124 3123 3122 (د ـ)
ؿ العجز  5325.0 5307.5 4746.5 تهٓو

 2925.0 2974.75 3345.1 تسدٓد أصؿ الدٓف وىفقات أخرى
 300.0 800.0 -2391.0 الٓزادة فْ احتٓاطْ العهمة

 966171 19373: 681177 مجموع الحاجيات
 424.5 612.2 217.5 الٍبات 

 3000.0 2400.0 1711.3 االستثهار الخارجْ والهساٌهات
 3399.0 2900.0 3104.0 القروض العهوهٓة

 1726.5 3170.0 667.8 القروض التجآرة والهالٓة
 966171 19373: 681177 مجموع الموارد
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I.4 الرابعاب ػالب  

 التمويؿ الداخمي لالقتصاد
I-4-1  ؿ الداخمْ لالقتصاد ضهف األٌداؼ الجهمٓة الهرسوهة بهىواؿ تىصٍر تقدٓرات التهٓو

والراهٓة أساسا إلِ تعٓزز حركٓة الىشاط االقتصادي وتٍٓئة  2013الىهّو لسىة 
الظروؼ الهالئهة لتجاوز التداعٓات التْ جّدت عقب الثورة وتأهٓف استرجاع ىسؽ 

تً  .الىهّو لسالؼ حٓٓو
I-4-2  وهف ٌذا الهىطمؽ تىبىْ تقدٓرات السىة القادهة عمِ التوفٓؽ بٓف هتطمبات تعٓزز

ؿ الهالئـ لألعواف االقتصادٓٓف تدخالت هٓزاىٓة الدولة وتوفٓر الج ٍاز الهالْ لمتهٓو
ضفاء هٓزد هف الىجاعة عمِ السٓاسات الهالٓة والرقْ بالخدهات الهالٓة  . هف جٍة وا 

I-4-3  وتفترض تقدٓرات هٓزاىٓة الدولة لمسىة القادهة بالخصوص تحسف ىسؽ تعبئة الهوارد
كها سٓتسىِ . العجز الذاتٓة بها ٓسهح بتحسٓف هؤشرات الهٓزاىٓة وبخاصة التحكـ فْ

توفٓر االعتهادات الالزهة لتىفٓذ البراهج والهشآرع العهوهٓة التْ تٍدؼ إلِ تىشٓط 
الدورة االقتصادٓة فْ إطار الىٍوض بالجٍات الداخمٓة عبر تدعٓـ البىٓة األساسٓة 
الت  هع ضهاف السٓر العادي لمهصالح اإلدآرة والهحافظة عمِ حصة التحٓو

ضهف استداهتًاالجتهاعٓة بها ٓ  .دعـ شهولٓة الهسار التىهوي ٓو
I-4-4  وبالتوازي ٓتوقع تطور تدخالت الجٍاز الهالْ بىسؽ ٓستجٓب لهتطمبات دفع الىشاط

االقتصادي السٓها هواكبة الىسؽ الهدعـ لالستثهار والتحسف الهرتقب فْ الهبادالت 
بىسؽ وتتضهف التقدٓرات بالخصوص تطور استعهاالت الجٍاز الهالْ . الخارجٓة

ؿ الهرتقبة السٓها التطور اإلٓجابْ لالستثهار الخاص  ٓستجٓب لحاجٓات التهٓو
وفْ الهقابؿ سٓتواصؿ الحرص . الهتوقع لمحاصؿ الجهمْ لهٓزاف الهدفوعات والتحسف

ضفاء الىجاعة الهرجّوة عمِ السٓاسة الىقدٓة،  عمِ هٓزد التحكـ فْ هستوى السٓولة وا 
ِ تعٓزز األسس الهالٓة لمهؤسسات الهصرفٓة عبر ٌذا الِ جاىب هواصمة العهؿ عم

ف الهدخرات بغرض تحسٓف ىسبة التغطٓة  هعالجة الدٓوف الغٓر الهستخمصة وتكٓو
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وتقمٓص ىسبة الدٓوف البىكٓة الهصىفة وكذلؾ تحسٓف صٓرفة االقتصاد واعتهاد 
 .أفضؿ هعآٓر الحوكهة والتصرؼ الحذر

I-4-i التمويؿ الداخمي لالقتصاد 

I-4-i-1  العموميػةالماليػة 

I-4-5  بتأثر تطور هوارد وىفقات الهٓزاىٓة  2012اتسـ تىفٓذ هٓزاىٓة الدولة بعىواف سىة
بالوضع االقتصادي واالجتهاعْ العاـ السٓها الهجٍود االستثىائْ لمدولة لهعالجة 

الهستوى الهرتفع لمبطالة  جراءاالشكالٓات الحادة الهسجمة عمِ هستوى عدٓد الجٍات 
 . لهسجؿوالحٓث االجتهاعْ ا

I-4-6  بالخصوص ارتفاع الهوارد والىفقات  2012لسىة  الدولةكها تضّهف تحٓٓف هٓزاىٓة
د هقّدرة بقاىوف الهالٓة التكهٓمْ  ـ 25401د هقابؿ  ـ 25551الجهمٓة إلِ ها ٓعادؿ 

ادة الهوارد الذاتٓة بىحو . 2012 لسىة توّقع فْ ٌذا السٓاؽ ٓز د بالهقارىة هع  ـ 96ٓو
وذلؾ عمِ أساس تطور الهداخٓؿ  د ـ 19740تقدٓرات قاىوف الهالٓة التكهٓمْ لتبمغ 

د هقدرة ضهف قاىوف الهالٓة التكهٓمْ  ـ 14566هقابؿ  د ـ 15170الجبائٓة لتبمغ ىحو 
هقّدرة  %21هقابؿ  هف الىاتج %21.3وبذلؾ ستستقّر ىسبة الضغط الجبائْ فْ حدود 

فٓها ٓىتظر أف تتقمص الهوارد غٓر الجبائٓة بىحو . 2012ٓة التكهٓمْ لسىة بقاىوف الهال
 . د ـ 4570 د لتبمغ بها ٓعادؿ ـ 508

I-4-7  هف الىاتج كها  %6.6ٓتوقع استقرار عجز الهٓزاىٓة فْ حدود ىسبة  األساسوعمِ ٌذا
هسجمة سىة  %3.5هقابؿ ىسبة  2012ورد بتقدٓرات قاىوف الهالٓة التكهٓمْ لسىة 

 %46هف الىاتج هقابؿ  %46.1وبالتوازي ٓىتظر أف تبمغ ىسبة التدآف العهوهْ . 2011
 .2011هسجمة فْ سىة  %44هقدرة بقاىوف الهالٓة التكهٓمْ وىسبة 

I-4-8  فْ إطار هواصمة هجٍود الدولة لتحقٓؽ  2013وتتىزؿ تقدٓرات هٓزاىٓة الدولة لسىة
ت والفئات االجتهاعٓة وحفز أٌداؼ الثورة وخاصة هىٍا الحد هف الفوارؽ بٓف الجٍا

االستثهار لخمؽ هواطف شغؿ وذلؾ فْ ظؿ الضغوطات الهسجمة وكذلؾ الهىتظرة 
 .سواء داخمٓا أو خارجٓا

I-4-9 عمِ اإلسقاطات الهرسوهة عمِ هستوى اإلطار الجهمْ  2013تقدٓرات هٓزاىٓة  وتستىد
والتْ تٍدؼ إلِ هواصمة  2017-2013الهتوسط لمفترة  الهدىلمىفقات العهوهٓة عمِ 
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التحسف التدٓرجْ لهؤشرات الهالٓة العهوهٓة عبر التحكـ فْ العجز الجهمْ لمهٓزاىٓة، 
، ٌذا باإلضافة إلِ 2017هف الىاتج سىة  %2.5حٓث ٓتوقع أف ٓتراجع إلِ ىحو 

هف الىاتج فْ ىفس السىة هقابؿ عمِ  %42.6تحسٓف هؤشر الهدٓوىٓة العهوهٓة لٓبمغ 
وذلؾ باعتهاد سٓاسة التصرؼ الىشٓط فْ ، 2012هىتظرة لسىة  %46.1و %6.6التوالْ 

الدٓف قصد إحكاـ استغالؿ هختمؼ ألٓات الهتاحة باألسواؽ الهالٓة وتغطٓة هخاطر 
 .الصرؼ وىسب الفائدة

I-4-11   عكس التحسف فْ هٓزاىٓة الدولة عمِ الهدى الهتوسط بالخصوص أٌهٓة  الهتوقعٓو
لهالٓة التْ سٓتـ تىفٓذٌا خالؿ الهرحمة الهقبمة والراهٓة اإلصالحات االقتصادٓة وا

باألساس إلِ دعـ تعبئة الهوارد الذاتٓة لمهٓزاىٓة هف خالؿ هٓزد تعصٓر الهىظوهة 
الجبائٓة والرقْ بأدائٍا هف جٍة، واتخاذ اإلجراءات الالزهة لمتحكـ فْ ىفقات الدعـ 

 .والىفقات القارة لمهٓزاىٓة هف جٍة أخرى
I-4-11  إلِ هٓزد تعبئة هوارد االقتراض العهوهْ  2013كها تٍدؼ هٓزاىٓة الدولة لسىة

هها هف شأىً أف ٓعهؽ عجز الهٓزاىٓة  الضروٓرة إلىجاز البراهج والهشآرع العهوهٓة
الذي ٓبقِ فْ حدود هقبولة، وكذلؾ هستوى الهدٓوىٓة هع الحفاظ عمِ القدرة عمِ 

تعهٓـ التدٓرجْ لهىٍجٓة التصرؼ فْ هٓزاىٓة ٌذا وسٓتواصؿ العهؿ عمِ ال. تسدٓدٌا
التْ شهمت و  الدولة حسب األٌداؼ والتْ تضهىت سابقا بعض التجارب الىهوذجٓة

ا  .وزارات دوف غٌٓر
I-4-12  كها ٓبدو أف توخْ سٓاسات كالضغط عمِ األجور أو تقمٓص الدعـ أو رفع األسعار

د تشكؿ خطرا عمِ أو تقمٓص ىفقات التىهٓة بٍدؼ تقمٓص العجز أو الهدٓوىٓة، ق
استقرار البالد فْ ظؿ الظروؼ االجتهاعٓة الحالٓة والتفاوت الهسجؿ بٓف الجٍات 

وحاجة االقتصاد إلِ اإلىعاش  جٍةوارتفاع البطالة وضغط الهىظهات الىقابٓة هف 
لذلؾ فهف الضروري الىٍوض بالتىهٓة خاصة عف طٓرؽ دفع . هف جٍة أخرى

أف ٓىشط االستثهار الخاص عمِ الهدى الهتوسط  االستثهار العهوهْ الذي هف شأىً
ؿ حتِ ٓساٌـ جزئٓا فْ حؿ هشكؿ البطالة  .والطٓو

I-4-13  تبرز ٌٓكمة الهداخٓؿ الجبائٓة اختالال لمتوازف بٓف الضرائب الهباشرة وغٓر كها
 %80و %70الهباشرة، حٓث تهثؿ حصة الضٓربة الهباشرة هف الهداخٓؿ الجبائٓة بٓف 

وتجدر اإلشارة . 2011فْ توىس سىة  %43.4 فْ حٓف بمغت فْ البمداف الهتقدهة،
هف الخصـ هف الهورد بعىواف األجور وتضاعؼ أساسا  ِأتتإلِ أف ٌذي الهداخٓؿ ت
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ف تحت الىظاـ التقدٓري وأٓضا  هردود الجبآة بالىسبة لمهٍف الحرة والهىضٓو
(. 2011هف الضٓربة عمِ الدخؿ سىة  %4.3)الهشتغمٓف فْ االقتصاد غٓر الهىظـ 

كها ٓتجمِ ٌذا االختالؿ فْ ٌٓكمة األداءات الهباشرة التْ تتسـ بارتفاع حصة األداء 
بالىسبة لمضٓربة  %34 هقابؿ هساٌهة بحوالْ %40عمِ األجور الذي ٓبمغ حالٓا ىحو 

ٓة عمِ الشركات غٓر البترولٓة وكذلؾ ارتفاع حصة األداء عمِ الشركات البترول
 .%10فٓها ال تهثؿ الضٓربة عمِ الهٍف الحرة سوى  %17التْ قدرت ب

I-4-14 فْ إطار الهرحمة  2013تقدٓرات الهالٓة العهوهٓة لسىة  وكىتٓجة لذلؾ تىدرج
االستثىائٓة التْ تتسـ باستهرار الضغوط الهسجمة عمِ الهوارد الهالٓة الهتاحة هف 

اهة وعمِ هستوى الجٍات أجؿ تأهٓف السمـ االجتهاعْ ودفع التىهٓة بصفة ع
تجمِ ذلؾ خاصة فْ ارتفاع ىفقات الدعـ والٓزادة فْ  الهٍهشة بصفة خاصة ٓو
ىفقات التأجٓر هع األخذ بعٓف االعتبار ضرورة الهحافظة عمِ سالهة التوازىات 

 . الجهمٓة
I-4-15  ارتفاع الحجـ الجهمْ لهوارد وىفقات هٓزاىٓة  2013وتتضّهف التقدٓرات الهرسوهة لسىة

 .2012د هىتظرة بعىواف سىة  ـ 25551د هقابؿ  ـ 26792لتبمغ  %4.5ة بىسبة الدول
باألساس تعبئة الهوارد الذاتٓة والٍبات بقٓهة  2013وتفترض هٓزاىٓة الدولة لسىة 

هىتظرة لسىة  %77.3هف هجهوع الهوارد هقابؿ  %74.6د لتبمغ حصتٍا ىحو  ـ 19975
ادة بىسبة  د ـ 16650وقدرت الهداخٓؿ الجبائٓة بىحو . 2012 بالهقارىة  %9.8أي بٓز

فْ حدود جهمْ ضغط جبائْ ىسبة ا ٓفضْ إلِ ههّ  2012هع الىتائج الهىتظرة لسىة 
 . 2012 الهىتظرة فْ سىة عمِ غرار الىسبة هف الىاتج وذلؾ 21.2%
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 ٌٓكمة هوارد الهٓزاىٓة

 

I-4-16  د هقابؿ هبمغ  ـ 3325وبالتوازي ضبطت تقدٓرات الهوارد غٓر الجبائٓة فْ حدود
وذلؾ ىتٓجة التراجع الهرتقب بالخصوص فْ  2012د تسىِ تعبئتٍا فْ سىة  ـ 4570

 . هستوى عائدات التخصٓص وأهواؿ الهصادرة

 الهوارد الذاتٓة لمهٓزاىٓة

  2011ىتائج  2012تحٓٓف  2013تقدٓرات 

  د ـ (%) الٓزادة  د ـ (%) الٓزادة د ـ (%) الٓزادة
 هوارد جبائٓة 13667.8 7.6 15170 11 16650 9.8

 هوارد غٓر جبائٓة 2952.2 39 4570 54.8 3325 27.2-
 والٍباتالذاتٓة  الهوارد 16620 12.1 19740 18.8 19975 1.2

I-4-17  تضهف توازف هٓزاىٓة الدولة لسىة تعبئة هوارد اقتراض عهوهْ بقٓهة  2013ٓو
د كاقتراض خارجْ  ـ 5017د بعىواف اإلقتراض الداخمْ و ـ 1800هىٍا د  ـ 6817
 .د بعىواف الصكوؾ ـ 1000هىٍا 

I-4-18  الترفٓع فْ ضرورة تعكس  2013إلِ أف تقدٓرات ىفقات الدولة لسىة  تجدر اإلشارةو
 الٓزادة فْ األجور هف جٍةو  ىفقات التأجٓر الهىجرة عف االىتدابات الهحدثة

كها . جٍة أخرىاالعتهادات الهرصودة لتأهٓف السٓر العادي لمهصالح اإلدآرة هف و 
البراهج العهوهٓة الهزهع و  هختمؼ الهشآرع 2013تجسـ تقدٓرات ىفقات هٓزاىٓة 

ا خالؿ سىة   .2013إىجاٌز
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I-4-19  ارتفاع حجـ الىفقات دوف تسدٓد أصؿ الدٓف العهوهْ  2013سىة وتتضهف تقدٓرات
وذلؾ عمِ أساس هواكبة  2012هىتظرة سىة  د ـ 22712د هقابؿ  ـ 23932لتبمغ 

حاجٓات الهرحمة بتعٓزز تدخالت الهٓزاىٓة فْ الهجاؿ التىهوي السٓها تٍٓئة هقوهات 
ر ٌٓكمة الىسٓج االقتصادي بالجٍات الداخمٓة إلِ  دفع الحركة االقتصادٓة وتطٓو

 .جاىب هواصمة دعـ الهرافؽ الجهاعٓة وتعٓزز هسار التىهٓة االجتهاعٓة والبشٓرة
I-4-21 د هقابؿ  ـ 16972بىحو  2013سٓاؽ قدرت ىفقات التصرؼ لسىة وفْ ٌذا ال

لتتضهف بالخصوص ارتفاع ىفقات التأجٓر بىسبة  2012د هىتظرة لسىة  ـ 15723
د وذلؾ ىتٓجة تواصؿ هجٍود الدولة فْ هجاؿ االىتدابات فْ  ـ 9781وهبمغ  10.6%

ئؿ والتدخالت الوظٓفة العهوهٓة والٓزادات فْ األجور فٓها ستىخفض ىفقات الوسا
كها ٓتوقع صرؼ ىفقات . تعكس ضرورة الضغط عمِ الىفقات لمحد هف االقتراضل

وذلؾ باعتبار  2012د هىتظرة لسىة  ـ 5714د هقابؿ  ـ 5700الدعـ بقٓهة و  التدخؿ
دوالر وسعر  110اعتهاد فرضٓة هعدؿ سعر برهٓؿ الىفط فْ األسواؽ العالهٓة بقٓهة 

وهف ثـ، ستبمغ ىفقات دعـ الهحروقات  .دٓىار 1.58صرؼ دوالر واحد بقٓهة 
 %47د و ـ 2661هف جهمة ىفقات التدخؿ والدعـ هقابؿ  %44.2د أي بىسبة  ـ 2520

د هقابؿ  ـ 1350فٓها ستبمغ ىفقات دعـ الهواد األساسٓة . 2012هىتظرة سىة 
لتبمغ  %18.7ػكها ستتطور ىفقات دعـ الىقؿ ب. %7.1ػد أي بتطور ٓقدر ب ـ 1260
 2013 أها بحساب الىسبة هف الىاتج، قدرت ىفقات التصرؼ لسىة. 2013د سىة  ـ 330
ْ ىفس الىسبة الهسجمة سىة  %21.6ػب ْ ىسبة هرتفعة (%21.3)تقٓربا  2012ٌو ، ٌو

 (.%15.7) 2010-2002جدا هقارىة هع هعدؿ الىسبة الهسجمة فْ الفترة 
I-4-21  ْرغـ االصالحات الهبرهجة وتعدٓؿ األسعار فإف ىفقات التدخؿ والدعـ ستبقِ ف

و ها ( هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ %7.3 فْ حدود) 2013هستوى هرتفع فْ سىة  ٌو
هثؿ تواصؿ ٌذا الهستوى هف الدعـ إشكالٓة . ٓبمغ تقٓربا هستوى ىفقات التىهٓة ٓو

ارتباط ٌذا الصىؼ هف الىفقات هباشرة  كبرى عمِ التوازىات االقتصادٓة ىظرا لعدـ
بدعـ الىهو بؿ تهثؿ بالعكس ضغوطا هتزآدة عمِ الهوارد الهالٓة الهتاحة لإلستثهار 

ها ٓستوجب اإلسراع بإستىباط الحموؿ الكفٓمة بالتقمٓص هف ىفقات الدعـ  ٌوو 
ـ بٍا ىحوهستحقٍٓا دوف غٌٓر  .وتصٓو
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 ىفقات التصرؼ

 (د ـ) 2011ىتائج  2012تحٍٍه  2013 تقدٓرات
 ىفقات التصرؼ  12470.5 15723 16972
 ىفقات األجور  :هىٍا 7679.4 8847 9781
 الوسائؿ ىفقات 860.2 1042 997

 الدعـالتدخؿ و  ىفقات 3930.9 5714 5700
494 120  -  ىفقات طارئة

I-4-22  تضّهف هشروع الهٓزاىٓة لسىة د بعىواف ىفقات التىهٓة  ـ 5500رصد هبمغ  2013ٓو
هف هجهوع الىفقات دوف  %24.5لتبمغ حصتٍا  2012د هىتظرة لسىة  ـ 5514هقابؿ 

وترتكز تقدٓرات ىفقات التىهٓة لمسىة القادهة بالخصوص عمِ ارتفاع . خدهة الدٓف
ؿ  ـ 1341وصرؼ  د ـ 2248.6االستثهارات الهباشرة إلِ ىحو د بعىواف ىفقات التهٓو

بعىواف  د ـ 100كىفقات طارئة وهبمغ  د ـ 332عالوة عف اإلبقاء عمِ هبمغ  العهوهْ
أها بحساب الىسبة هف الىاتج، قدرت ىفقات . القروض الهحالة لمهؤسسات العهوهٓة

هسجمة بذلؾ إىخفاضا  %7ب 2013التىهٓة الهضهىة فْ هشروع الهٓزاىٓة لسىة 
تظؿ قٓربة هف هعدؿ الىسب ، لكف ٌذي الىسبة 2012 بالهقارىة هع سىة بىقطتٓف

 .2010-2002 الهسجمة فْ الفترة

 

I-4-23  لتبمغ  2013وبالتوازي ٓتوقع أف ترتفع ىفقات خدهة الدٓف العهوهْ بعىواف سىة
وذلؾ عمِ أساس ارتفاع فوائد  2012د هىتظرة فْ سىة  ـ 4139د هقابؿ  ـ 4220

فٓها  2012ىة د هىتظرة فْ س ـ 1300د هقابؿ  ـ 1360الدٓف العهوهْ لتبمغ ىحو 
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د هىتظرة فْ  ـ 2839د هقابؿ  ـ 2860سترتقْ أعباء أصؿ الدٓف العهوهْ إلِ ىحو 
 . 2012سىة 

I-4-24  اىخفاضا ىسبٓا لعجز  2013وعمِ ٌذا األساس تفترض تقدٓرات هٓزاىٓة الدولة لسىة
هف الىاتج فٓها سترتفع ىسبة الدٓف العهوهْ إلِ ها ٓعادؿ  %5.9الهٓزاىٓة لٓبمغ ىسبة 

وبٍذا تواصؿ . 2012هىتظرة لسىة  %46.1و %6.6هف الىاتج هقابؿ عمِ التوالْ  46.8%
حٓث  2010-2002 إرتفاع ىسبة الهدٓوىٓة عمِ خالؼ الىهط التىازلْ الذي هٓز الفترة

 .2010سىة  % 40.4إلِ  2002سىة  %55.9إىخفضت الهدٓوىٓة هف 
I-4-25  ْؿ عجز هٓزاىٓة الدولة فْ سىت عتهد تهٓو ِ االقتراض الخارجْ عم 2013و 2012ٓو

ؿ الداخمْ الصافْ وحسب توقعات وزارة الهالٓة فإف المجوء . هع اىخفاض ٌاـ لمتهٓو
ؿ الخارجْ هرجح لإلىخفاض بدآة هف سىة  و ها ٓفترض قدرة  2015إلِ التهٓو ٌو

ؿ بدوف هىافسة القطاع الخاص   أكبر لمسوؽ الداخمٓة عمِ تغطٓة حاجٓات التهٓو

I-4-i-2 الجياز المالي 

I-4-26  ِٓفترض تطّور هوارد واستعهاالت الجٍاز الهالْ إتباع سٓاسة ىقدٓة حذرة تعهؿ عم
ؿ الهالئـ والسمٓـ  ذاتالتحّكـ فْ السٓولة الهصرفٓة وتسٍر فْ  الوقت عمِ توفٓر التهٓو

لهختمؼ األعواف االقتصادٓٓف، كها تستىد تقدٓرات توازف الجٍاز الهالْ هواكبة أٌداؼ 
التحسف الهرتقب الستعادة ىسؽ الىهّو الِ هساري العادي وتطّور  هىواؿ الىهّو ال سّٓها

  .ىشاط االستثهار الخاص الوطىْ والخارجْ وتحسف الهبادالت التجآرة

I-4-ii  الماليموارد الجياز 

I-4-27  ْا ( 3ف)تطور الكتمة الىقدٓة  2013سىة لتفترض تقدٓرات هوارد الجٍاز الهال باعتباٌر
وترتكز ٌذي الٓزادة عمِ هؤشرات  %9.9الٍدؼ الوسٓط لمسٓاسة الىقدٓة بىسبة تىاٌز 

القطاع الحقٓقْ والتْ تفترض تحسىا فْ ىسؽ الىهّو واىتعاشة االستثهار الخاص، 
الت الالزهة هف قبؿ الجٍاز الهالْ لالستجابة لحاجٓات  و ها ٓتطمب رصد التهٓو ٌو

توافؽ ىسؽ تطّور هكوىات الهوارد الىقدٓة هع هتطمبات  ٌذا.األعواف االقتصادٓٓف ٓو
  .والتحّكـ فْ هؤشر األسعار إحكاـ تعدٓؿ السٓولة الهصرفٓة
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 تطور الكتمة الىقدٓة

 

I-4-28  ىتظر أف تسجؿ الكتمة ا الذي سٓبمغ ( 2ف-3ف)ٓو . %9.9تدعها فْ ىسؽ ىهٌو
فترض ٌذا الىسؽ تطّور حجـ االدخار الهوّظؼ وكذلؾ ٓزادة اإلصدارات الرقاعٓة  ٓو

هرتقبة لمسوؽ الهالٓة بىاء عمِ الهفعوؿ لهؤسسات القرض بالعالقة هع االىتعاشة ال
 .االٓجابْ الهرتقب لإلصالحات التْ سٓتـ وضعٍا حٓز التىفٓذ فْ الفترة الهقبمة

I-4-29  ىتظر أف تتطّور الهكّوىة بىسؽ هعتدؿ ٓأخذ فْ االعتبار تداوؿ ( 3ف-4ف)ٌذا ٓو
ؿ استثهاراتٍا أوراؽ ال خٓزىة فٓها بٓف الهؤسسات لتعٓزز هواردٌا والهساٌهة فْ تهٓو
 . الهبرهجة

 ىهو الكتمة الىقدٓة
  2011 ىتائج  2012 تحٓٓف  2013 تقدٓرات

 التطورىسبة 

 التطورىسبة   د ـ (%)

  د ـ (%)
ىسبة 
 التطور

(%) 

  د ـ

 (3ف)الواسع هجهوع الىقد بهفٍوهً  47211 9.1  51271 8.6  56347 9.9

 (2ف)هجهوع الىقد بهفٍوهً الضٓؽ  44646 9.3  48593 8.8  53404 9.9

 "2ف-3ف"اقتراضات رقاعٓة وادخار هوظؼ 2565 6.3  2678 4.4  2943 9.9
 هوارد أخرى 15258 -0.3  16692 9.4  18231 9.2
         

I-4-31  وبالتوازي ستسّجؿ تقدٓرات هوارد الجٍاز الهالْ ٓزادة هىتظهة فْ الهوارد الذاتٓة
ف الهدخرات لهؤسسات القرض بفضؿ  الجٍود الهبذولة لتحسٓف االستخالص وتكٓو
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أها الهوارد الخاصة فٓىتظر أف تىهو بىسؽ آجابْ الالزهة بعىواف الدٓوف الهصىفة، 
الت الخارجٓة الهسىدة وتواصؿ السحوبات عمِ هوارد  بالعالقة هع حجـ التهٓو

 .الهٓزاىٓة بعىواف القطاعات االقتصادٓة الهىتجة

I-4-iii  استعماالت الجياز المالي 

I-4-31 هة سٓاسة القرض هع حاجٓات ءتفترض تقدٓرات استعهاالت الجٍاز الهالْ هال
ؿ لهختمؼ األعواف االقتصادٓٓف وبخاصة هساىدة ىشاط االستثهار الخاص  التهٓو

ؿ عجز الهٓزاىٓة ىحو السوؽ الهالٓةوكذلؾ هواصمة  وذلؾ بالتوجً ىحو  توجًٓ تهٓو
وتطّور الهستحقات الصافٓة عمِ الخارج وفقا لمحاصؿ العاـ  االقتراض الداخمْ
 .لهٓزاف الهدفوعات

I-4-32  د  ـ 300د لتزداد بقٓهة  ـ 6143وضبطت الهستحقات الصافٓة عمِ الخارج فْ حدود
عمِ أساس تطّور الحاصؿ العاـ الهقّدر  وذلؾ 2012عف الحجـ الهتوقع فْ سىة 

، وذلؾ بالعالقة هع التحّسف الهتوقع لمهبادالت التجآرة 2013لهٓزاف الهدفوعات لسىة 
الت الهوجٍة لدعـ  هع الخارج وتطور التدفقات بعىواف االستثهارات الخارجٓة والتهٓو

 .براهج وهشآرع التىهٓة

 ىهو استعهاالت الجٍاز الهالْ 
  2011 ىتائج  2012تحٓٓف   2013 تقدٓرات

  د ـ   د ـ %  د ـ %
 *الهستحقات الصافٓة عمِ الخارج  5756   5843 87  6143 300
 *الهستحقات الصافٓة عمِ الدولة  8049   8805 756  9468 663

 الهساعدات لالقتصاد 48912   53608 9.6  59290 10.6

 د تغٓٓر بحساب ـ *

I-4-33  د ها ٓهثؿ ٓزادة  ـ 9468وفٓها ٓتعمؽ بالهستحقات الصافٓة عمِ الدولة فتقّدر بػ
ٌذي التقدٓرات عمِ أساس ٌٓكمة وتقـو . 2012هقارىة بتوقعات ىٍآة سىة  د ـ 663بػ

ؿ الهقّدرة لعجز هٓزاىٓة الدولة والهتهثمة فْ إصدارات رقاع  الخٓزىة القابمة التهٓو
  .لمتىظٓر ورقاع الخٓزىة قصٓرة الهدى عبر السوؽ الهالٓة
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  (%)توٓزع تدخالت الجٍاز الهالْ 

 

I-4-34  عاكسة  %10.6أها فٓها ٓتعمؽ بتقدٓرات الهساعدات لالقتصاد فٓتوقع أف تىهو بىسبة
ؿ االستث هف هجهوع  79.2%لترتقْ حّصتٍا إلِ  هارهساٌهة الجٍاز الهالْ فْ تهٓو

وستوّجً القروض  .2012هىتظرة سىة  %78.5استعهاالت الجٍاز الهالْ هقابؿ 
والهساٌهات البىكٓة إلِ هختمؼ القطاعات الهىتجة هف فالحة وصىاعة وخدهات 

 .ودعـ إحداث الهؤسسات وبعث الهشآرع
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II.1 البػاب األوؿ 

 ترسيخ مبادئ الحوكمة 
II-1-1  ٓعبر الحكـ الرشٓد عف الشفافٓة فْ إدارة الشؤوف العاهة خاصة حسف التصرؼ

تضهف الحكـ الرشٓد فْ الواقع هجهوعة هف . والتوٓزع الهحكـ لمهوارد العهوهٓة ٓو
 .واإلدآرة واالقتصادٓةالهبادئ السٓاسٓة 

II-1-2  ات الجدٓدة لسٓاسة التىهٓة فْ توىس وذلؾ و ٓعد ترسٓخ هبادئ الحوكهة هف األولٓو
وحهآة والهحاسبة الشفافٓة فْ إطار ترسٓخ دولة القاىوف والهؤسسات الذي ٓقـو عمِ 

قربا هف الهواطف أكثر  وجعؿ اإلدارة السٓاسات العاهةوالىجاعة فْ أداء حقوؽ ال
واىتقائٓة وتعسؼ فْ دوف تهٓٓز  وفْ خدهة الهصمحة العاهة شواغمً إلِ واستجابة

 . استعهاؿ السمطة التقدٓٓرة
II-1-3  ة لترسٓخ دعائـ وقد حظْ ٌذا الهجاؿ بعىآة فائقة إباف الثورة وفؽ إرادة سٓاسٓة قٓو

وقد تـ بعد اتخاذ . وأسس الحوكهة الرشٓدة وجعمٍا واقعا همهوسا فْ األداء الحكوهْ
هراجعة قاىوف  الخطوات الٍاهة فْ ٌذا الهسار اإلصالحْ حٓث تهتعدٓد 

 دعـ هٓزدو  ٍابتبسٓط إجراءات مصفقات العهوهٓةل اإلطار الهىظـ وتىقٓح الجهعٓات
  .وىجاعتٍا شفافٓتٍا

II-1-4  ر الىظاـ الهؤسساتْ الهتعمؽ بٍا  التأكٓدكها تـ عمِ حٓرة الىفاذ إلِ الهعموهة وتطٓو
لمخدهات اإلدآرة  س لعهمٓة إصالح هىظـ وتشاركْٓؤسإصدار هىشور فضال عف 
إحداث دلٓؿ لمتوجًٓ ٓضبط الهعآٓر الفىٓة والهىٍجٓة لهشاركة الهواطف هع الهسداة 

إطار برىاهج  فْ فْ القرارات الحكوهٓة خاصة بواسطة تكىولوجٓات االتصاؿ
 .الحكوهة الهفتوحة

II-1-5 اإلصالحات هضهوف عهٓؽ توسٓتواصؿ ٌذا الهد اإلصالحْ خالؿ الفترة القادهة ب
ىصا  الحكـ الرشٓد والشفافٓة والىجاعةالهؤسساتٓة والتشٓرعٓة والترتٓبٓة لتكٓرس هبادئ 

وههارسة وفقا لهقتضٓات التىهٓة الشاهمة والعادلة والتشاركٓة التْ ٓتـ العهؿ عمِ 
 .تكٓرسٍا فْ الواقع
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II-1-6  قراطْ وتكٓرس دولة ستتكثؼ الجٍود إلىجاح عهمٓة االىتقاؿ الدٓهوعمِ ٌذا األساس
القاىوف والهؤسسات وذلؾ هف خالؿ العهؿ عمِ ترسٓخ هبادئ الشفافٓة وفاعمٓة 

حقوؽ اإلىساف والحٓرات األساسٓة وكذلؾ شرعٓة واستقاللٓة  واحتراـالسمطة التىفٓذٓة 
ت  وىبذ السمطة التشٓرعٓة وحٓاد السمطة القضائٓة وشفافٓة االىتخابات وحؽ التصٓو

ر الهشٍد السٓاسْ  دعـ و  العاـكؿ الهعوقات والعراقٓؿ والهظاٌر الهخمة بتىهٓة وتطٓو
 هجاؿ تضبط التْ الهشتركة والهسؤولٓة الهتبادلة الثقة ترسٓخوكذلؾ اإلعالـ حٓرة 

 والحساسٓات القوى لجهٓع والبىاءة الفاعمة الهشاركةتضهف و  الهعىٓة األطراؼكؿ  تدخؿ

ة صىع عهمٓة فْ الهجتهعٓة   .القرار وتىفٓذ السٓاسات التىهٓو
II-1-7  ْات الكبرى لهسار اإلصالح الهؤسساتْ ف عتبر القضاء عمِ الفساد هف األولٓو ٓو

ر البالد حٓث سٓتـ العهؿ عمِ هواصمة هعالجة همفات الفساد بهختمؼ أىواعٍا و  تطٓو
قدرات دائرة  دعـب خاصة هف خالؿ التصٓرح بالهكاسبالهتعمقة  الجواىب

 .الهحاسبات
II-1-8  ر اإلطار التشٓرعْ الهىظـ لمعدالة بالتوجً ىحو كذلؾ تشهؿ اإلصالحات و تطٓو

إحداث قطب أو هجهع قضائْ هختص فْ الهمفات االقتصادٓة والهالٓة هف أجؿ 
 .الهستثهٓرف وكؿ األطراؼ الشٓركة تعٓزز الشفافٓة والهساءلة وحهآة حقوؽ

II-1-9 ىٓة إلصالح الهىظوهة القضائٓة سٓقع تىفٓذ جهمة هف وفْ إطار اإلستراتٓجٓة الوط
تهاـ  القواىٓف الجدٓدة الهتعمقة بتىقٓح الهرسـو اإلطاري لهكافحة الفساد وتعدٓؿ وا 
بعض أحكاـ هجمة اإلجراءات الجزائٓة وكذلؾ إحداث ٌٓئة وقتٓة لإلشراؼ عمِ 

ر الوسائؿ البشٓرة والهادٓة لمجٍاز ا  .لقضائْالقضاء العدلْ فضال عف تطٓو
II-1-11   وبالتوازي تقـو سٓاسة الحوكهة عمِ تركٓز إدارة ىاجعة وشفافة ذات قدرات

هؤسساتٓة تهكىٍا هف ضبط التوجٍات اإلستراتٓجٓة ورسـ وتىفٓذ السٓاسات العاهة 
فتكٓرس الحوكهة اإلدآرة ٓشترط الىجاعة وجودة . ورصد وتقٓٓـ العهؿ الحكوهْ

السٍؿ إلِ اإلدارة وحٓادٌا  والىفاذإلدآرة الخدهات العهوهٓة وكذلؾ الالهركٓزة ا
تٍا اإلستراتٓجٓة والتزاهٍا بتطبٓؽ القاىوف اوشفافٓتٍا وهسؤولٓتٍ  .ورٓؤ

II-1-11 تكٓرس  العهوهْ عبر التصرؼ تحسٓف ىحو اإلصالحات تتجًس وفْ ٌذا اإلطار
صدار و  اإلدآرة والههارسات العهؿ ألسالٓب الحقٓقْ اإلصالحالتحمْ بروح العهؿ و  ا 

 بها والتقمٓص هف التراخٓص ترتٓبٓة جدٓدة تتعمؽ بتبسٓط اإلجراءات اإلدآرة ىصوص

وتعهؿ  واالجتهاعٓة االقتصادٓة التىهٓة فْ بفعالٓة عصٓرة تساٌـ إدارة بىاء هف ٓهكف
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 وبأقؿ التكالٓؼ عالٓة جودة ذات خدهات وتوفرعمِ تمبٓة الحاجٓات الحقٓقٓة لمهواطف 

 .قصٓرة أجاؿ وفْ
II-1-12 الهسداة اإلدآرة تقٓٓهْ لمخدهاتالو  تشاركْال تكٓرس التهشْ عمِ وسٓتـ العهؿ 

هاف الصحة والتربٓة والضب االجتهاعٓة الهرتبطة قطاعاتفْ الخاصة  لمهواطف
روذلؾ االجتهاعْ   عمِ أساس أٌداؼ إستراتٓجٓة واضحة وهعآٓر هوضوعٓة وتطٓو

  .العهوهْ لمهرفؽ الهىظهة األخالقٓات
II-1-13 ٓكوف  ىظاـ استشارة الكتروىْ إرساءلكتروىٓة سٓتـ الحرص عمِ وفْ هجاؿ اإلدارة اال

ا الحكوهة و  والتراتٓبهشآرع القواىٓف لجهمة  وهٍٓكال اهبسط تضهف ٓالتْ تصدٌر
  .لٓؽ وأجوبة الهصالح الهعىٓةاىظاـ هتابعة شفاؼ لمهقترحات والتع

II-1-14  عمِ هستوى  ةلهشاركة اإللكتروىٓاآلٓة  إرساءدورا هحوٓرا فْ ىظاـ ٌذا ال سٓمعبو
ْ آلٓات عهمٓة هف شأىٍا لٓس فقط الهساٌهة فْ تفعٓؿ الهصالحة بوابة الحكوهة  ٌو

بٓف الهواطف واإلدارة بؿ كذلؾ توفٓر هصدر تفاعمْ لمتقدـ بهسار إصالح الجٍاز 
 .اإلداري واالرتقاء بأدائً إلِ هستوى الهواصفات العالهٓة

II-1-15 البشٓرة  الهوارد فْ والتصرؼ لعهوهٓةا الوظٓفة تحدٓث عمِ كذلؾ اإلصالحات وستتركز
ر خالؿ هف وذلؾ اىشاء والكفاءة الجدارة أساس عمِ والتدرج الترقٓة ىظاـ تطٓو  ىظاـ و 

ر عف فضال الهوظفٓف لتقٓٓـ أداء  ٓدعـ بها اإلدارة فْ الهىدهجة الهعموهاتٓة األىظهة تطٓو

سٍؿ التحمٓمٓة القدرات حسف الهعموهات تبادؿ عهمٓة ٓو  الهصالح إىتاجٓة هستوى فْ ٓو

 .العهوهٓة

II-1-16 ْستدع  هستوى عمِ الشفافٓة تكٓرس عمِ العهؿ الهالٓة العهوهٓة فْ التصرؼ تحسٓف ٓو

تعهٓـ آلٓة التصرؼ فْ  عمِهواصمة العهؿ التدٓرجْ هف خالؿ  الهاؿ العاـ إىفاؽ
والشروع فْ تجربة ٌذي الهىظوهة  حسب األٌداؼ عمِ هختمؼ اإلدارات الهٓزاىٓة

إعالـ العهـو بأٌـ الهعموهات الجدٓدة عمِ هستوى خهس وزارات ىهوذجٓة وكذلؾ 
تكٓرس  طارإوالتقآرر الهتعمقة بهختمؼ هراحؿ إعداد وتىفٓذ هٓزاىٓة الدولة فْ 

التهشْ التشاركْ واعتهاد هىٍج االستشارة الهوسعة خاصة فْ ضبط توجٍات 
اعتهاد هفاتٓح توٓزع لالعتهادات كها سٓجً العهؿ ىحو  .ٓـ االىجازاتالهٓزاىٓة وتقٓ

ات  ة عمِ أساس التىاسؽ فْ األولٓو الهرصودة لهشآرع وبراهج التىهٓة الجٍٓو
والىجاعة فْ التوظٓؼ والعدالة فْ التوٓزع بٓف هختمؼ الجٍات والشفافٓة والتشٓرؾ 

 .فْ رسـ السٓاسات وأخذ القرارات



  السياسات الجممية;  الجزء الثاني  وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

88 

II-1-17  ر اإلطار الترتٓبْ الهىظـ لمرقابة اإلدآرة  عمِ سٓتواصؿ العهؿوفْ ٌذا السٓاؽ تطٓو
وفؽ الالزهة عمِ أدائٍا  الفاعمٓةوالهالٓة بتبسٓط وظٓفة الرقابة وترشٓدٌا هع إضفاء 

هىٍجٓات حدٓثة فْ هتابعة وقٓس األداء وتقٓٓـ الىجاعة ضهف إطار هرف وهسؤوؿ 
كرس الق  .درة عمِ األداءٓىظـ العالقة بٓف هختمؼ الهتخمٓف ٓو

II-1-18 وفؽ بصفة ٌٓكمٓة  العهوهٓة لمصفقات الترتٓبْ اإلطار جعةاهر سٓقع العهؿ عمِ  كها
 هف هٓزد إضفاء بٍدؼوذلؾ  إلٍٓا عهمٓة التقٓٓـ فْ الغرض ستفضْالىتائج التْ 

 وكذلؾ بجودتً الهساس دوف لمطمب العهوهْ الهىظهة اإلجراءات عمِ الفعالٓة والشفافٓة

 .والهتعاهمٓف االقتصادٓٓف القطاعات هختمؼ إلِ الىفاذ وحٓرة الىٓزٍة تعٓزز الهىافسة
II-1-19  هراجعة إلِ الهعموهة حوؿالعهـو الىفاذ  فْ هجاؿ ةالهقترح اتاإلصالحتتهحور و 

عمِ حٓرة الحصوؿ هبدأ تكٓرس  فْ اتجايحٓز التىفٓذ  والترتٓبْاإلطار التشٓرعْ 
والوثائؽ اإلدآرة لهختمؼ االقتصادٓة واالجتهاعٓة جهٓع الهعطٓات اإلحصائٓة 

فضال عف الٍٓاكؿ والهصالح العهوهٓة بضبط ىوعٓة البٓاىات وطرؽ الحصوؿ عمٍٓا 
ا هىظوهة اإلفصاح والشفافٓةالهصالح العهوهٓة فْ  ادهاج ثراء و  بىشر تقآرٌر ا 

ؿ ألفض طبقاوذلؾ فْ إطار عهمٓة إصالح شاهؿ  لمعهـو الهعروضةالهعموهة 
  .الدولٓةلههارسات والهعآٓر ا

II-1-21  القدرات فْ هجاؿ التحمٓؿ االقتصادي وسٓتدعـ ٌذا اإلطار الهعموهاتْ بتىهٓة
ر األىهوذج الهعتهد والتقدٓرات االقتصادٓة ورسـ  لمبرهجة الهالٓة هف خالؿ تطٓو
والذي ٓقـو عمِ جهمة هف الهعادالت تضبط العالقات بٓف األفاؽ االقتصادٓة 

غٓرات االقتصادٓة وذلؾ استىادا إلِ فرضٓات هعٓىة ٓتـ ضبطٍا عمِ هختمؼ الهت
 .أساس تطور الظرؼ االقتصادي الداخمْ والخارجْ

II-1-21  عد ىاسب ٓو ضبط هقاربة جدٓدة لبىاء أىهوذج اقتصادي ٓواكب الهعآٓر العالهٓة ٓو
ر القدرات فْ هجاؿ تحمٓؿ  خصوصٓات االقتصاد التوىسْ شرطا أساسٓا لتطٓو

صادي ودراسة هختمؼ التأثٓرات عمِ أداء االقتصاد الوطىْ والتوازىات الظرؼ االقت
العاهة وكذلؾ الهساعدة عمِ أخذ القرار فْ هجاالت اإلىتاج واألسعار واالستثهار 

ا  .واالستٍالؾ والقروض والتجارة الخارجٓة وغٌٓر
II-1-22  ر الهعموهة اإلحصائٓة عمِ الصعٓد الجٍوي وبٍدؼ العهؿ عمِ تعهٓـ سٓقع تطٓو

ة  ا وذلؾ بدعوة الهصالح الجٍٓو الهعطٓات بتغطٓة الهٓادٓف الغٓر هغطاة وىشٌر
الهىتجة لمهعموهة إلِ تعهٓـ الهعطٓات والهؤشرات اإلحصائٓة لتشهؿ جهٓع 
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ا بصفة دوٓرة  القطاعات حسب الوالٓة والهعتهدٓة والعهادة والحرص عمِ ىشٌر
التعٓرؼ بالهفآٌـ والهصطمحات والتصاىٓؼ  كها ستتكثؼ الجٍود هف أجؿ. وهىتظهة

اإلحصائٓة الهعتهدة وتوحٓد هىاٌج إعدادٌا باإلضافة إلِ الحرص عمِ وضع 
و ها ٓتطمب توفٓر العىصر البشري  الهعموهة اإلحصائٓة عمِ ذهة الهستعهمٓف ٌو
ف ورسكمة أعواف اإلحصاء العاهمٓف  ووسائؿ العهؿ الضروٓرة وكذلؾ الىٍوض بالتكٓو

ة وتكمٓؼ ههثؿ جٍوي ٓعىِ بعهمٓة التىسٓؽ بٓف هختمؼ بالو  حدات اإلحصائٓة الجٍٓو
 .الٍٓاكؿ الهتدخمة

II-1-23  و ها الالهركٓزة والحوكهة اوعمِ الهستوى الجٍوي سٓقع العهؿ عمِ ترسٓخ لرشٓدة ٌو
ة والهحمٓة إعادة الىظر فْ هىظوهة ضرورة  ٓتطمب إلعطاء دفع جدٓد التىهٓة الجٍٓو

ة  لمجهاعات الهحمٓة ا رافدا أساسٓا لههارسة الدٓهقراطٓة الهحمٓة وفؽ رٓؤ باعتباٌر
جدٓدة وشاهمة هف أبرز هقوهاتٍا التأسٓس لتىظٓـ الهركزي حقٓقْ تسٓري ٌٓاكؿ 
هىتخبة فْ إطار دٓهقراطْ شفاؼ وتتسـ بالهسؤولٓة والفعالٓة فْ هباشرة هٍاهٍا 

 .وتستىد عمِ إطار تشٓرعْ وهؤسساتْ وهالْ
II-1-24 اإلصالحٓة فْ ٌذا الهجاؿ حوؿ توجٍاتلا وتتهحور أٌـ: 

  بها ٓسٍـ فْ تحقٓؽ دٓهقراطٓة هحمٓة الجهاعات الهحمٓة تدعٓـ إستقاللٓة القرار صمب
ة والهحمٓة ًحقٓقٓة تهكف هف تفعٓؿ هشاركة الهواطف واالرتقاء بعالقت إلِ  بالٍٓاكؿ الجٍٓو

عمِ عهؿ الو الهحمْ، عالقة شراكة، وهف تىشٓط دور الهجتهع الهدىْ فْ تسٓٓر الشأف 
ر أسالٓب ههارستً، هع إخضاع أعهاؿ  لهراقبة الٍٓآت  ٌذي الهجالستخفٓؼ اإلشراؼ وتطٓو

 .القضائٓة الهختصة
  بالحرص قدر اإلهكاف عمِ توسٓع  لمجهاعات الهحمٓةهراجعة الهشهوالت الحالٓة

بها ٓتطمب ذلؾ هف إعادة لتوٓزع األدوار بٓف الدولة  صالحٓاتٍا وهف تسٓٓر شؤوىٍا بىفسٍا
 .والجهاعات الهحمٓة

  هف إستعادة توازىاتٍا الهالٓة  الجهاعات الهحمٓةضهاف حد أدىِ هف الهوارد الهالٓة لتهكٓف
و ها ٓالعاهة  لمهوارد التْ ٓتطمبٍا لدولة ا إحالة ستوجبوهف تحسٓف قدرات تصرفٍا، ٌو

 .الهحمٓة توسٓع صالحٓات الجهاعات

 ؿ فْ شكؿ بىوؾ ٓتوف ىشاء هؤسسات لمتهٓو ؿ الهىاسب هها ٓستوجب إرساء آلٓات وا  ر التهٓو
ر الهجمة الجبآة العاهة  ة وتحٓو ة وبعث صىدوؽ لمتىهٓة الجٍٓو وشركات تىهٓة جٍٓو
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التضاهف  أوالهحمٓة لتهكٓف الجٍة والهىاطؽ الفقٓرة هف هوارد هالٓة هىاسبة تبعا لهبد
  .الهواطىْ

II-1-25 ة ستتكثؼ الجٍود رساء الهقاربة التشاركٓة فْ وإل إعداد استراتٓجٓات التىهٓة الجٍٓو
 : هف أجؿ

 عداد البراهج هف خالؿ هىٍجٓات  حوؿالجٍات  تأطٓر التصور واالستباؽ لتحدٓد الهشاكؿ وا 
ـ فْ الجٍة بتقدٓـ الخبرات الضروٓرة لذلؾ عاىتٍـ عمِ االضطالع بدوٌر  .تحدٓد الفاعمٓف وا 

   اتضبط ا عبر هراحؿ واضحة و  األولٓو ة هع خارطة الطٓرؽ إلىجاٌز األٌداؼ الجٍٓو
 وهحددة 

 الدولة، الجٍة، البمدٓة، : عتهاد الشكؿ التعاقدي والتشاركْ تسٍـ فًٓ كؿ األطراؼ ا
 . ، الهجتهع الهدىْالخواص

   ر ةتطٓو  . هىظوهة الهعموهات الجٍٓو

II-1-26 الجدوى والىجاعة والفاعمٓة فْ  وفْ بعدٌا االقتصادي تقـو الحوكهة عمِ اىتٍاج
وفْ ٌذا الهضهار سٓتواصؿ تكثٓؼ . صىع القرار االقتصادي ووضعً حٓز التطبٓؽ

الجٍود لتٍٓئة الهحٓط الهالئـ لههارسة األعهاؿ ودفع االستثهار الخاص وتحسٓف 
هستوى التىافسٓة واستغالؿ الفرص التْ تتٓحٍا العولهة وحسف توظٓؼ الهوارد 

 .الهتاحة
II-1-27  بصفة خاصة عمِ تحسٓف تصىٓؼ توىس فْ تقآرر الٍٓئات  التركٓزسٓتـ كها

هرجعٓات تؤخذ بعٓف االعتبار وتعتهد بهثابة الثوابت التْ ٓتـ الدولٓة والتْ تعد 
ا الهستقبمٓة  . االستىاد إلٍٓا لتقٓٓـ اقتصادٓات الدوؿ الهعىٓة واستشراؼ هقوهات تطّوٌر

II-1-28  الصادر  2013لسىة  ٓر ههارسة أىشطة األعهاؿتقر وهف بٓف أٌـ التقآرر الدولٓة ٌو
ؿ الدولٓة والبىؾ الدولْ   الهرتبة إلِتوىس  تراجعظٍر أالذي عف هؤسسة التهٓو

هف هجهوع  2013 سىةأىشطة األعهاؿ ل ههارسةعالهٓا حسب هقٓاس سٍولة  50
تقٓرر الهىتدى االقتصادي  كها لـ ٓدرج. 2012سىة  45هقارىة بالهرتبة  دولة 185

-2012ضهف تصىٓفً األخٓر لفترة  توىس حوؿ التىافسٓة الجهمٓة دافوسالعالهْ ب

ىظرا لمتغٓٓر الٍٓكمْ الكبٓر فْ الهؤشرات االقتصادٓة والذي جعؿ الهقارىة  2013
 . بٓىٍا وبٓف السىوات السابقة صعبا
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II-1-29  ص التْ برزت فْ ٌذي التقآرر وذلؾ فْ عدٓد الىقائلذلؾ ٓجب العهؿ عمِ هعالجة
الت  إلِالىفاذ تٓسٓر و  الالزهة لبعث هشروع اإلجراءاتاتجاي التقمٓص هف  التهٓو

السٓها هف حٓث شفافٓة الهعاهالت بٓف األطراؼ  حهآة الهستثهٓرفو البىكٓة 
وكذلؾ التخفٓؼ  الهتداخمة وقدرة الهساٌهٓف عمِ هقاضاة الهسؤولٓف عف سوء اإلدارة

ظهة التعاوف بمداف هىو  هقارىة بدوؿ الهىطقة إجهالْ الضرائب والهساٌهات فه
 .والتىهٓة االقتصادٓة

II-1-31  ر  الوطىْ خاصة هف خالؿتىافسٓة االقتصاد وبالتوازي ٓتوجب تكثٓؼ الجٍود لتطٓو
ىجاعة  ودعـ شفافٓة السٓاسات الحكوهٓةتكٓرس الفساد والهحسوبٓة و  القضاء عمِ
روهٓزد سوؽ الشغؿ  البىٓة التحتٓة والهواصالت فضال عف تذلٓؿ العراقٓؿ التْ  تطٓو

الىفاذ و  وتعقٓد اإلجراءات الدٓواىٓةارتفاع تكمفة الىقؿ ة تواجً التجارة الخارجٓة خاص
ؿ التجاري   .تطمبات الفىٓة والهعآٓر الصحٓةالهو إلِ التهٓو
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II.2  الثانيالبػاب 

 التشغيؿ
II-2-1 ٓإقرار عدة  بعىآة بالغة خاصة هف خالؿ 2012التشغٓؿ خالؿ سىة  سٓاسةت حظ

 :اجراءات هف بٓىٍا

  ة حوؿ التشغٓؿ عبر تىظٓـ الهىتدٓات اإلقمٓهٓة حوؿ التشغٓؿ خالؿ القٓاـ باستشارة جٍٓو
وههثمْ األحزاب السٓاسٓة وجهعٓات  االجتهاعٓةبهشاركة األطراؼ  2012شٍر هارس 

الهؤسسات االقتصادٓة وجهعٓات الهجتهع الهدىْ وههثمْ ٌٓاكؿ و الهعطمٓف عف العهؿ 
ة وذلؾ فْ إطار إرساء هبدأ التشاور والشراكة فْ هعالجة همؼ البطالةالهساىدة   .الجٍٓو

 التشغٓؿ باعتهاد  قضآا كاف هىاسبة لدراسةوالذي  تىظٓـ الهؤتهر الوطىْ حوؿ التشغٓؿ
ف عف الىسٓج االجتهاعْ واالقتصادي والسٓاسْ و خبراء وههثم ساٌـ فًٓهىٍج تشاركْ 

ع الهدىْ هّكف هف الخروج بفٍـ هشترؾ إلشكالٓات هكوىات الهجتهوأطراؼ إجتهاعٓة و 
حّد هف تساٌـ فْ ال التشغٓؿ والبطالة واقتراح إجراءات وتدابٓر عهمّٓة عاجمة هف شأىٍا أف

خٓارات استراتٓجٓة  وتساٌـ فْ ضبطىسبة البطالة وتوفر هواطف شغؿ جدٓدة، هف ىاحٓة، 
 . ىاحٓة أخرىهف  ىاجعة،ٓقظة وهتجددة هف أجؿ بىاء سٓاسة تشغٓمٓة 

  ْترتكز عمِ هىواؿ 2012دٓسهبر  17إعداد استراتٓجٓة وطىٓة لمتشغٓؿ، واالعالف عىٍا ف ،
ضهف قٓاس ىجاعة السٓاسات االقتصادٓة الكمٓة  تىهٓة جدٓد، ٓكوف التشغٓؿ ىتاجً األوؿ، ٓو

كها كرست االستراتٓجٓة هبادئ . هف حٓث قابمٓتٍا عمِ احداث هواطف الشغؿ الهالئهة
فْ الجٍات ال سٓها جً ىحو االستغالؿ االهثؿ ألحواض االستثهار والكفاءات الهخزوىة التو 

ؿ عمِ الذات وٓرادة العهاؿ هف جٍة، والضرورة القصوى  الداخمٓة وىشر ثقافة العهؿ والتعٓو
ف، بها ٓضهف  هع  تفاعمٍا اإلٓجابْإلعادة الىظر فْ هىظوهة التربٓة والتعمٓـ والتكٓو

االقتصادٓة، وتىقٓة هىاخ االعهاؿ واالستثهارات وهراجعة التشٓرعات  احتٓاجات الهؤسسة
عادة ٌٓكمة هٍاـ  الخاصة بالتىافسٓة والشغؿ والشراكة بٓف القطاعٓف العهوهْ والخاص وا 

 .التشغٓؿ، هف جٍة اخرى
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  عادة ٌٓكمة الصىدوؽ الوطىْ لالقٓاـ بإصالح شاهؿ مبراهج والسٓاسات الىشٓطة لمتشغٓؿ وا 
ف لمتشغٓؿ ل ربط تدخالتً بإحداث هواطف شغؿ قارة هف ىاحٓة واضفاء الىجاعة عمِ التكٓو
ألٓات والبراهج الهعتهدة  فْ إطار هف التكاهؿ بٓفلمشغؿ هف ىاحٓة أخرى، وذلؾ  الهؤدي

، إحداث لجىة وطىٓة تضـّ ههثمٓف عف الوزارات لمغرضوقد تـّ . الهتدخمٓف بقٓةهف قبؿ 
بمورة تهشٍّ  هف أجؿالهعىٓة واألطراؼ االجتهاعٓٓف وعف جهعٓات الهعّطمٓف عف العهؿ 

 16الهؤرخ فْ  2012لسىة  2369عدد  هراأل تـ إصداركها . توافقْ حوؿ الٍٓكمة الجدٓدة
شروط وصٓغ االىتفاع بٍا و  الهتعمؽ بضبط براهج الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿو  2012أكتوبر 
  .2009فٓفري  09الهؤرخ فْ  2009لسىة  349عّوض األهر عدد والذي 

  بالقطاع العهوهْ 2012وضع اإلطار التشٓرعْ الخاص باالىتدابات الهبرهجة لسىة. 
والهتعمؽ باألحكاـ  2012جواف  22، هؤرخ فْ 2012لسىة  4ولمغرض تـّ إصدار القاىوف عدد 

داب بالقطاع العهوهْ الذي ٓعتهد هقآٓس تتعمؽ بسف الهترّشح وسىة االستثىائٓة لالىت
هف الهىتدبٓف فٓها  %70التخرج كشرطٓف أساسٓٓف لمدخوؿ إلِ الوظٓفة العهوهٓة بالىسبة لػ

ْ . ٓقع اىتداب البقٓة حسب الكفاءة ستثىْ ٌذا القاىوف أربع فئات ٓتـ اىتدابٍا آلّٓا ٌو ٓو
رحِ الثورة والهتهتعٓف بالعفو التشٓرعْ العاـ والهعوقٓف شٍداء وج الهترشحٓف هف عائالت

بعض أسالؾ الوظٓفة العهوهٓة وذلؾ استىادا إلِ األقدهٓة وطبقا  هفوالهترشحٓف 
كٓفٓة تطبٓؽ ٌذا القاىوف تـّ تحدٓد كها . لهقتضٓات الىظاـ األساسْ الخاص بٍذي الفئات

مٓة ج 20هؤرخ فْ  2012لسىة  833حسب هقتضٓات األهر عدد   الصددوفْ ٌذا . 2012ٓو
طار جدٓد ٓتـ آىتدابٍـ تدٓرجٓا فْ القطاع  25ٓىتظر أف ٓشهؿ ٌذا القاىوف  ألؼ عاهؿ وا 

 . 2012العهوهْ بعىواف هٓزاىٓة 

  هؤسسات االقتصادٓة هف الإسىاد إهتٓاز جدٓد ٍٓدؼ إلِ التشجٓع عمِ االىتدابات داخؿ
خالؿ تخفٓض الهرابٓح الخاضعة لمجبآة وتكفؿ الدولة لهّدة خهس سىوات بهساٌهة 
األعراؼ فْ الىظاـ القاىوىْ لمضهاف اإلجتهاعْ بالىسبة لألجور الهدفوعة بعىواف االىتدابات 

رجة الجدٓدة لطالبْ الشغؿ ألوؿ هرة هف قبؿ الهؤسسات الخاصة العاهمة بالقطاعات الهىد
هف القاىوف  4ضهف هجمة التشجٓع عمِ االستثهار، وذلؾ تجسٓها لهقتضٓات الفصؿ عدد 

. 2012والهتعمؽ بقاىوف الهالٓة التكهٓمْ لسىة  2012هاي  16الهؤرخ فْ  2012لسىة  1عدد 
والهتعمؽ بضبط  2012جواف  2هؤرخ فْ  2012لسىة  773وقد صدر لمغرض األهر عدد 

شهؿ ٌذا االهتٓاز االىتدابات القارة بهقتضِ . ازات سالفة الذكرشروط وطرؽ إسىاد االهتٓ ٓو
لِ غآة و  2012بصفة فعمٓة هىذ غرة أفٓرؿ  وهىجزةعقود غٓر هحّددة الهّدة  دٓسهبر  31ا 
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دٓسهبر  31بعد  تىجزقارة التْ الكها ٓخّوؿ االىتفاع بٍذا االهتٓاز بعىواف االىتدابات . 2013
لهترّبصٓف اأو ( SIVP)د ترّبصات اإلعداد لمحٓاة الهٍىٓة هتربصٓف فْ إطار عقو مل 2013

أف ٓكوف إبراـ عقود التربص سالفة  شٓرطة( CAIP)فْ إطار عقود التأٌٓؿ واإلدهاج الهٍىْ 
فترة دوف اعتبار  2013دٓسهبر  31و 2012الذكر قد تـّ خالؿ الفترة الههتّدة بٓف غّرة أفٓرؿ 

 .هتٓازحتساب هّدة االىتفاع باالفْ آالتربص 

 أوت  2هؤرخ فْ  2012 لسىة 953، بهقتضِ األهر عدد "العهؿ عمِ التشجٓع "إحداث برىاهج
تهاـ األهر عدد  2012 والهتعمؽ  2009فٓفري  9الهؤرخ فْ  2009 لسىة 349ٓتعمؽ بتىقٓح وا 

ستٍدؼ البرىاهج . وصٓغ االىتفاع بٍا بضبط براهج الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ وشروط ٓو
ؿ طالبْ الشغؿ  الهتحّصمٓف هىذ سىتٓف عمِ األقؿ عمِ شٍادة جاهعٓة ىٍائٓة أو عمِ هٌؤ

سىة عمِ األقؿ والهرسهٓف  28)التقىْ الساهْ والبالغٓف هف العهر ثهاىٓة وعشٓرف سىة 
ستثىِ هف . بصفة هىتظهة بهكاتب التشغٓؿ والعهؿ الهستقؿ هىذ هّدة ال تقؿ عف سىة ٓو

الطب وطب  لمدكتوراي فْف عمِ الشٍادات الوطىٓة و حصمالهتبٍذا البرىاهج عهمٓة اإلىتفاع 
ٍدؼ ٌذا . األسىاف والطب البٓطري والصٓدلة والٍىدسة الهعهآرة والٍىدسة غٓر الفالحٓة ٓو

ىجاز هشروع هٍىْ  البرىاهج إلِ تحسٓف تشغٓمٓة الهىتفعٓف بً وهساعدتٍـ عمِ تحدٓد وا 
خالؿ هتابعة دورات تأٌٓؿ تكهٓمْ هشخص فْ إطار العهؿ الهؤجر أو العهؿ الهستقؿ هف 

ة ذات  قصٓرة األهد وتربصات تطبٓقٓة بالوسط الهٍىْ أو الهشاركة فْ إىجاز هشآرع تىهٓو
عمِ غرار أىشطة اإلحصائٓات  صبغة اقتصادٓة أو اجتهاعٓة وذات هصمحة عاهة

عداد قاعدات البٓاىات والهشاركة فْ الحهالت التحسٓسٓة فْ هجاالت ال بٓئة والهسوحات وا 
والىظافة والطاقة واألىشطة الثقافٓة والعمهٓة وكؿ ها هف شأىً أف ٓساعد الشباب عمِ أف 

عمِ تىفٓذ ٌذا البرىاهج وسٓتـ العهؿ فْ ٌذا اإلطار . ٓكوف هساٌها حقٓقٓا فْ التىهٓة
بهعاضدة القطاع الخاص و هع الجهعٓات وهختمؼ هكوىات الهجتهع الهدىْ بالتىسٓؽ 

 . د 200 هىحة تقدر بػ الهىتفعٓف ضهف ىظرة تشاركٓة فاعمة هقابؿ إسىاد العهوهٓةٍٓاكؿ الو 
 براـ هىٍج جدٓد لمتعاهؿ هع الشركات الكبرى هف خالؿ الشروع فْ التفاوض إل وضع

اّتفاقّٓات شراكة هع كبار الهشغمٓف، اعتبارا لمدور الهحوري الذي ٓضطمع بً ٌذا الصىؼ 
شٍادات  وحاهمهىٍـ ف طالبْ الشغؿ وال سّٓها هف الهشغمٓف فْ استٓعاب أعداد ٌاهة ه

 2011وقد شرعت الوكالة الوطىٓة لمتشغٓؿ والعهؿ الهستقؿ هىذ هوفِ سىة . التعمٓـ العالْ
اتفاقٓات شراكة وتعاوف تضهف لٍذا فْ إطار فْ إرساء عالقة هتهٓزة هع الهشغمٓف الكبار 
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ة الصىؼ هف الهشغمٓف خدهات تفاضمٓة ترقِ إلِ حجـ وخصوصٓ ة برىاهج اىتداباتٍا السىٓو
 . وتتهاشِ وطبٓعة ىشاطٍا وجٍة اىتصابٍا

  هف اإلّتفاقّٓات هع العدٓد هف الهراكز والجهعٓات الهٍىٓة والهؤسسات  جهمةإبراـ وتىفٓذ
شغؿ الاالقتصادٓة وهتابعة تىفٓذٌا وذلؾ فْ هجاؿ تأٌٓؿ طالبْ الشغؿ بها ٓتالءـ وهواطف 

ف اإلشٍادي لدفع وقد تـّ ف. هشّخصة هسبقاال ر التكٓو ْ ٌذا اإلطار، وضع برىاهج لتطٓو
 . التشغٓؿ فْ هجاؿ تكىولوجٓات الهعموهات واإلتصاؿ

  بالشراكة هع الهؤسسات العاهمة فْ قطاع تكىولوجٓات اإلتصاؿ والهعموهات وضع برىاهج
ف الهفضْ إلِ التشغٓؿ وقد أفرز ٌذا التهشْ إهضاء . لرصد حاجٓاتٍا فْ هجاؿ التكٓو

ف  اتفاقٓة شراكة إطآرة بٓف الوكالة الوطىٓة لمتشغٓؿ والعهؿ الهستقؿ وهركز اإلعالـ والتكٓو
والتوثٓؽ والدراسات فْ تكىولوجٓا الهواصالت والغرفة الوطىٓة الىقابٓة لشركات الخدهات 
ج  والٍىدسة اإلعالهٓة والجهعٓة التوىسٓة لإلتصاالت والتكىولوجٓا التْ تعهؿ عمِ ترٓو

وتٍدؼ ٌذي اإلتفاقٓة إلِ . 2012فٓفري  9 بتآرخ (Offshoring)خارج بمد لهىشأ  الخدهات
ـ هف قبؿ  ـّ اىتقاٌؤ تهكٓف طالبْ الشغؿ هف حاهمْ شٍادات التعمٓـ العالْ الذٓف ٓت
ىٍـ طبقا  الهؤسسات االقتصادٓة الىاشطة فْ هجاؿ تكىولوجٓات الهعموهات واإلتصاؿ لتكٓو

تحّصؿ  ُكّؿ هىتفع عمِ شٍادة هصادقة عمِ كفاءاتً هعترؼ بٍا لهواطف عهؿ هشخصة، ٓو
وتتكّفؿ الدولة بكاهؿ هصآرؼ حمقات  .دولٓا ُتوفُِّرٌا أكبر الهؤّسسات الدولٓة فْ ٌذا الهجاؿ

ف االشٍادي واهتحاىات الهصادقة عمِ الكفاءات  بالهائة عبر صىدوؽ تىهٓة  50)التكٓو
 (. بالهائة عبر الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ 50اإلتصاالت و

  ف الهٍىْ والتشغٓؿ ُتعىِ بهرافقة أصحاب أفكار إحداث خِمّٓة لمهبادٓرف صمب وزارة التكٓو
 . الهشآرع وهساعدتٍـ عمِ تخّطْ الصعوبات إلىجاز هشآرعٍـ

II-2-2  أها بخصوص خدهات هصالح التشغٓؿ وأٌـ هؤشراتٍا، فقد شٍدت ىفس الفترة: 

  ف)تب تشغٓؿ جدٓدة بكؿ هف غهراسف هكا 3إحداث والٓة سٓدي )وبئر الحفْ ( والٓة تطآو
كها تـ اإلىطالؽ فْ بىاء فضاءات هبادرة بكؿ هف الكاؼ (. والٓة القصٓرف)وتالة ( بوٓزد

 .وبىزرت والهٍدٓة وسٓدي بوٓزد والقصٓرف

 ٍر هٍاـ هستشاري التشغٓؿ فْ هجاالت اإلحاطة بطالبْ الشغؿ ورسـ هسارات ـ الهٍىٓة تطٓو
وجعمٍـ هستشآرف لمهؤسسات االقتصادٓة فْ هجاؿ االىتداب والتعاهؿ هع الهوارد البشٓرة 
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ىٍـ بالتىسٓؽ هع ٌٓاكؿ دولٓة هتخّصصة وذلؾ فْ إطار  الهتوفرة، ووضع برىاهج لتكٓو
 .برىاهج التوأهة بٓف هصالح التشغٓؿ األوروبٓة والوكالة الوطىٓة لمتشغٓؿ والعهؿ الهستقؿ

 بٍا لهستحقٍٓا هف خالؿ إرساء قاعدة هعطٓات هوحدة هتابع ة لتصٓو ة وتقٓٓـ البراهج الجٍٓو
الهعطٓات الشخصّٓة الهتعمقة  تتضهف( أشغاؿ ذات هصمحة عاهة) 16لمهىتفعٓف بألٓة 

 .بالهىتفعٓف

  هشروعا فْ إطار العهؿ الهستقؿ واإلستثهار الصغٓر هف قبؿ  4587دراسة وهتابعة
ؿ تـ 2012 سبتهبر هوفِ شٍرفضاءات الهبادرة إلِ   .هىٍا 1851 تهٓو

  ىٓة 4148تسجٓؿ ف الباعثٓف"لػػػ هشارؾ بدورات تكٓو  واىتفاع CEFE""بعث الهؤسسات وتكٓو
ر أفكار جدٓدة لمهبادرة راغب 1324  .فْ بعث هشروع بدورات تأٌٓمٓة لبمورة وتطٓو

  ف تكهٓمْ فْ التصرؼ أو فْ الهجاالت ال 584تهكٓف دورات  فْ إطارىٓة تقباعثا هف تكٓو
ؿ هشآرعٍـ وكذلؾ أصحاب  تىّظـ لفائدة الباعثٓف الهتحّصمٓف عمِ الهوافقة الهبدئٓة لتهٓو

 .ر الىشاط هىذ فترة ال تتجاوز السىتٓفالهؤسسات الصغرى التّْ دخمت طو 

   هؤّسسة صغرى هحدثة خالؿ السىتٓف األولتٓف هف إىجاز الهشروع وذلؾ  4900هتابعة
لهساعدتٍا عمِ تجاوز بعض الصعوبات التْ قد تعترضٍا هف خالؿ القٓاـ بٓزارات هتابعة 

 .وهرافقة هٓداىٓة

  ٓف اىطمقوا فْ الىشاط الفعمْ والذٓف باعثْ الهؤسسات الصغرى الذلهىحة هرافقة  991إسىاد
اىتفعوا بإحدى دورات التأٌٓؿ الهىجزة هف قبؿ الوكالة الوطىٓة لمتشغٓؿ والعهؿ الهستقؿ أو 

شٍرا خالؿ السىتٓف األولتٓف  12الذٓف تابعوا تربصا تطبٓقٓا بهؤّسسة، وذلؾ لهدة أقصاٌا 
 . هف التركٓز الفعمْ لمهشروع

II-2-3 بمغ عدد طالبْ الشغؿ الىشٓطٓف الهسجمٓف ؿ، فقد أها بخصوص هؤشرات سوؽ الشغ
الؼ طالب شغؿ هىٍـ  297حوالْ  2012فْ ىٍآة شٍر سبتهبر  التشغٓؿ بهكاتب

هف طالبْ الشغؿ ألوؿ هرة والذٓف ٓفتقدوف لخبرة % 95.5و هف فئة اإلىاث 61.9%
ثمثْ  أكثر هفأي  حاهمْ شٍادات التعمٓـ العالْٓىتهوف لفئة ههف  %69.1هٍىٓة و
  .الطمبات

II-2-4  بمغ عدد عػروض الشغؿ الجدٓدة الهجهعة هف طرؼ هصالح التشغٓؿ هىذ بدآة كها
لِ   بواسطتٍاتوّصمت  ،الؼ عرضا 83ٓٓزد عف  ها 2012 سبتهبرفِ شٍر هو السىة وا 

إلِ جاىب إهضاء  طالب شغؿ 38387هكاتب التشغٓؿ والعهؿ الهستقؿ إلِ توظٓؼ 
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 2012ت وبراهج التشغٓؿ الِ حدود هوفِ سبتهبر الؼ عقد تربصا 110ها ٓٓزد عف 
عقدا لمتآٌؿ  29433تربصات لالعداد لمحٓاة الهٍىٓة وعقدا بعىواف  35326هىٍـ 

 .واالعداد الهٍىْ

II-2-5 لِ  الوكالة التوىسٓة لمتعاوف الفىْبالخارج تهكىت  التوظٓؼ سٓاسة وفْ إطار تعٓزز وا 
هىتدبا فْ ىطاؽ أوؿ  199هف بٓىٍـ  هتعاوىا 2005ف اىتداب ه 2012 سبتهبر 30غآة 

التربٓة والتعمٓـ  عدة اختصاصات عمِ غرار االىتداباتشهمت ٌذي قد و  .لٍـتشغٓؿ 
 )هىتدبا هف هجهوع االىتدابات 1102أي ها ٓقارب  %55حوالْ  (بجهٓع هراحمً

طارات شبً طبٓة أي بىسبة  439والصحة حٓث تـ اىتداب   %22هتعاوىا بٓف أطباء وا 
ؽ كها است   .هتعاوىا 172قطب هجاؿ التجارة والتسٓو

II-2-6  الكفاءات التوىسٓة بىسبة  استقطابالبمداف العربٓة عمِ صدارتٍا فْ  قد حافظتو
كها احتمت سمطىة عهاف خالؿ . هجهوع الهىتدبٓف هف %6.5تمٍٓا أوروبا بىسبة  84%

هف السىة الحالٓة الهرتبة االولِ فْ عدد االىتدابات حٓث تـ  األولِ التسعة أشٍر
 252بـهتعاوىا ثـ قطر  415هتعاوىا فْ السمطىة تمٍٓا السعودٓة باىتداب  584اىتداب 

هىتدب وتوزعت بقٓة االىتدابات عمِ العدٓد  224بـهتعاوىا ثـ االهارات العربٓة الهتحدة 
ت وهف الهىتظر أف ٓبمغ حجـ . وفرىسا هف البمداف األخرى كمٓبٓا وكىدا والكٓو

 .هىتدب 2400حوالْ  2012االىتدابات الِ هوفِ سىة 
II-2-7  تعّٓف التأكٓد، هف جٍة أخرى، أف سوؽ الشغؿ سّجمت خالؿ السداسْ االوؿ هف ٓو

  :التالٓة هف خالؿ الهؤشرات  ذلؾبوادر إٓجابٓة هثمها ٓتبّٓف  2012سىة 

 1.3ػاىخفاضا ب بذلؾ هسّجمة ،17.6% لمسىة الحالٓة الثالثْ الثاىْ بمغت ىسبة البطالة خالؿ 
 .2011هف سىة  األخٓرالثالثْ  ىقطة هقارىة هع

  ِألؼ خالؿ  738.4ألؼ خالؿ ٌذي الفترة هقابؿ  691.7تراجع عدد العاطمٓف عف العهؿ إل
 .2011الثالثْ االخٓر هف سىة 

 2012ثالثْ الثاىْ لسىة ىقطة خالؿ ال 6.7ػب ٓامالع الشٍادات ْمتقّمصت ىسبة بطالة حاه 
 .2011 سىة هف الرابع بالثالثْ ةىقطة هقارى 3.6وبػ 2011 هقارىة بىفس الفترة هف سىة
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 )%( ىسبة البطالة هف بٓف حاهمْ الشٍادات العمٓا

 

 ألؼ 60.9الستة االولِ هف السىة الحالٓة  بمغ عدد هواطف الشغؿ الهحدثة خالؿ األشٍر 
 .هوطف شغؿ

  الِ غآة  38387الهستقؿبمغت عهمٓات التشغٓؿ الهىجزة هف طرؼ هكاتب التشغٓؿ والعهؿ
ادة بىسبة  2012 سبتهبر شٍر هوفِ هقارىة هع ىفس الفترة هف السىة  13.3%هسجمة بذلؾ ٓز

 .جهمة العهمٓات الهىجزة هف %25.5كها بمغت حصة حاهمْ الشٍادات العمٓا . الهاضٓة

II-2-8  شّ وقد تسىِ تحقٓؽ ٌذي ة وتستدعْ الىتائج، التْ تبقِ، عمِ أٌهٓتٍا، ىسبٓة ٌو
الهثابرة والثبات عمِ ىفس الىٍج اإلصالحْ، بفضؿ تركٓز الجٍود هف أجؿ 
الهحافظة عمِ هواطف الشغؿ وهساىدة القطاعات التْ شٍدت اضطرابات وتىشٓط 

ذي الحركة اإلقتصادٓة وذلؾ عالوة عمِ الحفاظ عمِ سالهة الهىاخ اإلجتهاعْ ال
هقارىة هع ىفس الفترة هف  2012أشٍر األولِ هف سىة  التسعةتحسىت هؤشراتً خالؿ 

تراجع عدد الهؤسسات و  %8اىخفض عدد اإلضرابات بىسبة حٓث السىة الهىقضٓة 
تراجع عدد العهاؿ الهشاركٓف فْ اإلضرابات  فٓها %6التْ شٍدت إضرابات بحوالْ 

 .%19ب اإلضرابات بىسبة تقمص عدد األٓاـ الضائعة بسبو  %19بىسبة 

II-2-9  وتدعٓها لمبوادر اإلٓجابٓة الهسجمة، ستتركز  2012سىة لاألولٓة  الىتائجاىطالقا هف و
 :وضع اركاف سٓاسة تشغٓمٓة هتكاهمة هف خالؿ مِع 2013الجٍود خالؿ سىة 

23,3 

33,6 33,1 34,2 

26,9 

 2012ماي  2012فٌفري  2011نوفمبر  2011ماي  2010ماي 
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  الرفع هف ىسؽ الىهو وهراجعة هىظوهة حفز االستثهار وتكثٓؼ ىسؽ إحداث الهؤسسات
ىجاز  ة الستكشاؼ الهجاالت الواعدة والعهؿ عمِ هٓزد وا  الدراسات القطاعّٓة والجٍٓو

استقطاب االستثهار وذلؾ إلِ جاىب تعٓزز دور ٌٓاكؿ الهساىدة والهرافقة ال سٓها عمِ 
 .الهستوى الجٍوي

  دفع االستثهار العهوهْ والخاص فْ اتجاي استغالؿ هكاهف االستثهار والتشغٓؿ فْ الجٍات
ؿ ذلؾ الِ فرص تشغٓؿ الئؽ و وقابمٓة تح حداث أكبر عدد ههكف هف هواطف الشغؿ ٓو ا 

 .العهؿ والسعْ إلِ تٓسٓر إعادة إدهاجٍـ عفوالحّد هف البطالة وهف عدد الهسرحٓف 

  ج لتوىس كوجٍة ههٓزة لألىشطة ذات القٓهة الهضافة العالٓة عمِ غرار العهؿ عمِ الترٓو
 .أىشطة الخدهات خارج بمد الهىشأ

 فْ هراجعة شاهمة لهىظوهة العالقات الشغمٓة وتوسٓعٍا لتشهؿ الهىتفعٓف ببراهج  الشروع
 .التشجٓع عمِ التشغٓؿ

  تفعٓؿ دور الجٍة فْ عهمٓة التىهٓة هف خالؿ دعـ االستثهار فْ الجٍات وتعٓزز
صالحٓاتٍا فْ الىٍوض بالتشغٓؿ واالستغالؿ األهثؿ لمبراهج وألٓات اىطالقا هف حاجٓاتٍا 

 .ٓاتٍاوخصوص

II-2-11  دعها كبٓرا لهجٍود اكساب السٓاسة الىشٓطة لمتشغٓؿ الهٓزد  2013كها ستشٍد سىة
هف الفاعمٓة والهردودٓة هف جٍة ووضع االسس االولِ لهىٍجٓة شفافة لهعالجة 

وفْ ٌذا الهجاؿ، سٓتـ العهؿ . هف جٍة أخرى ،الشغؿ عبر االلٓات الهتوفرة اتطمب
 :بالخصوص عمِ 

 إلطار الترتٓبْ الهىظـ لبراهج الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ فْ اتجاي ا الشروع فْ تطبٓؽ
 .تدخالتًإضفاء أكثر ىجاعة وشفافٓة عمِ 

  إضفاء الهٓزد هف الىجاعة والهردودٓة عمِ تدخالت آلٓات الهعالجة الىشٓطة لمتشغٓؿ لتشهؿ
هختمؼ شرائح طالبْ الشغؿ وخاصة هىٍـ الذٓف ٓالقوف صعوبات لالىدهاج فْ الحٓاة 

 .الهٍىٓة
  إعطاء بعد استراتٓجْ لتحسٓف تشغٓمٓة طالبْ الشغؿ بفضؿ تفعٓؿ صؾ تحسٓف التشغٓمٓة

عطاء دفع جدٓد لهرافقة طالبْ الشغؿ هف خالؿ اعتهاد هىٍجٓة هتكاهمة تضهف االعتهاد  وا 
عمِ قواعد وهرجعٓات واقعٓة كهٓزاف الكفاءات وبمورة الهشروع الهٍىْ لطالب الشغؿ 

 . ٓتً فْ ٌذ الصددوتحسٓسً بهسؤول
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  الشروع فْ تىفٓذ برىاهج ىهوذجْ لدعـ التشغٓؿ بالىسبة لبعض الفئات والجٍات والقطاعات
و ها هف شأىً أف ٓحكـ أسس التصرؼ  هع العهؿ عمِ ضهاف تقٓٓـ اثري قبؿ تعهٓهً، ٌو

 .الرشٓد فْ براهج السٓاسة الىشٓطة لمتشغٓؿ

  وذلؾ هف خالؿ الرفع هف كفاءات " هؿبرىاهج التشجٓع عمِ الع"إستحثاث ىسؽ تىفٓذ
 .الهىتفعٓف واالستجابة لهتطمبات سوؽ الشغؿ

 ة إحداث برىاهج الشراكة هع الجٍات لمىٍوض بالتشغٓؿ لدعـ الهبادرات والهحمٓة  الجٍٓو
ة ستح ث عمِ هستوى كؿ دلمىٍوض بالتشغٓؿ فْ اطار تشاركْ ستكرسً لجىة قٓادة جٍٓو

ات التدخؿ    .والفئات الهستٍدفةوالٓة لتحدٓد اولٓو

  ر  جٍازتأٌٓؿ ف الهٍىْ بها ٓهكف هف إرساء هىظوهة هتطورة ترتكز أساسا عمِ تطٓو التكٓو
ف وربطٍا بحاجٓات قطاع اإلىتاج وذلؾ اعتبارا لمعالقة الهتٓىة بٓف  ىوعٓة وأىهاط التكٓو

ف والتشغٓؿ ْ كها سٓتواصؿ العهؿ عمِ الرفع هف طاقة إستٓعاب الجٍاز الوطى. التكٓو
ف الهستهر بإعتبار دوري فْ تحسٓف اإلىتاج وفْ تهكٓف العهاؿ  ف الهٍىْ ودعـ التكٓو لمتكٓو

 .هف هواكبة التطورات التكىولوجٓة الحدٓثة
  ؿ الصغٓروالتشغٓؿ الذاتْ والترفٓع فْ ىسؽ إحداث الهؤسسات دعـ العهؿ الهستقؿ والتهٓو

طاب خٓرجْ التعمٓـ العالْ وذلؾ الجدٓدة والهجّددة لقدرتٍا عمِ خمؽ هواطف الشغؿ واستق
الذي ٓىقح األهر عدد  2012أكتوبر  16الهؤرخ فْ  2369هف األهر عدد  20بتفعٓؿ الفصؿ 

والهتعمؽ بضبط براهج الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ وشروط  2009فٓفري  9الهؤرخ فْ  349
بعىواف  وصٓغ االىتفاع بٍا والذي بهقتضاي سٓقـو الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ بإسىاد هىح

ؿ  ؿ إحداث هؤسسات صغرى بهختمؼ قطاعات الىشاط االقتصادي، بها فْ ذلؾ التهٓو تهٓو
ا خهسة آالؼ  دٓىار عمِ أقصِ تقدٓر بعىواف ( 5000)الذاتْ، عمِ أف ال ٓتجاوز هقداٌر

همٓوف دٓىار أي أكثر هف ثمث  200وفْ ٌذا الهجاؿ سٓتـ تخصٓص . كؿ باعث
ؿ الصغٓر خالؿ سىة  االعتهادات ضهف تدخالت الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ لدعـ التهٓو

سٓتـ توٓزعٍا عمِ هختمؼ الوالٓات باعتهاد هؤشرات حوؿ عدد السكاف والسكاف  2013
الىشٓطٓف والسكاف الهشتغمٓف والعاطمٓف وعدد الهؤسسات االقتصادٓة وذلؾ بٍدؼ إعطاء 

ة لمجٍات األقؿ ىهوا  .األولٓو

  طالبٍٓا بتوسٓع شبكة هكاتب التشغٓؿ وهكاتب تشغٓؿ تقٓرب خدهات وهصالح التشغٓؿ هف
 .اتوالٓالهبادرة بكؿ ال اتتىفٓذ برىاهج تعهٓـ إحداث فضاءهواصمة اإلطارات و 
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  إحداث برىاهج خاص بالتشغٓؿ بالخارج ال سٓها بالبمداف الهغاربٓة والخمٓجٓة واإلفٓرقٓة
تكشاؼ عروض الشغؿ لتحفٓز الهكاتب الخاصة لمتوظٓؼ بالخارج الهرخص لٍا عمِ اس

 .بالخارج والعهؿ عمِ تمبٓتٍا عف طٓرؽ الكفاءات التوىسٓة

  تفعٓؿ االتفاقٓات الهبرهة فْ هجاؿ الٍجرة الهىظهة ووضع خطة ىاجعة وأكثر فاعمٓة
لمتوظٓؼ األهثؿ لفرص التشغٓؿ الهتوفرة باألسواؽ الخارجٓة هف خالؿ تعٓزز دور 

ا الهجاؿ وربط عالقات هع الهىظهات الهٍىٓة ببمداف القىصمٓات والتهثٓمٓات التوىسٓة فْ ٌذ
القبوؿ إلِ جاىب توثٓؽ التعاوف هع الهكاتب العالهٓة الهختصة ودعـ الحضور فْ 

 .التظاٌرات والىدوات الدولٓة بالخارج لمتعٓرؼ بالكفاءات التوىسٓة

II-2-11  ،وضهاىا لقٓادة واعتبارا لألٌهٓة البالغة التْ ستحظِ بٍا هىظوهتا الهتابعة والتقٓٓـ
سٓتـ العهؿ  ،هثمِ لمسٓاسة الوطىٓة لمتشغٓؿ، تجهع بٓف الفعالٓة والشفافٓة والهردودٓة

هف خالؿ الهرصد الوطىْ لمتشغٓؿ والهٍارات عمِ تفعٓؿ الٓات  2013طٓمة سىة 
 : العهؿ عمِ 

  ْهتابعة الوافدٓف الجدد عمِ سوؽ الشغؿ هف خالؿ إىجاز دراستٓف لهتابعة إدهاج خٓرج
ف الهٍىْ والتعمٓـ العالْ فْ سوؽ الشغؿ ستهكى هف اإلطالع عمِ الهسار الهٍىْ  افالتكٓو

براز االختصاصات والشٍادات و  ،وضعٓتً فْ سوؽ الشغؿ خالؿ الهسح عمِلكؿ خٓرج و  ا 
 تالقْاالختصاصات والشٍادات التْ تبٓف  الهطموبة هف قبؿ الهؤسسات االقتصادٓة، هع

 .شغؿصعوبات لإلدهاج فْ سوؽ ال
 دراسات قطاعٓة هف خالؿ هسوحات لدى الهؤسسات تشهؿ العدٓد هف القطاعات  إىجاز

  .هرتفعةالتشغٓمٓة الطاقة الذات 
 ف الهٍىْ بال القٓاـ عمِ غرار هتابعة وتقٓٓـ  والتشغٓؿ،دراسات الهتعمقة بتقٓٓـ براهج التكٓو

ر  ف، وهتابعة الهىتفعٓف بالبرىاهج الخاص بتطٓو خدهات الهحاسبة لفائدة برىاهج صؾ التكٓو
 ...الهؤسسات األجىبٓة

 حٓث سٓتـ العهؿ عمِ إتهاـ وضع . إرساء قاعدة هعطٓات خاصة بهؤشرات سوؽ الشغؿ
د ٌذي القاعدة بهعطٓات هف . قاعدة هعطٓات خاصة بهؤشرات سوؽ الشغؿ وسٓتـ تزٓو

الوطىٓة هختمؼ الٍٓاكؿ الهعىٓة بالتشغٓؿ عمِ غرار الهعٍد الوطىْ لإلحصاء والوكالة 
 ...االجتهاعٓةلمتشغٓؿ والعهؿ الهستقؿ والصىادٓؽ 
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  ا هف خالؿ وضع استشراؼ الهستجدات التْ قد تطرأ عمِ سوؽ الشغؿ دولٓا ووطىٓا وجٍٓو
 .مٓقظة واالستشراؼل هتكاهمة هىظوهةاسس 

II-2-12 ْ اعتبارا لهقتضٓات الفترة القادهة واعتهادا عمِ ىسب الىهو الهرتقبة و  الجهمة، وف
باإلضافة إلِ تفعٓؿ ألٓات الجدٓدة وبراهج السٓاسة الىشٓطة لمتشغٓؿ  2013لسىة 

واإلجراءات االستثىائٓة إلحداث هواطف شغؿ إضافٓة، فإّىً هف الهىتظر أف تبمغ 
 .ألؼ هوطف شغؿ جدٓد خالؿ السىة الهقبمة 90إحداثات الشغؿ 
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II.3  الثالثالبػاب 

  إرساء االقتصاد االجتماعي والتضامني

II-3-1  أّدت األزهات الهتتالٓة التْ شٍدٌا العالـ فْ السىوات الهاضٓة الِ بروز أزهة ثىائٓة
ا التعدٓمْ . األبعاد فْ األدوار الهوكولة لمدولة والسوؽ فالدولة واف استعادت دوٌر

الضروري فْ ضوء االثار االجتهاعٓة الوخٓهة لمسوؽ فاّف حجهٍا وقدرتٍا تبقِ 
القائـ و السوؽ دور أّها . تزآد وتىّوع حاجٓات الهجتهع هحدودة الفاعمٓة بالىظر الِ

عمِ هبدأ االستغالؿ األهثؿ لمهوارد الهتاحة والىجاعة واالىتاجٓة فاّىً ال ٓؤّدي 
وال ٓضهف التوٓزع العادؿ لمثروة بؿ اّف قواعد السوؽ الجاهحة ٓهكف أف  بالضرورة

ات االجتهاعٓة وال  .بشٓرة والبٓئٓةتكوف لٍا اثارجّد سمبٓة عمِ الهستٓو
II-3-2  وهف ثّهة، فاّف عجز الدولة والسوؽ فسحا الهجاؿ لوضع تعٓرؼ جدٓد لمتىهٓة ٓستفٓد

ثّهف دور هؤسسات الهجتهع الهدىْ هف جهعٓات وتعاضدٓات  هف دروس الهاضْ، ٓو
ٍتـّ ٌذا الهىظور الجدٓد بالهشاركة االجتهاعٓة فْ التىهٓة واالستفادة  وتعاوىٓات، ٓو

عت بر بذلؾ هكّهال ألدوار السوؽ والدولة فْ خمؽ الثروة وتوفٓر هواطف هف ىتائجٍا ٓو
 .الشغؿ وتحسٓف ظروؼ العٓش خاصة لمفئات األقّؿ حّظا

II-3-3 ابذاتً ٓعهؿ داخؿ السوؽ وفق اقائه ااقتصادٓ اقطاع االقتصاد االجتهاعْ ٓعتبر 
و  هبادئً الخاصةل فضؿ عمِ رأس  ىظاـ خاصٌو ة ٓو الهاؿ ٓدرج فًٓ اإلىساف كأولٓو

عىِ بتطبٓؽ هبادئ التضاهف والهسؤولٓة االجتهاعٓة شهؿ . بالدفاع عىٍاو  ٓو ٓو
واالجتهاعْ  االجتهاعْ والتضاهىْ كؿ األىشطة فْ الهجاؿ االقتصادي داالقتصا

الرعآة االجتهاعٓة والصحٓة  عمِ غراروالتْ ال ترهْ إلِ الربح بؿ لتقدٓـ خدهات 
ا لهىخرطٍٓا واله تؤهف ٌذي األىشطة . ىتفعٓف ببراهجٍا وهشآرعٍاواالقتصادٓة وغٌٓر

 .غٓر حكوهٓةو  هؤسسات حكوهٓةو  هف قبؿ ٌٓاكؿ
II-3-4  سعِ لتحقٓؽ فوائد اجتهاعٓة، كها ستٍدؼ االقتصاد االجتهاعْ الهصمحة العاهة ٓو ٓو

وتتهٓز طٓرقة اتخاذ . ال تقبؿ الههتمكات الهكوىة فْ ٌذا الىظاـ التقسٓـ وال التجزئة
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والتشاركٓة فْ أخذ  الدٓهقراطٓة بكوىٍا تستجٓب لهقتضٓات لىظاـالقرار صمب ٌذا ا
شتهؿ ا. بالىسبة لمهىخرطٓف حٓرة االىخراط واالىسحابالقرار و  القتصاد ٌذا ٓو

ٓقـو عمِ الهبادرة الخاصة وعمِ كها  .قطاعْ وترابْ :اهتدادٓف عمِ االجتهاعْ
ا التصرؼ الذاتْ والدٓهقراطْ لمهجهوعة القائهة عمِ الٍٓكؿ   تىتخبوالتْ ٌْ بدوٌر

 .العهؿ ًتشٓرع الجاري بلم ادٓهقراطٓا وفق
II-3-5  ٓتهٓز االقتصاد االجتهاعْ بكوىً ىظاها اقتصادٓا واسعا ٓشهؿ العدٓد هف كها

الفعالٓات والهشآرع التشاركّٓة كالجهعٓات والهؤسسات وصىادٓؽ التضاهف 
كؿ هف الرأسهالٓة ل” الىظاـ الثالث“والتعاوىٓات، هها جعؿ البعض ٓطمقوف عمًٓ 

 .واالشتراكٓة
II-3-6  وفْ ٌذا اإلطار، ظٍرت فكرة االقتصاد التضاهىْ فْ فرىسا وفْ بعض دوؿ أهٓركا

الالتٓىٓة خالؿ القرف العشٓرف حٓث ارتبطت بهعالجة الحاجٓات االجتهاعٓة وهحاربة 
  .اإلقصاء االجتهاعْ

II-3-7  ِهحاربة الفقر والٍشاشة وبصفة عاهة، ترتكز هقاربة تجربة الدوؿ الشبٍٓة عم
خمؽ هىاخ ٓشجع عمِ تىهٓة هبادرات االقتصاد االجتهاعْ و  االجتهاعْ واإلقصاء

ات بدءا هف هصاحبة  ،والتضاهىْ وتعٓزز وتىظٓـ الفاعمٓف فًٓ عمِ شتِ الهستٓو
ف إلِالهشروع  الدعـ، وأٓضا هع تثهٓف الهىتجات والخدهات والهساعدة  إلِ ثـ التكٓو

جعمِ خمؽ فرص أفض ؽ والترٓو  . ؿ لمتسٓو
II-3-8  ِىعاش الهىتوج التضاهىْ والرفع كها تستىد التوجٍات والتجارب العالهٓة عم تثهٓف وا 

قٓة جدٓدة أهاـ الهىتوج التضاهىْ هف خالؿ ، هف جودتً وجاذبٓة وفتح قىوات تسٓو
هة تدبٓر هؤسسات االقتصاد وكوتحسٓف ح، تىظٓـ أسواؽ وهعارض هحمٓة ووطىٓة

وهالئهة الهىظوهة القاىوىٓة وتأٌٓؿ اإلطار الهؤسساتْ  ،هىْاالجتهاعْ والتضا
ؿ عمِ هؤسسات القطاع حصوؿوتسٍٓؿ  وضع آلٓات ، ٌذا باإلضافة إلِ التهٓو

لمتتبع والتقٓٓـ وتشجٓع البحث العمهْ فْ هٓداف االقتصاد االجتهاعْ والتضاهىْ 
 .لمعهؿ التشاركْ بٓف الحكوهة والجٍات وجعمً أىهوذجا واعدا

II-3-9  أثبتت العدٓد هف الدراسات التْ أجراٌا برىاهج األهـ الهتحدة لمتىهٓة أف هساٌهة لقد
الىسٓج الجهعٓاتْ والهجتهع الهدىْ عهوها فْ الىاتج الوطىْ تتراوح بٓف ثهاىٓة 

بمدا هصىعا ( 13)بالىسبة إلِ ثالثة عشر( %14إلِ  %8هف )وأربعة عشر بالهائة 
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هقابؿ ىسبة ال تفوت فْ ( OCDE)اإلقتصادٓةهىظهة التعاوف والتىهٓة  صمب اهىظٓو
 . ابالىسبة لمبمداف األقؿ ىهو  %(3)أحسف األحواؿ ثالثة بالهائة 

II-3-11 ْالتضاهىْ فْ إحداث عدد ٌاـ هف هواطف الشغؿو  كها ٓساٌـ االقتصاد االجتهاع 
ٓتهٓز بقدرة تشغٓمٓة عالٓة وذلؾ حسب التجارب الهقارىة حٓث هكف ٌذا القطاع هف و 

 2.32همٓوف هوطف شغؿ فْ ألهاىٓا، وتمٍٓا فرىسا بػ 2.46عهؿ بمغت توفٓر فرص 
هف  %10كها ٓساٌـ بىسبة . همٓوف هوطف شغؿ 2.23همٓوف هوطف شغؿ ثـ إٓطالٓا ب

 .الىاتج الهحمْ بفرىسا عمِ سبٓؿ الهثاؿ

 اسبانيا المتحدة7ـ إيطاليا فرنسا ألمانيا البمد

عدد هواطف الشغؿ الهحدثة عف طٓرؽ 
 (همٓوف)االقتصاد االجتهاعْ 

2.46 2.32 2.23 1.64 1.25 

 6.7 5.6 9.7 9 6.4 (%)الىسبة هف جهمة هواطف الشغؿ 

II-3-11   فْ الهجتهع " قطب الهىفعة االجتهاعٓة"كها ٓتهتع االقتصاد االجتهاعْ بهكاىة
األوروبْ بٓف القطاع العهوهْ والخاص، إذ توفر التعاضدٓات هواطف شغؿ تىاٌز 

هف  %4همٓوف عضو فْ االتحاد األوروبْ هها ٓهثؿ  143همٓوف شخص وتعد  6.3
همٓوف ٓورو  120حٓث تغطْ تعاوىٓات الصحة والحهآة االجتهاعٓة أكثر هف . الىاتج

كها ٓضـ االتحاد األوروبْ أكثر . هف سوؽ التأهٓف %23.7وتهثؿ تعاوىٓات التأهٓف 
 .هالٓٓف هتطوع لمعهؿ بىظاـ كاهؿ الوقت 5هف 

II-3-i التونسي االجتماعي والتضامني االقتصاد واقع 

II-3-12  جهعٓة والتْ تىدرج أىشطتٍا عهوها  13705ٓعّد ىسٓج االقتصاد االجتهاعْ فْ توىس
التعٍد باألشخاص ذوي االحتٓاجات و  رشاد اجتهاعْاإلتوجًٓ و التوعٓة و فْ هٓادٓف ال
سىاد القروض الصغرىو  ...(الهعوقٓف، الهىحرفٓف) الخصوصٓة فٓر اإلٓواء تو وكذلؾ  ا 

 . تشغٓؿ العاطمٓف وخاصة الهتطوعٓفو  والتربٓة الهختصة
II-3-13  فْ القطاع شبً  13هىٍا تعهؿ فْ القطاع العهوهْ،  17تعاوىٓة  41كها ٓضـ

، هصآرؼ العالجٓىدرج ىشاطٍا فْ هٓادٓف و  فْ القطاع الخاص، 11و العهوهْ
 مِاإلحالة ع هىحو  ..(هىح والدة، هىح ختاف هىح زواج،) الخدهات االجتهاعٓة



  السياسات الجممية;  الجزء الثاني  وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

108 

تىشٓط السٓاحة باإلضافة إلِ  هىح الوفاةو  السمفة أو القروض الصغرىوكذلؾ  التقاعد
تشغٓؿ العاطمٓف وخاصة و  (تىظٓـ الرحالت والتعاقد هع الهطاعـ والىزؿ) الداخمٓة

 .الهتطوعٓف
II-3-14 ،تعاضدٓة ٓىدرج ىشاطٍا فْ إطار  175فقد بمغ عددٌا  أها بخصوص التعاضدٓات

د الفالح ىتاج، و الفىٓة اإلحاطة توفٓر، و ٓف بالهستمزهات الفالحٓةتزٓو ج  ا  ؿ وترٓو وتحٓو
ج الحمٓب، و الهىتجات الفالحٓة ج الخضر و  توفٓر اإلحاطة البٓطٓرة، و جهع وترٓو ترٓو

  .تشغٓؿ العاطمٓف وخاصة الهتطوعٓفو  والغالؿ واألسهاؾ بأسواؽ الجهمة

 هكوىات االقتصاد االجتهاعْ فْ توىس

 

II-3-15  ؿ االقتصاد التكافمْ قدرت كها تجدر اإلشارة إلِ أف هساٌهة الدولة فْ تهٓو
حٓث حظٓت هجهوعة . ألؼ دٓىار لجهمة الىاشطٓف فْ العهؿ الجهعٓاتْ 12940.3 ػب

ا بالىصٓب األوفر هف الهىح الهقدهة هف  الجهعٓات الٓراضٓة والثقافٓة والعمهٓة وغٌٓر
والتعاوىٓات عمِ  %18.4ات عمِ ، بٓىها تحصمت هىٍا الودادٓ(%64.7)طرؼ الدولة 

 .2012بعىواف سىة  16.5%

13705 

175 41 

 الجمعٌات

 التعاضدٌات

 التعاونٌات
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 2012توٓزع الهىح بعىواف هٓزاىٓة الدولة لسىة 

 

II-3-16 ىات ىهكفْ اىتشار  متساٌ أف وهف شأف الوضعٓة الحالٓة التْ تهّر بٍا البالد
ٓات ذة الجهعٓات َالتعاضرخالؿ كث هه لذل هَتبٓ عًىاالقتصاد االجتهاعْ َتى

 هك بٓرالهشت وَالعه قان التىسٓذاىع، وتشكو فْ الهقابؿ هف ٌارَالتعاَىٓات َغٓ
ىات االقتصاد االجتهاعْ فْ ىن استغالؿ دَر هكذع، ووالٍٓاك فىات هختمىهك

بات راجعة ىد صعىَجكها ٓالحظ  .عةىَالهجه درضعٓة االقتصادٓة لمفىال هتحسٓ
 جعرَالتْ ت ىات االقتصاد االجتهاعْىىْ لهكىطالعالهْ َال معّّ ذال فالِ ضع

 والٍٓاك فىْ َهختمذالهجتهع اله هالعالقة بٓ تخص بسٓكولوجٓةالِ اعتبارات 
 العهمْ خاصة فٓها رق الخاصة بالتسٓٓطرال فة بضعطتبرٓهٓة هظُ تىرَأخ
 .ٓات الفالحٓةذبالتعاض قٓتعّم

II-3-17  الىٍوض باالقتصاد  فْإفساح الهجاؿ لهشاركة الجهعٓات و بالتوازي، لقد تـ
تج القاىوىْ  اإلطارمِ ذلؾ هف خالؿ العهؿ عمِ هراجعة االجتهاعْ والتضاهىْ ٓو

لهواكبة التحوالت التِ ٓشٍدٌا العهؿ الجهعٓاتْ ودعـ اهكاىٓاتٍا الهادٓة والبشٓرة 
ا بفتح الهجاؿ اهاهٍا البراـ عقود تعاوف وشراكة هع الجهاعات الهحمٓة  .وتىشٓط دوٌر

قٓربا وضع اطار تشٓرعْ جدٓد ٓىظـ العهؿ التطوعْ  توىس وهف الهىتظر أف تشٍد
فتح آفاقا أهاـ الهتقاعدٓف لمعهؿ فِ  حقؽ هشاركة أوسع لمشباب والهختصٓف ٓو ٓو

 .الهجاؿ االجتهاعْ

18,4% 

47,2% 

2% 

14,2% 

1,3% 

16,5% 

 التعاونٌات الجمعٌات العلمٌة الجمعٌات الثقافٌة الجمعٌات الرٌاضٌة الجمعٌات الودادٌات

http://www.turess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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  اإلطار القانوني المنظـ لمقطاعاإلطار القانوني المنظـ لمقطاع

 الجمعيات 1

رجػػع تػػآرخ العهػػؿ التعػػاوىْ إلػػِ عٍػػد البآػػات  تتعػػدد الٍٓاكػػؿ التعاوىٓػػة فػػْ الهجتهػػع التوىسػػْ ٓو
الهػؤرخ فػْ  1959لسػىة  154وتشػٓر الدراسػات أف القػاىوف عػدد  ساألحباوخاصة ىظاـ األوقاؼ و 

والهتعمػػؽ بالجهعٓػػات ٌوالقػػاىوف الرئٓسػػْ والشػػاهؿ إال اىػػً البػػد هػػف التأكٓػػد عمػػِ  1959ىػػوفهبر  7
األهر جهعٓػػات والعهػػؿ التعػػاوىْ والهشػػترؾ، ىػػذكر هىٍػػاوجػػود تشػػٓرعات سػػابقة والحقػػة تتعمػػؽ بال

اوت  6)جهػػػػادي األوؿ 18األهػػػػر الهػػػػؤرخ فػػػػْ و  (1888دٓسػػػػهبر  15)1306هحػػػػـر  9الهػػػػؤرخ فػػػػْ 
 .2011هرسـو سبتهبر و  1992لسىة  92-25القاىوف عدد و  (1936

 1988لسىة  90 عددالذي ىقح بالقاىوف األساسْ  1959لسىة  154لقد عرؼ القاىوف عدد 
ا االتفاقٓة التْ ٓحصؿ بهقتضاٌا 1992لسىة  25وبالقاىوف األساسْ عدد  ، الجهعٓة باعتباٌر

بٓف شخصٓف أوأكثر جهع هعموهاتٍـ أوىشاطٍـ بصفة دائهة ولغآات دوف الغآات الهادٓة وال 
 .ٓرهْ إلِ تقاسـ األرباح

جهعٓػػػات رعآػػػة  دلٓػػػؿ الجهعٓػػػات االجتهاعٓػػػة الػػػذي أعدتػػػً وزارة الشػػػؤوف االجتهاعٓػػػة ٓتضػػػهف 
الجهعٓػات ، جهعٓات الطفولػة، الجهعٓات التْ تعىِ باألسرة، جهعٓات رعآة الهعوقٓف، الهسىٓف
ة  .الجهعٓات الصحٓة والوقائٓة، و التىهٓو

ي جاء فْ إطار تأثٓرات والذ 2011أها الهرسـو الجدٓد حوؿ الجهعٓات والهؤرخ فْ سبتهبر 
إذ  ،سٍولة وبساطة عهمٓة بعث الجهعٓاتـ برز هضاهٓف ٌذا الهرسو أهف ، و جاىفْ 14ثورة 

أصبح بإهكاف كؿ الراغبٓف فْ بعث جهعٓة التقدـ إلِ الكاتب العاـ لمحكوهة بهمؼ بسٓط فْ 
بهقتضِ هجمة )كها أكد عمِ إهكاىٓة األطفاؿ. تركٓبتً وبهجرد اإلعالـ تباشر الجهعٓة عهمٍا

 والبالغٓف هف العهر (الرئٓس)البالغٓف هف العهر ستة عشرة اعتالي ٌـر الجهعٓة ( حهآة الطفؿ
ة الجهعٓة  . ثالثة عشر الترشح لعضٓو

 التعاونيات 2

تعاوىٓة الوكالة القوهٓة "تشٓر بعض التقآرر إلِ وجود تعاوىٓات خالؿ فترة االستعهار هثؿ 
 .ألٓتاـ أعواف التعمٓـ" التضاهف"وتعاوىٓة  1904سىة " لمتبغ
وهف أٌـ  1954تجدر اإلشارة أف قطاع التعاوىٓات ٓىشط فْ إطار قاىوىْ ٓعود إلِ سىة و 
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القرار الهشترؾ لكتابات الدولة لمتخطٓط و  1954فٓفري  18التشٓرعات ىذكر األهر الهؤرخ فْ 
والهىقح بقراري وٓزري  1961هاي  26والهالٓة والصحة العهوهٓة والشؤوف االجتهاعٓة الهؤرخ فْ 

 . 1984سبتهبر  17الهالٓة والشؤوف االجتهاعٓة الهؤرخ فْ 

عرؼ الفصؿ األوؿ  الشركات التعاوىٓة بكوىٍا هجاهع تقـو  1954فٓفري  18هف األهر عدد ٓو
بواسطة اشتراكات الهىخرطٓف بأعهاؿ لفائدة ٌؤالء أولفائدة عائالتٍـ فْ هجاؿ الحٓطة 

الهرض، األهوهة، : والتضاهف واإلغاثة بٍدؼ تأهٓىٍـ ضد األخطار الهرتبطة بحٓاة اإلىساف
 ...الوفاةالعجز،  الحوادث، الشٓخوخة،

 التعاضديات  3

تعتبر الوحدات التعاضدٓة لإلىتاج الفالحْ وحدات إىتاجٓة تستغؿ األراضْ الدولٓة الفالحٓة 
ْ خاصٓة أساسٓة هقارىة بالعدٓد هف التعاوىٓات اإلىتاجٓة بالعدٓد هف بمداف العالـ وتخضع . ٌو

الهؤرخ فْ  1967لسىة  4والقاىوف عدد 1984لسىة  28ٌذي الوحدات اإلىتاجٓة إلِ القاىوف عدد 
 .والهتعمؽ بالقاىوف األساسْ العاـ لمتعاضد 1967جاىفْ  19

الوحدات التعاضدٓة :" عمِ ها ٓمْ 1984لسىة  28لقد ىص الفصؿ السادس هف القاىوف عدد 
لإلىتاج الفالحْ صاحبة حؽ االىتفاع فْ األراضْ الدولٓة ٌْ شركات ذات رأس هاؿ 

 1967جاىفْ  19الهؤرخ فْ  1967لسىة  4ٓف لمتغٓٓر وخاضعة لمقاىوف عدد وهشتركٓف قابم
ْ تتهتع  الهتعمؽ بالقاىوف األساسْ العاـ لمتعاضد ها لـ تقع هخالفتٍا بأحكاـ ٌذا القاىوف ٌو

 ." بالشخصٓة الهدىٓة

II-3-ii  ض باالقتصاد االجتماعي والتضامنيالنيو استراتيجية 

II-3-18  تشخٓص ستتركز الجٍود خالؿ الفترة الهقبمة عمِ الىٍوض باالقتصاد التكافمْ عبر
ة الهىاسبة هواطىٓفاالحتٓاجات الحقٓقٓة لم ٓجاد البدائؿ التىهٓو توظٓؼ الخصائص و  وا 

دخاؿ الحركٓة ( التقالٓد والهخزوف الثقافْو  العادات)الثقافٓة  فْ االستثهار السٓاحْ وا 
ر التعٓرؼ بالهىتوج الثقافْ و ، إلِ جاىب االقتصادٓة واالجتهاعٓة قًتطٓو ، سبؿ تسٓو

ر الهىتوج كها و  مبحث العمهْوكذلؾ إٓالء األٌهٓة الالزهة ل خاصة الفالحْ فْ تطٓو
 . وكٓفا
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II-3-19  ِخاصة الهرافؽ األساسٓة و  ضرورة دعـ البىٓة التحتٓةكها سٓرتكز العهؿ عم
 ٓساعد برىاهج ؼ الجٍود إلرساءتكثٓو  ...(الطرقات والهسالؾ الفالحٓة والهستشفٓات)

ىجاح عمِ ؿ وا  ا الهتدخمٓف كافة قدرات تىهٓة عمِ السٍرو  الهشآرع تهٓو ا جٍٓو  .وهركٓز
II-3-21  ْكها تـ فْ إطار تدعٓـ االقتصاد التوىسْ فْ هجاؿ االقتصاد االجتهاعْ والتضاهى

ف خهس لجاف ستعهؿ عمِ إحكاـ إدراجً فْ الهىظوهة االقتصادٓة واالجتهاعٓة  تكٓو
ات التْ تتداخؿ هع القطاع عمِ غرار الىصوص  لمبالد وذلؾ عمِ جهٓع الهستٓو
والتشٓرعات التْ تىظـ القطاع والهكوىات االقتصادٓة والهعطٓات اإلحصائٓة، وكذلؾ 

ؿ والمتاف  تقٓٓـ أثار االقتصادٓة وهتابعة القطاع ولجىة الحوكهة ولجىة التهٓو
ؿ ستعهالف عمِ التأكد هف هساٌهة القطاع  فْ ترسٓخ هبادئ الحوكهة وتوفٓر التهٓو

 .الضروري لىشاط ٌذا القطاع
II-3-21 وضع خارطة طٓرؽ سٓتـ توخٍٓا إلرساء االقتصاد التكافمْ  وتـ عمِ ٌذا األساس

تحدٓد و  التعٓرؼ بقطاع االقتصاد االجتهاعْ والتكافمْ بتوىسوالتْ ترهْ إلِ 
وبىاءا عمِ ذلؾ سٓتـ . لمبالد الهفآٌـ العاهة لمقطاع باالعتهاد عمِ الواقع الحالْ

وذلؾ عبر ثالث  ،الشركات التعاضدٓةو إىشاء قاعدة بٓاىات لمجهعٓات والتعاوىٓات 
باعتهاد إحدى ، و بالتعاضدٓاتو  بالتعاوىٓاتو  بالجهعٓاتفرؽ عهؿ هكمفة كؿ هىٍا 

القٓاـ والثاىٓة  هعتهدٓة 264القٓاـ بهسح كاهؿ ٓشهؿ األولِ  تفترض تٓف حٓثالفرضٓ
 .باستبٓاف ٓشهؿ عٓىة ههثمة

II-3-22  ر القطاع لكف بتصور جدٓد  التضاهفهواصمة العهؿ بآلٓة صىدوؽ كها ٓفترض تطٓو
هجمس إدارة ٓتكوف هف ههثمٓف عف األحزاب  إرساءفْ التسٓٓر والهراقبة هفادي 

السٓاسٓة والهجتهع الهدىْ إلِ جاىب ٌٓكؿ رقابْ هع اعتهاد هقاربات عمهٓة 
  .الصىدوؽلتشخٓص هجاالت تدخؿ 

II-3-23 حتِ ال  اإلراديقاعدة التبرع أها عمِ هستوى جهع التبرعات، هف الضروري االلتزاـ ب
سٓؼ هسمط عمِ رقاب الهواطىٓف البسطاء كها كاف ٓحدث  إلِٓتحوؿ الصىدوؽ 

ٓوضح بشكؿ تفصٓمْ  الصىدوؽ حوؿ ىشاطي ر تقٓرر سىو اصدٓفترض إو  .سابقا
الصىدوؽ ٓتولِ الهراقبة  إدارةبعث هجمس صمب هجمس كذلؾ و  ،مً وهصآرفًٓهداخ

تفعٓؿ كها ٓىبغْ الحرص عمِ  .التجاوزات أهاـالفىٓة لمهشآرع وذلؾ لقطع الطٓرؽ 
ولرساء البعد التشاركْ  دور الهجتهع الهدىْ عمِ هستوى هحمْ لتشخٓص البراهج
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ة التْ ٓتولِ الصىدوؽفٓها ٓخّص  تىفٓذٌا وال  تصور الهشآرع االجتهاعٓة والتىهٓو
ة بهفردٌـ األهرٓترؾ   .بٓد والْ الجٍة والسمطات الجٍٓو

II-3-24  الذي ٍٓدؼ الِ جهع الهوارد  تفعٓؿ صىدوؽ الهواطىةولهٓزد دعـ القطاع ٓىتظر
ٓف بغآة استعهالٍا فْ  الهتأتٓة هف تبرعات وهساٌهات األشخاص الطبٓعٓٓف والهعىٓو

ة ؿ هشآرع التىهٓة الجٍٓو الهساعدات االجتهاعٓة بصفة هباشرة أو عف وتقدٓـ  تهٓو
مة لذلؾ الستفادة هف التجارب األجىبٓة والحضور فْ والسعْ ل طٓرؽ الجهعٓات الهٌؤ

 .الىدوات الدولٓة
II-3-25  كها أىً هف الضروري صٓاغة ضوابط وقواىٓف ترهْ إلِ تكٓرس الحوكهة الرشٓدة 

 فْ لتفكٓروا ْالتكافمو  االجتهاعْ االقتصاد لهؤسسات الهالْ التصرؼ حسفو 
هع  الهحاسبٓة وغٓر الهحاسبٓة الهعطٓات جهٓع تجهع هركٓزة هعموهاتٓة هىظوهة
 هجٍود دفع هف تهكف التْ السبؿ بحثو  الهؤسسات رؼط هف التصٓرح إجبآرة

  .التشغٓؿ فْ والتكافمْ االجتهاعْ االقتصاد هؤسسات
II-3-26 ىسٓة ىبالبالد التاالجتهاعْ والتضاهىْ  لالقتصاد هرصد بعث عمِ كها سٓقع الحرص

ّْ بأداء الهؤسسات الىاشطة فْ ٌذا القطاع فْ  مٓساٌ دعـالرق دٓة رالف القدرات ٓو
 هعمِ تحسٓ تعهؿشأىٍا أو  ههشارٓع ه لبعث السواء حداد عمِ رَاألف لمهجهوعات

عاهال هٍّٓئا  وباالضافة الِ أو االقتصاد االجتهاعْ ٓهث. الىسٓج االجتهاعْ
العهمْ  االىدهاج وبفض وذلؾٓة ص االجتهاعرالف ؤَتكاف هَالتضاه لالىدهاج

 .اإلقصاءٌالت َضحآا ؤه لٍـ لٓست والذٓف هَكبار الس هَهٓراد الهحرلألف
II-3-27 ذاخمٓة التْ تساعذال التىهٓة سٓراالقتصاد االجتهاعْ عمِ تك وأو ٓعه و ٓفترض 

هة ذعَهى َهةرهح طقبهىا شعات تعٓىّ لهجهىار الهحّمْ َالجٍرعمِ االستق
 عةىلمهجه واخٓذه رفٓىَت وص عهرف قفْ خم كذلؾ مٓساٌو ،وص فْ العهرالف
وتجدر اإلشارة إلِ أف االقتصاد االجتهاعْ . االجتهاعْ هالتضاه سبقا لهقآٓط

سداء خدهات لألعضاء وتحقٓؽ  ٓساٌـ فْ تحقٓؽ أٌداؼ التىهٓة الهستداهة وا 
فعالوة عمِ هساٌهتً فْ حؿ الهشاكؿ االجتهاعٓة، فإف االقتصاد . الهصمحة العاهة

بٓف االجتهاعْ ٓهثؿ هؤسسة ضروٓرة لالستقرار وتحقٓؽ التىهٓة الهستداهة والهالئهة 
عادة تقٓٓـ الىشاط االقتصادي وتوظٓفً فْ خدهة الحاجٓات  الحاجٓات والخدهات وا 
عادة التوازف لسوؽ الشغؿ حٓث  االجتهاعٓة والتوٓزع العادؿ لمهداخٓؿ والثروات وا 

هف طرؼ هركز إفػػادة الجهعٓات التوىسٓة إىً  2004أكدت دراسة أجٓرت فْ سىة 
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ال ٓقؿ عف خهسة آالؼ فرصة عهؿ لحاهمْ  ٓهكف توفٓر خالؿ الفترة القادهة ها
 . الشٍادات العمٓا هف طرؼ الجهعٓات وجمٍا هتصؿ بقطاع الهعرفة والهعموهات

II-3-28  الهجٍودات وبثقافة إعادة تأٌٓ اإلرتقاءولهٓزد تدعٓـ القطاع، هف الضروري 
عمِ  رالسٍوالهشارٓع  ٌذيَإىجاح  وٓىعمِ ته ٓساعد برىاهج ىطاؽَاألعهاؿ فْ 

ء إرساء ٌذا إلِ جاىب العهؿ عمِ .ٓازكرٓا َهىجٍ هخمٓذكافة الهت اتقدر تىهٓة 
 .قٍاطرافٍا َذالحقا عمِ َضع أٌ وىسٓة َالعهىشبكة اقتصاد اجتهاعْ بالبالد الت
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II.4  الرابعالبػاب 

  التنمية الجيوية
العهػػؿ عمػػِ إرسػػاء تىهٓػػة عادلػػة هتوازىػػة لمحػػد هػػف التفػػاوت بػػٓف الجٍػػات هػػف  2012شػػٍدت سػػىة 

ػػػػع اإلسػػػػتثهارات العهوهٓػػػػة باإلعتهػػػػاد عمػػػػِ هقػػػػآٓس هوضػػػػوعٓة وعمهٓػػػػة تأخػػػػذ بعػػػػٓف  خػػػػالؿ توٓز
ات الفقػػػػر والبطالػػػػة والهرافػػػػؽ العهوهٓػػػػة والبىٓػػػػة األساسػػػػٓة لموالٓػػػػات وحاجٓاتٍػػػػا  اإلعتبػػػػار هسػػػػتٓو

استراتٓجٓة هتكاهمة وهىدهجػة تعتهػد هقاربػة تشػاركٓة وترتكػز عمػِ  الحقٓقٓة وذلؾ فْ ىطاؽ ىظرة
4  ْ  :هحاور رئٓسٓة ٌو

 السػاحمٓة والجٍػات الداخمٓػة التػْ تشػكو هػف هسػتوى هتػدىْ  الحد مف التفػاوت بػيف الجيػات
 .هف الىهو هع العهؿ عمِ ضهاف تىهٓة هتكافئة بٓف الجٍات

 7تحسيف القدرة التنافسية لالقتصاد الجيوي 
 خاصة بالىسبة لحاهمْ الشٍادات العمٓا مف ظاىرة البطالة ودعـ التشغيؿ الحد. 

 والحد هف ىسبة الفقر والتٍهٓش تحسيف ظروؼ عيش المواطنيف. 

II-4-1  2012وقد تـّ تجسٓـ ٌذا التوجً هف خالؿ هىٍجٓة إعداد الهٓزاىٓة التكهٓمٓة لسىة 
ة استشآرة لمتىهٓة تحت إشراؼ السا ف لجاف جٍٓو دة الوالة وتضـّ حٓث تـّ تكٓو

ة والٍٓاكؿ الهٍىٓة  أعضاء الهجمس الوطىْ التأسٓسْ وههثمٓف عف الجهعٓات التىهٓو
ة باالستعاىة بهىشطٓف لٍـ خبرة فْ هجاؿ  ة والهصالح الفىٓة الجٍٓو والخبرات الجٍٓو

ة . الهقاربة التشاركٓة وساٌهت ٌذي المجاف فْ أشغاؿ الهقاربة بٓف الهقترحات الجٍٓو
ة بكافة الجٍات لمهشآرع و  الهقترحات القطاعٓة حٓث تـ التعرض لإلشكالٓات التىهٓو

ر الهؤشرات  هع عرض ألٌـ الهشاغؿ لمىٍوض بالجٍات الداخمٓة خاصة وتطٓو
ة بٍا  .التىهٓو

II-4-2   وقد هكىت ٌذي العهمٓة هف ضبط قائهة الهشآرع والبراهج التْ تـّ إدراجٍا فْ إطار
ات الجٍات وحاجٓاتٍا الهمحةطبق 2012الهٓزاىٓة التكهٓمٓة لسىة   .ا ألولٓو
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II-4-3 فْ الهرحمة القادهة عمِ بمورة هخططات تىهٓة لكّؿ والٓة تكوف العهؿ  ٓرتكزوس
هكاىٓاتٍا الذاتٓة وهٓزاتٍا التفاضمٓة وذلؾ إىطالقا هف  لخصوصٓاتٍاهالئهة  وا 

ة لمتىهٓة التْ ستقـو باستشراؼ تطّور الوضع التىهوي بالجٍة  هقترحات المجاف الجٍٓو
تكثٓؼ و  تشخٓص ىقاط القّوة وىقاط الضعؼهف خالؿ باعتهاد الهقاربة التشاركٓة 

ات الجهاعٓة وتوفٓر إطار اإلستثهار العهوهْ فْ هجاؿ البىٓة األساسٓة والتجٍٓز 
" تأٌٓؿ الجٍات"عٓش هتطّور بالهىاطؽ الداخمٓة والوسط الٓرفْ فْ ىطاؽ برىاهج 

 .ٓىفذ عمِ هراحؿ

II-4-4  هف جٍة أخرى وفْ إطار التوٓزع العادؿ لالستثهارات العهوهٓة قاهت الوزارة بوضع
رتكز عمِ هبادئ  هفتاح توٓزع ٓعتهد عمِ هؤشرات التىهٓة البشٓرة والبىٓة األساسٓة ٓو

 .التهاسؾ والفاعمٓة والعدالة فْ التوٓزع والشفافٓة
II-4-5  ٍدؼ هفتاح التوٓزع إلِ تكٓرس الىجاعة االقتصادٓة واالجتهاعٓة هف خالؿ أبراز ٓو

الهٓزات التفاضمٓة الكاهىة عمِ صعٓد الجٍة والتْ هف شأىٍا أف تشكؿ قاعدة 
ٓة واالجتهاعٓة التْ هٓزت أساسٓة الستحثاث ىسؽ الىهو والحد هف الٍشاشة االقتصاد

كها ٓأخذ بعٓف االعتبار إستراتٓجٓة التىهٓة . العدٓد هف الجٍات والسٓها الداخمٓة هىٍا
ات عمِ الصعٓد الوطىْ عبر التىاغـ والتكاهؿ بٓف الجٍات ودعـ  الهعتهدة واألولٓو
 الىسٓج االقتصادي الجهمْ هع الحرص عمِ آالء األٌهٓة الالزهة لمهشآرع الكبرى

 . ذات الطابع الوطىْ

II-4-6 توٓزع بعٓف االعتبار هؤشرات التىهٓة والبىٓة التحتٓة وهؤشر السكاف الهفتاح  ٓأخذ
وظروؼ العٓش وذلؾ بهساٌهة جاهعٓٓف وخبراء وههثمٓف عف الهجتهع الهدىْ 

رتكز ٌذا الهفتاح عمِ . والهؤسسات غٓر الحكوهٓة  :هبادئ 5ٓو

 لمهٓزات االعتبار بعٓف األخذ فْ الىجاعة تتهثؿ:  واالجتماعية االقتصادية النجاعة 15
 الستحثاث أساسٓة قاعدة تشكؿ أف شأىٍا هف والتْ الجٍة صعٓد عمِ الكاهىة التفاضمٓة

 الجٍات هف العدٓد هٓزت التْ واالجتهاعٓة االقتصادٓة الٍشاشة هف والحد الىهو ىسؽ
 . هىٍا الداخمٓة والسٓها

 هساواة تحقٓؽ إلِ ترهْ فرص هىح هبدأ عمِ الهؤشر ٌذا ٓرتكز ;التوزيع في العدالة 25
عالج بٓىٍا الحاصؿ التفاوت هف ٓقمص أف شأىً هف بها الجٍات هختمؼ بٓف  هشكمة ٓو
حد والبطالة الفقر  . هىٍا تعاىْ التْ الٍٓكمٓة الصعوبات هف ٓو



  التنمية الجيوية; الباب الرابع   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

117 

 هختمؼ تشٓرؾ عبر الشفافٓة هبدأ تكٓرس عمِ بالعهؿ الهؤشر ٌذا ٓتهّٓز;  الشفافية 35
  .التأسٓسْ الوطىْ بالهجمس الجٍات وههثمْ الهدىْ الهجتهع وهكّوىات الكفاءات

 هختمؼ لدى الوضوح الهؤشر لٍذا بالىسبة السٍولة تعىْ;  التعقيد وتجنب السيولة 45
ات ورسـ التوٓزع كٓفٓة حوؿ االجتهاعٓة الفئات  . األولٓو

ات الهعتهدة التىهٓة إستراتٓجٓة االعتبار بعٓف ٓأخذ ;التناسؽ 55  الصعٓد عمِ واألولٓو
 عمِ الحرص هع الجهمْ االقتصادي الىسٓج ودعـ الجٍات بٓف التىاغـ عبر الوطىْ
 .الوطىْ الطابع ذات الكبرى لمهشآرع الالزهة األٌهٓة آالء

II-4-7 عمهٓة هقاربة عمِ باإلعتهاد الجٍات بٓف التىهٓة ىفقات لتوٓزع الهقترح الهؤشر إعداد تـ 
 ذات الهتغٓرات هف جهمة اإلعتبار بعٓف تأخذ دولٓة هؤسسات بعض قبؿ هف إستعهالٍا وقع

 .واإلجتهاعْ اإلقتصادي ببعدًٓ والتٍهٓش بالٍشاشة والهتعمقة آىفا الهذكورة بالعواهؿ الصمة
II-4-8  وفْ ٌذا السٓاؽ، تجدر اإلشارة إلِ أف التٍهٓش ٓشهؿ هجاالت ثالثة تتعمؽ أساس

 :  بػ

ات الجاهعٓة وىسبة  ;البعد اإلجتماعي  أي ىسبة البطالة لكؿ السكاف الىاشطٓف ولذوي الهستٓو
 .العائالت التْ ٓتوفر لدٍٓا حاسوب

أي ىسبة الربط بقىوات التطٍٓر وىسبة العائالت التْ ٓتوفر لٍا الهاء الصالح ; البنية األساسية 
 .لمشرب، وطوؿ الطرقات الهعبدة أللؼ ساكف، وعدد األسر لكؿ ألؼ ساكف

أشخاص لكؿ ألؼ  6عدد الهؤسسات التْ تفوؽ طاقة التشغٓؿ لدٍٓا أي ; لبعد الجغرافي ا
 .ساكف

II-4-9  ِهراحؿ  3هع اإلشارة إلِ أف توٓزع ىفقات التىهٓة ٓهّر وفؽ ٌذا الهؤشر عم: 

 .تحدٓد قسط أوؿ بهثابة الحد األدىِ تتهتع بً كؿ الوالٓات دوف استثىاء: المرحمة األولى 

تخصٓص قسط ثاف ٓوظؼ لفؾ عزلة بعض الجٍات فٓها بٓىٍا أو لربط  :المرحمة الثانية 
 .الجٍات بعضٍا ببعض هف خالؿ إىجاز جهمة هف الهشآرع تكوف فْ خدهة أكثر هف والٓة

 . توٓزع ها تبقِ هف ىفقات التىهٓة الهبرهجة وفؽ الهعٓار الهقترح: المرحمة الثالثة 
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II-4-11 لتوٓزع وذلؾ بتشٓرؾ هكوىات الهجتهع وستشٍد الفترة القادهة هٓزد تدارس هفتاح ا
الهدىْ بالجٍات والهختصٓف والفاعمٓف االقتصادٓٓف لمتعٓرؼ بأٌهٓتً فْ تحقٓؽ 
العدالة االقتصادٓة واالجتهاعٓة بٓف الجٍات وضهاف حوكهة هالٓة رشٓدة فْ هجاؿ 

 . تىفٓذ الهٓزاىٓة وهختمؼ البراهج الهشآرع العهوهٓة
II-4-11 ٍار هىظوهة هفتاح التوٓزع فْ إطار الهىٍجٓة وهف ىاحٓة أخرى ولضهاف اىص

الجدٓدة لمتصرؼ فْ اإلعتهادات العهوهٓة ستعهؿ الوزارة بالتىسٓؽ والتعاوف هع وزارة 
ف  الهالٓة عمِ تفعٓؿ هىظوهة التصرؼ فْ الهٓزاىٓة حسب األٌداؼ هف خالؿ تكٓو

وهة عمِ فرؽ عهؿ ٓعٍد لً وضع التصورات واإلجراءات العهمٓة لتجسٓـ ٌذي الهىظ
ة  . هستوى التصرؼ فْ اإلعتهادات الخاصة بالبراهج والهشآرع الجٍٓو

II-4-12  ة عمِ كها ة والتخطٓط عمِ إعداد هؤشر لمتىهٓة الجٍٓو تعهؿ وزارة التىهٓة الجٍٓو
هستوى الهعتهدٓات بٍدؼ الوقوؼ عمِ إشكالٓات التىهٓة وتحدٓدٌا وتوجًٓ 

ات األقؿ ىهوا ووضع هجهوعة هف االستثهارات العهوهٓة بصفة دقٓقة ىحو الهعتهدٓ
الهعآٓر لهتابعة هؤشرات التىهٓة بٍا والوقوؼ عمِ اإلشكالٓات التْ تحوؿ دوف 

ا  ٌر  تطٓو
II-4-13  هتغٓرا تـ تحدٓدٌا بالتىسٓؽ هع الهعٍد الوطىْ لإلحصاء  26وتظـ قاعدة البٓاىات

والوزارات والٍٓاكؿ الهعىٓة تضـ هجهوعة هف الهؤشرات االقتصادٓة واالجتهاعٓة 
هف خالؿ ٌذي الهتغٓرات ترتٓب الهعتهدٓات حسب درجة الىهو  وسٓتـلمهعتهدٓات 

اإلشكالٓات  بالهقارىة هع الهعدؿ الوطىْ والهعدؿ الجٍوي هها سٓساٌـ فْ ضبط
ة وتحسٓف ظروؼ عٓش الهتساكىٓف والحد هف ظاٌرة البطالة ودعـ التشغٓؿ  التىهٓو

 .ودعـ االستثهار
II-4-14 التوجٍات الراهٓة إلِ الىٍوض بالعهؿ التىهوي بالجٍات وهٓزد تدعٓهً  ولتعٓزز

الحد هف الفوارؽ بٓف الجٍات هف خالؿ عيى هواصمة العهؿ  2013ستشٍد سىة 
تعهٓـ هف خالؿ هتساكىٓف خاصة بالهىاطؽ األقؿ ىهوا تحسٓف ظروؼ عٓش ال

ر والهاء الصالح لمشرب والتطٍٓر وفؾ عزلتٍا قصد تأٌٓمٍا الستقطاب  شبكات التىٓو
ة  توفٓر الخدهات الضروٓرة والهرافؽ األساسٓة بٍدؼ و السكاف وبعث ىواتات تىهٓو

 . هقوهات الحٓاة الكٓرهة لكؿ الهواطىٓف إرساء
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II-4-15  لدعـ البىٓة األساسٓة وذلؾ هف  العدٓد هف الهشآرعإقرار  2013كها سٓتـ خالؿ سىة
رخالؿ  ر شبكة االتصاالت ذات التدفؽ  شبكة الطرقات والطرقات تطٓو السٓارة وتطٓو

ة العالْ هوجٍة لقطاع الخدهات والهىاطؽ الصىاعٓة   ذات األولٓو
II-4-16 ة والهحمٓة هف لعب دور ال ولتهكٓف شٓرؾ الفاعؿ فْ هسٓرة التىهٓة الهجالس الجٍٓو

هىظوهة  سٓتـ وضعوالهبادر فْ وضع االقتراحات لبمورة هختمؼ السٓاسات الوطىٓة 
سٓاسٓة وهؤسساتٓة تعتهد ىظاـ حوكهة رشٓدة وفاعمة بٓف الجهاعات العهوهٓة 
والهحمٓة والدولة وتفعٓؿ الهركٓزة حقٓقٓة بٍدؼ إعادة توٓزع الكفاءات والهوارد بٓف 

ة لمتىهٓة ودعـ والجٍات  الدولة وذلؾ هف خالؿ هراجعة تركٓبة الهجالس الجٍٓو
هساٌهة الجهعٓات وهكوىات الهجتهع الهدىْ فْ بمورة وتىفٓذ البراهج والهشآرع 

ة  .الجٍٓو
II-4-17  هٓزد دعـ صالحٓات السمط  2013ستشٍد سىة ولضهاف ىجاح التوجٍات الهرسوهة

ة والهحمٓة التْ تعتبر هف أٌـ التحدٓ ة الجٍٓو ات التْ تواجً هىواؿ التىهٓة الجٍٓو
دعـ الالهركٓزة والحوكهة الرشٓدة وتعٓزز وتجذٓر هفٍـو  خالؿهف والهحمٓة 

عادة بىاء شرعٓة الهؤسسات العهوهٓة اىطالقا هف هحٓطٍا  الدٓهقراطٓة الهحمٓة وا 
ة والهحمٓة هف لعب دور الشٓرؾ الفاعؿ فْ هسٓرة  الهحمْ وتهكٓف الهجالس الجٍٓو

 .هٓة والهبادر فْ وضع االقتراحات لبمورة هختمؼ السٓاسات الوطىٓةالتى

II-4-i  برنامج التنمية المندمجة 

II-4-18  ا لفائدة الهىاطؽ ذات أخرى وهف ىاحٓة وفْ إطار البراهج الخصوصٓة التْ تـ إقراٌر
ة ستشٍد  برىاهج التىهٓة الهىدهجة القسط األوؿ هف هواصمة إىجاز  2013سىة األولٓو
 ع فْ إىجازو شر والهوزعة عمِ كاهؿ والٓات الجهٍوٓرة هعتهدٓة  55الذي ٓشهؿ 

 .هعتهدٓة كمٍا هتواجدة بالوالٓات الداخمٓة 35القسط الثاىْ هف البرىاهج الذي ٓعد 
  .همٓوف دٓىارا 520 لمبرىاهججهمٓة ال وتبمغ الكمفة

II-4-19 حتوي البرىاهج عمِ تدخالت فْ صبغة اىدهاجٓة وهتىوعة بالوسطٓف الٓرفْ  ٓو
ضري تتضهف عىاصر تٍدؼ إلِ توفٓر فرص شغؿ وٓزادة فْ اإلىتاج وتحسٓف والح

ر البىٓة األساسٓة والتجٍٓزات الجهاعٓة  .الدخؿ وتطٓو
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II-4-21  فقد بمغت اإلعتهادات  2012وبخصوص تقدـ اىجاز البرىاهج إلِ هوفِ شٍر أوت
 :همٓوف دٓىار هكىت هف  28.5الهىجزة ها قدري 

  لفائدة  115هوطف شغؿ هىٍا  919كىت هف إحداث هشروعا فردٓا هىتجا ه 286إحداث
هوطف لمهشروع  3.2حاهمْ الشٍادات العمٓا وبمغ هعدؿ إحداثات الشغؿ لجهمة الهشآرع 

 .الواحد

  ىٓة لفائدة  5اىجاز  هىتفعا اىتٍت هىٍا دورة فْ الصىاعات التقمٓدٓة  146دورات تكٓو
هىتفعا بهشروع ساقٓة سٓدي ٓوسؼ بوالٓة الكاؼ وتتواصؿ الدورات بكؿ هف بىْ  22لفائدة 

 .خداش وهدىٓف الشهالٓة وسٓدي هخموؼ بوالٓة هدىٓف وىصر اهلل بوالٓة القٓرواف

  ْلمعىاصر التالٓة ( %100)االىتٍاء هف اإلىجاز الكم: 

 بىاء هىطقة حرفٓة بأـ العرائس هف والٓة قفصة. 
 قمعػػة الخصػػبة هػػف والٓػػة الكػػاؼ واقتىػػاء عقػػآرف لبىػػاء هحمػػٓف حفػػر بئػػر عهٓقػػة بال

 . صىاعٓٓف بكؿ هف حاجب العٓوف وهدىٓف الشهالٓة
  كمـ 5.2هسالؾ ٓرفٓة عمِ طوؿ  3تٍٓئة وتعبٓد. 
  د  .عائمة بالهاء الصالح لمشراب 460تزٓو

  ػػػد ر الهىزلػػػْ أي هػػػا ٓهثػػػؿ حػػػوالْ  80تزٓو هػػػف جهمػػػة العػػػائالت  54عائمػػػة بػػػالتىٓو
 .جةالهبره

  هالعػػب أحٓػػاء بكػػؿ هػػف الىػػاظور بوالٓػػة زغػػواف والقمعػػة الخصػػبة وسػػاقٓة  4تٍٓئػػة
 (.2)سٓدي ٓوسؼ 

 بىاء هركز صحة أساسٓة بساقٓة سٓدي ٓوسؼ . 

II-4-21  وهف ىاحٓة أخرى أبرز التقٓٓـ األولْ الىجاز عىاصر البرىاهج إلِ هوفِ شٍر جواف
وجود عدٓد اإلشكالٓات والصعوبات التْ حالت دوف تىفٓذ عدٓد الهشآرع  2012

 :الهبرهجة تتعمؽ أساسا بػػ

  هىٍا فْ البىٓة  15)عىصرا  23اإلشكالٓات العقآرة التْ ها زالت تعوؽ اىجاز ها ال ٓقؿ عف
 هشروعا بوالٓات توىس وهىوبة 14وذلؾ ب ( فْ التجٍٓزات الجهاعٓة 8األساسٓة الهىتجة و

 .وزغواف وسوسة والهٍدٓة والقصٓرف وسٓدي بوٓزد وقابس وهدىٓف وتوزر



  التنمية الجيوية; الباب الرابع   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

121 

  بروز ظاٌرة االعتراضات التْ قاـ بٍا الهواطىوف وهكوىات هف الهجتهع الهدىْ وفْ بعض
اعتراضات هىٍا  10الحاالت الىٓابات الخصوصٓة لمبمدٓات حٓث تـ تسجٓؿ ها ال ٓقؿ عف 

ز الهشروع عمِ غرار هشروع تٍٓئة الوادي بتالة ها تسبب فْ توقؼ األشغاؿ وتعطٓؿ اىجا
 .والهىطقة الحرفٓة وهركز تجهٓع حمٓب الىوؽ بهشروع ٌبٓرة هف والٓة الهٍدٓة

II-4-22  كها ابرز التقٓٓـ أٌهٓة هتابعة العىاصر الفردٓة الهىتجة حٓث أف ىسؽ االىجاز دوف
و ها ٓستدعْ بذؿ هٓزد هف الجٍد هف خالؿ  :الهتوقع ٌو

 مٍـدعـ تدخالت الجه ة قصد تأطٓر الباعثٓف والهساٌهة فْ تهٓو  . عٓات التىهٓو

  تكثٓؼ التعاوف هع الهؤسسات الهالٓة خاصة هىٍا البىؾ التوىسْ لمتضاهف لمترفٓع فْ عدد
ؿ  .الهشآرع القابمة لمتهٓو

 ة  .تفعٓؿ دور لجاف هتابعة هشآرع التىهٓة الهىدهجة صمب الهجالس الجٍٓو

  واستغالؿ تدخالتً لفائدة الباعثٓف الهرشحٓف ألحداث هشآرع "اىطالؽ اعتهاد "تفعٓؿ برىاهج
 .فردٓة فْ إطار برىاهج التىهٓة

II-4-ii البرنامج الجيوي لمتنمية 

II-4-23  هواصمة التدخالت فْ ىطاؽ البرىاهج الجٍوي لمتىهٓة الذي ٍٓدؼ  2013سىة ستشٍد
ٓرفٓة إلِ استحداث التىهٓة الهحمٓة بالجٍات سواء فْ الهىاطؽ الحضٓرة أو ال

ة والهساٌهة فْ رفع التحدٓات  وهعاضدة الهجٍود التىهوي بالهعتهدٓات ذات األولٓو
وتجسٓها لالهركٓزة العهؿ التىهوي . عمِ هستوى التشغٓؿ وتحسٓف ظروؼ العٓش

ة  ىجاز هشآرع تىهٓو ة فْ ىطاؽ ٌذا البرىاهج برهجة وا  تتولِ الهجالس الجٍٓو
ات الهحمٓة بالهىاطؽ تتهاشِ وخصوصٓات الجٍة وتستجٓب لمحاجٓ ات واألولٓو

 . الٓرفٓة والحضٓرة
II-4-24  همٓوف  500لمبرىاهج الجٍوي لمتىهٓة ها قٓهتً  التْ ستخصصوتبمغ االعتهادات

حداث وتدعٓـ هوارد الرزؽ والهساٌهة فْ توفٓر  وذلؾدٓىار  لتحسٓف ظروؼ العٓش وا 
ؿ الذاتْ لهشآرع البىؾ التوىسْ لمتضاهف وصرؼ هىح لفائدة أبىاء العائالت  التهٓو
ف الهٍىْ ودعـ سعر شراء الحمفاء والهساٌهة فْ إعادة  الهعوزة لهتابعة دورات التكٓو

ةتٍٓئة الهىاطؽ الصىاعٓة الهوجودة خارج ه  . ىاطؽ التىهٓة الجٍٓو
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II-4-25  عالٓة  تشغٓمٓةوضع برىاهج إلىجاز أشغاؿ ذات كثافة  2013كها سٓتـ خالؿ سىة
ر البىٓة األساسٓة داخؿ األحٓاء هف تبمٓط الطرقات  باستىباط هشآرع بمدٓة تٍـ تطٓو

ة  بىاء األسٓجة و وبىاء األرصفة وتصٓرؼ هٓاي األهطار وتٍٓئة الهؤسسات التربٓو
هٓزد ترشٓد صرؼ وذلؾ بٍدؼ  حات باستعهاؿ الهواد األولٓة الهحمٓةوتبمٓط السا

ة   ستٓعاب الٓد العاهمةوااالعتهادات الهخصصة لخالص عهمة الحضائر الجٍٓو
عهوهٓة عالوة عمِ تىشٓط هصمحة وسٓهكف ٌذا التهشْ هف إىجاز أشغاؿ ذات 
 .سسات الصغرىوبعث الهؤ  التشغٓؿاالقتصاد الهحمْ بتثهٓف الهوارد الهحمٓة ودعـ 

II-4-iii  دعـ االستثمار الخاص بالجيات 

II-4-26  لتىشٓط االستثهار الخاص بالجٍات وخاصة الداخمٓة هىٍا واالستفادة بصفة ىاجعة
هف الهٓزات التفاضمٓة التْ تتهٓز بٍا والوقوؼ عؿ هكاهف الحركٓة بٍا تعكؼ الوزارة 

ة فْ اتجاي الوقوؼ عمِ ة التىهٓو ات الجٍٓو أٌـ  عمِ هراجعة خارطة األولٓو
الهتغٓرات االجتهاعٓة واالقتصادٓة لهختمؼ الهعتهدٓات وتحدٓد إهكاىٓاتٍا الذاتٓة 
وخصوصٓاتٍا وذلؾ باالعتهاد عمِ هجهوعة هف الهؤشرات والهقآٓس تشهؿ 

 : خصوصا العىاصر التالٓة

  ة  الخصوصٓات الجٍٓو

  إهكاىات التشغٓؿ بالهعتهدٓة 

  الخصائص االجتهاعٓة والدٓهغرافٓة 

  العرض العهوهْ خصائص 

  ٓكمة الهؤسسات الهىتصبة بالهىطقة  حجـ ٌو

II-4-27  ة هف الوقوؼ عمِ حقٓقة ات الجٍٓو وستهكف هىٍجٓة هراجعة خارطة األولٓو
األوضاع االقتصادٓة واالجتهاعٓة بالهعتهدٓات وهف توجًٓ االستثهار بصفة دقٓقة 

 .وىاجعة ىحو الهعتهدٓات األقؿ ىهوا باعتهاد هعآٓر عمهٓة وهوضوعٓة
II-4-28  وهف ىاحٓة أخرى وسعٓا إلِ فض اإلشكالٓات التْ تواجً الهستثهٓرف ستواصؿ

المجىة الهحدثة فْ الغرض صمب الوزارة أعهاؿ اإلحاطة بالهستثهٓرف والتدخؿ 



  التنمية الجيوية; الباب الرابع   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

123 

ؿ  ٓاكؿ التهٓو ة ٌو لفائدتٍـ لدى الهصالح الوزآرة الهعىٓة والٍٓاكؿ اإلدآرة الجٍٓو
 .الهختمفة

II-4-iv التعاوف الدولي الالمركزي 

II-4-29 هفٍـو العهؿ التىهوي بالجٍات توسعا همحوظا لٓشهؿ إقاهة عالقات شراكة فْ  شٍد
إطار التعاوف الدولْ االهركزي حٓث تـ إبراـ العدٓد هف اتفاقٓات التوأهة والتعاوف 
ة  باإلضافة إلِ تدعٓـ هشاركة الجهاعات الهحمٓة التوىسٓة هف بمدٓات وهجالس جٍٓو

ْ وهساٌهتٍا الفعالة فْ أىشطة الهىظهات فْ براهج التعاوف األوروبْ الهتوسط
بمغ. اإلقمٓهٓة والدولٓة ة التوىسٓة  الهجالسعدد عالقات التعاوف القائهة بٓف  ٓو الجٍٓو

فٓرقٓةو عالقة هع جٍات أوروبٓة وجٍات عربّٓة  50 حوالْوىظٓراتٍا األجىبٓة  وعمِ  ا 
عالقة توأهة وتعاوف  153هستوى عالقات التعاوف الدولْ الالهركزي سٓقع توقٓع 

 . وشراكة بٓف البمدٓات التوىسٓة والبمدٓات األجىبٓة

II-4-IV-i  برنامج التعاوف عبر الحدود( : (CBC  

II-4-31  تولْ الهفوضٓة األوروبٓة هىذ بعث سٓاسة الجوار األوروبٓة أٌهٓة كبرى لبراهج
برز ذلؾ هف خالؿ تخصٓص هبالغ ٌاهة فْ إطار ألٓة  التعاوف الالهركزي ٓو

لمجوار والشراكة لتدعٓـ ٌذا الصىؼ هف التعاوف وبعث ىوعٓة جدٓدة هف  األوروبٓة
 :وتعىِ توىس فْ ٌذا اإلطار ببرىاهجٓف.البراهج تسهِ براهج التعاوف عبر الحدود

 برىاهج هتعدد األطراؼ لهىطقة حوض الهتوسط . 

 ٓطالٓا  .برىاهج ثىائْ بٓف توىس وا 

II-4-IV-i-1 التعاوف عبر الحدود لمنطقة حوض المتوسط 

II-4-31  البرىاهج أساسا إلِ الهساٌهة فْ إرساء تعاوف هستدٓـ فْ حوض الهتوسط ٍٓدؼ
اتً . عبر هعالجة التحدٓات الهشتركة لمهىطقة وتثهٓف الفرص الهتاحة وتتمخص أولٓو

الهحافظة عمِ البٓئة فْ هىطقة ( 2)دفع التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة، ( 1)فْ 
 .حكـ الرشٓد عمِ الهستوى الهحمْتىهٓة الحوار الثقافْ وال( 3)حوض الهتوسط 
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II-4-32  ٓخص ٌذا البرىاهج الجٍات والجهاعات العهوهٓة الهحمٓة واإلدارات الهركٓزة
غٓر الحكوهٓة  توالهؤسسات الجاهعٓة وهراكز البحث والهجتهع الهدىْ والهىظها

ْ عمِ التوالْ توىس وهصر واألردف  الهىتهٓة إلِ أربعة عشرة بمدا أوروهتوسطّٓا ٌو
سباىٓا والبرتغاؿ وهالطا وقبرص وسوٓرا و  ٓطالٓا وا  سرائٓؿ وفرىسا وا  لبىاف وفمسطٓف وا 
 . والٓوىاف

II-4-33  شهؿ البرىاهج ْ توىس وأٓراىة وبف عروس وىابؿ وبىزرت  13ٓو والٓة ساحمٓة ٌو
وباجة وجىدوبة وسوسة والهىستٓر والهٍدٓة وصفاقس وقابس وهدىٓف والوالٓات 

 .الساحمٓة لبمداف حوض الهتوسط األخرى
II-4-34  ا  همٓوف ٓورو بالىسبة  200تخصص الهفوضٓة األوروبٓة لٍذا البرىاهج ٌبة قدٌر

ٓفتح استعهالٍا لكؿ البمداف الهىخرطة فْ البرىاهج بدوف تحدٓد  2013-2007لمفترة 
فْ إطار طمب اقتراحات  احصص وطىٓة وتسىد ألفضؿ الهشآرع عمِ إثر تقٓٓهٍ

 .هشآرع

II-4-IV-i-2  يطالياالتعاوف عبر الحدود بيف تونس  وا 

II-4-35  ْمٍا فْ ٌذا االطار ف ات التْ تتهحور حولٍا الهشآرع الههكف تهٓو  :تتهثؿ األولٓو

تىهٓة الصىاعات الغذائٓة والصٓد البحري والسٓاحة )دفع التىهٓة واالىدهاج الجٍوي  (1)
ة  ،(والىٍوض بالبحث والتجدٓد ودفع التعاوف الهؤسساتْ لمىٍوض بالتىهٓة الجٍٓو

دعـ التصرؼ الىاجع لمهوارد الطبٓعٓة وتثهٓف التراث الطبٓعْ )الهستدٓهة دفع التىهٓة  (2)
 ،(والثقافْ والىٍوض بالطاقات الهتجددة

 . دعـ التعاوف الثقافْ والعمهْ ودعـ الهجتهع الهدىْ (3)

II-4-36  ٓخص ٌذا البرىاهج الجٍات والجهاعات العهوهٓة الهحمٓة واإلدارات الهركٓزة
غٓر الحكوهٓة  تلبحث والهجتهع الهدىْ والهىظهاوالهؤسسات الجاهعٓة وهراكز ا

أقٓرجىتو وتراباىْ وراكوزا وكالتاىٓستا )الهىتهٓة إلِ خهسة هقاطعات هف جٍة صقمٓة 
ْ توىس وأٓراىة وبف عروس وهىوبة وىابؿ ( وسٓراكوزا وثهاىْ والٓات توىسٓة ٌو

 . وبىزرت وباجة وجىدوبة
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II-4-37 ا خصصت الهفوضٓة األوروبٓة لٍذا البرىاهج ٌب  همٓوف ٓورو بالىسبة  25ة قدٌر

ٓطالٓا بدوف تحدٓد حصة وطىٓة هسبقة  2013-2007لمفترة  ٓفتح استعهالٍا لتوىس وا 
 .فْ إطار طمب اقتراحات هشآرع اوتسىد ألفضؿ الهشآرع عمِ إثر تقٓٓهٍ

II-4-IV-ii برنامج دعـ االشغاؿ ذات الكثافة العمالية العالية(THIMO )  

II-4-38  وهكتب العهؿ الدولْ التوقٓع عمِ اتفاقٓة تعاوف بٓف الوزارة تـ فْ ىطاؽ التعاوف
همٓوف ٓورو  6.5اعتهادات فْ حدود  األوروبْتخصص بهقتضاٌا هفوضٓة االتحاد 

ؿ  13أي ىحو  فْ  ىهوذجٓة ذات الكثافة العهالٓة العالٓةهشآرع  5همٓوف دٓىار لتهٓو
 .عمِ ثالث سىوات تهتدلهدة  بعض الجٍات الداخمٓة

II-4-39 هثؿ الذي (AZD)برىاهج هساىدة الهىاطؽ الهحروهة  ٌذا الهشروع جزءا هف ٓو
 .همٓوف دٓىار 40همٓوف ٓورو أي حوالْ  20فِ حدود  اعتهاداتخصصت لً 

II-4-41  ٍدؼ ٌذا البرىاهج إلِ هساعدة االىتقاؿ الدٓهقراطْ فْ توىس هف خالؿ  باالساسٓو
 .جٍات الهستٍدفةالتفاوت االجتهاعْ والتىهوي فْ الىسب البطالة و التقمٓص هف 

II-4-41  شرؼ هكتب العهؿ الدولْ عمِ تىفٓذ ٌذا البرىاهج والذي ٓتهثؿ عالوة عمِ تدعٓـ ٓو
ٓف الهركزي والجٍوي فْ هٓداف  ة والتخطٓط عمِ الهستٓو قدرات وزارة التىهٓة الجٍٓو
إحداث فرص العهؿ عدة تدخالت ألحداث هواطف شغؿ وتٓسٓر االىدهاج الهٍىْ 

تب اىجاز عدة هشآرع لتحسٓف البىٓة التحتٓة هشغمة لمٓد لمشباب حٓث سٓتولِ الهك
 .العاهمة

II-4-42   وهف ىاحٓة أخرى سٓتـ فْ إطار ىفس البرىاهج تىفٓذ بعض التدخالت األخرى
إلدهاج إعداد هف العاطمٓف عف العهؿ فْ سوؽ الشغؿ فْ والٓات سمٓاىة وقفصة 

بتدخالت ٌذا  الهىتفعٓفوالقصٓرف وسٓدي بوٓزد والكاؼ فضال عف تٓسٓر حصوؿ 
إلحداث هشآرع بعد حصولٍـ  فِ ٌذي الهىاطؽ عمِ القروض الصغرى البرىاهج

ف والتجربة االزهة  .عمِ التكٓو
II-4-43  فْالىهوذجٓة الهشآرع  ٌذيوتتهثؿ : 

  تٍٓئة وتٍذٓب هسمؾ فالحْ والهحافظة عمِ التربة وتثهٓف السدود الجبمٓة:والٓة سمٓاىة. 
 بمديالسوؽ لمتطٍٓر حْ شعبْ وبىاء هقر  : والٓة القصٓرف. 
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  الطبٓعٓة تطٍٓر حْ شعبْ واعادة ترصٓؼ ههر لمهترجمٓف باستعهاؿ الهوارد:والٓة قفصة 
 .التْ تزخر بٍا الجٍة

 صٓاىة بعض الهسالؾ وخاصة التْ تهر بجاىب هجاري االودٓة : الكاؼ. 
 ٍٓر هجرى هٓاي االهطار عمِ تٍٓئة هكاف لمسوؽ االسبوعٓة باالظافة الِ تط : سٓدي بوٓزد

 .حدود الهدٓىة

II-4-IV-iii 7التعاوف مع مقاطعة بافاريا األلمانية 

II-4-44  ا ة والتخطٓط ألعداد براهج تعاوف هع هقاطعة بافآر شرعت وزارة التىهٓة الجٍٓو
األلهاىٓة حٓث اقترحت أف تكوف الجٍات الهستٍدفة ٌْ األربعة عشر والٓة ذات 

ة وأف تكوف هىطمؽ إعداد براهج التوأهة لمهىتوجات الهحمٓة التْ تعرؼ بٍا  األولٓو
ٌذي الجٍات وذلؾ باالستئىاس بتقآرر الهىسؽ الٓاباىْ التْ أعدٌا فْ ىطاؽ برىاهج 

 .قٓرة وهىتوج
II-4-45  ِوقد تـ تقدٓـ هشروع ىهوذجْ لتثهٓف بعض الهىتوجات التْ تختص بٍا الجٍات عم

ىدرج ٌذا الهشروع فْ ى ر الهىظوهات غرار ٌىدي تالة بوالٓة القصٓرف ٓو طاؽ تطٓو
 .االقتصادٓة بالجٍات

II-4-IV-iv 7التعاوف التونسي مع جية فرايبورغ االلمانية 

II-4-46  ة بها ة إلحداث دٓىاهٓكٓة اقتصادٓة وتىهٓو فْ إطار الىٍوض بالهىاطؽ ذات األولٓو
بادرت وزارة التىهٓة بإعداد براهج تعاوف هع  ٓتهاشِ وخصوصٓات الهىاطؽ الهذكورة

ة وتعتبر هدٓىة فرآبورغ هف أكثر الهدف اٌتهاها بالبٓئة وتوجد والٓة فرآبورغ األلهاىٓ
 بٍا 

II-4-47  عدة جاهعات وهراكز بحوث تساٌـ فْ بعث الهشآرع فْ هجاؿ تكىولوجٓا الطاقة
 .الهتجددة

II-4-48  ْوبخصوص هجاالت التعاوف اقترحت الوزارة بعض القطاعات الٍاهة التْ تدخؿ ف
 :اٌتهاهات الجاىب األلهاىْ عمِ غرار 

 عادة استغاللٍا باإلضافة إلِ هعالجة الهٓاي الهستعهمة رسكمة  .الىفآات وا 

 ْحهآة التربة هف االىجراؼ خاصة بهرتفعات الشهاؿ الغرب. 
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 ر السٓاحة االٓكولوجٓة  .تثهٓف وتطٓو

II-4-IV-v 7التعاوف التونسي مع مجموعة الديمقراطيات 

II-4-49 الهتحدة  بهبادرة هف الوالٓات 2000هجهوعة الدٓهقراطٓات بفرصوفٓا سىة  تأسست
تظـ و .االهٓركٓة وبولوىٓا بٍدؼ تشجٓع التطور الدٓهقراطْ فْ شتِ اىحاء العالـ

ـ باالستىاد الِ توصٓات ( بصفتْ عضو وهالحظ)دولة  87الهجهوعة  تـ اختٓاٌر
ا  بىاء " فٓردـو ٌاوس"هىظهات غٓر حكوهْ هقربة هف االدارة االهٓركٓة هف ابرٌز

تعقد هجهوعة و "ىساف والحٓرات سجؿ كؿ دولة فْ هجاؿ حقوؽ اال"عمِ 
هؤتهرات وزآرة بهشاركة ههثمٓف عف ( كؿ سىتٓف)الدٓهقراطٓات بصفة دوٓرة 

هىتدى "تسعِ الهجهوعة الِ هضاعفة جٍودٌا حتِ تتحوؿ الِ و الهجتهع الهدىْ 
ا  "فٓرد هف ىوعً لمدٓهقراطٓات فْ العالـ هف اجؿ دعـ الدٓهقراطٓة وتعٓزٌز

II-4-51  التْ اطمقتٍا هجهوعة الدٓهقراطٓات " ي الشراكة الدٓهقراطٓةتحد"تٍدؼ هبادرة ٌذا و
تـ و الِ توفٓر اطار ٓهكف هف هساعدة البمداف االخرى فْ طور التحوؿ الدٓهقراطْ 

ا فرصوفٓا 2007هىذ   .إحداث أهاىة عاهة لهجهوعة الدٓهقراطٓات هقٌر
II-4-51 تقدٓـ فْ إطار دعـ االىتقاؿ الدٓهقراطْ بتوىس سعت هجهوعة الدٓهقراطٓات إل ِ

ؿ بعض الهشآرع عمِ غرار هشروع أطمس الجٍات الذي  الهعوىة لتوىس بتهٓو
مً ٓزادة عمِ الطرؼ اإلٓطالْ  والداىهارؾ بهبمغ ( ألؼ دوالر 167) شاركت فْ تهٓو

كها تـ تقدٓـ هشآرع أخرى ( الؼ دوالر 182)وههمكة ٌولىدا بهبمغ ( الؼ دوالر 250)
بداء  الرأي فٍٓا عمِ غرار هشروع الىقؿ الحدٓدي السٓاحْ لٍذي الهجهوعة لدراستٍا وا 

ة  لجٍة الشهاؿ الغربْ وهشروع دعـ القدرات الهؤسساتٓة إلطارات وزارة التىهٓة الجٍٓو
ة ف التىهٓة الجٍٓو  .ودوآو

II-4-IV-vi  برنامج األلفية لمتحديMCC 

II-4-52  ة جدٓدة بٓف الوالٓات  2004تـ إحداث ٌذا البرىاهج سىة وذلؾ لخمؽ شراكة تىهٓو
تهتع البرىاهج بهٓزاىٓة ٌاهة تـ الترفٓع فٍٓا هف  الهتحدة األهٓركٓة والدوؿ الىاهٓة ٓو

تـ صرؼ األهواؿ فْ شكؿ  %26طرؼ الكوىغرس تحت إدارة الرئٓس اوباها بىسبة  ٓو
عادة هىح لمدوؿ الهترشحة لالىضهاـ لٍذا البرىاهج والتْ تمتـز بحسف ا لتصرؼ وا 
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ٌٓكمة اقتصادٌا ولمتهتع بإعاىة هالٓة هف طرؼ البرىاهج ٓجب عمِ الدوؿ األعضاء 
 : أف تمتـز بالشروط التالٓة

 تقٓٓـ الدخؿ السىوي لمفرد. 
 لدراسات هستقمة وشفافة لتحدٓد هدى التزاـ  اهعٓار وفق 17ػتقٓٓـ السٓاسة االقتصادٓة طبقا ل

ٓرات السٓاسٓة واالقتصادٓة واالستثهار فْ هجاالت الدوؿ األعضاء بالتشجٓع عمِ الح
ة القاىوف  .التربٓة والصحة وهقاوهة الفساد واحتراـ الحٓرات الفردٓة وعمٓو

  ات الدوؿ فٓها ٓخص صرؼ اإلعاىات الهالٓة الههىوحة عرض هقترح هتهاسؾ لتحدٓد أولٓو
 . لٍا

II-4-53 ْوستستفٓد توىس هف ٌذا البرىاهج فْ إطار برىاهج أول(Programme seuil ) و ٌو
همٓوف دوالر هبىْ عمِ تحمٓؿ هعهؽ لالقتصاد  30اىى 20برىاهج دعـ فىْ هف 

رات سٓاسٓة لدفع التىهٓة بتوىس بهشاركة  التوىسْ ٍٓدؼ بالخصوص إلجراء تحٓو
األعالف عف استفادة توىس بٍذا  2011الحكوهة التوىسٓة وقد تـ خالؿ شٍر سبتهبر 

هرحمة التشخٓص هف طرؼ فٓرؽ ٓهثؿ  2012شٍر فٓفري واىطمقت خالؿ . البرىاهج
ة ( MCC)برىاهج األلفٓة لمتحدي والحكوهة التوىسٓة ههثمة فْ وزارة التىهٓة الجٍٓو

عمِ أف تقع الهصادقة عمِ هخطط ( BAD)والتخطٓط والبىؾ االفٓرقْ لمتىهٓة
وهف  2012البرىاهج هف طرؼ هجمس برىاهج االلفٓة لمتحدي خالؿ ىٍآة سىة 

 .2013الهتوقع االىطالؽ فْ تطبٓؽ البرىاهج بدآة هف سىة 

II-4-IV-vii بالجيات والتنمية الالمركزية دعـ مجاؿ في تركيا مع الثنائي التعاوف 

II-4-54  ْة ف إطار برىاهج التعاوف التىهوي الذي تـ إهضاءي بٓف وزارة التىهٓة الجٍٓو
سٓتـ إعداد برىاهج تعاوف إقمٓهْ  2012خالؿ سىة  التركٓةوالتخطٓط ووزارة التىهٓة 

بٓف جٍات توىسٓة وجٍات تركٓة ٓىبىْ عمِ إىجاز هشآرع ذات هصمحة هشتركة 
تٍدؼ باألساس إلِ دفع التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة والعمهٓة وتدعٓـ التىهٓة 
الهحمٓة بٍذي الجٍات وتعٓزز التعاوف الثىائْ بٓف البمدٓف وتستٍدؼ باألساس 

الصغرى والهتوسطة والهؤسسات الحكوهٓة والهىظهات الغٓر حكوهٓة الهؤسسات 
وبصدد اإلعداد لدراسة حوؿ الجٍات الهعىٓة وخصائصٍا وىوعٓة الهشآرع التْ سٓتـ 
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ا وهف الهىتظر أف ٓتـ الهصادقة رسهٓا عمِ ٌذا البرىاهج قْ بدآة سىة  إىجاٌز
2013. 

II-4-IV-viii الياباف مع التعاوف 

II-4-55 ة والتخطٓط اتفاقٓة هع الوكالة الٓاباىٓة  وفْ ىفس السٓاؽ وقعت وزارة التىهٓة الجٍٓو
بهقتضاٌا هساىدة جٍود دٓواف تىهٓة الجىوب فْ هجاؿ التخطٓط  تتولِلمتعاوف الفىْ 

التىهوي االستراتٓجْ حٓث سٓتولِ هجهوعة هف الخبراء الٓاباىٓٓف فْ هختمؼ 
ات الجىوب وتحدٓد االختصاصات اىجاز دراسة تقٓٓهٓة فْ هرحمة أولِ لهوارد والٓ

هعوقات التىهٓة ٓتـ عمِ ضوئٍا اىجاز استراتٓجٓات تتضهف جهمة هف الهشآرع 
 .2036لمىٍوض بوالٓات الجىوب فْ كافة الهجاالت تهتد إلِ غآة سىة 

II-4-IV-ix المشتركة المجاف 

II-4-56  وعمِ هستوى آخر، تـ التركٓز فْ إطار أعهاؿ المجاف الهشتركة بٓف توىس وعدد هف
ألهاىٓا والهجر والىهسا وبولوىٓا عمِ دفع التعاوف الالهركزي  غرارالبمداف عمِ 

ر القدرات الهؤسساتٓة لمجٍات إلِ  وتوجًٍٓ ىحو هجاالت الحوكهة الهحمٓة وتطٓو
 .جاىب دعـ الهساىدة الفىٓة والهالٓة لمجٍات الهحروهة

II-4-v تطوير وتنمية اإلحصائيات الجيوية 

II-4-57 ر الهىظوهة الوطىٓة لإلحصاء عهمٓة  اقتراحاتالىٍوض بٍا وتقدٓـ و  فْ إطار تطٓو
ا عمِ الهستوى  ٌر والجٍوي تـ إحداث فٓرؽ عهؿ ٓضـ هجهوعة  الوطىْبٍدؼ تطٓو

تحمٓؿ الوضعٓة الحالٓة اإلقتصاد بٍدؼ و  هف الخبراء فْ هٓداف اإلحصاء
ة لتحدٓد الىقائص التْ تشكؿ عائقا أهاـ الىٍوض بٍا قتراح و  لإلحصائٓات الجٍٓو ا 

او  لتىهٓتٍاالحموؿ الههكىة  ٌر وفْ ىفس السٓاؽ تـ عقد جمسات عهؿ بهقر . تطٓو
 2012ىوفهبر و  الهجمس الوطىْ لإلحصاء خالؿ الفترة الههتدة بٓف شٍري جواف

ة بالوالٓات وتـ خاللٍا تقدٓـ ها و  بهشاركة ههثمْ الوزارات الٍٓاكؿ العهوهٓة الجٍٓو
التْ تعوؽ العهؿ دراسة اإلشكالٓات و  هٓزد التشاورو  تضهىً هشروع التقٓرر
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ري سعٓا إلِ إرساء هىظوهة  اإلحصائْ عمِ الهستوى الجٍوي والىظر فْ سبؿ تطٓو
ة شفافة  .تتسـ بالهصداقٓةو  إحصائٓة جٍٓو

II-4-58  تـ التأكٓد خالؿ الجمسات التْ عقدت فْ الغرض عمِ األٌهٓة التْ تكتسٍٓا
ا هجرد تشخٓص الوضع اإل ة حٓث ٓتجاوز دوٌر قتصادى الهعموهة اإلحصائٓة الجٍٓو

عداد الهخططات والبراهج واختٓار الهشآرع او  واالجتهاعْ وا  تقٓٓهٍا و  هتابعة إىجاٌز
قد تـ التعرض إلِ و  .بٓف الهىاطؽ داخؿ ىفس الجٍةو  إلِ إبراز التفاوت بٓف الجٍات

هحتوى التقٓرر الذي تـ إعدادي هف طرؼ فٓرؽ العهؿ وتهحور الىقاش حوؿ 
. هجاؿ والتوصٓات الهقترحة لتجاوز ٌذي الوضعٓةاإلشكالٓات الهطروحة فْ ٌذا ال

كها تهت اإلشارة إلِ الدور الهركزي والٍاـ الذي تمعبً الهعموهة اإلحصائٓة فْ القٓاـ 
بالتحالٓؿ والتوقعات واإلسقاطات وذالؾ سعٓا إلستشراؼ الهستقبؿ إعتهادا عمِ 

ؿ عمِ هعآٓر عمهٓة وهوضوعٓة فْ جهٓع القطاعات وهواكبة التطور الحاص
ضرورة حٓاد و  تهت اإلشارة إلِ أٌهٓةو  .االحتذاء بالدوؿ الهتقدهةو  الهستوى العالهْ

عدـ توظٓؼ اإلحصائٓات الهىتجة فْ التجاذبات السٓاسٓة و  الهىظوهة اإلحصائٓة
 .لصالح جٍة هعٓىة والسعْ إلِ إعتهاد الهوضوعٓة فْ العهؿ اإلحصائْ

II-4-59 الهعٍد الوطىْ و  الوطىْ لإلحصاءة اإلحصائٓة كؿ هف الهجمس وتشهؿ الهىظوه
ف فْ هجاؿ و  العهوهٓة األخرى لإلحصاء والٍٓاكؿ اإلحصائٓة هؤسسات التكٓو

 :اإلحصاء وتضطمع ٌذي الهىظوهة بالهٍاـ التالٓة

 د اإلدارات العهوهٓة  الباحثٓفو  الهؤسسات اإلقتصادٓة والهىظهات ووسائؿ اإلعالـو  تزٓو
 .اإلجتهاعٓةو  ة الهتعمقة بالهجاالت اإلقتصادٓةسائر الهواطىٓف بالهعموهة اإلحصائٓو 

  الهساٌهة فْ ترشٓد إستعهاؿ الهعموهة اإلحصائٓة ذات الجودة العالٓة لدعـ الحوكهة
 .الرشٓدة

 خاصة بٓف الٍٓاكؿ العهوهٓةو  العهؿ عمِ ضهاف التبادؿ السمس لمهعطٓات.  

II-4-V-1 النقائص واإلشكاليات المطروحة; 

II-4-61  هف ىقاش حولً أف الهعطٓات اإلحصائٓة الهتوفرة تبٓف هف خالؿ التقٓرر وها تـ
عداد و  تشخٓص الوضع اإلقتصادي واإلجتهاعْو  حالٓا ال تهكف هف هتابعة ا 

ا وتقٓٓهٍا بالشكؿ الهطموب  ختٓار الهشآرع وهتابعة إىجاٌز الهخططات والبراهج وا 
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مِ وذالؾ لوجود عدٓد الىقائص واإلشكالٓات التْ تعٓؽ تطور الهعموهة اإلحصائٓة ع
ْ كأتْ  :الهستوى الجٍوي ٌو

 عدـ تغطٓة كافة القطاعات القطاعات اإلقتصادٓة اإلجتهاعٓة. 

 غٓاب الهىاٌج العمهٓة إلعداد اإلحصائٓات و  تعدد الهفآٌـ والهصطمحات اإلحصائٓة
ة  .الجٍٓو

 ىقص فْ وسائؿ و  قصور فْ ىشر الهعموهة اإلحصائٓة الهتوفرة لدى الهصالح اإلدآرة
ا وعدـ   .ىشر الهعموهة عمِ الهستوى الجٍويو  االىتظاـ فْ إىتاجىشٌر

 الهعدات الهالئهة فْ الهجاؿ اإلحصائْو  التجٍٓزاتو  ىقص فْ الهوارد البشٓرة الهختصة. 

  ْىٓة لتأٌٓؿ وتدٓرب اإلطارات الهكمفة بالعهؿ اإلحصائ غٓاب البراهج والدورات التكٓو
 .بالجٍات

  ة قمة البراهج التحسٓسٓة إلرساء ثقافة إحصائٓة وغٓاب التىسٓؽ بٓف الٍٓاكؿ اإلدآرة الجٍٓو
 .والهؤسسات اإلقتصادٓة

 ;التوصيات لإلستجابة لطمبات الجيات

 ة الهىتجة لمهعمـو : تعميـ المعطيات بتغطية المياديف الغير مغطات الهصالح الجٍٓو
الهؤشرات اإلحصائٓة عمِ أف تشهؿ جهٓع و  اإلحصائٓة هدعوة إلِ تعهٓـ الهعطٓات

ا باىتظاـو  العهادةو  الهعتهدٓةو  لقطاعات حسب الوالٓةا بصفة دوٓرة فْ الىشٓرة و  ىشٌر
ا هف خالؿ إدراج هعطٓات وهؤشرات إضافٓة " والٓة فْ أرقاـ"الهوجودة  ٌر عمِ أف ٓتـ تطٓو

 . تـ اقتراحٍا هف طرؼ الهجمس الوطىْ لإلحصاء

 وذالؾ : عالمياو  وطنيا التصانيؼ المعتمدةو  المفاىيـو  إقامة ندوات حوؿ المصطمحات
الهصطمحات والهىاٌج الهعتهدة فْ إىتاج الهعموهة اإلحصائٓة و  بٍدؼ توحٓد الهفآٌـ

ضفاء التجاىس بٓف الهعطٓات اإلحصائٓة وتسٍٓؿ التىسٓؽ بٓف بٓف هىتجْ  وهعالجتٍا وا 
 .الهعموهة اإلحصائٓة والسعْ إلِ توحٓد الخطاب اإلحصائْ

 لو  القياـ بمراسالت تحسيسية : زامية لوضح المعمومة اإلحصائية عمى ذمة المستعمميفا 
دعوة الهجمس الوطىْ لإلحصاء إلِ إصدار هذكرات تحسٓسٓة دوٓرة هوجٍة إلِ السمط 

ة الٍٓاكؿ القطاعٓة إلبراز أٌهٓة الهعموهة اإلحصائٓة فْ رسـ وتحدٓد الخطط و  الجٍٓو
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ة عمِ الصعٓد الجٍوي الصادر  25بتفعٓؿ الهىشور عدد  حثٍا عمِ اإللتزاـو  والبراهج التىهٓو
 .الهتعمؽ بالىفاذ لمهعطٓات اإلحصائٓة اإلدآرةو  2012هاي  05فْ 

 التأكٓد عمِ ضرورة تعٓزز : توفير العنصر البشري المختص ووسائؿ العمؿ الضرورية
حداث وحدة صمبٍا تعىِ  ة بالعىصر البشري الهختص فْ اإلحصاء وا  اإلدارات الجٍٓو

 .ائْأساسا بالعهؿ اإلحص

 دعوة الهجمس الوطىْ لإلحصاء لمقٓاـ بدورات : تنظيـ دورات تكوينية ورسكمة في اإلحصاء
ف ورسكمة فْ اإلحصاء تحت إشراؼ الوزارات لفائدة اإلطارات واألعواف العاهمٓف  تكٓو

ة التابعة لٍا  .بالوحدات اإلحصائٓة الجٍٓو

 الدعوة إلِ هٓزد تدعٓـ عهمٓة التىسٓؽ بٓف : تكميؼ ممثؿ جيوي يعنى بعممية التنسيؽ
ة عمِ أف ٓضطمع الههثؿ الجٍوي لمهعٍد الوطىْ  لإلحصاء بٍذي الهٍهة الٍٓاكؿ الجٍٓو

ة لمتىهٓة بجهع الهعطٓات الالزهة إلعداد الىشٓرة  والٓة فْ "وتكمٓؼ ههثؿ اإلدارة الجٍٓو
".أرقاـ
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II.5  الخامسالبػاب 

 دفع االستثمار 
II-5-1 والهعوقات الضغوطات هف جهمة األعهاؿ هىاخ حوؿ السابقة الهسوحات ىتائج أبرزت 

 بعض شٍدت ولئف. الهؤسسات تطورو  االستثهار عمِ السمبْ األثر لٍا كاف التْ
 .االستثهار ودفع األعهاؿ بٓئة لتىقٓة كاؼ غٓر ٓبقِ ىًإف االىفراج هف ىوعا العىاصر

II-5-2 ا جدٓدة ضغوطات أف إلِ اإلشارة وتجدر ٌذا  أساسا وتتهثؿ 2012 سىة هسح أفرٌز
 هها عىً هسكوتا ظؿّ  طالها الذي الهالْ والفساد الثورة بعد األهىْ االىفالت ظاٌرة فْ
 . األعهاؿ بٓئة عمِ سمبا أثر

 
 2012الهعٍد التوىسْ لمقدرة التىافسٓة والدراسات الكهٓة، : الهصدر

II-5-3 البىٓة غرار عمِ هالئهة إجهاال تبدو ولئف عىاصر وجود أعالي الرسـ ٓبٓف حٓث 
 بعض هف تشكو الزالت فٍْ والتشٓرعْ االقتصادي واإلطار البشٓرة والهوارد األساسٓة
ؿ السوؽ فْ كالههارسات االستثهار هىاخ تحسف دوف تحوؿ وأخرى الىقائص  والتهٓو
 .األهىْ واالىفالت الرشوةو  االجتهاعٓة واألعباء البىكْ

II-5-4  وبالىظر لجهمة ٌذي الهعطٓات، تستدعْ السىة الهقبمة هعالجة جذٓرة لمىقائص الهرصودة
أهاـ الهستثهٓرف وتركٓز آلٓات هجددة  ةاعتهاد سٓاسات استشرافٓة لتوضٓح الرٓؤعبر 

لعهمٓة االستثهار وفْ هقدهتٍا  قادرة عمِ الرفع هف هردودٓة هخمتؼ العواهؿ الهحددة
 ةالرشٓدالحوكهة تعهٓؽ اإلصالحات الهؤسساتٓة والتشٓرعٓة والترتٓبٓة لتكٓرس هبادئ 
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ر والشفافٓة والىجاعة  ف وتعصٓر البىٓة األساسٓة خاصة  لٓاتآوتطٓو ؿ والتكٓو التهٓو
 .بالجٍات الداخمٓة

II-5-5  وقد أعد الهعٍد الوطىْ لإلحصاء دراسة تٍدؼ باألساس إلِ التعرؼ عمِ خصوصٓات
الهؤسسات التْ ساٌهت فْ خمؽ فرص عهؿ فْ القطاع الخاص خالؿ الفترة الهتراوحة 

ٓات الهتوفرة بالسجؿ الوطىْ وذلؾ باالعتهاد عمِ الهعط 2010و 1996بٓف سىة 
 . لمهؤسسات

II-5-6  تتوزع 2011هؤسسة ىاشطة فْ هوفِ سىة  602.222ٓشهؿ القطاع الخاص فْ توىس و ،
 :كها ٓمْ 

  40والخدهات  % 43والتجارة  %12قطاع الصىاعة%، 

 13والشركات  %87 األشخاص الطبٓعٓوف%،  

  فْ حٓف ٓهثؿ هف الهشتغمٓف، %31وتضـ  .%87 حوالْ( بدوف أجراء)الهؤسسات الفردٓة 
جمٍـ )هف الهشتغمٓف  %44 وتغطْ حوالْ %0.7عدد الهؤسسات الهتوسطة أو الكبٓرة 

 (.أجراء

II-5-7 ْوهف أٌـ اإلستىتاجات الهستخمصة هف ٌذي الدراسة ها ٓم: 

  هقارىة بدوؿ أخرى، ٓعتبر قطاع الهؤسسات الخاصة فْ توىس ذا طاقة تشغٓمٓة ضعٓفة ولـ
لِ جاىب ذلؾ، فإف . ٓتوصؿ إلِ هواكبة التطور الكبٓر والهتزآد لطالبْ الشغؿ  5هف  2وا 

وبالتالْ، فإف هساٌهة (. self employment) إحداثات شغؿ تتـ عبر هؤسسات فردٓة
 .ٓرة تعّد ضعٓفة جدا هقارىة بهساٌهة الهؤسسات الفردٓةالهؤسسات الهتوسطة والكب

 أف عددا هحدودا هف  حٓثركود عمِ هستوى حركٓة الهؤسسات الهشغمة،  تسجٓؿ
 .الهؤسسات تتهكف هف التطور فْ هستوى حجهٍا وخمؽ هواطف شغؿ جدٓدة

 تعتبر حركٓة الهؤسسات ضعٓفة جدا ها ٓفسر ضهىٓا أف القطاع الخاص بقْ ٓشٍد ركودا 
وتظٍر البٓاىات بوضوح أف الهؤسسات  .همحوظا، حٓث أف الهؤسسات الصغٓرة تظؿ صغٓرة

وباإلضافة إلِ . الفردٓة، الصغٓرة والصغرى هف الصعب أف تصبح هؤسسات كبٓرة الحجـ
. أو هتوسطة الحجـ ذلؾ، فإف الهؤسسات الصغرى ىادرا ها تىتقؿ إلِ فئة الهؤسسات صغٓرة

 .األكثر عرضة لالىدثار كها أف أصغر الهؤسسات ٌْ
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  ْفقط  %1و هف الهؤسسات الفردٓة عف الىشاط %9فْ ظرؼ سىة واحدة، تتوقؼ حوال
أجراء  9و 5هف الهؤسسات الهشغمة بٓف  % 6تستطٓع أف تتطور فْ الحجـ، فْ حٓف أف 

 .فقط ٓتطور حجهٍا %9و تتراجع فْ هستوى حجهٍا %17و تىقطع عف الىشاط
  فْ  1996هف الهؤسسات الفردٓة الىاشطة هىذ سىة  %33سىة كاهمة، بقٓت  15فْ ظرؼ

 .فقط تطورت فْ هستوى حجهٍا %2و طور الىشاط إلِ أف

  فْ إحداث حوالْ  2010وسىة  1996ساٌـ القطاع الخاص خالؿ الفترة الهتراوحة بٓف سىة
هؤسسات وتقّدر هساٌهة ال. ألؼ هوطف شغؿ كؿ سىة 41ألؼ هوطف شغؿ بهعدؿ  662

ألؼ  252بهفردٌا فْ إحداث حوالْ ( األشخاص الهادٓوف بدوف أجراء أو الهستقموف)الفردٓة 
، فْ حٓف ساٌهت الهؤسسات الهتوسطة والكبٓرة فْ (هشتغؿ غٓر أجٓر)هوطف شغؿ 
 .ألؼ هوطف شغؿ 214 إحداث حوالْ

  إٓجابٓا فْ إحداثات  سىوات أو أقؿ تساٌـ 4ٓالحظ أف الهؤسسات التْ باشرت ىشاطٍا هىذ
ا الخهس سىوات  الشغؿ هٍها كاف حجهٍا، فْ حٓف أف الهؤسسات التْ ٓتجاوز عهٌر

  .سجمت هساٌهة سمبٓة باستثىاء الهؤسسات الكبٓرة
  ا تعود هعظـ الٓزادة فْ عدد الهشتغمٓف إلِ إحداثات الهؤسسات التْ توفر هعدال سىٓو

ألؼ  23لهؤسسات الهوجودة فْ حوالْ ألؼ هوطف شغؿ جدٓد، فْ حٓف تساٌـ ا 57ٓساوي 
أها الهؤسسات التْ توقفت عف الىشاط، فٍْ تتسبب فْ خسارة حوالْ . هوطف شغؿ

ا 41   .ألؼ هوطف شغؿ سىٓو

II-5-8  تـ  تسٓرع ىسؽ إىجاز الهشآرع الخاصة فْ هختمؼ الجٍات،فْ إطار الحرص عمِ و
ف لجىة  ة والتخطٓط صمب تكٓو  بٍدؼ تذلٓؿ 2012ة هىذ بدآة سىوزارة التىهٓة الجٍٓو

فْ أقصر  ٍـإىجاز هشآرعالصعوبات أهاـ الباعثٓف والهستثهٓرف وهساعدتٍـ عمِ 
 .أجاؿ

II-5-9  ْٓجاد الحموؿ الهىاسبة ف وتٍدؼ أعهاؿ ٌذي المجىة إلِ دراسة الصعوبات الهطروحة وا 
ؿ هع الٍٓاكؿ الهعىٓة  الهشترؾإطار العهؿ  ٓاكؿ إحاطة وهؤسسات تهٓو هف إدارات ٌو

عمِ تقدٓـ كاهؿ اإلحاطة واإلرشادات  هكوىات الهجتهع الهدىْ والحرص وهختمؼ
الهىاسبة فضال عف اقتراح اإلجراءات واإلصالحات لتحسٓف هحٓط االستثهار وذلؾ عمِ 
ضوء ها استخمصتً هف استىتاجات هف دراستٍا العهمٓة لمهعوقات التْ تحوؿ دوف 

 .تٓسٓر عهمٓة االستثهار فْ توىس
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II-5-11 هتابعة ها  2012وىوفهبر  2012بٓف فٓفري  الهتراوحةمجىة خالؿ الفترة وشهمت أعهاؿ ال
 :أفضت ىتائج أعهاؿ المجىة إلِ أٌـ االستىتاجات التالٓةو . هشروعا 600ٓٓزد عف 

  تعدد الهتدخمٓف وضعؼ و تشتت جٍود الهستثهر بسبب ضعؼ ىجاعة هىظوهة اإلحاطة
 ،فٓها بٓىٍا التىسٓؽ

 عدـ توفر فضال عف  هىٍا تغٓٓر صبغة األراضْ الفالحٓة تعدد الصعوبات العقآرة خاصة
 ،الرصٓد العقاري الصىاعْ بالصفة الهرجوة فْ عدٓد الجٍات

  ْأراضْ غٓر أراضْ اشتراكٓة، عمِ الشٓاع)الخصوصٓات العقآرة لبعض األراض ،
ؿ  عمِ تعطؿ اىتصاب الهشآرع بٍا باعتبار صعوبة الحصوؿ( هسجمة عدـ التهكف )التهٓو
ىٓةهف   ،(الٌر

 بطء فْ تقدٓـ الخدهات اإلدآرة وتعدد التراخٓص الهرتبطة بإىجاز الهشآرع االستثهآرة، 

 ْو ها ٓؤدي إلِ تردد  ىقص ف ؽ ٌو ف بعض الهستثهٓرف فْ هجاالت التصرؼ والتسٓو تكٓو
مٍـ  ،البىوؾ فْ تهٓو

 عدـ توفر إطار تشاركْ لمىٍوض باالستثهار الخاص، 

 ٓؿ الذاتْعدـ قدرة عدد هف الباعث  ،الهطموب ف عمِ توفٓر التهٓو

  ـ عف أحد هؤسسات القرض حصوؿ عدد هف الهستثهٓرف عمِ الهوافقة الهبدئٓة هف وعجٌز
  ،الهؤسسات األخرىالحصوؿ عمِ هوافقة 

  (فالحْ سٓاحْ، بٓئْ)طوؿ اإلجراءات وتعدد الهتدخمٓف خاصة بالىسبة لمهشآرع الهىدهجة، 
 جدة هها ٓعٓقٍا عمِ هواصمة ىشاطٍا رغـ توفر سوؽ هدٓوىٓة بعض الهؤسسات الهتوا

هكاىٓاتٍا السترجاع الىشاط  .لهىتوجٍا وا 

II-5-11  ًالجٍود لتىفٓذ خطة عاجمة لمىٍوض باالستثهار ولتجاوز هختمؼ ٌذي الصعوبات، ستتج
قرار إجراءات ظرفٓة لتخفٓؼ  بهختمؼ عىاصري ترتكز عمِ تحسٓف عهمٓة التىسٓؽ وا 

ٓرة لهختمؼ هكوىات  هؤسساتاألعباء عمِ الباعثٓف وال هع الشروع فْ إصالحات جٌو
  :هحٓط األعهاؿ تعتهد باألساس عمِ الهحاور التالٓة

 ر اإلطار القاىوىْ لالستثهار  تطٓو

 تعٓزز ٌٓاكؿ اإلحاطة والهساىدة وتٓسٓر إجراءات االستثهار 

 ة العادلة والهىدهجة  االرتقاء بالتىهٓة الجٍٓو
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 ؿ  تحسٓف هىظوهة التهٓو

 ر الكفاءات هالئهة ف لحاجٓات االقتصاد وتطٓو  التكٓو

 ر البىٓة األساسٓة والموجستٓة والتكىولوجٓة الهوجٍة لمهؤسسة  تطٓو

 تعٓزز القدرة التىافسٓة ودعـ التصدٓر 

II-5-i تطوير اإلطار القانوني لالستثمار 

II-5-12 ر هىظوهة التشٓرعات واإلطار الهؤسساتْ الهىظـ لالستثهار  سٓتركز العهؿ عمِ تطٓو
ضبط هف خالؿ  إرساء إطار قاىوىْ ٓىظـ عقود الشراكة بٓف القطاعٓف العاـ والخاص ٓو

و ها سٓهّكف هف إحداث جٓؿ جدٓد هف عقودٌذي ال الهبادئ واإلجراءات التْ تحكـ ، ٌو
الهشآرع العهوهٓة تستفٓد هف خبرة القطاع الخاص عمِ هستوى اإلىجاز واإلدارة وقدرتً 

الت هالئهة  عف إتاحة الفرصةفضال عمِ الضغط عمِ آجاؿ اإلىجاز  إلٓجاد تهٓو
ضافٓة إلىجاز ٌذي الهشآرع   .وا 

II-5-13 فْ ذات العالقة بالهسائؿ العقآرة واألراضْ الفالحٓة تىقٓح عدد هف القواىٓف سٓتـ  كها
 اتجاي تبسٓط اإلجراءات والتسٓرع فٍٓا باإلضافة إلِ اإلصالحات التشٓرعٓة األخرى

 .ىظوهة تشجٓع االستثهارخاصة هىٍا الهراجعة الٍٓكمٓة له
II-5-14 ،هتطور رساء ىظاـتٍدؼ إلِ إ لالستثهار جدٓدة هجمة إصدارسٓتـ  وفْ ٌذا السٓاؽ 

تتهاشِ وهقتضٓات الهرحمة التْ ٓهر بٍا االقتصاد التوىسْ  لدفع الهبادرة الخاصة
وستعىِ الهجمة بهختمؼ الجواىب . عزز قدرتً عمِ التعاهؿ هع الهتغٓرات العالهٓةوت

بعهمٓة االستثهار حتِ تواكب هتطمبات التىهٓة الحالٓة لمبالد وتساٌـ فْ تحقٓؽ  الهتعمقة
األٌداؼ الوطىٓة الهرسوهة فْ هجاؿ االستثهار، وتتهثؿ الهبادئ األساسٓة التْ سترتكز 

ةعمٍٓا ٌذي الهجمة فْ التىهٓة  والهىدهجة، الرفع هف القٓهة الهضافة، الىٍوض  الجٍٓو
 .بالخارج االىتصاب عمِ الهؤسسات وتشجٓع التصدٓر فعود البشري الهاؿبالرأس 

II-5-15 الهستثهٓرفوحهآة حقوؽ الهجمة الجدٓدة لالستثهار هف توضٓح الضهاىات  وستهّكف 
بها ٓسهح باالرتقاء ببٓئة األعهاؿ والتىافسٓة إلِ أرفع الههارسات التوىسٓٓف واألجاىب 

كها ستسٍـ الهجمة . األجىبٓة الهباشرةف االستثهارات العالهٓة وكذلؾ استقطاب الهٓزد ه
القٓود الحالٓة أهاـ حٓرة الهبادرة هف خالؿ اعتهاد قائهة سمبٓة فْ األىشطة  فْ تخفٓؼ

وعمِ هستوى . السمطة التقدٓٓرة لإلدارة الهستثىاة وتقمٓصٍا هع التخمْ قدر اإلهكاف عف
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التقمٓص فْ عدد و  ٓطالتوجً الهعتهد فْ صٓاغة االهتٓازات، سٓتـ اعتهاد هبدأ التبس
ضفاء الىجاعة عمٍٓا إلِ جاىب آلٓات التشجٓع  ترشٓد الحوافز هع هٓزد هالءهتٍا وا 

ات كها ستعالج الهجمة  .التىهٓة بالبالد حسب ىوعٓة االستثهار وهدى استجابتٍا ألولٓو
أجاؿ وضبط الحد هف السمطة التقدٓٓرة لإلدارة اعتهاد هبدأ  هف خالؿ اإلجراءات هسألة

آلٓة إسىاد هبدأ رساء ا  قصوى إلجابة الهستثهر وتبٓرر القرارات فْ حالة الرفض و ال
وسٓتـ الحرص عمِ التقمٓص . بإسىادٌاتبسٓط اإلجراءات اإلدآرة الهتعمقة و االهتٓازات 

قدر اإلهكاف فْ عدد الىصوص التطبٓقٓة لمهجمة واستكهالٍا بالتزاهف هع إصدار الهجمة 
 .الهرجّوة حتِ تحقؽ الهجمة األٌداؼ

II-5-ii  اإلحاطة والمساندة وتيسير إجراءات االستثمار ىياكؿتعزبز 

II-5-16  ر اإلطار الهؤسساتْ الهىظـ لالستثهار أحد أبرز هكوىات هقاربة التشجٓع ٓهثؿ تطٓو
حداث الهؤسسات ىدرج فْ ٌذا اإلطار إحداث ٌٓئة و عمِ االستثهار وا  ىٓة ط، ٓو

اإلحاطة وتكوف الهخاطب الوحٓد إلحكاـ التىسٓؽ بٓف هختمؼ ٌٓاكؿ  لالستثهار
دوري إلطار االستثهار وىسؽ تقٓٓـ لمهستثهر، وسٓهّكف إحداث ٌذي الٍٓئة هف القٓاـ ب

 .صالحات الضروٓرةواقتراح اإلوىتائج االهتٓازات الههىوحة ىجاز االستثهارات الخاصة إ
II-5-17  ف التىهٓةكها ستتـ ة إعادة ٌٓكمة دوآو ة  والهىدوبٓة العاهة لمتىهٓة الجٍٓو هف الجٍٓو

ةإحداث وكاالت  الىظر فْ خالؿ باالستئىاس بالتجارب األجىبٓة الىاجحة لمتىهٓة  جٍٓو
هع إرساء هىظوهة لمتىسٓؽ وتبادؿ واالستفادة هف آلٓات التعاوف الدولْ فْ الهجاؿ 

، وذلؾ بعهمٓة التىهٓة فْ الجٍات هختمؼ الٍٓاكؿ الهعىٓةٌذي الوكاالت و  الهعطٓات بٓف
ضفاء الىجاعة عمِ تدخالتٍا وهٓزد تقٓربٍا إلِ الجٍة بٍدؼ الرفع  .هف أدائٍا وا 

II-5-18 استثهآرة خارطة العهؿ عمِ هٓزد توفٓر الهعموهة لمهستثهٓرف هف خالؿ إعداد وسٓتـ 
حداث والهىاطؽ القطاعات حسب الهتوفرة راالستثها فرص تشهؿ  هوّحدة بوابة وا 

 الهوّجٍة الخدهات وهختمؼ واإلجراءات الفرص حوؿ هعطٓات تتضهف باالستثهار
خمؽ دٓىاهكٓة إٓجابٓة لمباعثٓف و ها سٓهّكف هف تقٓرب الهستثهٓرف هف الههّولٓف ٓو ، ٌو

 .لتجسٓـ فرص االستثهار وأفكار الهشآرع
II-5-19  ِلتشهؿ  بالهؤسسات والهىشآت العهوهٓة دعـ دور خالٓا اإلفراؽكها سٓتـ الحرص عم

هساعدة الباعث عمِ استكهاؿ ٌٓكؿ  وخاصة فْ هجاؿ هختمؼ هراحؿ إىجاز الهشروع
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ؿ هٓزد تفعٓؿ هراكز األعهاؿ خاصة فْ الجٍات الداخمٓة عبر تدعٓـ هواردٌا و  التهٓو
براـ اتفاقٓات شراكة بٓف هختمؼ الهراكز الهتواجدة لتبادؿ الخبرات  البشرّٓة والهالٓة وا 

فة إلِ باإلضا تعهٓـ إىجاز دار الهؤسسة عمِ هختمؼ الجٍاتو  الىاجحة والتجارب
عمِ غرار الهستشآرف فْ التصدٓر  إلحاطة بالباعثٓفإحداث سمؾ لمهختصٓف فْ ا

ف الباعثٓف بها ، و وذلؾ عمِ أساس كراس شروط هحّددة ر هىظوهة إرشاد وتكٓو تطٓو
 .ٓتالءـ هع هتطمبات الهشروع الهرغوب فْ إىجازي

II-5-21 هسداة وذلؾ ٌذا إلِ جاىب هواصمة إصالح جٍاز اإلدارة وتحسٓف جودة الخدهات ال
بإصدار ىصوص ترتٓبٓة جدٓدة تتعمؽ بتبسٓط اإلجراءات اإلدآرة لتحسٓف هىاخ األعهاؿ 
ودعـ ىفاذ األشخاص والهؤسسات إلِ الهعموهات والوثائؽ اإلدآرة لهختمؼ الٍٓاكؿ 

العهوهٓة بضبط ىوعٓة البٓاىات وطرؽ الحصوؿ عمٍٓا فْ إطار تكٓرس آلٓة  والهصالح
 الهّدة تقمٓصوسٓتـ العهؿ عمِ  .وحٓرة الحصوؿ عمِ الهعموهة" الحكوهة الهفتوحة"

 صبغة تغٓٓر إجراءات إجراءات االستثهار والتقمٓص كذلؾ فْ طوؿ تتطمبٍا التْ الزهىٓة
 التسٓرع فْ وضع اإلضبارة الهوحدة لبعث الهشآرع حٓز العهؿ، باإلضافة إلِ األراضْ

عداد دلٓؿ إجراءات الهشآرع و  اعتهاد قائهة سمبٓة فْ التراخٓص الهستوجبةو  ا 
والهؤسسات ٓتضهف كؿ الهراحؿ اإلدآرة الهستوجبة وطرؽ الحصوؿ عمِ االهتٓازات 
كوف همزها لكؿ األطراؼ الهتدخمة فْ  والٍٓاكؿ الهعىٓة وأجاؿ القاىوىٓة لإلجابة ٓو

 .الهشروع

II-5-iii والمندمجةعادلة ال الجيوية بالتنمية االرتقاء 

II-5-21  ة والهىدهجة وذلؾ ستساٌـ الهجمة الجدٓدة لالستثهار فْ إعطاء دفع جدٓد لمتىهٓة الجٍٓو
هف خالؿ إقرار حوافز ىاجعة تتهاشِ والخصوصٓات االقتصادٓة واالجتهاعٓة لكؿ 

ة لهىاطؽ التىهٓة وفْ ٌذا الهجاؿ ستتـ . جٍة االعتهاد عمِ بهراجعة الخارطة الجٍٓو
تأخذ بعٓف االعتبار هقآٓس هؤشرات البىٓة األساسٓة عٓة هوضو أكثر دقة و  عمهٓة هعآٓر

واالقتصادٓة والتىهٓة البشٓرة واالجتهاعٓة، كها سٓتـ توجًٓ التشجٓعات لتثهٓف الثروات 
حسب خصوصٓة كؿ جٍة بٍدؼ خمؽ سمسة القٓـ والرفع هف القٓهة الهضافة فْ كؿ 

و ها سٓضهف التىهٓة العادلة والهتكاهم  .ة لهختمؼ جٍات البالدحمقات اإلىتاج ٌو
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II-5-iv  التمويؿ منظومةتحسيف 

II-5-22  ِؿ الهؤسسات الصغرى والهتوسطة سٓتـ العهؿ عم خاصة هراجعة جذٓرة لهىظوهة تهٓو
ر تدخالت شركات االستثهار وصىادٓؽ االستثهار عبر وتثهٓف االستعهاؿ لألهواؿ  تطٓو

شاركْ ٓؿ التّ متهو ل بها فْ ذلؾ إحداث صىدوؽ االستثهار االستراتٓجْ الهوظفة لدٍٓا
سٓتـ الحرص عمِ إحداث صىدوؽ سٓادي كها  .لمباعثٓف فْ الهجاالت الواعدة والهجددة

لتىهٓة االستثهار بالجٍات فْ هرحمة أولِ وشركة قابضة فْ هرحمة ثاىٓة تتفّرع عىٍا 
ة تتهٓز بإعطاء صالحٓات أكبر لمجٍة وتكٓرس هبدأ الالهركٓزة  صىادٓؽ استثهار جٍٓو

ؿعمِ هستوى اتخ الهشآرع الخاصة بالجٍات، وسٓتـ اعتهاد هبادئ  اذ قرارات تهٓو
 . الحوكهة الرشٓدة عمِ هستوى إدارة ٌذي ألٓة والتصرؼ فٍٓا

  الصندوؽ السيادي والصناديؽ الجيوية لالستثمار والشركات القابضةالصندوؽ السيادي والصناديؽ الجيوية لالستثمار والشركات القابضة

ٓعتبر إىشاء ٌذا الصىدوؽ هبادرة فٓردة هف ىوعٍا فْ توىس هف حٓث أىٍا تؤسس لشراكة فعالػة 
مزهٍا بهعآٓر االختٓار السمٓـ لمفػرص االسػتثهآرة واىتقائٍػا بىػاء  بٓف القطاعٓف العاـ والخاص ٓو

عمػػِ هسػػتوى عالٓػػة عمػػِ هؤشػػرات الهردودٓػػة والىجاعػػة وهػػا ٓهكػػف اف تحققػػً هػػف قٓهػػة هضػػافة 
  .ٍاتالج

 اليدؼ العاـ
هتوافقػػا هػػع هتطمبػػات ودعػػـ التشػػغٓؿ تىهٓػػة االسػػتثهار الجٍػػوي ل السػػٓاديٓػػأتْ إىشػػاء الصػػىدوؽ 

الهرحمة فْ توىس وجهمة االستحقاقات االقتصادٓة واالجتهاعٓة التْ تواجً البالد بعد الثػورة هػف 
هسػػػتوى الجٍػػػات دفػػػع لمىهػػػو االقتصػػػادي وتػػػوفٓر لهػػػواطف الشػػػغؿ وتشػػػجٓع لمهبػػػادرة الحػػػرة عمػػػِ 

رساء لهىواؿ تىهٓة هستداهة ٓقـو عمِ العدؿ فْ توٓزع الهوارد والثروات بٓف هختمؼ   .هىاطؽالوا 

 المبادئ والمرتكزات
 :ٓقـو ٌذا الصىدوؽ عمِ أساس هبدأٓف أساسٓٓف

 ػػة وقطاعٍػػا الخػػاص وهؤسسػػات : هبػػدأ التشػػاركٓة تتػػولِ الجٍػػات ههثمػػة فػػْ ٌٓاكمٍػػا الجٍٓو
ػؿ الهشػآرع االسػتثهآرة الهجتهع الهدىْ فٍٓ ا برفػع لػواء التىهٓػة والهشػاركة فػْ اختٓػار وتهٓو

 .التْ تىاسبٍا
 ػػة ػػة : هبػػدأ الالهركٓز ٓؤسػػس ٌػػذا الىهػػوذج إلػػِ عالقػػة اقتصػػادٓة جدٓػػدة بػػٓف السػػمطة الهركٓز

والجٍػػات تٍػػدؼ إلػػِ إعطػػاء ٌػػذي األخٓػػرة ٌاهشػػا إضػػافٓا هػػف الصػػالحٓات التػػْ تخػػوؿ لٍػػا 
ػػة دوف اىتظػػار الهبػػادرات والحمػػوؿ هػػف سػػمطة اإلشػػراؼ وذلػػؾ استئىاسػػا  تىفٓػػذ الخطػػط التىهٓو

 .بتجارب شبٍٓة ىاجحة فْ ٌذا الهجاؿ عمِ غرار التجربة التركٓة
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ة ترتكز باألساس عمِ  :كها ٓقـو الصىدوؽ عمِ رٓؤ
  شػػػراكة بػػػٓف القطػػػاعٓف العػػػاـ والخػػػاص، واإلدارة العهوهٓػػػة والهجتهػػػع الهػػػدىْ والهٍىٓػػػٓف هػػػف

  ستٍدفة، عهادٌا قواعد الحوكهة الرشٓدة،القطاعات اله

 تثهٓف الثروات وخصوصٓة الجٍات، 

 تشجٓع القطاعات الخالقة لهواطف الشغؿ والقٓهة الهضافة العالٓة، 

 تدعٓـ كفاءة أصحاب الهشآرع والهساٌهة فْ التوجٍات االستراتٓجٓة لمهؤسسات، 

 تدعٓـ شفافٓة الهؤسسة وقواعد الحوكهة الرشٓدة لمهشآرع . 

 الشكؿ القانوني لمصندوؽ

، صػىدوقا هشػتركا لمتوظٓػؼ (Fonds des fonds)ٓعتبػر الصػىدوؽ السػٓادي كصػىدوؽ لمصػىادٓؽ 
فػػْ اسػػتعهاؿ هوجوداتػػً فػػْ االكتتػػاب فػػْ حصػػص صػػىادٓؽ  فػػْ رأس هػػاؿ تىهٓػػة ٓتهثػػؿ غرضػػً

ة الهتفرعة   ،بهعدؿ صىدوؽ عف كؿ والٓةعىً التىهٓة الجٍٓو
تهثػػؿ غرضػػٍا فػػػْ الهسػػاٌهة  والهسػػػاٌهة ٌػػػذي الجٍػػات الهباشػػػرة فػػْ الهشػػآرع الهىتصػػػبة فػػْ ٓو

ػػػة أو  (co-participation) الهشػػػتركة فػػػْ الهشػػػآرع التػػػْ تسػػػاٌـ فٍٓػػػا شػػػركات االسػػػتثهار الجٍٓو
 .صىادٓؽ األخرى

 آليات التصرؼ والحوكمة 

ػػػؽ الدولػػػة سػػػ ٓتـ تأسػػػٓس شػػػركة تصػػػرؼ إلدارة صػػػىدوؽ الصػػػىادٓؽ وذلػػػؾ بهسػػػاٌهات عػػػف طٓر
 . آخٓرف وذلؾ قصد وضع وتىفٓذ السٓاسات الهىتظرة هف الهشروعوهساٌهٓف 

ىبثػػؽ عػػف شػػركة التصػػرؼ لجىػػة اسػػتراتٓجٓة تٍػػدؼ إلػػِ هتابعػػة وهراقبػػة السٓاسػػة االسػػتثهآرة  ٓو
 . الهخصصة لمصىدوؽ وهتابعة وهراقبة هدى تىفٓذٌا

ػػة هػػف خػػالؿ جٓة ولجػػاف لجػػاف اسػػتراتٓ كهػػا تتػػولِ شػػركة التصػػرؼ إدارة صػػىادٓؽ التىهٓػػة الجٍٓو
ىٍا عمِ هستوى كؿ جٍة  .استثهار ٓتـ تكٓو

 اآلفاؽ 
تؤسس ٌذي الهبادرة إلِ توجً جدٓد لتىهٓة االستثهار واإلعػداد لهىػواؿ تىهٓػة جدٓػد ٓحقػؽ العدالػة 

 .االقتصادٓة واالجتهاعٓة هتوازىة بٓف الجٍات وهحافظة عمِ حقوؽ األجٓاؿ القادهة
ىتظر أف تساعد ٌذي الهبادرة فْ هرح  عمِ بعث ىوعٓػة جدٓػدة هػف الشػركات فػْ شػكؿ ثاىٓةمة ٓو

تكػػوف هفتوحػػة لالكتتػػاب العػػاـ وتسػػاٌـ شػػركة وطىٓػػة قابضػػة لتىهٓػػة االسػػتثهار بهختمػػؼ الجٍػػات 
ػػؿ واإلحاطػػة لبعػػث الهشػػآرع الخاصػػة فػػْ كػػؿ القطاعػػات الواعػػدة التػػْ  فػػْ تقػػدٓـ خػػدهات التهٓو

مٓػػػة  ا دراسػػػة السػػػوؽ وهسػػػح االحتٓاجػػػات التهٓو واالسػػػتثهآرة حسػػػب الجٍػػػات والقطاعػػػات سػػػتفرٌز
 .الهىتجة فٍٓا
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كهػػػا سػػػتعهؿ الشػػػركة القابضػػػة كهىّسػػػؽ ىشػػػٓط لشػػػبكة هتكاهمػػػة هػػػف األذرع االسػػػتثهآرة والجٍػػػات 
الوسٓطة التْ ستساعد عمِ استكشاؼ الفرص االستثهآرة فْ كؿ جٍػة والقٓػاـ باىتقػاء األفضػؿ 

 −دوف إغفػػاؿ جاىػػب الواقعٓػػة وقابمٓػػة االىجػػاز هػػف حٓػػث القٓهػػة الهضػػافة واألثػػر التىهػػوي الهرجػػو
فضػػال عػػف صػػىادٓؽ الهضػػاربة الهتخصصػػة التػػْ ٓهكػػف اف تىبثػػؽ هػػف صػػىادٓؽ التىهٓػػة ىفسػػٍا 

 . بالتعاوف هع القطاع الخاص الراغب فْ االستثهار فٍٓا
ة عهوها هسؤولة عف  : وستكوف الشركة القابضة عبر صىادٓقٍا لمتىهٓة الجٍٓو

 الفرص الهتاحة لالستثهار الجٍوي العهؿ عمِ استكشاؼ. 

  العهػػؿ عمػػِ تحدٓػػد واختٓػػار الهسػػتفٓدٓف وتهكػػٓف أولئػػؾ ههػػف تتػػوفر فػػٍٓـ الكفػػاءة والشػػروط
ؿ الالـز لٍا( ستحدد الحقا)  هف االستفادة هف الفرص الهستكشفة بتوفٓر التهٓو

  قطػاع التعمػٓـ التدٓرب الفىْ والتأٌٓؿ لمهبادرة الحرة وبىاء جسور هٍىٓة هع القطاع الخػاص و
ف وتوفٓر الخدهات الهساىدة؛  العالْ والتكٓو

  ف عالقػػة شػػراكة فاعمػػة هػػع هؤسسػػات القطػػاع الخػػاص حتػػِ تضػػهف االحاطػػة ػػؿ وتكػػٓو التهٓو
 .الالزهة وتساعد عمِ توفٓر عىصر السوؽ الحٓوي لىجاح أي هشروع

 هؤسسػػػػة إىشػػػػاء قاعػػػػدة هعموهػػػػات لمهشػػػػآرع الههكىػػػػة وأخػػػػرى لمهسػػػػتفٓدٓف الهتعػػػػاهمٓف هػػػػع ال
ػػد هػػف التىسػػٓؽ والفاعمٓػػة فػػْ إسػػىاد  ـ هػػف الهسػػتفٓدٓف الهحتهمػػٓف قصػػد هٓز وصػػىادٓقٍا وغٓػػٌر

 .الهشآرع وتحمٓؿ أسباب الىجاح والفشؿ لو حدث

II-5-23  ؿ الجدٓدة لٓات التهٓو ىتظر أف تشٍد الفترة الهقبمة دورا أكبر لمهصارؼ اإلسالهٓة ٔو ٓو
و ها سٓتٓح هصاد ؿ ٌاهة لمهشآرععمِ غرار الصكوؾ اإلسالهٓة ٌو كها . ر تهٓو

ؿ الصغٓر هف طسٓهّكف ت ر هىظوهة التهٓو الت الهىاسبة لمهشآرع الفردٓة ٓو توفٓر التهٓو
باإلضافة  .والهساٌهة فْ التشغٓؿ الذاتْ خصوص فْ صفوؼ حاهمْ الشٍادات العمٓا

ؿ جدٓدة لمهساعدة تإلِ  فض إشكالٓة ىقص الهوارد الذاتٓة  عمِركٓز آلٓات تهٓو
ؿ الهشآرع التْ تـ تحدٓدٌا لتىتفع بآلٓة اعتهاد االىطالؽاإلو  هعالجة و  سراع فْ تهٓو

 .خاصة بالىسبة لمهؤسسات الصغرى والهتوسطة إشكالٓات الهدٓوىٓة
II-5-24  إحداث بىؾ هعطٓات حوؿ الدراسات واالستراتٓجٓات العهؿ عمِ وهف ىاحٓة أخرى، سٓتـ

ة لبعث إلِ جاىب  القطاعٓة لهساعدة البىوؾ عمِ اتخاذ القرار تفعٓؿ دور الٍٓئات الجٍٓو
الهؤسسات ودفع الهشآرع الهجددة هع هراجعة هٍاهٍا وتهكٓىٍا هف وسائؿ العهؿ 

ؿ الهؤسسات الصغرى والهتوسطة وسٓتـ كذلؾ العهؿ عمِ تفعٓؿ هٓثاؽ ت. الالزهة هٓو
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مٓة باإلضافة إلِ دعـ إلضفاء ىجاعة أكب بىؾ  قدراتر لدور البىوؾ فْ الهىظوهة التهٓو
ؿ  ة  الهؤسساتتهٓو الصغرى والهتوسطة عمِ الهستوى الهركزي وبعث تهثٓمٓات جٍٓو

ؿ خاّصة آلٓة هع تهكٓىٍا هف الكفاءات البشٓرة باإلضافة إلِ العهؿ عمِ إٓجاد  بتهٓو
 هاؿ رأس فْ توظٓؼ صىدوؽ أو عهوهْ صىدوؽ شكؿ فْ الجدوى هشآرع دراسات
 .تىهٓة

II-5-v  الكفاءات ويرطاالقتصاد وتمالئمة التكويف لحاجيات 

II-5-25  عمِ هستوى هساٌهة االستثهار فْ استٓعاب خٓرجْ التعمٓـ العالْ، ستشهؿ
ف الهٍىْ التْ تستجٓب لمحاجٓات الحقٓقٓة  اإلصالحات تشجٓع براهج وعهمٓات التكٓو

مبات اقتصاد الهعرفة، كها سٓتـ إضفاء هٓزد هف الهروىة طوهت االقتصادٓةلمهؤسسات 
هف الخارج هع اشتراط اىتداب اإلطارات  ؤسسات لمخبرات والكفاءاتعمِ اىتداب اله

ىٍـ ولىقؿ الخبرات إلٍٓـ كها سٓتـ اعتهاد تشجٓعات . التوىسٓة واعتهاد براهج لتكٓو
 .لمهؤسسات حسب هعآٓر األداء وهىٍا خصوصا هستوى التشغٓؿ والتأطٓر

II-5-vi البنية األساسية والموجستية والتكنولوجية الموجية لممؤسسة ويرطت 

II-5-26 ر اتأٌٓؿ براهج ال دعـ سٓتواصؿ ر البىٓة األساسٓة هف  لجودةوتطٓو وهواصمة تطٓو
فضال  وهىاطؽ فضاءات صىاعٓة هٍّٓأة خاصة فْ الهىاطؽ الداخمٓة هٍٓكمةطرقات 

قهْ وتعٓزز جآٌزة عمِ هٓزد االىدهاج فْ هكوىات االقتصاد الر  الهؤسساتحث عف 
 . تفْ ضوء التىقٓح الهرتقب لهجمة االتصاال البىٓة التكىولوجٓة

II-5-vii  التصديردعـ تعزيز القدرة التنافسية و 

II-5-27  سٓتـ العهؿ عمِ تعٓزز القدرة التىافسٓة لمهؤسسة التوىسٓة حتِ تتهكف هف اقتحاـ
ر صادراتٍا وذلؾ هف خالؿ تشجٓع عهمٓات البحث  ر األسواؽ الخارجٓة وتطٓو والتطٓو

واالستثهارات التكىولوجٓة والالهادٓة وتشجٓع الهؤسسات عمِ االىتصاب بالخارج وتعٓزز 
 هفوهف جاىب آخر ستعىِ اإلصالحات بهٓزد فتح عدد  .التشابؾ وتبادؿ الخبرات

القطاعات التْ تتوفر عمِ قٓهة هضافة هرتفعة وآفاؽ واعدة لالستثهار عمِ غرار 
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ت الموجستٓة والخدهات الهالٓة والخدهات الهوجٍة لمهؤسسة االتصاالت والىقؿ والخدها
 .واستغالؿ األىشطة خارج بمد الهىشأ

II-5-28 دعـ ىسؽ االستثهار الخارجْ عبر تكثٓؼ حهالت ٌذا وسٓتواصؿ تىسٓؽ الجٍود ل
ج واإلحاطة بالهؤسسات األجىبٓة وتوفٓر أفضؿ الظروؼ إلىجاز الهشآرع   الكبرىالترٓو

 .لٍذي الهشآرعوفٓر االختصاصات التقىٓة والعمهٓة الالزهة توالعهؿ عمِ  الهبرهجة
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II.6  السادسالبػاب 

 وتعميؽ االندماج  النيوض بالتصدير
II-6-1  شٍد قطاع التجارة الخارجٓة خالؿ الفترة الهىقضٓة بعض الضغوط الىاجهة عف ضبابٓة

الوضع االقتصادي فْ هىطقة األورو وتراجع أداء االقتصاد الوطىْ وكذلؾ تواصؿ 
بعض االضطرابات االجتهاعٓة بالبالد والتْ كاىت لٍا أثر هباشر عمِ تطور صادرات 

 .قطاعاتبعض ال
II-6-2  ا فْ التقمٓص هف حدة الظرؼ الراٌف وهساعدة وقد ساٌهت اإلجراءات التْ تـ إقراٌر

ضٍا عف األضرار التْ لحقت  الهؤسسات الهصدرة عمِ تخطْ الصعوبات سواء بتعٓو
بٍا أو دعهٍا بهختمؼ آلٓات التأطٓر والضهاف الهتوفرة لمهحافظة عمِ أسواقٍا بالخارج 

 .وبقاء هواطف الشغؿ بٍا
II-6-3  ىحو هواصمة الىٍوض بالتصدٓر ودعـ تىافسٓة الهىتوج  2013وسٓتجً العهؿ خالؿ سىة

الوطىْ وتحسٓف تهوقعً فْ األسواؽ العالهٓة باإلضافة إلِ هواصمة تعهٓؽ هسار 
االىدهاج فْ االقتصاد العالهْ واالستفادة هف الفرص التْ تتٓحٍا العولهة واالىفتاح عمِ 

 .عالـهختمؼ الدوؿ والشركاء فْ ال

II-6-i دفع التصدير 

II-6-4  تتهحور أٌـ التدابٓر التْ سٓتـ إدخالٍا خالؿ السىة القادهة حوؿ تىقٓح القاىوف الهتعمؽ
بالتجارة الخارجٓة وهواصمة تحسٓف اإلجراءات الهرتبطة بالتصدٓر خاصة التقدـ فْ تىفٓذ 

  .البرىاهج الثالث لتىهٓة الصادرات
II-6-5  ر ففٓها ٓتعمؽ بهراجعة تشٓرع التجارة الخارجٓة ستتجً اإلصالحات الجدٓدة ىحو تطٓو

الهتعمؽ بالتجارة الخارجٓة والىصوص التطبٓقٓة  1994لسىة  41بعض أحكاـ القاىوف عدد 
الهرتبطة بً وهواكبتٍا لمهرحمة الحالٓة والتحوالت الهتسارعة التْ ٓشٍدٌا االقتصاد 

لمتشٓرعات األخرى عمِ غرار الهجمة الجدٓدة لمدٓواىة وها  الوطىْ وكذلؾ هطابقتٍا
 .تضهىتً هف إجراءات فْ اتجاي إدخاؿ الهٓزد هف الهروىة عمِ اإلجراءات الدٓواىٓة
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II-6-6 ال سٓها  كها تٍدؼ ٌذي الهراجعة إلِ هواصمة تحسٓف الهىاخ العاـ لمجٍاز التصدٓري
ر الخدهات الهسداة إلِ الهؤسسات الهصدّ  رة وبالخصوص تمؾ الهىتصبة هف خالؿ تطٓو

فْ الهىاطؽ الداخمٓة وتوظٓؼ هحكـ لمتكىولوجٓات الحدٓثة لتهكٓف الهصدٓرف هف 
الهعموهات الذكٓة حوؿ األسواؽ الواعدة والتخفٓض فْ تكالٓؼ الخدهات والهعاهالت 

ر بأداء واالرتقاء اإلدآرة هىظوهة  الشبكة الهتكاهمة لمخدهات الموجستٓة والتأهٓف وتطٓو
ب الدعـ  لحوافز والتشجٓعات الهالٓة الهوجٍة إلِ قطاع التصدٓر،ا بٍدؼ هٓزد تصٓو

 .الهسىد لمهىتوجات والخدهات ذات القٓهة الهضافة العالٓة
II-6-7   وتتهحور أٌـ توجٍات اإلصالح الجدٓدة حوؿ هراجعة قائهة الهىتجات الهستثىاة هف

لغاء قائهة الهىتجات الهستثى خضاعٍا ىظاـ الحٓرة عىد التوٓرد وا  اة هف حٓرة التصدٓر وا 
لمهراقبة طبقا لمتشآرع الجاري بٍا العهؿ وهراجعة الهعالٓـ الدٓواىٓة وكذلؾ حذؼ األحكاـ 
الهتعمقة بإجراءات الهراقبة الفىٓة لمواردات والصادرات هف تشٓرع التجارة الخارجٓة قصد 

ٍمؾ بٍدؼ رفع إدراجٍا ضهف القواىٓف والىصوص الترتٓبٓة الهتعمقة بحهآة الهست
 . ازدواجٓة الهراقبة وهالءهة التشٓرعات

 )%(تطور التعٓرفة الدٓواىٓة الهوظفة عمِ الواردات 

 

II-6-8  وفٓها ٓخص تسٍٓؿ اإلجراءات الهرتبطة بالتصدٓر سٓتواصؿ العهؿ عمِ هساعدة
الهؤسسات الهصدرة عمِ اقتحاـ األسواؽ الخارجٓة وذلؾ هف خالؿ اىجاز برىاهج 

هؤسسة توىسٓة صغٓرة وهتوسطة لـ ٓسبؽ لٍا تصدٓر هىتوجاتٍا  200 ىهوذجْ لهرافقة
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أو خدهاتٍا أو لـ تقـ بتصدٓر إال جزء ضئٓؿ هىٍا أو قاهت بذلؾ بصفة عرضٓة 
 .وهواصمة تجسٓـ البرىاهج الثالث لتىهٓة الصادرات

II-6-9  تضهف البرىاهج الجدٓد لتىهٓة الصادرات جهمة هف العىاصر تتعمؽ بدعـ ٌٓاكؿ تىهٓة ٓو
لصادرات وىظهٍا وتسٍٓؿ إجراءات التجارة الخارجٓة خاصة عمِ هستوى الهراقبة الفىٓة ا

جراءات الدٓواىة وتحسٓف الموجستٓة والىقؿ وتعٓزز قدرات الباعثٓف الشباف فْ هشآرع  وا 
ؿ الصادرات وضهاىٍا إلِ جاىب دعـ التجدٓد  التصدٓر واقتحاـ األسواؽ الخارجٓة وتهٓو

عمِ التكىولوجٓات الحدٓثة فْ هجاؿ التصدٓر واسترساؿ الهىتوجات واالبتكار بالتركٓز 
ر األسواؽ وتفعٓؿ الهمكٓة الفكٓرة والصىاعٓة  . وتطٓو

II-6-11  ِب برىاهج أها عمِ هستوى صادرات الخدهات فتٍدؼ اإلصالحات إل إعادة تصٓو
ر القطاع تأٌٓؿ قطاع الخدهات  ر التشآرع الجاري بٍا العهؿبها ُٓهّكف هف تطٓو  وتطٓو

ر هع هقتضٓات االىدهاج فْ الدورة االقتصادٓة العالهٓة إضافة إلِ  وهالءهتٍا تطٓو
هىظوهة الهعموهات الخاصة بالقطاع فْ اتجاي إرساء ىظـ هتطورة لهتابعة وتقٓٓـ 

 . والتشغٓؿ هساٌهة الخدهات فْ الىهو والتصدٓر واالستثهار

II-6-ii تعميؽ االندماج االقتصادي 

II-6-11 تاح وهٓزد توسٓع هجاؿ االىدهاج االقتصادي ستتكثؼ فْ إطار هواصمة سٓاسة االىف
الجٍود خالؿ السىة القادهة لتعٓزز عالقات الشراكة هع اإلتحاد األوروبْ وفتح آفاؽ 

 .أوسع لمتبادؿ التجاري هع بمداف جدٓدة واستقطاب الهٓزد هف االستثهار األجىبْ
II-6-12  الدٓواىٓة لتسٍٓؿ وتكثٓؼ وسٓتجً العهؿ فْ ٌذا اإلطار ىحو هواصمة هراجعة الهعالٓـ

الهبادالت وهٓزد هالءهة الىصوص القاىوىٓة هع التشٓرعات الدولٓة والرفع هف ىجاعة 
الخدهات الموجستٓة قصد تثهٓف عاهؿ القرب هف االتحاد األوروبْ وبمداف الجوار 

 .وتٓسٓر هجاالت التعاوف هع هختمؼ الفضاءات االقتصادٓة
II-6-13 ب األوروبْ سٓتواصؿ استحثاث ىسؽ الهفاوضات فْ ولهٓزد تثهٓف العالقات هع الجاى

هجالْ الفالحة والخدهات الستكهاؿ تحٓرر التبادؿ فْ ٌذٓف القطاعٓف هع هراعات 
هصالح الطرفٓف خاصة وأف توىس قطعت أشواطا كبٓرة لتهتٓف القدرة التىافسٓة 

كها . ؿلمهىتوجات الفالحٓة التوىسٓة وذلؾ عمِ هستوى التصىٓؼ والتعمٓب واالسترسا
سٓتواصؿ اإلعداد والتفاوض إلرساء شراكة هتهٓزة والتأسٓس التفاؽ تبادؿ حر شاهؿ 
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وهعهؽ هع االتحاد األوروبْ ٓشهؿ باإلضافة إلِ تىقؿ السمع والخدهات التزاهات جدٓدة 
هىظهة لتىقؿ رؤوس األهواؿ واألشخاص باإلضافة إلِ التقارب فْ التشٓرعات 

 . والههارسات والهعآٓر والىظـ
II-6-14  ٌذا وستتكثؼ الجٍود لدعـ التبادؿ التجاري واالىدهاج هع بمداف الجوار خاصة لٓبٓا

 والجزائر وذلؾ هف خالؿ اىجاز فضاءات تىهٓة الهىاطؽ الحدودٓة التوىسٓة المٓبٓة
التوىسٓة الجزائٓرة عبر شركات تٍٓئة الستقطاب استثهارات صىاعٓة أو خدهاتٓة تىتفع و 

 .كال البمدٓف باالهتٓازات الوطىٓة فْ
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II-6-15 هتكاهؿ برىاهج وضع خالؿ هف اإلفٓرقٓة البمداف هع كها ستتواصؿ الجٍود لدعـ التعاوف 
ر هعٍا الهفاوضات ىسؽ استحثاث إلِ ٍٓدؼ  إحداث اتجاي فْ القائهة االتفاقٓات لتطٓو
 القارة ببمداف التوىسْ الهىتوج تواجد دعـ عدد هف البمداف لهٓزدهع  الحر لمتبادؿ هىاطؽ
 اإلهكاىٓات الستغالؿ البمداف ٌذي فْ االىتصاب عمِ الهصدرة الهؤسسات وتشجٓع
 ىحو كذلؾ العهؿ وسٓتجً ٌذا .الخدهات تصدٓر هجاؿ فْ سٓها ال لمشراكة الهتاحة
ة وذلؾفْ القارتٓف األهٓركٓة  الكبرى األسواؽ اقتحاـ  دراسة األطر خالؿ هف واألسٓٓو
براـ اتفاقٓات القاىوىٓة ر الهبادالت وا    .عدد هف الدوؿ هع حر تبادؿ لتطٓو
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II.7  السابعالبػاب 

  التجارة الداخمية
II-7-1  ا شٍد قطاع التجارة الداخمٓة خالؿ الفترة األخٓرة بدآة استرجاع هسالؾ التوٓزع لسٌٓر

األسعار فْ ضوء اإلجراءات ارتفاع  العادي بصفة تدٓرجٓة والتخفٓؼ الىسبْ هف حدة
التعدٓمٓة التْ أقرتٍا الحكوهة والراهٓة إلِ التحكـ فْ توازىات السوؽ والهحافظة عمِ 

 .القدرة الشرائٓة لمهواطف وتجىب الىقص فْ عرض الهواد األساسٓة
II-7-2  وقد شهمت ٌذي اإلجراءات إعادة تفعٓؿ تدخالت اإلدارة فْ هجاالت الهراقبة االقتصادٓة

ف الهخزوىات التعدٓمٓة عمِ األسعا ر وسٓر هسالؾ التوٓزع هع الحرص عمِ إعادة تكٓو
فضال عف عرض الهىتوجات االستٍالكٓة خاصة هىٍا المحـو والخضر بأسعار هحددة 
فْ الهساحات التجآرة الكبرى والهغازات العاهة باإلضافة إلِ ضبط براهج توٓرد لبعض 

وتفادي االحتكار وهىع تٍٓرب السمع  الهواد األساسٓة والتصدي لمتصدٓر العشوائْ
 .بأىواعٍا وكذلؾ تكثٓؼ الحهالت األهىٓة لمسٓطرة عمِ هصادر التجارة الهوآزة

II-7-3  الستعادة السٓر العادي  2013وسٓتواصؿ ٌذا الىٍج التعدٓمْ واإلصالحْ خالؿ سىة
 لقطاع التجارة وهعالجة االخالالت الظرفٓة التْ حفت بالقطاع هع تعهٓؽ اإلصالحات
الٍٓكمٓة الراهٓة إلِ تكٓرس الهىافسة الىٓزٍة وضهاف شفافٓة الهعاهالت التجآرة وهٓزد 
ب ىفقات الدعـ ىحو هستحقٍٓا فضال عف تعصٓر هسالؾ  التحكـ فْ األسعار وتصٓو

  .التوٓزع وحهآة الهستٍمؾ وهواكبة تطور حاجٓات االقتصاد بصفة عاهة

II-7-i المنافسة 

II-7-4  إلِ إرساء هقوهات هىافسة ىٓزٍة تعكس الوضعٓة تٍدؼ اإلصالحات فْ ٌذا الهجاؿ
الحقٓقٓة لمسوؽ تكوف فٍٓا األسعار والجودة الهعٓار الرئٓسْ لمتىافسٓة بٓف الهؤسسات 

 .العاهمة والعاكس األساسْ لتطور العرض والطمب
II-7-5 فْ ٌذا الهجاؿ فْ تىقٓح قاىوف الهىافسة  وتتهحور أٌـ اإلصالحات الهزهع تكٓرسٍا

فْ ضرورة و  ء هٓزد هف الشفافٓة والىجاعة عمِ آداء هجمس الهىافسةواألسعار إلضفا
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وضع هختمؼ األطر القاىوىٓة والترتٓبٓة حٓز التىفٓذ والتقٓد بأخالقٓات الهٍىة بها ٓدعـ 
حفظ حقوؽ كؿ الهتعاهمٓف والهتدخمٓف فْ القطاع شفافٓة الهعاهالت التجآرة . ٓو

ر األحكاـ الهتعمو  قة بهعالجة االتفاقٓات العهودٓة وىظاـ سٓتواصؿ العهؿ عمِ تطٓو
اإلعفاء وتحفٓز هستوى الهىافسة فْ االقتصاد خاصة هف خالؿ حذؼ الهعوقات أهاـ 

وكذلؾ هعالجة ظواٌر الهىافسة غٓر  الىفاذ لألىشطة وهٓزد تحٓرر قطاع التجارة
 . الهشروعة فْ السوؽ

II-7-6  تشدٓد العقوبات فْ شفافٓة عهؿ سمط الهىافسة و وستعىِ اإلصالحات كذلؾ بتعٓزز
دور هجمس الهىافسة فْ هجاؿ التصدي لمههارسات قضآا الهىافسة فضال عف تدعٓـ 

الهخمة بقواعد الهىافسة وذلؾ بدعـ الصالحٓات الهوكولة إلًٓ خاصة بعىواف االستشارة 
ر بعض الجواىب اإلجرائٓة فْ  الوجوبٓة حوؿ الىصوص التشٓرعٓة فضال عف تطٓو

 .عٓـ حقوؽ الدفاعوتد قضآا الهىافسة
II-7-7  وبالتوازي سٓتجً العهؿ ىحو تكثٓؼ عهمٓات الرقابة عمِ هختمؼ هسالؾ التوٓزع

وهواصمة الحهالت الهشتركة بٓف هختمؼ الهصالح العهوهٓة لمتقمٓص حد اإلهكاف هف 
التجارة الهوآزة وظاٌرة االىتصاب العشوائْ الهخمة بقواعد الهىافسة والهشٍد التجاري 

 . لعاـ بهختمؼ جٍات البالدوكذلؾ األهف ا

II-7-ii األسعار 

II-7-8  ترهْ سٓاسة األسعار الهرسوهة لمفترة القادهة إلِ ضرورة التقمٓص هف ارتفاع هستوى
ات الهعٍودة وذلؾ هف أجؿ  %5التضخـ الذي تجاوز عتبة الػ والرجوع بً إلِ الهستٓو

لمهىتوج تعٓزز التىافسٓة السعٓرة و  الهحافظة عمِ القدرة الشرائٓة لمهواطف هف جٍة
 .الوطىْ هف جٍة أخرى

II-7-9  لمتحكـ فْ تطور األسعار بالتىسٓؽ هع هختمؼ ولتحقٓؽ ٌذي األٌداؼ ستتكثؼ الجٍود
دعـ هستوى العرض الهتعمؽ بالهىتوجات الغذائٓة األطراؼ الهعىٓة وذلؾ هف خالؿ 

األساسٓة وذلؾ بضبط براهج إىتاج خصوصٓة بٓف اإلدارة والهٍىٓٓف فْ القطاع الفالحْ 
تدعٓـ سٓاسة  اعتهاد سٓاسة أسعار فالحٓة تضهف دخال هعقوال لمفالح باإلضافة إلِ هع

قرار برىاهج لتوٓرد بعض الهواد الحساسة  ٓجاد الهوارد الالزهة لٍا وا  الخزف التعدٓمْ وا 
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عىد المزـو لتعدٓؿ السوؽ وتجىب الضغوطات عمِ األسعار خاصة فْ الهواسـ الكبرى 
 .لالستٍالؾ

II-7-11 واصؿ العهؿ الهٓداىْ لهراقبة األسعار لمحد هف الههارسات االحتكآرة وبالتوازي سٓت
د  ر الىظاـ الهعموهاتْ حوؿ التزٓو باإلضافة إلِ الهتابعة الدقٓقة لسٓر السوؽ وتطٓو

جٓة والعالقات هع الهىتجٓف  .واألسعار لتشهؿ بعض الههارسات هثؿ العهمٓات الترٓو
II-7-11 ا عمِ هراعاة الجواىب االجتهاعٓة وفٓها ٓخص تعدٓؿ األسعار سٓتـ الحرص دوه

واإلهكاىات الهالٓة لمفئات هحدودة الدخؿ عىد إقرار أي هراجعة لمتعٓرفات خاصة إذا 
تعمؽ األهر بالهواد األساسٓة وذلؾ لمحفاظ عمِ القدرة الشرائٓة لٍذي الشٓرحة الخصوصٓة 

 .هف الهجتهع

II-7-iii الدعػـ 

II-7-12 ْتقمٓص االىعكاسات السمبٓة لمتوترات  سٓتواصؿ العهؿ بسٓاسة الدعـ باعتبار أٌهٓتٍا ف
 .التضخهٓة عمِ الهقدرة الشرائٓة لمهواطف والهساٌهة فْ تحقٓؽ االستقرار االجتهاعْ

II-7-13 خاصة هع ارتفاع األسعار  وقد كاىت لىفقات الدعـ كمفة باٌضة عمِ هٓزاىٓة الدولة
حكاـ وعمِ ٌذا األساس سٓتكثؼ الجٍد إل. العالهٓة لمهحروقات والهواد األساسٓة

بٍا أكثر ىحو هستحقٍٓا إلضفاء  التصرؼ فْ ٌذي الىوعٓة هف التدخالت العهوهٓة بتصٓو
توجب فْ ٌذا اإلطار اىجاز دراسة هعهقة لهىظوهة  .أكثر ىجاعة عمِ ٌذي الهىظوهة ٓو

الدعـ تأخذ بعٓف االعتبار هختمؼ أبعاد الهوضوع هف الىاحٓة الهالٓة واالجتهاعٓة 
ب الدعـ والتوازىات العاهة وتست أىس بجهمة هف التجارب لمدوؿ الشبٍٓة فْ هجاؿ تصٓو

الت االجتهاعٓة بصفة عاهة  . والتحٓو

II-7-14 ر  وبالتوازي ع العرض وتطٓو سٓتواصؿ العهؿ بهختمؼ ألٓات الهعتهدة هف ذلؾ تىٓو
تىفٓذ البرىاهج الدوري و اإلىتاج الوطىْ والتقمٓص التدٓرجْ هف عدد الهواد الهدعهة 

ض أو هف لمتعدٓؿ التدٓرج ْ ألسعار الهواد الهدعوهة سواء هف الصىدوؽ العاـ لمتعٓو
 .هوازىة الهؤسسات العهوهٓة

II-7-15  ِالهواد الهدعهة تكثٓؼ الرقابة عمِ استعهاؿ وهف جٍة أخرى سٓتواصؿ العهؿ عم
بهختمؼ الهسالؾ وبخاصة تجارة التوٓزع والجهمة وكذلؾ الهطاحف وهصاىع العجٓف 
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ٓزت الىباتْ الهدعـ وذلؾ لتجىب الهبادالت غٓر الهىظهة الغذائْ وهؤّسسات تعمٓب ال
 . والعهمٓات االحتكآرة بعىواف ٌذي الهواد

II-7-iv مسالؾ التوزيع 

II-7-16  ستتركز الجٍود خالؿ الفترة القادهة عمِ استعادة السٓر العادي لهسالؾ التوٓزع الهىظهة
د السوؽ بهختمؼ الهىتجات األساسٓة خاصة ال غذائٓة عبر السٍر عمِ اىتظاهٓة تزٓو

ف الهخزوىات التعدٓمٓة واإلستراتٓجٓة لمهواد  وهراقبة وتكثٓؼ عهمٓات الرقابة وكذلؾ تكٓو
 .الحساسة وكثٓرة االستٍالؾ

II-7-17  د البالد بهختمؼ كها سٓتركز العهؿ عمِ هواصمة الجٍود الراهٓة إلِ ضهاف تزٓو
 :الهىتجات هف خالؿ

  بالهالٓة والفالحة والصىاعة والتجارة اإلسراع بإصدار القرار الهشترؾ هف الوزراء الهكمفٓف
الذي ٓضبط قائهة الهىتجات الهعىٓة بالهخزوىات التعدٓمٓة وحجـ تمؾ الهىتجات وطٓرقة 

مٍا والتصرؼ فٍٓا ىٍا وتهٓو  .تكٓو

  تفعٓؿ دور الهجاهع الهٍىٓة الهشتركة هف اجؿ الهٓزد هف التىسٓؽ فْ هستوى اإلىتاج
ؽ خاصة بالىسبة لمخضر والغال ؿ والمحـو واأللباف وهىتجات الدواجف هع توظٓؼ والتسٓو

الت الالزهة لالضطالع  ا بالخبرات والتهٓو الوسائؿ الهتاحة لٍذي الهجاهع وتعٓزز دوٌر
بالدور التعدٓمْ الٍاـ، هها ٓتطمب هراجعة جذٓرة لتىظٓـ تدخالت الهجاهع فْ هجاؿ تعدٓؿ 

ا  السوؽ وعالقتٍا هع أجٍزة الدولة ذات الصمة سواء كاىت الوزارة الهكمفة بالتجارة أو غٌٓر
 .هف الهؤسسات العهوهٓة وذلؾ بإصدار القرار السالؼ الذكر

  هواصمة اإلعداد الهحكـ لمهواسـ االستٍالكٓة الكبرى بالتىسٓؽ والتعاوف هع هختمؼ الٍٓاكؿ
 . العهوهٓة والهىظهات الهٍىٓة والحرص عمِ توفٓر الحاجٓات االستٍالكٓة بصفة هبكرة

II-7-18  اصؿ العهؿ عمِ دعـ التشاور والتىسٓؽ بٓف هختمؼ الهتدخمٓف فْ القطاع وسٓتو
واألطراؼ الهسؤولة لهواجٍة عهمٓات الهضاربة واإلخالؿ بالسٓر العادي لمسوؽ 
ر ىظاـ اإلعالـ والهتابعة  ؽ هسالؾ التوٓزع غٓر القاىوىٓة وكذلؾ تطٓو باإلضافة إلِ تطٓو

العرض والطمب لتفادي هختمؼ  واالستشراؼ حوؿ هسالؾ التوٓزع لرصد تطور
 . الضغوطات واتخاذ ها ٓتعٓف فْ اإلباف خاصة فْ الهواسـ االستٍالكٓة الكبرى
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II-7-19  كها ستتكثؼ الجٍود لمحد هف ظاٌرة التٍرب وتوسع السوؽ السوداء خاصة فٓها ٓتعمؽ
ة جدر التذكٓر فْ ٌذا اإلطار بأف حصة بٓوعات . بتجارة التبغ والهحروقات واألدٓو ٓو

مٓة )حسب آخر دراسة لمسوؽ  %29السوداء هف هادة التبغ قد ارتفعت بىسبة  السوؽ جٓو
، هها ىتج عىً %10هقابؿ ىسبة هتعارؼ عمٍٓا باألسواؽ الخارجّٓة ال تتجاوز ( 2012

 .د ـ 290اىعكاس سمبْ هباشر عمِ عائدات هٓزاىٓة الدولة بحوالْ 

II-7-21  وبالتوازي سٓتواصؿ تأٌٓؿ هختمؼ هسالؾ التوٓزع وبخاصة هسالؾ توٓزع الهىتجات
الفالحٓة هف أجؿ توفٓر شبكة عصٓرة هف األسواؽ تخدـ هصالح هختمؼ الهتدخمٓف فْ 
القطاع هف خالؿ الشروع فْ إحداث القاعدة التجآرة لمهواد الطازجة لتوىس الكبرى 

وسعٓا . التسهٓة األصمٓة فْ السوؽ الداخمٓةحفز العهؿ ضهف االستغالؿ تحت وكذلؾ 
دفع االستثهار والتشغٓؿ فْ القطاع التجاري فإىً سٓتـ و  تعصٓر الىشاط التجاريإلِ 

اإلسراع فْ دراسة الهطالب الهودعة والهتعمقة بتركٓز هساحات تجآرة كبرى واالستجابة 
ىابؿ وبىزرت لٍا بهىطقة توىس الكبرى وهىطقة الساحؿ ووالٓات صفاقس وقابس و 

والقٓرواف وقفصة وكذلؾ الىظر فْ هىح اهتٓاز لهف اختار بعث هشآرع فْ الجٍات 
 .الداخمٓة وخاصة الحدودٓة هىٍا والتْ ظمت هحروهة هف تجٍٓزات تجآرة عصٓرة

II-7-21  ر القطاع التجاري سٓتـ العهؿ عمِ هٓزد وباعتبار دور التجارة االلكتروىٓة فْ تطٓو
ٓع التجارة اإللكتروىٓة هع التركٓز عمِ التجارة بٓف التحسٓس بأٌهٓة بعث هشار 

الهؤسسات هف خالؿ الحث عمِ خمؽ هىصات وأسواؽ إلكتروىٓة توىسٓة ووضع 
إستراتٓجٓة لمىٍوض باالقتصاد الالهادي باعتباري سٓهثؿ الركٓزة األساسٓة لهىواؿ التىهٓة 

ة الوطىٓة لمتجارة فْ بالدىا خالؿ السىوات القادهة إضافة إلِ تفعٓؿ ىشاط المجى
اإللكتروىٓة هف خالؿ وضع أجىدة واضحة الجتهاعاتٍا ووضع لوحة قٓادة لهتابعة 
القطاع وهؤشرات تساعد عمِ تقٓٓـ اإلجراءات وهٓزد تشٓرؾ القطاع الخاص فْ ذلؾ 

ؽ الشبكْ لحهآة كافة األطراؼ الهتدخمة  .ووضع اإلطار القاىوىْ الخاص بالتسٓو

II-7-v مؾ الجودة وحماية المستي 

II-7-22  تعد ثقافة الجودة واالستٍالؾ هف الثوابت الجدٓدة لسٓاسة حهآة الهستٍمؾ بٍدؼ إرساء
ر جاىب  ىهط جدٓد هف السموؾ االستٍالكْ ٓقـو عمِ هٓزد هف االتزاف والوعْ وتطٓو
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ر  الدفاع الذاتْ لدى الهستٍمؾ وتدعٓـ آلٓات حهآتً فْ ىفس الوقت هف خالؿ تطٓو
 .لهواكبة الهستجدات وأفضؿ الههارسات العالهٓةي بٍا العهؿ التشآرع والتراتٓب الجار 

II-7-23  ر هقآٓس السالهة الوطىٓة وعمِ ٌذا أساس سٓتواصؿ دعـ البىٓة التحتٓة لمجودة وتطٓو
هف خالؿ تعٓزز دور الٍٓاكؿ الهعىٓة بالهساىدة والهراقبة والبحث فْ ٌذا الهجاؿ بهىح 

ؿ دور الوكالة الوطىٓة لمهترولوجٓا صالحٓات أوسع لمهعٍد الوطىْ لالستٍالؾ وتفعٓ
وكذلؾ تكثٓؼ عهمٓات الهراقبة خاصة عمِ الهستوى الجٍوي وتىهٓة ىظـ الرقابة الذاتٓة 
واإلىذار الهبكر صمب الهؤسسات الوطىٓة الهىتجة وكذلؾ تعهٓـ ٌذي الىظـ فْ هستوى 

 . التوٓزع
II-7-24 سٓة لمهستٍمؾ وفْ هجاؿ حهآة الهستٍمؾ سٓتـ العهؿ عمِ تكٓرس الحقوؽ األسا

الهتهثمة فْ الضهاف واإلعالـ لمحد هف األضرار التْ ٓهكف أف تمحؽ بً هف خالؿ هٓزد 
تفعٓؿ دور الهجمس الوطىْ لحهآة الهستٍمؾ االستشاري فْ الهسائؿ ذات الصمة 

الضهاف والتشجٓع عمِ استٍالؾ الهىتوج التوىسْ وترشٓد  بهصمحة الهستٍمؾ عمِ غرار
ِ دعـ دور هىظهة الدفاع عف الهستٍمؾ بهىحٍا حؽ التقاضْ االستٍالؾ إضافة إل

ر  وتبسٓط اإلجراءات القضائٓة الهتعمقة بالىزاعات فْ هجاؿ االستٍالؾ فضال عف تطٓو
ر التشٓرعات والتراتٓب ذات العالقة لضهاف  اإلعالـ واإلرشاد الهوجً لمهستٍمؾ وتطٓو

إصدار هشروعْ قاىوىٓف  هستوى عاؿ لحهآة الهستٍمؾ خاصة هف خالؿ العهؿ عمِ
 .ٓتعمقاف بالسالهة الصحٓة لمغذاء وبسالهة الهىتجات الصىاعٓة
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II.8  الثامفالبػاب 

  السياسة المالية
II-8-1  تضطمع السٓاسة الهالٓة بدور هحوري فْ تىشٓط الحركة االقتصادٓة وتجسٓد االىطالقة

الهرجّوة لهسار الىهّو والتىهٓة الشاهمة والهتوازىة خالؿ ٌذي الهرحمة التْ تتسـ بطابعٍا 
ف الوطىْ والدولْاالىتقالْ وكذل . ؾ ببروز تطّورات ظرفٓة غٓر هالئهة عمِ الهستٓو

وتطمبت ٌذي التطورات تكثٓؼ الجٍود هف أجؿ استعادة الثقة فْ االقتصاد وذلؾ هف 
ؿ الهىاسب  خالؿ تأهٓف االستقرار الهالْ والىقدي بفضؿ التعدٓؿ الهحكـ لمسٓولة والتهٓو

 . لألعواف االقتصادٓٓف
II-8-2 بالٓزادة الٍاهة فْ  2012تسهت السٓاسات الهالٓة الهتبعة فْ سىة وهف ٌذا الهىطمؽ ا

ات الثورة التوىسٓة كها  ىفقات هٓزاىٓة الدولة بهقتضِ قاىوف الهالٓة التكهٓمْ طبقا ألولٓو
تـ إعتهاد هفتاح جدٓد لتوٓزع ىفقات التىهٓة بٓف الجٍات والهىاطؽ بها ٓعكس الحاجٓات 

ّهت برهجة إىجاز هشآرع استثهار عهوهْ إضافٓة وتبعا لذلؾ ت. الحقٓقٓة لكؿ جٍة
بالجٍات الداخمٓة وهساىدة براهج التشغٓؿ والسكف االجتهاعْ والهحافظة عمِ تدخالت 
. هىظوهة دعـ الهحروقات والهواد األساسٓة والترفٓع فْ اإلعاىات لفائدة العائالت الهعوزة

حفز الىشاط االقتصادي  وتركزت األحكاـ الجبائٓة لقاىوف الهالٓة التكهٓمْ عمِ
الهؤسسات و واالستثهار خاصة بالجٍات الداخمٓة وتخفٓؼ الضغوط عمِ األىشطة 
 . الهتضررة هف التطورات الهسجمة واعتهاد إجراءات خاصة بالهصالحة الجبائٓة

II-8-3  وبالتوازي تواصؿ تىفٓذ اإلصالحات الهتعمقة بإرساء هىظوهة التصرؼ فْ الهٓزاىٓة
ت فرؽ العهؿ الهعىٓة هىشور القدرة عمِ األداء لمسٓاسات حسب األٌداؼ حٓث أعدّ 

والهصادقة  2013العهوهٓة الذي تـّ إصداري بالتوازي هع هىشور إعداد هٓزاىٓة الدولة لسىة 
وتىظٓـ  عمِ البروتوكوؿ التجٓربْ والشروع فْ إعداد األدلة الهىٍجٓة لمتجارب الىهوذجٓة

ىْ لفائدة ىواب الهجمس   .التأسٓسْٓـو تكٓو
II-8-4  كها تـّ اتباع سٓاسة ىقدٓة ىشٓطة قصد التعاهؿ هع هتطمبات الظرؼ الذي اتسـ

باالرتفاع الىسبْ لهؤشر األسعار وىقص السٓولة لدى هؤسسات القرض وتزآد الضغوط 
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فْ وضع  2011وقد شرع البىؾ الهركزي هىذ هاي . عمِ التوازىات الهالٓة الجهمٓة
د إعداد االرضٓة الهالئهة إلعتهاد سٓاسة ىقدٓة تستٍدؼ هىظوهة لمتحمٓؿ والتوقعات قص

 .التضخـ فْ الهستقبؿ
II-8-5  وفْ ىفس السٓاؽ ساٌهت سٓاسة الصرؼ الهرىة فْ الهحافظة عمِ استقرار سعر

  .الصرؼ الحقٓقْ لمدٓىار بها ٓهكف هف دعـ تىافسٓة الهىتجات الوطىٓة
II-8-6 ؿ وعمِ هستوى القطاع الهصرفْ ترّكزت الجٍود عمِ تعٓزز د ور البىوؾ فْ تهٓو

ؿ خارجْ تـّ  الىشاط االقتصادي هف خالؿ تعٓزز قدراتٍا الهالٓة وتعبئة هوارد تهٓو
ؿ االستثهار الخاص فْ هختمؼ القطاعات وهساىدة  وضعٍا عمِ ذهة البىوؾ لتهٓو

كها تـّ تبعا لمتقٓٓهات الهىجزة لموضعٓة الهالٓة . الهؤسسات الهتضررة هف الظرؼ الحالْ
سٓـ الٓزادة فْ الهوارد الذاتٓة لمشركة التوىسٓة لمبىؾ بها ٓتالءـ وهعآٓر لمبىوؾ تج

التصرؼ الحذر إلِ جاىب التعّهؽ فْ دراسة إشكالٓات الهدٓوىٓة البىكٓة السٓها بالىسبة 
لمقطاع السٓاحْ والقطاع الفالحْ وكذلؾ تىفٓذ التراتٓب الهتعمقة بتركٓز قواعد الحوكهة 

 . فْ القطاع البىكْ
II-8-7 تـ إصدار هىشور بخصوص هعآٓر التصرؼ الحذر ٍٓدؼ إلِ تعٓزز الصالبة ا كه

ف هدخرات  الهالٓة لهؤسسات القرض هع تضٓٓؽ هعآٓر توٓزع الهخاطر ودٓهوهة تكٓو
جهاعٓة عمِ الدٓوف غٓر الهصىفة هف قبؿ هؤسسات القرض باإلضافة إلِ سف 

 .هعآٓرعقوبات تأدٓبٓة وهالٓة لمهؤسسات التْ ال تحتـر ٌذي ال
II-8-8  وتـ إصدار هىشور ٍٓدؼ إلِ ترشٓد اإلستٍالؾ هف خالؿ توسٓع هجاؿ الخصـ

اإلجباري لٓشهؿ إضافة إلِ ودائع الحرفاء ىسبة هف الٓزادة الهسجمة هقارىة لهوفِ 
 .فْ قائهة قروض اإلستٍالؾ باستثىاء قروض السكف 2012سبتهبر 

II-8-9 عهؿ الفعمْ والذي تجسد فْ وفْ ىفس السٓاؽ دخؿ صىدوؽ الودائع واألهاىات حٓز ال
هساٌهتً فْ إحداث صىادٓؽ استثهآرة جدٓدة فْ إطار شراكة هع هستثهٓرف 

كها تواصؿ تىفٓذ اإلصالحات  .هؤسساتٓٓف وهؤسسات استثهآرة ذات كفاءة عالٓة
ؿ الصغٓر هف خالؿ اعتهاد اإلطار التشٓرعْ والتىظٓهْ  الهتعمقة بتطور ىشاط التهٓو

ر الخدهات الهالٓة الهسداة ألصحاب الدخؿ الضعٓؼ السٓها  الجدٓد والراهْ إلِ تطٓو
ؿ الصغٓر وااللتزاـ بقواعد التصرؼ السمٓـ  .إحداث هؤسسات التهٓو

II-8-11 بىسؽ إٓجابْ ىسبٓا حٓث عرفت هؤشرات البورصة ىسقا  وتطّور ىشاط السوؽ الهالٓة
. سات الهدرجةتصاعدٓا رغـ التطورات الظرفٓة الهسجمة وتراجع الىتائج الهالٓة لمهؤس



  السياسة المالية; الباب الثامف   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

159 

ىتظر أف تشٍد السوؽ الهالٓة حركٓة جدٓدة هف خالؿ برهجة فتح رأس هاؿ الهؤسسات  ٓو
دراجٍا بالبورصة إضافة إلِ تىاهْ تطور  الهصادرة وبعض الهؤسسات العهوهٓة وا 
اإلصدارات الرقاعٓة بالعالقة هع إصدارات رقاع الخٓزىة والقروض الرقاعٓة لهؤسسات 

 . القرض
II-8-11 سٓاسة تىشٓط الحركة االقتصادٓة هراجعة اإلطار التشٓرعْ فْ اتجاي  كها تـّ ضهف

ر تدخالت صىادٓؽ  تدعٓـ ىشاط شركات االستثهار ذات رأس هاؿ تىهٓة وتطٓو
 . االستثهار التْ ٓتوّقع أف تسٍـ بأكثر فاعمّٓة فْ دفع الهبادرة واالستثهار الخاص

II-8-12  ع بىسؽ هدعـ بفضؿ استرجاع ىشاط التأهٓف بتطور رقـ أعهاؿ القطا اتسـهف جٍتً و
ىسؽ اكتتابات عقود التأهٓف بعد تحسف الوضع االقتصادي واالجتهاعْ العاـ فٓها ٓتوقع 

ضات الهدفوعة ىتٓجة األضرار الٍاهة لمحوادث الهسجمة عمها وأىً . ارتفاع قٓهة التعٓو
رة تواصؿ جبر األضرار الىاتجة عف االضطرابات والتحركات الشعبٓة التْ صاحبت الثو 

التوىسٓة عمِ حساب هوارد صىدوؽ ضهاف الهؤهف لٍـ طبقا لمشروط واإلجراءات الواردة 
دعـ  2012كها تـّ ضهف قاىوف الهالٓة التكهٓمْ لسىة . 2011لسىة  40بالهرسـو عدد 

ؿ  ا رافدا ٌاها لالدخار الطٓو الحوافز الجبائٓة بعىواف عقود التأهٓف عمِ الحٓاة باعتباٌر
 .األهد

II-8-13  ات الجدٓدة لمهرحمة  2013لسىة سٓاسات الهالٓة الهرسوهة تىصٍر الو ضهف األولٓو
ر ٌٓكمة  القادهة السٓها استعادة الىسؽ االعتٓادي لمىهّو واستحثاث االستثهار وتطٓو
ة بٓف الجٍات هع  االقتصاد بها ٓهكف هف تكثٓؼ إحداثات الشغؿ وتقمٓص الفوارؽ التىهٓو

 . سالهة التوازىات الهالٓة الجهمٓةدعـ هقوهات التىافسٓة والهحافظة عمِ 
II-8-14  وسٓتواصؿ فْ ٌذا السٓاؽ تعٓزز ىجاعة السٓاسات الهالٓة وتأهٓف هواكبتٍا لهتطمبات

وستتركز الجٍود . تىشٓط الحركة االقتصادٓة وتدعٓـ الثقة فْ هىاخ األعهاؿ واالستثهار
فْ  بالخصوص عمِ هواصمة إصالح هىظوهة الجبآة فْ اتجاي تحقٓؽ عدالة أكبر

توٓزع العبء الجبائْ هع الهحافظة عمِ الدور التحفٓزي لمجبآة وهٓزد تبسٓط اإلجراءات 
كها سٓتواصؿ تعٓزز فاعمٓة سٓاسة الهالٓة العهوهٓة هف خالؿ التوظٓؼ . الجبائٓة

الهحكـ العتهادات هٓزاىٓة التىهٓة وتوٓزعٍا عمِ الجٍات والهىاطؽ وفقا لهفاتٓح 
ٓات تحقٓؽ التوازف وشهولٓة التىهٓة إلِ جاىب هواصمة تىفٓذ هوضوعٓة تستىد إلِ أولو 

االصالحات الهتعمقة باإلرساء التدٓرجْ لهىظوهة التصرؼ فْ الهٓزاىٓة حسب 
 . األٌداؼ
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II-8-15  ا فْ تعدٓؿ وبالتوازي ستتركز الجٍود عمِ إحكاـ قٓادة السٓاسة الىقدٓة وتفعٓؿ دوٌر
ؿ السمٓـ لالقتصاد هف خال ؿ تفعٓؿ آلٓات السٓاسة الىقدٓة وتىفٓذ السٓولة وضهاف التهٓو

اإلصالحات الهتعمقة باعتهاد سٓاسة استٍداؼ استقرار األسعار وذلؾ إلِ جاىب 
 . هواصمة اعتهاد سٓاسة صرؼ هرىة ٌدفٍا الهحافظة عمِ القدرة التىافسٓة لالقتصاد

II-8-16  ِؿ القطاع الهصرفْ وسٓحظ بعىآة خاصة بالىظر إلِ دوري الٓرادي فْ توفٓر التهٓو
كها ٓىتظر . الهالئـ وتقدٓـ الخدهات الهصرفٓة الهىاسبة لدفع حركٓة الىشاط االقتصادي

ؿ الجدٓدة خاصة هىٍا شركات االستثهار ذات رأس هاؿ تىهٓة  تفعٓؿ آلٓات التهٓو
ثٓف الجدد والهجاالت الواعدة وذات وصىادٓؽ االستثهار والترفٓع فْ تدخالتٍا لفائدة الباع

ر الهحتوى الهعرفْ الهرتفع إضافة إلِ  ؿ  ىشاطتطٓو بها ٓساعد عمِ  الصغٓرالتهٓو
 . خمؽ هواطف الشغؿ وتىشٓط الحٓاة االقتصادٓة بالجٍات الداخمٓة

II-8-17  ؿ االقتصاد وهف ىاحٓة أخرى سٓتـ العهؿ عمِ دعـ هساٌهة السوؽ الهالٓة فْ تهٓو
اب الهٓزد هف الهؤسسات والهستثهٓرف ىحو السوؽ الهالٓة وتحسٓف الوطىْ عبر استقط

أداء الهتعاهمٓف فْ السوؽ الهالٓة باعتهاد أفضؿ الهىظوهات والهعآٓر الهعهوؿ بٍا فْ 
 . البورصات العالهٓة

II-8-18  ر سوؽ التأهٓف وتحسٓف التغطٓة التأهٓىٓة ببالدىا بها ٓتالءـ والتطور كها سٓتواصؿ تطٓو
وسٓتـّ العهؿ . االقتصادي وتىوع حاجٓات الهؤسسات واألفراد الهرتقب لمىشاط

ر أصىاؼ التأهٓف الٍاهة والتأهٓىات االدخآرة واالختٓآرة التْ  بالخصوص عمِ تطٓو
 . تختزؿ قٓهة هضافة عالٓة فضال عف تدعٓـ القدرات الهالٓة والفىٓة لهؤسسات التأهٓف

II-8-i المالية العمومية 

II-8-19  ستستىد سٓاسة الهالٓة العهوهٓة عمِ رصد االعتهادات الهالٓة الالزهة لتىفٓذ الهشآرع
ر البىٓة األساسٓة  والبراهج العهوهٓة الهدرجة بهىواؿ التىهٓة والهتعمقة أساس بتطٓو
والهرافؽ الجهاعٓة فْ الجٍات ذات األولٓة بها ٓهكف هف توفٓر هحٓط أعهاؿ هىاسب 

هكف هف استغالؿ الهوارد والطاقات الهتوّفرة ٓشجع عمِ الهبادرة واال ستثهار الخاص ٓو
كها ستعىِ الهٓزاىٓة بتحسٓف تدخالت الٍٓاكؿ اإلدآرة وتحسٓف جودة . بٍذي الجٍات

الخدهات هف خالؿ تعٓزز وسائؿ العهؿ وهٓزد العىآة بالهوارد البشٓرة خاصة بالجٍات 
 . الداخمٓة
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II-8-21 بإرساء هىظوهة التصرؼ فْ الهٓزاىٓة حسب  وسٓتواصؿ تىفٓذ اإلصالحات الهتعمقة
األٌداؼ هف خالؿ إعداد هىشور القدرة عمِ األداء لمسٓاسات العهوهٓة فْ إطار إعداد 
الهٓزاىٓات الىهوذجٓة وفؽ الهىظوهة الجدٓدة الذي ٓضبط أسالٓب حوار التصرؼ ودور 

ة ورزىاهة إعداد إطار هختمؼ الهتدخمٓف فْ البراهج العهوهٓة وقواعد إعداد وثائؽ الهٓزاىٓ
القدرة عمِ األداء كها تـ إعداد أهر ٓضبط التسهٓات الىٍائٓة لبراهج الوزارات الىهوذجٓة 

 . هف الدفعتٓف األولِ والثاىٓة
II-8-21  وبالتوازي تّهت الهوافقة عمِ توسٓع التجارب الىهوذجٓة بإضافة وزارات جدٓدة والهصادقة

داد األدلة الهىٍجٓة وهراجعة أىظهة الرقابة عمِ البروتوكوؿ التجٓربْ واإلىطالؽ فْ إع
ىْ لفائدة ىواب الهجمس  تبعا لحاجٓات الهىظوهة الجدٓدة فضال عف تىظٓـ ٓـو تكٓو

 .التأسٓسْ
II-8-22  الدٓف ىشٓطة لمتصرؼ فْ سٓاسة كها سٓتواصؿ تعٓزز سالهة التوازىات الهالٓة باعتهاد

حكاـ تغطٓة هخاطر  ًوتخفٓؼ أعبائلدٓف العهوهْ ٌدفٍا تحسٓف ٌٓكمة ا العهوهْ وا 
ر . الخارجْلدٓف العهوهْ الصرؼ والفائدة بعىواف ا ىتظر فْ ٌذا السٓاؽ تطٓو سوؽ ٓو

ة بها ٓسٍـ فْ استقطاب لتداوؿ ا رقاع الخٓزىة هف خالؿ تىشٓط فْ السوؽ الثاىٓو
  .الهستثهٓرف بها فْ ذلؾ االستثهار األجىبْ فْ الهحفظة

II-8-ii السياسة الجبائية 

II-8-23  جاىفْ دعـ  14هعالجة الوضع االقتصادي واالجتهاعْ بعد ثورة كها تـّ فْ إطار
التشجٓعات الجبائٓة لفائدة االستثهار فْ الهىاطؽ الداخمٓة وهساىدة الهؤسسات الهتضررة 
هف االضطرابات واألحداث الهسجمة بالتهدٓد آجاؿ التصٓرح باألداء وخالصً وتحهؿ 

 .غؿجزء هف األعباء بعىواف الهحافظة عمِ هواطف الش
II-8-24 عمِ الشروع فْ إصالح هىظوهة األداء  2012جٍود سٓاسة الجبآة لسىة  كها تركزت

باعتهاد عدٓد التعدٓالت فْ اتجاي توفٓر الدعـ الهىاسب لمعهؿ التىهوي وتحقٓؽ 
وشهمت . الهصالحة هع الهطالبٓف باألداء بعد اإلخالالت التْ هٓزت الفترة السابقة لمثورة

صوص هٓزد تشجٓع الهبادرة واالستثهار خاصة فْ الجٍات اإلجراءات الجبائٓة بالخ
قرار إعفاءات جبائٓة ٌاهة بٍدؼ استعادة الثقة  الداخمٓة وهساىدة الهؤسسات الهتضررة وا 
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فْ الهىظوهة الجبائٓة والشروع فْ تبسٓط اإلجراءات الجبائٓة والدٓواىٓة فْ إطار تهشْ 
 . تشاركْ

II-8-25  الجبآة هقّوها فعمّٓا لتىافسٓة الهؤسسات الوطىٓة  ؿلجعوسٓتجً العهؿ خالؿ السىة الهقبمة
ر الخدهات الجبائٓة واتباع  إجراءات لدعـ القدرة التىافسٓة لمهؤسسة هف خالؿ هٓزد تطٓو

هىح الهؤسسات الصغرى والهتوسطة الهحدثة خالؿ ال سّٓها  االستثهاروالتشغٓؿ ودفع 
اإلعفاء هف الضٓربة عمِ األرباح لهدة ثالث سىوات ابتداء هف تآرخ دخولٍا  2013سىة 

فْ هدة استعهاؿ شركات استثهار ذات رأس هاؿ تىهٓة لألهواؿ والتهدٓد  حٓز الىشاط
ا والهحددة بػػ   2013إلِ هوفِ جواف  2012دٓسهبر  31الهوضوعة عمِ ذهتٍا الستثهاٌر

االستثهار فْ ظؿ الظروؼ االقتصادٓة الصعبة  وذلؾ فْ إطار هٓزد اإلحاطة بعهمٓات
  .التْ تهر بٍا البالد حالٓا

II-8-26 خاص بالهؤسسات الصغرى والهتوسطة  ىظاـ جبائْ كها تستدعْ الهرحمة القادهة إرساء
ٓكفؿ اىخراطٍا التدٓرجْ فْ شروط السوؽ وتوفٓر إهكاىٓة استفادة الهؤسسات الصغرى 

ا عمِ اعتهاد صٓغ التصرؼ الحدٓثة والهتوسطة هف تطّور هىاخ األعهاؿ وحف ٌز
 .والتعاهؿ تدٓرجٓا وفؽ شروط السوؽ

II-8-27  ٓتسـ هع ذلؾ بضعؼ هستوى االستخالص ٌذا باإلضافة  األداء الحالْغٓر أف ىظاـ
إلِ عدـ احتراـ االلتزاهات الجبائٓة هف هسؾ هحاسبة والخصـ هف الهورد والتصٓرح 

حكاـ بعض التراتٓب ال ضّهف قاىوف الهالٓة، لذا تبالضٓربة ودفعٍا فْ أجاؿ القاىوىٓة
هراجعة طٓرقة توظٓؼ هعمـو الطابع الجبائْ الهستوجب عمِ غرار  استخالص األداء

سحب الخصـ هف الهورد بعىواف األداء عمِ القٓهة و  عمِ بعض الوثائؽ اإلدآرة
هالءهة الحد األدىِ و  الهستوجب عمِ االقتىاءات العهوهٓة %50الهضافة بىسبة 

ة غٓر الهودعة الهىصوص عمًٓ بلم هجمة توظٓؼ بعىواف التصآرح الجبائٓة السىٓو
 بهجمة الضٓربةلمضٓربة الهىصوص عمًٓ األدىِ  هع الحد الحقوؽ واإلجراءات الجبائٓة

 .عمِ الدخؿ والضٓربة عمِ الشركات
II-8-28  وتواصال هع التوجً الثابت ىحو تكٓرس الهساٌهة العادلة فْ الهجٍود الجبائْ حسب

الدخؿ سٓتـّ تخفٓؼ األعباء عمِ الفئات االجتهاعٓة ذات الدخؿ الهحدود وذلؾ بالترفٓع 
فْ السقؼ الهعفِ هف الضٓربة عمِ دخؿ األشخاص باعتبار أف األسقؼ الحالٓة بقٓت 

األطفاؿ عمِ حالٍا هىذ إصدار الهجمة رغـ ارتفاع تكمفة الهعٓشة بعىواف العىآة ب
 . ْ هستوى التعمٓـ العالْالهعاقٓف وتكالٓؼ الدراسة ف
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II-8-29  لهؤسسات صغٓرة أثبتت الدراسات أف ارتفاع عدد اأٌهٓة الىظاـ التقدٓري حٓث وبحكـ
ة تحت ٌذا الىظاـ الحجـ ٓعود فْ جزء هىً إلِ أف التشٓرع الجبائْ فْ توىس  الهىضٓو

ف تحت  ٓتـّ  وعهمٓا. التقدٓري الىظاـ الجبائْٓتضهف إعفاءات هتعددة لفائدة الهىضٓو
تحدٓد األداء التقدٓري بصورة جزافٓة طبقا لبعض الشروط والتْ قد ال تعكس الدخؿ 

و ها هسؾ دفتر حساباتالحقٓقْ الهسجؿ باعتبار عدـ استىادٌا عمِ  اختٓاري أدى  ٌو
هف الخاضعٓف لألداء وأكثر  %60هف قبؿ عدد هتزآد هف األعواف االقتصادٓٓف حوالْ 

حب آلٓة تطبٓؽ الخصـ هف الهورد عمِ الهبالغ سألؼ هستفٓد، لذا تقّرر  400هف 
والخاضعٓف لمضٓربة الهدفوعة هف قبؿ األشخاص الهحققٓف ألرباح الهٍف غٓر التجآرة 

 .عمِ الدخؿ عمِ أساس قاعدة تقدٓٓرة
II-8-31  كها تجدر اإلشارة أىً لدعـ الشفافٓة وهساىدة قواعد الهىافسة الىٓزٍة والتصدي لمتٍرب

هٓزد توضٓح واجبات الهحاسبة لمهطالب باألداء بإقرار واجب  هؿ عمِعالجبائْ سٓقع ال
تقدٓـ لهصالح الجبآة البراهج والهىظوهات والتطبٓقات الفرعٓة الهستعهمة خاصة فْ 
التصرؼ فْ الشراءات والبٓوعات والفوترة والهقابٓض واإلستخالصات والدفوعات 

 .واألصوؿ والهخزوىات

II-8-iii  السياسة النقدية 

II-8-31  ؽ السٓاسٓة الىقدٓة اضطمعت بدور تعدٓمْ ىشٓط فْ فترة ها بعد الثورة فْ اتجاي تطٓو
ؿ الهىاسب  الضغوط عمِ السٓولة وتأهٓف السٓر العادي لهىظوهة الدفوعات والتهٓو

وتواصؿ . لألعواف االقتصادٓٓف خاصة الهؤسسات الهتضررة هف األحداث الهسجمة
بىسبة فائدة هرجعٓة هىخفضة وحصر خالؿ الفترة األولِ هف السىة الحالٓة العهؿ 

الخصـ اإلجباري عمِ اإلٓداعات فْ أدىِ ىسبة وذلؾ بالتوازي هع رصد هوارد ٌاهة 
ؿ فْ السوؽ الىقدٓة كها تواصؿ العهؿ الراهْ إلِ تدعٓـ الٍٓاكؿ الرقابٓة . إلعادة التهٓو

ر القدرات الفىّٓة الهرتبطة بالسٓاسة  الىقدٓة لمبىؾ الهركزي التوىسْ وكذلؾ تطٓو
 .الستٍداؼ التضخـ

II-8-32  بها  ستتركز الجٍود خالؿ السىة القادهة عمِ هٓزد القٓادة الهحكهة لمسٓاسة الىقدٓةو
حفز هراعاة هتطمبات ٓتوافؽ وهتطمبات الهرحمة االىتقالٓة لالقتصاد الوطىْ السٓها 

ات الهرسوهة هع هواصمة الٓ قظة الىشاط االقتصادي وتسٓرع ىسؽ االستثهار وفقا لألولٓو
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باعتبار دقة الوضع االقتصادي وضرورة تأهٓف سالهة التوازىات الهالٓة الداخمٓة وخاصة 
  .الهحافظة عمِ استقرار األسعار

II-8-33  ِر آلٓات قٓادة السٓاسة الىقدٓة هف خالؿ تعٓزز واصمة هوتستىد ٌذي التوجٍات إل تطٓو
ضف والمجوء الهتزآد ٔلٓات السوؽ الهفتوحةىسبة الفائدة  هروىة  اء التىاسؽ والتكاهؿ بٓفوا 

ر. سٓاسة الهالٓة العهوهٓةالسٓاسة الىقدٓة و  القدرات التحمٓمٓة والفىٓة  كها سٓتواصؿ تطٓو
عداد  طار جدٓد إ عتهادحوث والدراسات الىقدٓة والهالٓة وبمورة التقدٓرات الالزهة الالبوا 

هة القطاع استقرار األسعار وكذلؾ تأهٓف سال ؼاستٍدلمسٓاسة الىقدٓة الهوجٍة ال
 .الهصرفْ والهالْ ككؿ

II-8-iv سياسة الصرؼ والتحرير المالي الخارجي 

II-8-34  بطابع الهروىة بها ٓتهاشِ وهتطمبات  2012اتسهت سٓاسة الصرؼ الهتبعة فْ سىة
هساىدة الحركة االقتصادٓة والهحافظة عمِ تىافسٓة الهىتجات الوطىٓة خاصة فْ ظؿ 

ولقد تركزت الجٍود . الضغوط التْ عرفٍا الوضع االقتصادي خالؿ ٌذي السىة
ؿ الخارجْ فْ إطار  بالخصوص عمِ تكثٓؼ الجٍود هف أجؿ تعبئة هوارد التهٓو

دولْ الثىائْ والهتعدد األطراؼ التْ وّفرت أفضؿ الشروط باعتبار الضغوط التعاوف ال
 . الٍاهة الهسجمة فْ السوؽ الهالٓة العالهٓة وتراجع االستثهار الخارجْ الهباشر

II-8-35 سٓاسة سعر هف أجؿ إضفاء هروىة أكبر عمِ  ،وسٓتواصؿ العهؿ خالؿ السىة القادهة
كسابٍا الصرؼ ىشٓط سوؽ ت عمِ ،وتكٓرس قواعد السوؽالصرؼ  فٓها بٓف البىوؾ وا 

 عمِالسٓها الهؤسسات الهصرفٓة هع تهكٓف الهؤسسات  هف العهؽ والدٓىاهٓكٓةا هٓزد
بها هخاطر الصرؼ والفائدة لتغطٓة واستعهاؿ ألٓات الضروٓرة إحكاـ إدارة هوجوداتٍا 

ِ الهستوى ٓهكىٍا هف التوقْ هف تقمبات أسواؽ رؤوس األهواؿ وأسعار الصرؼ عم
 .الدولْ

II-8-36  وبالتوازي، ستتكّثؼ الجٍود هف أجؿ تشجٓع الهؤسسات الوطىٓة وخاصة هىٍا الهؤسسات
ؿ الخارجْ الهىاسبة والعهؿ عمِ تحسٓف  الهصرفٓة عمِ التوجً ىحو تعبئة هوارد التهٓو
مٍا لمحصوؿ عمِ أفضؿ الشروط إلِ جاىب دعوة الهتعاهمٓف هع  تصىٓفٍا بها ٌٓؤ

ٓة إلِ استغالؿ الفرص الهتاحة لتحسٓف تهوقعٍا فْ دورات االىتاج األسواؽ الخارج
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ؽ العالهٓة وربط عالقات شراكة هجدٓة تسهح بتدعٓـ استقطاب  االستثهار والتسٓو
 .الخارجْ وتوجًٍٓ ىحو الهجاالت الواعدة والهجّددة

II-8-37  كها ٓتضهف هشروع إصالح سوؽ الصرؼ صٓاغة إتفاؽ صىاعة السوؽ« Accord de 

Teneurs de Marché sur Devises »  و إتفاؽ بٓف البىوؾ الهتدخمة عمِ سوؽ الصرؼ ٌو
ىتظر أف . ٓضبط شروط التعاهؿ التْ ٓتوجب اإللتزاـ بٍا عىد إىجاز عهمٓات الصرؼ ٓو

ٓسٍـ ٌذا اإلتفاؽ الذي سٓقع التشاور بشأىً هع البىوؾ الهحمٓة فْ هٓزد تعهٓؽ سوؽ 
ٓولة الالزهة لإلقتصاد وعمِ إهتصاص الصرؼ وتدعٓـ قدراتٍا عمِ توفٓر الس

 .الصدهات
II-8-38  وبٍدؼ هٓزد تحسٓف هىظوهة هتابعة وهراقبة سوؽ الصرؼ ٓعتـز البىؾ الهركزي إرساء

هىظوهة هعموهاتٓة بالتعاوف هع وكالة ذات صٓط عالهْ تهكف هف تجهٓع كؿ عهمٓات 
عر صرؼ الصرؼ الهىجزة بٓف البىوؾ بصفة آىٓة هها ٓسهح بهتابعة دقٓقة لتطور س

 .الدٓىار ولمهبالغ التْ ٓقع تداولٍا عمِ السوؽ
II-8-39  وفْ هحور آخر لهشروع إصالح سوؽ الصرؼ سٓعهؿ البىؾ الهركزي عمِ تٓسٓر

دراج آلٓات جدٓدة كفٓمة بتدعٓـ قدرة  شروط تداوؿ أدوات التغطٓة الهعتهدة حالٓا وا 
 .لصرؼ والفائدةالهؤسسات اإلقتصادٓة والهؤسسات الهالٓة عمِ إدارة هخاطر أسعار ا

II-8-v القطاع المصرفي 

II-8-41  تىصٍر إصالحات القطاع الهصرفْ الهرسوهة لمسىة القادهة فْ إطار هواكبة التطّور
ات الجدٓدة السٓها تعٓزز هقوهات التىهٓة  ؿ طبقا لألولٓو الهرتقب لحاجٓات التهٓو

. اعٓةبالجٍات الداخمٓة وتسارع تىفٓذ الهشآرع االستثهآرة وتفعٓؿ اإلستراتٓجٓات القط
ثرائٍا بىواتج بىكٓة جدٓدة هف العىاصر األساسٓة  ّْ بالخدهات الهصرفّٓة وا  كها ٓشّكؿ الرق
لتحسٓف هىاخ األعهاؿ ودعـ القدرة التىافسٓة بها ٓتىاسب هع التطور الهىشود لمىسٓج 

 . االقتصاد الوطىْ واىدهاجً الهتزآد فْ الدورة العالهٓة
II-8-41 ىتظر فْ ٌذا السٓاؽ إٓالء هٓزد ا لعىآة بالقطاع الهصرفْ وتعهٓؽ هسار اإلصالحات ٓو

ر ٌٓكمة ا بها ٓهكف هف تفعٓؿ دوري فْ تعبئة الهوارد الهالٓة لقطاع الراهٓة إلِ تطٓو
حكاـ توظٓفٍا لدفع الحركة االقتصادٓة وتقدٓـ أفضؿ الخدهات البىكٓة الشاهمة  الهىاسبة وا 

ؿ ر صٓغ التهٓو البىكْ بها ٓتىاسب هع التطور  لفائدة الهؤسسات بهختمؼ أصىافٍا وتطٓو
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الىوعْ لمهبادرات الخاصة والهشآرع االستثهآرة السٓها الهساٌهة فْ تىهٓة الجٍات 
ات الوطىٓة  .الداخمٓة وهساعدة الباعثٓف الجدد طبقا لألولٓو

II-8-42  الهالٓة  الصالبة عبر تعٓززالساحة الهصرفٓة  فْ هكاىةالثقة وستتركز الجٍود عمِ دعـ
هحوري  االضطالع بدور ة وفقا ألفضؿ الهعآٓر الدولٓة بها ٓهكىٍا هفكٓالبى هؤسساتلم

ؿ االقتصاد فْ أفضؿ الظروؼ ىتظر فْ ٌذا السٓاؽ هواصمة تعٓزز األسس . فْ تهٓو ٓو
الهالٓة لبىوؾ الساحة هف خالؿ إلتزاهٍا باحتراـ هعآٓر التصرؼ الحذر وتحسٓف 

ف الهدخرات الال  . زهة لتغطٓة الهخاطرهؤشراتٍا الهالٓة السٓها تكٓو
II-8-43  ر عهمٓات تقٓٓـ الهخاطر كها ستتدعـ العىآة بهجاالت الرقابة والتدقٓؽ الداخمْ وتطٓو

بها ٓتٓح اتخاذ اإلجراءات الهىاسبة لمهحافظة عمِ هتاىة القطاع البىكْ وتعٓزز دوري فْ 
ؿ الىشاط االقتصادي ودفع االستثهار اإلجراءات وسٓتـّ فْ ىفس اإلطار تىفٓذ . تهٓو

ر التصرؼ فْ الهؤسسات الهصرفٓة الوطىٓة هف خالؿ  الهتعمقة بقواعد الحوكهة وتطٓو
 .تسٓرع ىسؽ إرساء الهىظوهات البىكٓة الشاهمة

II-8-44  وستتركز الجٍود عمِ تدعٓـ قدراتً الهالٓة السٓها هعالجة هحفظة الدٓوف الهصىفة
ؼ الحذر وتطبٓؽ قواعد واعتهاد صٓغ التصرؼ الحدٓثة وتكٓرس احتراـ هعآٓر التصر 

دراج شروط الختٓار الهدٓٓرف التىفٓذٓٓف الحوكهة والتْ تضهىت بالخصوص إ
إلِ جاىب آالء  الهساٌهٓف طبقا ألفضؿ الههارسات الدولٓة كبارههثّمْ والهتصرفٓف و 

عىآة أكبر بجودة الخدهات البىكٓة ودفع الخدهات البىكٓة ذات القٓهة الهضافة العالٓة 
 .بىؾ عف بعد واالستشارة الهالٓةىقدٓات والكخدهات ال

II-8-45  ؿ  2012وفٓها ٓخّص الصٓرفة اإلسالهٓة، فقد تـّ سىة إرساء ىظاـ جبائْ خاّص بالتهٓو
اإلسالهْ، وفْ ىفس السٓاؽ تواصمت الجٍود ىحو وضع األطر التىظٓهٓة والتشٓرعٓة 

ٓؼ هع هقتضٓات الهالئهة لعهؿ الهصارؼ اإلسالهٓة والحّد هف العوائؽ الضٓربٓة لمتك
فسح الهجاؿ أهاهٍا  العهؿ بٍذا الىظاـ الذي هف شأىً أف ٓوفر هىتجات هالٓة إسالهٓة ٓو

 .لتتداوؿ فْ أسواؽ الهاؿ
II-8-46 جهالْ إٓهّثؿ  ال وتجدر اإلشارة أّىً تتواجد بالساحة الهالٓة التوىسٓة بىكٓف إسالهٓٓف

ظؿ الٍدؼ . هف اجهالْ أصوؿ بىوؾ الساحة %2.5 سواء أصولٍا الهباشر فْ تركٓز ٓو
ٌذي الهىظوهة ٌو تٍٓئة البٓئة القاىوىٓة الهالءهة لمصٓرفة االسالهٓة بها ٓؤّطر ٌذا 
ؿ  هكف هف استغالؿ الفرص الكاهىة التْ ٓتٓحٍا استقطاب االدخار وتهٓو الىشاط ٓو

 .االقتصاد
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II-8-47  ْؿ االساله كها سٓهّكف وضع اطار قاىوىْ لمصكوؾ هف االستفادة هف الٓات التهٓو
ؿ التقمٓدي، واس ؿ جدٓدة داخمٓة وخارجٓة وذلؾ بالتوازي هع التهٓو تٍداؼ هصادر تهٓو

وستشهؿ الصكوؾ جهٓع األطراؼ االقتصادٓة حتِ تهكىٍـ هف استغالؿ الفرص الهتاحة 
ؿ هشآرعٍا لتشهؿ بذلؾ اصدارات الدولة والهؤسسات العهوهٓة والجهاعات  لتهٓو

 .كذلؾ العهوهٓة الهحمٓة والقطاع الخاص
II-8-48  ؿ الصغٓر هف أبرز هحاور اإلصالح لمفترة الهقبمة وذلؾ باعتبار ر التهٓو كها ٓعّد تطٓو

دوري الهباشر فْ تحسٓف هستوى عٓش الفئات ذات الدخؿ الضعٓؼ وهساٌهتً الفعالة 
وفْ ٌذا اإلطار سٓترّكز . فْ إحداث هواطف الشغؿ ودفع الهسار التىهوي بصفة عاهة

ؿ الصغٓر وتأطٓري وتعٓزز أعهاؿ العهؿ عمِ تدعٓـ القدرات الهت احة لىشاط التهٓو
ر الخدهات  الهتابعة والرقابة وفقا لمهعآٓر وأفضؿ الههارسات الدولٓة إضافة الِ تطٓو

ؿ الصغٓر عٍا عبر السهاح بإحداث هؤسسات التهٓو  .الهسداة وتىٓو

II-8-vi  السوؽ المالية 

II-8-49 دخار فْ الهشآرع توّفر السوؽ الهالٓة هجاالت ٌاهة لمتوظٓؼ الهباشر لهوارد اال
ات هدٓوىٓتٍا  االستثهآرة وتوسع ىشاط وحدات االىتاج بها ٓهكف هف تقمٓص هستٓو

ر . فضال عف تغطٓة حاجٓات الدولة هف هوارد االقتراض الداخمْ كها ٓعّد هٓزد تطٓو
واستقطاب االستثهار تحسٓف هىاخ األعهاؿ ل ا أساسٓاىشاط السوؽ الهالٓة التوىسٓة شرط

االقتصاد اىدهاج الهحفظة بها ٓوّفر سىدا إضافٓا لتعٓزز هجاالت الشراكة و الخارجْ فْ 
 . فْ الدورة العالهٓة الوطىْ

II-8-51  ْوهف ٌذا الهىطمؽ سٓتـ تىشٓط السوؽ الهالٓة التوىسٓة بٍدؼ الترفٓع فْ هساٌهتٍا ف
ؿ الوطىْ واألجىبْ بها ٓتالءـ وأٌداؼ استحثاث ىسؽ  تعبئة وتوظٓؼ هوارد التهٓو

ر ىشاط هؤسسات االىتاجاالستثها  . ر وتطٓو
II-8-51  ع عرض األوراؽ الهالٓة وتبعا لذلؾ سٓتواصؿ تحسٓف عهؽ السوؽ الهالٓة وتىٓو

الهعروضة الذي ال ٓزاؿ ٓتسـ بٍٓهىة القطاع الهصرفْ والهالْ وذلؾ هف خالؿ هواصمة 
العهؿ بالحوافز الجبائٓة لفائدة عهمٓات إدراج الهؤسسات بالبورصة وتشجٓع الهؤسسات 

ة فْ إطار براهج التأٌٓؿ والتحدٓث الصىاعْ عمِ تعبئة الراغبة فْ إعادة ٌٓكمتٍا الهالٓ
ؿ هف السوؽ الهالٓة كها ٓىتظر فْ ىفس السٓاؽ دعـ ىشاط السوؽ الهالٓة . هوارد التهٓو
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باعتهاد وذلؾ البدٓمة التْ توّفر هجاال ٌاها إلصدارات الهؤسسات الصغرى والهتوسطة 
تذلٓؿ العقبات الهسجمة وتأهٓف )برىاهج واقعْ الستقطاب الهؤسسات الصغرى والهتوسطة 

ؿ الهباشاىخراط البىوؾ فْ توج  .(رًٓ الهؤسسات ىحو التهٓو
II-8-52  ِقترح لهٓزد تىهٓة الطمب والىٍوض باالدخار الهؤسساتْ العهؿ عم لحد هف ٌٓهىة آو

ؿ االقتصاد هف خالؿ تكٓرس احتراـ هعآٓر التصرؼ الحذر وخمؽ  عمِالبىوؾ  تهٓو
تحسٓف و  ترسٓخ ثقافة االستثهار لدى الهتعاهمٓف بالسوؽ الهالٓةو  ثقافة جدٓدة لدى البىوؾ

 .تىظٓر اإلجراءات هع الهعآٓر الدولٓةو  أداء السوؽ فٓها ٓخص الطمب الهؤسساتْ

II-8-53  ت وسٓتواصؿ خالؿ السىة القادهة تدعٓـ عهمٓات الخوصصة هف خالؿ عهمٓات التفٓو
الهصادرة التْ تستجٓب فْ هساٌهات الدولة ببعض الهؤسسات العهوهٓة والهؤسسات 

و ها سٓسهح بتحسٓف العرض والترفٓع فْ هستوى رأسهمة البورصة  . لمشروط الهطموبة ٌو

II-8-54  ِتكٓرس تفتح السوؽ الهالٓة واىدهاجٍا فْ هحٓطٍا اإلقمٓهْ كها سٓتـ العهؿ أٓضا عم
إبراـ اتفاقٓات التعاوف هع البورصات الهغاربٓة بها ٓسهح باإلدراج  والدولْ هف خالؿ

رقاعٓة  إصداراتاىجاز  إهكاىٓةالتعهؽ فْ دراسة و  لهزدوج لمهؤسسات الراغبة فْ ذلؾا
هٓزد تٓسٓر إجراءات االستثهار فْ و  بالدٓىار هف قبؿ بعض الهؤسسات الهالٓة الدولٓة

 .السوؽ الهالٓة التوىسٓة لفائدة األجاىب
II-8-55  وفْ ىفس اإلطار تتطمب الهرحمة الجدٓدة العهؿ عمِ خمؽ دٓىاهٓكٓة جدٓدة فْ ىشاط

ا فْ التشجٓع عمِ التوظٓؼ فْ السوؽ  هؤسسات التوظٓؼ الجهاعْ باعتبار دوٌر
ؿ . الهالٓة وهساٌهتٍا فْ تأهٓف سٓولة واستقرار السوؽ وسٓسٍـ إحداث آلٓات التهٓو

ألهاىات وكذلؾ التطور الٍاـ فْ ىشاط صىادٓؽ الجدٓدة السٓها هىٍا صىدوؽ الودائع وا
ع صٓغٍا وهجاالت تدخمٍا بها فٍٓا إحداث صىدوؽ استثهاري استراتٓجْ  االستثهار وتىٓو

ؿ ككؿ  . هف خمؽ دٓىاهٓكٓة جدٓدة فْ الساحة الهالٓة وتحسٓف أداء هىظوهة التهٓو
II-8-56  ر اإلطار التشٓرعْ والترتٓبْ طبقا لمهعآٓر وأفضؿ ستوجب ٌذا التوجً هٓزد تطٓو ٓو

ؿ االسالهْ وتٓسٓر  الههارسات عمِ الصعٓد الوطىْ هف ذلؾ تأطٓر هىتجات التهٓو
اإلجراءات الهتعمقة باستقطاب الهوارد الهالٓة الٍاهة والهخصصة لمتوظٓؼ واالستثهار 

 . ٓف اإلقمٓهْ والدولْفْ األدوات الهالٓة عمِ الصعٓد

II-8-57 ع القطاعات االقتصادٓة التْ تىتهْ إلٍٓا  سٓتـضفاء العهؽ الالـز لمسوؽ الهالٓة وإل تىٓو
الشركات الهدرجة بالبورصة واالرتقاء بهؤشرات السوؽ إلِ هستوى هؤشرات أسواؽ 

ضبط برىاهج هشترؾ بٓف وزارتْ الهالٓة والصىاعة وسٓقع العهؿ عمِ ، البمداف الصاعدة
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ٓئة السوؽ الهالٓة وبورصة األوراؽ الهالٓة بتوىس و  التكىولوجٓا والبىؾ الهركزي التوىسْ ٌو
ؿ  بٍدؼ حث الهؤسسات الهقترضة والشركات الهرتبطة بالبىوؾ عمِ توخْ سٓاسة تهٓو

 .هتوازىة هف خالؿ تدعٓـ األهواؿ الذاتٓة والقارة

II-8-58 ِترقٓـ واالستشارة الهالٓة تأطٓر ىشاط وكاالت ال وتفىرض الفترة القادهة العهؿ عم
استئىاسا بهبادئ الهىظهة العالهٓة لٍٓئات أسواؽ الهاؿ والتشٓرعات األوروبٓة واألهٓركٓة 

تدعٓـ استقاللٓة وكاالت الترقٓـ وتفادي و  ضهاف هصداقٓة وجودة طٓرقة التقٓٓـ بٍدؼ
بطة تعٓزز الشفافٓة والتوقٓت الهالئـ لبث الهعموهة الهرتو  وضعٓات تضارب هصالح

تحدٓد هفٍـو االستشارة الهالٓة و  ضهاف سٓرة الهعموهاتباإلضافة إلِ  ٌذا ،بالتقٓٓـ
خضاع الىشاط إلِ وجوب التصٓرح لدى ٌٓئة السوؽ و  وضبط شروط ههارسة الىشاط ا 

 .تأطٓر ىشر الهعموهات الهالٓة لمعهـوو  الهالٓة

II-8-59 ر ىشاط السوؽ الهالٓة إٓالء عىآة أكبر بسٓر ال ا هع كها ٓفترض تطٓو سوؽ وتىظٌٓر
و ها ٓستوجب تعٓزز أداء وكفاءة الهوارد مٍٓاكؿ الهٍىٓة البشٓرة ل الهعآٓر الدولٓة ٌو

ر الهختصة  هعآٓر  هع الحرص عمِ إرساءالهعتهدة الهعموهاتٓة  اتالهىظوهوتطٓو
 . التصرؼ الحذر واإلفصاح الهالْ واعتهاد قواعد الحوكهة

II-8-vii قطاع التأميف 

II-8-61 ر سوؽ التأٓس ر رقـ األعهاؿ عمِ  هٓفرتكز تطٓو تحسٓف الىتائج الفىٓة و هٓزد تطٓو
قٓة  ألصىاؼ التأهٓف الرئٓسٓة خاصة هىٍا تأهٓف السٓارات وتكثٓؼ البراهج التسٓو

ؽ هىتجات التأهٓف . االختٓآرةو الواعدة صىاؼ التأهٓف أل كها ستتواصؿ العىآة بتسٓو
باعتبار الٍواهش تأهٓف القروض والتأهٓف الفالحْ عمِ الحٓاة وتأهٓف الصادرات و 

كها ستتواصؿ العىآة  .الهتاحة لٓزادة االكتتابات وتحسٓف الىتائج الفىٓة الهسجمة
بالىٍوض بهجاالت التأهٓف الصغٓر وأصىاؼ التأهٓف التكافمْ اإلسالهْ باعتبار قابمٓة 

ؽ ٌذي األصىاؼ الجدٓدة  .تسٓو
II-8-61 فترض تحسٓف الطاقة اإلحتفا ظٓة لقطاع التأهٓف وتقمٓص األقساط الهحالة إلِ الخارج ٓو

هٓزد تعٓزز الثقة فْ القدرات الهالٓة والفىٓة لهؤسسات التأهٓف والعهؿ عمِ دعـ هواردٌا 
ف الهدخرات الفىٓة طبقا ل كها ٓتعّٓف فْ ٌذا . الالزهةهعآٓر التصرؼ الحذر الذاتٓة وتكٓو
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لهشتركة عمِ الهستوى الوطىْ أو الهغاربْ التوجً ىحو التغطٓة التأهٓىٓة ا الهجاؿ
 .لمهخاطر الكبرى كتأهٓف أسطوؿ الىقؿ الجوي والىقؿ البحري والتأهٓف العشري لمبىاءات

II-8-62  ِوذلؾ هف  دفع ىشاط التأهٓف قصد هواكبة تسارع ىسؽ الىهو والتىهٓةوسٓتـ العهؿ عم
ٓزز قدراتٍا الهالٓة خالؿ العهؿ عمِ دفع شركات التأهٓف إلِ اإلىدهاج فٓها بٓىٍا لتع

وتعٓزز وتدعٓـ طاقاتٍا اإلحتفاظٓة وتٓسٓر عهمٓة تركٓز أىظهة هعموهات هتطورة 
هجٍودات السمطات العهوهٓة لتوسٓع التغطٓات اإلجبآرة واستغالؿ أهثؿ لتوسٓع 
التغطٓة لتشهؿ الفئات والشركات الغٓر هؤهىة هع توفٓر عرض هتىوع هىف هىتوجات 

 . التأهٓف
II-8-63 عبر التركٓز عمِ هٓزد الىٍوض بجودة خدهات التأهٓف واكتساب ثقة الحرفاء  كها سٓقع

الىٍوض بالتأهٓىات االختٓآرة بخمؽ ثقافة تأهٓىٓة باستعهاؿ التحسٓس واإلرشاد 
ج وتحسٓف عرض خدهات التأهٓف وجودتٍا لهواكبة حاجٓات الحرفاء  واالتصاؿ والترٓو

وتبسٓطٍا لمهستٍمؾ وتسٍٓؿ الشروط والهستفٓدٓف والسعْ ىحو تجدٓد لمهىتوجات 
ر هىتوجات التأهٓف التالٓة  هىتوجات التقاعد التكهٓمْ، )والعقود، ٌذا باالضافة الِ تطٓو

 .(هىتوجات الدخؿ التكهٓمْ، هىتوجات الحٓطة، هىتوجات التأهٓف عمِ الحٓاة الفردي
II-8-64  ف وتىهٓة الكفاءات الهٍىٓة لمهتدخمٓف فْ القطاع وهٓزد كها سٓتـ العهؿ عمِ دعـ التكٓو

حفز الهوارد البشٓرة وذلؾ تحسٓف ىسبة التأطٓر عف طٓرؽ اىتداب الخٓرجٓف الشباف هع 
ؽ عقود التأهٓف هّد القطاع ، و التركٓز عمِ الجاىب الفىْ لإلطارات حتِ ٓتهكىوا هف تسٓو

عداد عقود التأهٓف وتجدٓ ؽ وا  د بالكفاءات الضروٓرة والخبرات التْ تتطمبٍا تقىٓات التسٓو
 .هىتوجات التأهٓف



 

 

III الجزء الثالث 
 السياسات والبرامج القطاعية 
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III.1 اب األوؿػالب 

  قطاعات اإلنتاج

III-1-i  والصيد البحريالفالحة 

III-1-1  بعىآة خاصة حٓث تكاثفت  2012حظْ قطاع الفالحة والصٓد البحري خالؿ سىة
الجٍود فْ إطار ىظرة تشاركٓة شهمت كافة الهتدخمٓف فْ القطاع لدفع ىسؽ ىهوي 

ري وذلؾ وفؽ ها تـ رسهً باإلستراتٓجٓات القطاعٓة الهىجزة والراهٓة باألساس  وتطٓو
ر إلِ هٓزد وفْ ىفس . اإلىتاج وتحسٓف اإلىتاجٓة وتدعٓـ تىافسٓة الهىتوجات تطٓو
الدقٓقة لسٓر الهوسـ الفالحْ ألغمب الهىتوجات بدئا هف  الهتابعة تواصمتاإلطار 

ؽ الهىتوج بالسوؽ الداخمٓة أو الخارجٓة و  تخاذ اإلجراءات تحضٓر الهوسـ إلِ تسٓو ا 
. هىاخٓة الهالئهة التْ هٓزت الهوسـمعواهؿ الأهثؿ ل الالزهة عىد اإلقتضاء إلستغالؿ

هواصمة القطاع لىهوي بالصفة الهرضٓة وتحقٓقً وقد هكىت ٌذي الهجٍودات هف 
د السوؽ الهحمٓة  لىتائج إٓجابٓة عها ٌو هبرهجا بالهٓزاف االقتصادي وهف تأهٓف تزٓو
بالهىتوجات الفالحٓة فْ أحسف الظروؼ وهواجٍة اإلرتفاع التْ شٍدتً أسعار بعض 

 . هىتوجات الفالحٓة فْ فترات قمة اإلىتاجال
III-1-2  الهوسـ الفالحْ، تـ تشكٓؿ لجاف هتابعة قطاعٓة ألغمب الهىتوجات  هتابعةففْ إطار

ة خاصة  مسٓر الطبٓعْ لمهوسـ الفالحْلتأهٓف الظروؼ الهالئهة ل هع إعطاء أولٓو
مِ غرار ع لمهواد األساسٓة وخاصة هىٍا الهساٌهة فْ تعٓزز األهف الغذائْ الوطىْ

عتبارا لتطور األسعار العالهٓة  ....قطاع الحبوب والتهور والحمٓب والطهاطـ وا 
لمهىتوجات الفالحٓة وخاصة لمهدخالت، تـ فْ إطار لجاف هشتركة بٓف اإلدارة 

فْ تكمفة بعض الهواد األساسٓة عمِ غرار الحبوب والحمٓب  ؽوالهٍىة التدقٓ
 -فالحٓف) اعات هصالح كؿ الهعىٓٓف والطهاطـ قصد إٓجاد الحموؿ الهثمِ لهر 

هراجعة سمـ تعٓٓر وقد تـ فْ ٌذا الهجاؿ خاصة ...(. هستٍمكٓف –هصىعٓف 
 .بالىسبة لبقٓة الهواد الفالحٓة والغذائٓة الههكىةوتواصؿ التدقٓؽ فْ الحموؿ الحبوب 
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III-1-3 تحوؿ دوف ٓشكو هىٍا القطاع والتْ التْ  والصعوبات وبالرجوع الِ اإلشكالٓات
ىسؽ ىهوي وفؽ إهكاىٓاتً الحقٓقٓة، شٍدت السىة الجآرة دراسة السبؿ  ودفعتطوري 

ؿ القطاع الفالحْ  الكفٓمة لتفعٓؿ توصٓات الدراسات الهىجزة خاصة فْ هجاؿ تهٓو
وفْ ٌذا السٓاؽ، تـ ادراج إشكاؿ هدٓوىٓة القطاع ضهف . والهجاهع الهٍىٓة الهشتركة
عبر إتخاذ اجراءات هف شأىٍا أف تهكف هف  2012لسىة قاىوف الهالٓة اإلضافْ 

تقمٓص حجـ الهدٓوىٓة ولو جزئٓا إلِ حٓف هٓزد التعهؽ فْ االجراءات العهمٓة لحؿ 
 :وتهثمت ٌذي اإلجراءات فْ. ٌذي الهعضمة ىٍائٓا

 تخمِ عف كاهؿ هبالغ فوائض التأخٓر وىسبة هف هبالغ الفوائض العادٓة الهوظفة عمِ ال
والتْ ال ٓفوؽ هبمغٍا هف حٓث  2011الحٓة الهتحصؿ عمٍٓا إلِ هوفِ دٓسهبر القروض الف

شرة آالؼ دٓىار لمفالح الواحد والتْ أسىدت عمِ إعتهادات هٓزاىٓة الدولة أو عمِ عاألصؿ 
وجدولة الباقْ  قروض خارجٓة هباشرة لفائدة الدولة وذلؾ فْ حدود خهسٓف همٓوف دٓىار

 .سىوات 10 هدة أقصاٌاعمِ 
 تخمِ عف ىسبة هف هبالغ فوائض التأخٓر الهوظفة عمِ القروض الفالحٓة الهتحصؿ لا

والتْ ٓفوؽ هبمغٍا هف حٓث األصؿ عشرة آالؼ دٓىار  2011عمٍٓا إلِ هوفِ دٓسهبر 
والهسىدة عمِ إعتهادات هٓزاىٓة الدولة أو عمِ قروض خارجٓة هباشرة لفائدة الدولة وذلؾ 

 .سىوات 10عمِ هدة أقصاٌا ع جدولة الباقْ ه فْ حدود عشٓرف همٓوف دٓىار

III-1-4  2012وفْ إطار السعْ إلِ حسف إستغالؿ األراضْ الفالحٓة، تواصؿ خالؿ سىة 
تخاذ اإلجراءات الضروٓرة إللالهسىد الدولٓةهتابعة األراضْ  زاـ هقتىٍٓا عمِ ة وا 

ا وفؽ البراهج الهرسوهة عىد اإلقتىاء  ٌر سترجاع التقٓد بإحكاـ إستغاللٍا وتطٓو وا 
غٍا كها شٍدت . البعض هىٍا عىد تسجٓؿ إخالالت أو سوء تصرؼ إلعادة تسٓو

فْ إطار خطة لمىٍوض  يالسكر  المفت إقرار الرجوع إلِ زراعة الجآرة السىة
الفالحْ  لزراعة هف دور ٌاـ عمِ الهستوىوذلؾ لها لٍذي االسكر  بهىظوهة

 .والصىاعْ واإلجتهاعْ
III-1-5  رساء تىهٓة عادلة هتوازىة بأٓضا  2012تهٓزت سىة كها العهؿ عمِ دعـ التشغٓؿ وا 

بٓف الجٍات هف خالؿ توٓزع اإلستثهارات العهوهٓة باإلعتهاد عمِ  التفاوتلمحد هف 
ات الفقر والبطالة والهرافؽ  هقآٓس هوضوعٓة وعمهٓة تأخذ بعٓف اإلعتبار هستٓو

ؾ فْ ىطاؽ ىظرة العهوهٓة والبىٓة األساسٓة لموالٓات وحاجٓاتٍا الحقٓقٓة وذل
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وقد تجسـ ذلؾ هف خالؿ ها تـ . استراتٓجٓة هتكاهمة وهىدهجة تعتهد هقاربة تشاركٓة
إقراري ضهف هٓزاىٓة الدولة التكهٓمٓة لمسىة الجآرة هف هشآرع وهوارد إضافٓة خاصة 
فٓة بالهاء الصالح لمشراب وفْ هجاؿ الغابات وأشغاؿ  د الهىاطؽ الٓر فْ هجاؿ تزٓو

ِ الهٓاي والتربة فضال عف إقرار براهج وهشآرع إضافٓة لبعض الوالٓات الهحافظة عم
ات الجٍات وحاجٓاتٍا   .الهمحةالداخمٓة وذلؾ طبقا ألولٓو

III-1-6 عمِ الهستوى الكهْ، فٓىتظر  أها: 

 2011خالؿ سىة  %9,5 حوالْهقابؿ  %4.1 ىسبة الىهو بحوالْ تطور. 

  2011همٓوف دٓىار خالؿ  1058همٓوف دٓىار هقابؿ  1297اىجاز هبمغ هف االستثهارات ٓىاٌز 
 .هف قبؿ القطاع الخاص %51,6هىٍا حوالْ 

III-1-7  ِهمٓوف قىطار هف الحبوب 22,7 حوالْ إىتاجوتعود ىسبة ىهو القطاع باألساس ال 
ىتاج  (فْ الهوسـ الفارط قىطارهمٓوف  23هقابؿ ) ألؼ طف هف ٓزتوف الٓزت  900وا 
وتحقٓؽ إىتاج هف التهور والمحـو الحهراء ( ألؼ طف فْ الهوسـ الفارط 600هقابؿ )

ألؼ  190هقابؿ عمِ التوالْ )ألؼ طف  232,6و طف ألؼ 190ٓىاٌز عمِ التوالْ 
وذلؾ ىتٓجة العواهؿ الهىاخٓة الهالئهة التْ ( 2011ألؼ طف خالؿ  240,5طف و

 .هٓزت الهوسـ
III-1-8 تطور الٍاـ الِ الدعـ غٓر الهسبوؽ أها عمِ هستوى االستثهارات فٓعود ٌذا ال

لالستثهارات العهوهٓة خاصة فْ الجٍات الداخمٓة حٓث ٓىتظر خاصة هواصمة 
هٓس )أشغاؿ إىجاز السدود التْ ٌْ فْ طور اإلىجاز  سدود الطٓف والهالح والدٓو

الحركة و  (جىدوبة)سدود الكبٓر والهولِ إىجاز استكهاؿ و  (الكاؼ)وسراط ( بىزرت)
اتٓف والحركة والقهقـو ( (بىزرت)والقهقـو  ؿ هٓاي سدود الٓز هواصمة أشغاؿ تحٓو

هٓس وتثمٓث قىاة سجىاف جوهٓف هجردة كها تعمقت اإلىجازات . والطٓف والهالح والدٓو
ة لمحوض السفمْ لوادي هجردة هف  أٓضا بهواصمة أشغاؿ تعصٓر الهىطقة السقٓو

لهرحمة الثاىٓة هف هشروع ٌكتار وهواصمة اىجاز ا 4300والٓة هىوبة عمِ هساحة 
تحسٓف التصرؼ فْ هٓاي واحات الجىوب والذي ٍٓـ والٓات توزر وقبمْ وقابس عمِ 

ٌكتار والهرحمة الرابعة هف هشروع تىهٓة الهىاطؽ الغابٓة بالشهاؿ  7750هساحة 
هواصمة  فضال عف الغربْ وذلؾ بوالٓات بىزرت وباجة وجىدوبة والكاؼ وسمٓاىة

اىٓة هف هشروع تحسٓف الهوارد الطبٓعٓة وذلؾ بوالٓات جىدوبة اىجاز الهرحمة الث
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 . والقصٓرف وهدىٓف

III-1-9  إىجاز هشآرع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة  بهواصمةكها تعمقت االستثهارات أٓضا
اب القٓرواف واستكهاؿ بٍضوالتىهٓة الفالحٓة الهىدهجة ( الهرحمة الثاىٓة)سمٓاىة والٓة ب

 التىهٓة الفالحٓةهشروع الهىدهجة بغزالة جوهٓف ببىزرت و  هشروع التىهٓة الفالحٓة
االىطالؽ فْ هشروع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة فضال عف الهىدهجة بسٓدي بوٓزد 
 .بوالٓتْ القصٓرف والكاؼ

III-1-11  ىسؽ تىفٓذ اإلستراتجٓات والخطط القطاعٓة  ع، فٓىتظر دف2013لسىة  بالىسبةأها
لكفٓمة بهعالجة إشكالٓات القطاع وخاصة هىٍا وتعهٓؽ التفكٓر فْ السبؿ العهمٓة ا

التْ تـ اإلىتٍاء هف الدراسات بشأىٍا عمِ غرار الهدٓوىٓة والٍٓاكؿ الهٍىٓة والشروع 
 . فْ اإلصالحات بها ٓدفع ىسؽ ىهو القطاع

III-1-11  وضع تصورات جدٓدة لتىهٓة القطاع تأخذ بعٓف االعتبار هكاهف القوة كها ٓىتظر
ة تٍدؼ ترتكز  وهواقع الهحدودٓة أساسا عمِ تكٓرس هقاربة هتجددة لمتىهٓة الجٍٓو

الِ رسـ السٓاسات الهالئهة التْ هف شأىٍا أف تساٌـ فْ التقمٓص هف الفوارؽ بٓف 
الجٍات وداخمٍا وذلؾ هف خالؿ االستغالؿ األهثؿ لإلهكاىٓات الطبٓعٓة وخمؽ 

ر كافة الهىظوهات  ر القٓهة ٍٓة وتطو ف هوارد الجٓالتْ هف شأىٍا تثه القطاعٓةوتطٓو
 . الهضافة

III-1-12  ِوبالتالْ فإف هىواؿ التىهٓة لمقطاع الفالحْ لمسىة القادهة سٓرتكز عم: 

 ج الهىتوج حكاـ ترٓو  .تعٓزز األهف الغذائْ وا 
 هٓزد تثهٓف صادرات القطاع عبر إكساب الهىتوج قٓهة إضافٓة. 

 ٌهٓة الالزهةالتصرؼ الهستدٓـ لمهوارد الطبٓعٓة هع إعطاء الجواىب البٓئٓة األ. 

III-1-13  والٍادفة تىفٓذ اإلستراتجٓات القطاعٓة األهف الغذائْ، سٓتواصؿ  تعٓززففْ هجاؿ
 الىٍوض باإلىتاج وتحسٓف اإلىتاجٓة وتدعٓـ تىافسٓة الهىتوجات بالخصوص إلِ هٓزد

ا وتحسٓف ىوعٓة الهىتوجات وهٓزد تثهٓىٍا ٌر وفْ ٌذا اإلطار . عبر دفع ىسؽ تطٓو
فْ ألٓات التْ تهكف هف هٓزد تثهٓف هوارد هىاطؽ اإلىتاج ٓىتظر أف ٓتـ التعهؽ 

ض ر فوا  اء قٓهة هضافة عالٓة بٍذي الجٍات عبر إعداد خطة هتكاهمة لتطٓو
طور هوارد الرزؽ بٍا مٓة بها ٓعزز الحركة اإلقصادٓة ٓو  .الهىظوهات اإلىتاجٓة التحٓو

III-1-14  الرفع هف أداء ِ وخاصة الصغار هىٍـ، سٓتـ العهؿ عمولهٓزد اإلحاطة بالفالحٓف



  قطاعات اإلنتاج; الباب األوؿ   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

177 

ر هضاهٓىً وهىاٌجً لٓتىاسب هع خصائص  الفالحْ اإلرشاد عادة ٌٓكمتً وتطٓو وا 
هع وذلؾ بالتركٓز عمِ الهستغالت ووحدات الصٓد البحري القابمة لمتطور  القطاعات

ة  ر دور الٍٓاكؿ الهٍىٓة اإلستراتٓجٓة لمقطاعاتإعطاء األولٓو ، عالوة عف تطٓو
الهشتركة فْ قطاع الفالحة والصىاعات الغذائٓة وفؽ الهتغٓرات والهجاهع الهٍىٓة 

 . عٓؿ توصٓات الدراسة الهعدة فْ الغرضفاالقتصادٓة الوطىٓة والعالهٓة هف خالؿ ت
III-1-15 هٓزد تعصٓر القطاع، ٓىتظر إعادة دفع البرىاهج الىهوذجْ لتأٌٓؿ الهستغالت  وقصد

ح برىاهج وطىْ ٓشهؿ تأٌٓؿ كافة الفالحٓة والىظر فْ ألٓات العهمٓة لتوسٓعً لٓصب
وفْ ىفس . الهستغالت الفالحٓة لتصبح وحدات عصٓرة ذات جدوى إقتصادٓة

بها ٓٓزد فْ  الهىتجات الفالحٓةتوٓزع  هسالؾاإلطار سٓتواصؿ تىفٓذ برىاهج تأٌٓؿ 
 .ف دخؿ كافة األطراؼ وخاصة الفالحٓفٓتثهٓف الهىتوجات الفالحٓة وتحس

III-1-16 ور القطاع ودفع اإلستثهار بً، ٓىتظر خالؿ السىة القادهة إلِ ضرورة تط وبالرجوع
هٓزد التعهؽ فْ هالئهة آلٓات التشجٓع عمِ اإلستثهار وتعٓزز ىظاـ الحوافز بغٓة 
ترشٓد سموؾ األفراد الفاعمة فْ القطاع فْ اتجاي التصرؼ الهستدٓـ فْ الهوارد 

كب التحوالت الىوعٓة الطبٓعٓة ولألخذ بعٓف اإلعتبار لحاجٓات القطاع لجعمً ٓوا
ؿ وتأهٓف القطاع  والتكىولوجٓة، فضال عف إٓجاد صٓغ عهمٓة هالئهة الشكالٓات تهٓو

 .الفالحْ وفؽ توصٓات الدراسة الهىجزة فْ الغرض

III-1-17  ر الصادرات الفالحٓة، ستشٍد السىة القادهة خاصة هواصمة وفْ هجاؿ تطٓو
. الهىتجات الفالحٓةتحٓرر تبادؿ الهفاوضات هع اإلتحاد األوروبْ بخصوص 

وبالتوازي هع ذلؾ وقصد ضهاف هصالحىا هف ٌذي اإلتفاقٓة، سٓتواصؿ العهؿ عمِ 
ر القطاعات الواعدة هثؿ الهىتوجات البٓولوجٓة والىباتات الطبٓة و   تثهٓفتطٓو

ٓالء والتحكـ فْ الجودة  لألصؿ الهثبتة والتسهٓات الهصدر بٓاىاتالهىتوجات ذات  وا 
لمهواصفات  لمسالهة الصحٓة ولعىصر المؼ والتعمٓب واالهتثاؿالعىآة الالزهة 

ساٌـ فْ الرفع  ىوعٍآصادرات و العزز ٓ بهاالعالهٓة  لهختمؼ  الهضافة ةقٓهالهف ٓو
ىتظر فْ ٌذا االطار أف تمعب الهجاهع الهٍىٓة دورا ٌاها هف  الهىتوجات الهصدرة، ٓو

تأطٓر الهصدٓرف وتىظٓـ خالؿ الهساٌهة فْ تطور صادرات بعض الهىتوجات عبر 
ع الهىتوجات فضال عف اقتحاـ أسواؽ جدٓدة  .الهواسـ وتىٓو

III-1-18  وفٓها ٓتعمؽ بالهوارد الطبٓعٓة، ٓىتظر هواصمة تجسٓـ البراهج والهشآرع الهدرجة
باألساس إلِ ترشٓد اإلستغالؿ األهثؿ لمهوارد  والراهٓةالقطاعٓة  ضهف اإلستراتٓٓجات
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قٓؽ األٌداؼ الهرسوهة حضهاف دٓهوهتٍا بها ٓهكف هف تالطبٓعٓة والهحافظة عمٍٓا و 
 الهائٓة إلِ حدود الهوارد تعبئةىسبة هف رفع ال فْثمة خاصة هفْ ٌذا الهجاؿ والهت

سىة  %16 حدود لترفٓع فْ ىسبة الغطاء الغابْ إلِوا 2016فْ غضوف سىة  % 95
2020. 

III-1-19  أها عمِ الهستوى الكهْ، فٓتضهف هىواؿ التىهٓة لقطاع الفالحة والصٓد البحري
 : التقدٓرات التالٓة 2013خالؿ سىة 

 باألسعار القارة 2012خالؿ سىة  %4,1هقابؿ  %3,1 فْ ىسبة الىهو بحوالْ تطور. 
  لترتفع إلِ ها ٓىاٌز 5.6%تطور االستثهارات فْ قطاع الفالحة والصٓد البحري بىسبة 

 .هف قبؿ القطاع الخاص %57.5هىٍا حوالْ  2012خالؿ  د ـ 1297هقابؿ  د ـ 1370

III-1-21  ِستىد ٌذا التطور فْ الىهو خاصة عم همٓوف قىطار هف الحبوب  21 حوالْ إىتاجٓو
ىتاج  ( ألؼ طف فْ الهوسـ الفارط 900هقابؿ )همٓوف طف هف ٓزتوف الٓزت  1,05وا 

 237,1ألؼ طف و 190وتحقٓؽ إىتاج هف التهور والمحـو الحهراء ٓىاٌز عمِ التوالْ 
 (.الهوسـ الفارطألؼ طف خالؿ  232,6وألؼ طف  190هقابؿ عمِ التوالْ )ألؼ طف 

III-1-21  ِاالستثهارات فسٓرتكز ٌذا التطور عمِ هواصمة تعبئة الهوارد الهائٓة  هستوىأها عم
 %92هقابؿ  2016فْ أفؽ  %95حة عبر استكهاؿ السدود الكبرى لبموغ ىسبة الهتا

ة العهوهٓة لمتقمٓص فْ ىسبة  حالٓا وهواصمة برىاهج تعصٓر وتٍٓئة الهىاطؽ السقٓو
ة جدٓدة وتثهٓف الهٓاي الهعالجة الستغاللٍا لمري  حداث هىاطؽ سقٓو ضٓاع الهٓاي وا 

مٍا  إلِ الهىاطؽ التْ تشٍد طمبا هتزآدا الفالحْ عف طٓرؽ تحسٓف ىوعٓتٍا وتحٓو
عمِ الهوارد الهائٓة فضال عف هواصمة إىجاز هشآرع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة 
دهاج هتساكىْ الغابات والهراعْ فْ الدورة االقتصادٓة واالجتهاعٓة وتحسٓف  وا 
ظروؼ عٓشٍـ وتكثٓؼ أشغاؿ الهحافظة عمِ الهٓاي والتربة وهقاوهة التصحر حتِ 

ب ىسؽ التدٌور الذي تشٍدي الهوارد الطبٓعٓة حٓث ٓىتظر خاصة هواصمة تواك
الذي ٍٓـ والٓات ( الهرحمة الثاىٓة)هشروع تحسٓف التصرؼ فْ الهوارد الطبٓعٓة 

هدىٓف والقصٓرف وجىدوبة وهواصمة إىجاز هشآرع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة بكؿ هف 
بٍضاب القٓرواف والتىهٓة الفالحٓة  والتىهٓة الفالحٓة( الهرحمة الثاىٓة)سمٓاىة 

الهىدهجة بسٓدي بوٓزد فضال عف هشروع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة بوالٓتْ القصٓرف 
 .والكاؼ
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III-1-22 حوالْ أها عمِ هستوى استثهارات القطاع الخاص، فهف الهىتظر أف ٓحقؽ تطورا ب
ور جؿ باالستىاد إلِ تط( 2012خالؿ  د ـ 670هقابؿ ) د ـ 788 لتبمغ حوالْ %17

األىشطة وخاصة هىٍا الري الفالحْ وأالت الفالحٓة وتربٓة الهاشٓة وذلؾ بفضؿ 
وتٓسٓر بعث الهشآرع بالجٍات ورفع  فْ ٌذا الهجاؿ الهسىدةالحوافز واالهتٓازات 

ؿٌا العراقٓؿ التْ قد تعترض إىجاز   .وربط العالقة بٓىٍـ وبٓف هؤسسات التهٓو

III-1-ii الصناعات المعممية 

III-1-23  استرجاع تدٓرجْ لىشاطً وذلؾ  2012شٍد قطاع الصىاعات الهعهمٓة خالؿ سىة
تفاقـ األزهة و سىة ٌذي ال خالؿاالقتصادي العالهْ رغـ تواصؿ توتر الظرؼ 

االقتصادٓة بالبمداف األوروبٓة وذلؾ بفضؿ الجٍود الهتواصمة لمهحافظة عمِ الىسٓج 
ات القٓهة الهضافة العالٓة وخاصة الهتواجد ودعـ كبٓر لبعث الهؤسسات الهجددة وذ

ة تواصؿ ٌذي الجٍود  2013سىة  وستشٍد. هىٍا تمؾ الهتواجدة بهىاطؽ التىهٓة الجٍٓو
ر الىسٓج الصىاعْ و  دعـ هىظوهة عبر هختمؼ البراهج الراهٓة لدعـ وتأٌٓؿ وتطٓو

هجمة ل الهىاخ الهشجع عمِ االستثهار هف خالؿ التوجٍات الجدٓدةهع توفٓر  القٓـ
وبىٓة تحتٓة هطابقة لمهواصفات العالهٓة تستقطب االستثهارات  جٓع االستثهارتش

 .العالهٓة التْ ٌْ فْ بحث هتواصؿ عمِ الهواقع األىسب لالىتصاب
III-1-24 خالؿ هف  دعـ القدرة التىافسٓة لمىسٓج الصىاعْ العهؿ عمِ 2012خالؿ سىة  تواصؿ

وذلؾ  والتشغٓؿ الىهو ودفع ىسؽ العالهٓةو  الهحمٓةالتأقمـ هع الهتغٓرات دعهً عمِ 
 سبتهبرإلِ هوفِ هىذ اىطالقً الذي شٍد التأٌٓؿ الصىاعْ برىاهج هواصمة  عبر

برىاهج تأٌٓؿ بكمفة جهمٓة  4090هؤسسة تهت الهصادقة عمِ  5079اىخراط  2012
استثهارات غٓر هادٓة، بٓىها بمغت جهمة الهىح  د ـ 782هىٍا  د ـ 6842 تقدر بػ

  .د ـ 950
III-1-25  خدهاتٓة  ةهؤسس 262قطاع الخدهات الهتصمة بالصىاعة اىخراط  سجؿتوآزا و

شٍدت آلٓة  كها. د ـ 98.5 همؼ بكمفة جهمٓة تقدر بػ 168 والهصادقة عمِ
ة الهصادقة عمِ  باستثهارات تقدر  همؼ 5638االستثهارات التكىولوجٓة ذات األولٓو

 .خالؿ ىفس الفترة د ـ 281بػ
III-1-26  هؤسسة فْ برىاهج  356فقد اىخرطت  2012أها فْ التسع أشٍر األولِ هف سىة
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وجهمة الهىح  د ـ 389برىاهج بكمفة جهمٓة تقدر بػ  244التأٌٓؿ تهت الهصادقة عمِ 
  .د ـ 56بمغت 

III-1-27  ر وترسٓخا لمتوجً ىحو التجدٓد والتأٌٓؿ كاألداة األجدى لمتىهٓة الهستدٓهة وتطٓو
دعـ جٍود التأٌٓؿ والتجدٓد التكىولوجْ  2013سىة  صؿ خالؿالقدرة التشغٓمٓة سٓتوا

ا فْ البرىاهج الوطىْ لمتأٌٓؿ القطاعات  300واالبتكار بإدراج  هؤسسة إضافٓة سىٓو
 .هع إعطاء عىآة اكبر لمهؤسسات الواعدة وذات القٓهة الهضافة العالٓة

III-1-28  عادة الٍٓكمة الهالٓة لمهؤسسات الهىخرطة ببرىاهج وسعٓا لدعـ الهوارد الهالٓة وا 
الصغرى  هؤسساتالدعـ عمِ  2013سىة التأٌٓؿ الصىاعْ سٓتواصؿ العهؿ خالؿ 

فْ رأس  ؼهشترؾ لمتوظٓالصىدوؽ ال عبر هختمؼ ألٓات الهتواجدة هىٍاوالهتوسطة 
هشآرع إلِ  10ادة الٍٓكمة الهالٓة لػالذي هكف هف إع TAAHIL Investهاؿ تىهٓة 

 .هع بعث آلٓات جدٓدة وهٓزد التىسٓؽ بٓىٍا 2012 سبتهبرهوفِ 
III-1-29  برىاهج هىح  2012تواصؿ خالؿ سىة فْ إطار البحث والتجدٓد بالهؤسسات و

ة  ر هىتوجات  PIRDاالستثهار لمبحوث التىهٓو الهتعمقة بإىجاز الدراسات الالزهة لتطٓو
جدٓدة واىجاز الىهاذج والتجارب التقىٓة الهتعمقة بٍا وكذلؾ التجارب أو ىهاذج إىتاج 

ة  7 الهٓداىٓة واقتىاء التجٍٓزات العمهٓة لمهخابر الالزهة الىجاز هشآرع البحوث التىهٓو
III-1-31  سىة  شٍدتودعها لمقدرة التىافسٓة لمىسٓج االقتصادي باألسواؽ العالهٓة والوطىٓة

 التىافسٓة لمهؤسسات وتسٍٓؿ اقتحاـ األسواؽ اىطالؽ برىاهج تىهٓة القدرة 2012
PECAM ؿ ٓهتد عمِ  أوروهمٓوف  23 بػبهٓزاىٓة تقدر  األوروبْاالتحاد  هف بتهٓو

إلِ هواصمة البرىاهج الوطىْ لمىٍوض بالجودة  ،هف ىاحٓة ،ثالث سىوات ٍٓدؼ
 التحسٓسعبر (  Programme National de Coaching)والبرىاهج الوطىْ لمهواكبة 

ف وتقدٓـ الهساعدة الفىٓة لػ هؤسسة صىاعٓة إلرساء ىظـ التصرؼ فْ  440 والتكٓو
 300 وهواكبة (Marquage CE) الفىٓة األوروبٓة والتشآرعالجودة وتطبٓؽ الهواصفات 

ؽ والتسٓٓر االستراتٓجْ  .هؤسسة لمتحكـ فْ تقىٓات اإلىتاج والتسٓو
III-1-31  تأٌٓؿ البىٓة التحتٓة لمجودة قصد  فْ 2012وقد شرع ٌذا البرىاهج خالؿ سىة

استكهاؿ اإلعداد إلبراـ اتفاقٓة اعتراؼ هتبادؿ هع االتحاد األوروبْ فْ هجاؿ تقٓٓـ 
تعٓزز هع  قطاعْ الهىتجات الكٍربائٓة والهىتجات الهعدة لمبىاء فْالهطابقة 

ْ التجٍٓزات الهخبرّٓة لمٍٓاكؿ الهرشحة لتقٓٓـ الهطابقة عمِ غرار الهركز التقى
لمصىاعات الهٓكاىٓكّٓة والكٍربائّٓة، والهركز التقىْ لهواد البىاء والخزؼ والبمور 



  قطاعات اإلنتاج; الباب األوؿ   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

181 

  .والهخبر الوطىْ لمتحالٓؿ والتجارب
III-1-32 هؤسسة  39الشروع فْ هساىدة  2012ار، تـ إلِ هوفِ شٍر سبتهبر طوفْ ٌذا اإل

كبة ألؼ دٓىار والشروع فْ الهوا 800إلرساء ىظـ التصرؼ فْ الجودة بكمفة تىاٌز 
ألؼ دٓىار باإلضافة إلِ الشروع فْ الهواكبة  780هؤسسة بكمفة تقدر بػ  35 الفىٓة لػ

 . ألؼ دٓىار 480هؤسسة بكمفة تبمغ حوالْ  49غٓر الفىٓة لػ 
III-1-33 التصرؼ فْ الجودة داخؿ الهؤسسات، سجؿ البرىاهج الوطىْ  وفْ إطار إرساء ىظـ

شٍادات  هىٍا عمِ 247هؤسسة تـ حصوؿ  555لمىٍوض بالجودة إرساء ىظـ الجودة بػ
وقد هكىت ٌذي اإلىجازات فْ ترفٓع العدد الجهمْ  .الهطابقة وفؽ الهواصفات الدولٓة
عمِ شٍادات الهطابقة وفؽ ت هؤسسة تحصم 1943عمِ الهستوى الوطىْ إلِ 

مٓة وذلؾ فْ هوفِ  الهواصفات الدولٓة   .2012جٓو
III-1-34  تحسٓف  ـ اىجاز الهرحمة الثاىٓة لبرىاهجإطار التعاوف التوىسْ الٓاباىْ ت فْو

 60الذي هكف فْ هرحمتً األولِ هف اإلحاطة بػاإلىتاجٓة داخؿ الهؤسسات الصىاعّٓة 
هؤسسة والذي أوصِ بتوصٓات هف أٌهٍا بعث هركز  53هؤسسة وفْ هرحمة ثاىٓة بػ

 6دة وسٓتـ تهدٓد البرىاهج له .فىْ ٓعتىْ بتحسٓف اإلىتاجٓة بالهؤسسات االقتصادٓة
 .أشٍر لمتهكف هف إتهاـ األىشطة الهبرهجة وتحقٓؽ األٌداؼ الهرسوهة

III-1-35  وفْ إطار اعتهاد الهواصفات التوىسٓة بمغ عدد ٌذي الهواصفات إلِ هوفِ شٍر
هواصفة هطابقة لمهواصفات العالهٓة أو األوروبٓة بكؿ هف  15573قرابة  2012جواف 

قطاع الصىاعات الكٍربائٓة والهٓكاىٓكٓة والصىاعات الكٓهٓائٓة والصىاعات الغذائٓة 
وصىاعة هواد البىاء والخزؼ والبمور وصىاعة تكىولوجٓات الهعموهات وصىاعة 

اعتهاد هواصمة  2013وسٓتـ خالؿ سىة . الصحة والسالهة والبٓئة والهترولوجٓا
ة  17500وذلؾ باستٍداؼ  هجهوعة هف الهواصفات تغطْ قطاعات ذات أولٓو

 .2014فْ آفاؽ سىة هواصفة هعتهدة 
III-1-36  وهساىدة 2015-2011الوطىٓة لمتقٓٓس  اإلستراتٓجٓةالعهؿ فْ تىفٓذ وسٓتواصؿ 

 تطبٓؽ الهواصفات وهواصمة العهؿ عمِ إبراـ اتفاقٓات اعتراؼ هتبادؿ فْالهؤسسات 
هع البمداف العربٓة فْ هجاؿ اإلشٍاد بالهطابقة باإلضافة إلِ هواصمة هتابعة 

كها . اعتهاد ىشاط اإلشٍاد بهطابقة الهىتجات عمِالهواصفات األوروبٓة والعهؿ 
 .دعـ الٓقظة فْ ها ٓخص الهمكٓة الفكٓرة والصىاعٓة سٓتواصؿ

III-1-37  عدد الهخابر الهعتهدة، وفْ إطار دعـ البىٓة التحتٓة لمهخابر والجودة والرفع هف
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ر الهخابر وىشاط التحالٓؿ والتجارب صمب  2012تواصؿ خالؿ سىة  برىاهج تطٓو
الهراكز الفىٓة والهخبر الهركزي لمتحالٓؿ والتجارب بٍدؼ الوصوؿ إلِ اعتهاد ها 

 .2014هخبرا بهوّفِ سىة  70ٓقارب 
III-1-38 ِوالهتكوف هف  د ـ 30اىجاز الهجهع التقىْ بتوىس بكمفة  سٓتواصؿ العهؿ عم

ولمهركٓزف الفىٓٓف لمصىاعات  الهقرات االجتهاعٓة لمهخبر الهركزي لمتحالٓؿ والتجارب
التْ ستىتصب بالهجهع  لٍذي الٍٓاكؿ اهخبرا تابع 45ػل الغذائٓة ولمكٓهٓاء، باإلضافة

ر هىظوهة الهخابر وتىهٓة تدخالت الهراكز . التقىْ وسٓهّكف ٌذا الهجهع هف تطٓو
ا فْ هجاؿ الٓقظة التكىولوجٓة ورصد الهستجدات عمِ الهستوى العالهْ الفىٓة السٓه

والعهؿ عمِ هٓزد استغالؿ الهزآا التفاضمٓة لهختمؼ الجٍات لدعـ إىتاجٓة القطاع 
  .الصىاعْ ودفع ىهو القطاع

III-1-39  فْ هراجعة  2012وفْ إطار العىآة بهحٓط االستثهار فقد تـ الشروع خالؿ سىة
 2012والتْ هف الهتوقع أف تكوف جاٌزة هع هوفِ سىة  رهجمة تشجٓع االستثها

ر هضهوف حتِ تتحوؿ هف هجمة الهجمة حتِ تواكب هتطمبات التىهٓة و  ٌذي بتطٓو
تعىِ بالتشجٓعات إلِ هجمة تعىِ باالستثهار بجهٓع إبعادي عمِ غرار الضهاىات 

تبسٓط  الههىوحة وقواعد الدخوؿ إلِ السوؽ وفض الىزاعات عالوة عمِ العهؿ عمِ
  .اإلجراءات وتجهٓع الىصوص الهشتتة

III-1-41  التعٓرؼ بألٓات و  ىسؽ إحداث الهؤسسات دعـهجٍود  2012وتواصؿ خالؿ سىة
والحوافز الهشجعة لمقطاع الصىاعْ وتكثٓؼ اإلحاطة بالباعثٓف والهستثهٓرف 
وهساعدتٍـ عمِ تشخٓص الهشآرع الهجددة والواعدة هف خالؿ الهواكبة فْ هختمؼ 
ؿ ودخولً طور اإلىجاز الفعمْ باإلضافة  أطوار إىجاز الهشروع هف الفكرة إلِ التهٓو

رة عمِ استقطاب األىشطة الصىاعٓة ذات القٓهة الهضافة إلِ هواصمة تعٓزز القد
العالٓة والتكىولوجٓا الهتطورة التْ تتأقمـ هع خصوصٓة هىاطؽ االىتصاب حتِ تدعـ 

العىآة بالخصوص  2012وقد تـ خالؿ سىة . دٓىاهٓكٓة التطور والتىهٓة بٍذي الهىاطؽ
ا صعوبات هختمفة  هىٍا الهالٓة والعقآرة بالهشآرع الهتوقفة والتْ ٓعوؽ اىجاٌز

هواصمة تبسٓط اإلجراءات  2013واإلجرائٓة وسٓتواصؿ ٌذا الهجٍود خالؿ سىة 
ٓجاد الحموؿ الهالئهة لدفع االىتصاب  .وا 

III-1-41  باعثٓف الجدد خاصة بالهىاطؽ الداخمٓةالآلٓات الهرافقة  بدعـ 2012وتهٓزت سىة 
دعـ هىظوهة القٓـ وتعٓزز  والتشجٓع عمِ استغالؿ الهٓزة التفاضمٓة لٍذي الجٍات هع
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ىوعٓة الهىتوج باألىشطة التقمٓدٓة لمصىاعة الهعهمٓة كصىاعة الىسٓج والهالبس 
والصىاعات الغذائٓة والصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة وذلؾ قصد الهرور باإلىتاج 

الهشآرع الهحدثة ٌذي رفع هف ىسبة ىجاح لو  .هف الهىاولة إلِ الهىتوج الكاهؿ
هف لمباعثٓف فْ هجاؿ اإلحاطة والهرافقة  ةتحسٓف جودة الخدهات الهسداسٓتواصؿ 

هىظوهة وسٓتواصؿ العهؿ عمِ إرساء ، طرؼ ٌٓاكؿ الهساىدة عمِ الهستوى الجٍوي
 .فْ جهٓع الهجاالتهتكاهمة لإلحاطة بباعثْ الهشآرع تتكوف هف خبراء 

III-1-42 ىطالؽ عبر هىشور اعتهاد اال وفْ إطار دفع بعث الهشآرع الصغرى تـ بعث آلٓة
ؿ الذاتْ لفائدة لمباعثٓف الجدد  ،2011أكتوبر  19 الذي ىص عمِ توفٓر التهٓو

ؿ هشآرعٍـ هف قبؿ البىؾ التوىسْ لمتضاهف  ،الهتحصمٓف عمِ الهوافقة الهبدئٓة لتهٓو
تـ تسدٓد ٌذا القرض هباشرة بعد استكهاؿ خالص األقساط الهتعمقة بخالص قرض  ٓو

سىوات دوف توظٓؼ أي فائض عمِ الهبمغ  5االستثهار وذلؾ خالؿ هدة أقصاٌا 
 .الهسىد

III-1-43  ولهٓزد تدعٓـ ٌذا الهحٓط والقدرة التىافسٓة لمهؤسسة سٓتـ العهؿ عمِ هراجعة
ف حتِ تتجاوب هع هتطمبا ت الهرحمة القادهة لمهؤسسة هع رفع ىسبة هىظوهة التكٓو

هع التشجٓع عمِ إحداث الهشآرع التأطٓر وترسٓخ ثقافة البحث والتجدٓد بٍا 
الصىاعٓة والخدهاتٓة الهشغمة ألصحاب الشٍادات العمٓا عبر تضافر الجٍود بٓف 
ة كهراكز األعهاؿ  ٌٓاكؿ الدعـ واإلٓواء وخاصة هىٍا بهىاطؽ التىهٓة الجٍٓو

ؿ قصد بعث جٓؿ جدٓد هف الهؤسسات الجدٓدة  وهحاضف ٓاكؿ التهٓو الهؤسسات ٌو
 .والتشغٓمْ الرفٓع ذات الهحتوى التكىولوجْ

III-1-44  إقرار  2012وحفاظا عمِ الىسٓج الصىاعْ وعمِ هواطف الشغؿ بً، تـ خالؿ سىة
وتتهثؿ ٌذي ظرفٓة لهساىدة الهؤسسات الصىاعٓة لهواصمة ىشاطٍا إجراءات 

 :اإلجراءات فْ 

 هف هساٌهة األعراؼ فْ الىظاـ القاىوىْ الوطىْ لمضهاف  %50فؿ الدولة بىسبة تك
االجتهاعْ بعىواف األجور الهدفوعة لمعهاؿ الذٓف ٓشهمٍـ إجراء التخفٓض فْ ساعات 

 .العهؿ بثهاىْ ساعات عمِ األقؿ فْ األسبوع بسبب تقمص الىشاط
  ْالوطىْ لمضهاف االجتهاعْ بعىواف تكفؿ الدولة بهساٌهة األعراؼ فْ الىظاـ القاىوى

 .األجور الهدفوعة لمعهاؿ الذٓف تتـ إحالتٍـ عمِ البطالة الفىٓة هف قبؿ ٌذي الهؤسسات
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III-1-45  وقد ورد عمِ أىظار المجىة االستشآرة الهحدثة عمِ هستوى وزارة الصىاعة والهكمفة
، تهت (عاهال 2627)همؼ  14، 2011بإسىاد االهتٓازات الظرفٓة إلِ غآة أكتوبر 

 .عاهؿ 1406همؼ هىٍا تٍـ قرابة  13الهصادقة عمِ 
III-1-46  مشراكة بٓف هىظوهة البحث العمهْ والهؤسسات ل اترسٓخدعها لالستثهار الهجدد و و

ة بكؿ هف الهىستٓر الفجة  بإىجاز األقطا 2012الصىاعٓة تواصؿ خالؿ سىة  التىهٓو
دٓرة وصفاقس وسٓدي ثابت وبرج السوباجة  قابسو  وبىزرت وسوسة وقفصة

ة بكؿ هف الهىستٓر  هىظوهة إىجاز 2013خالؿ سىة  تواصؿسٓو  األقطاب التىهٓو
الفجة وبىزرت وسوسة وقفصة وقابس وباجة وصفاقس وسٓدي ثابت وبرج السدٓرة 

الهىاطؽ الصىاعٓة  وذلؾ بهواصمة تٍٓئةالقصٓرف وسٓدي بوٓزد والكاؼ وهدىٓف و 
حسب الهواصفات العالهٓة حتِ تتهكف هف استقطاب  وتشٓٓد الهحالت الصىاعٓة

تفعٓؿ هىظوهة البحث والتجدٓد  وهف ذات القٓهة التكىولوجٓة العالٓةالهشآرع الهجددة 
 .حتِ تكوف عىصر دٓىاهٓكٓة وتجدٓد لمىسٓج الصىاعْ

III-1-47  ْودعها لٍذي الهىظوهة وسٓتواصؿ العهؿ عمِ تدعٓـ دور الهراكز الفىّٓة الصىاعّٓة ف
بعث هراكز لمهوارد التكىولوجّٓة فْ عّدة أقطاب البحث والتجدٓد هف خالؿ  هىظوهة

االبتكار والتجدٓد التْ ستساٌـ فْ دعـ . سوسة وبىزرتو  الهىستٓر تىهوّٓة بكؿ هف
، باإلضافة صىع الىهاذج لفائدة الهؤسسات هف خالؿالتكىولوجْ وتثهٓف ىتائج البحث 

عمِ إىجاز  والهساعدةٓر التكىولوجْ التطو  هجاؿ تشخٓص واالستشارة فْإلِ ال
 .ٓاهشآرع البحث الهشتركة والهرافقة فْ هٍهات ىقؿ التكىولوج

III-1-48 العهؿ عمِ  2012فقد تواصؿ خالؿ سىة  أها فٓها ٓخص توفٓر الهىاطؽ الصىاعٓة
ف بىٓة تحتٓة صىاعٓة حدٓثة وهطابقة لمهواصفات العالهٓة كفٓمة باستقطاب  تكٓو

شغٓؿ والهحتوى التكىولوجْ الهرتفع وذلؾ بتحٓٓف أٌداؼ استثهارات تجهع بٓف الت
 3035هىطقة صىاعٓة تهسح  101الهخطط الثاىْ عشر وبوضع برىاهج ٓحتوي عمِ 

ة وقد تهت الدراسات الفىٓة لجؿ الهىاطؽ  65ٌؾ هتواجدة  هىٍا بهىاطؽ التىهٓة الجٍٓو
براـ صفقات التزود بالشبكات الخارجٓة هع الهستمزهٓ ف العهوهٓٓف الهبرهجة وا 

هىطقة  24لهختمؼ الهىاطؽ الصىاعٓة باإلضافة إلِ االىطالؽ وهواصمة تٍٓئة 
هىطقة بالجٍات الداخمٓة عالوة عمِ إىجاز األشغاؿ الطوبوغرافٓة  18صىاعٓة هىٍا 

لعّدة هواقع تابعة ألهالؾ الدولة إلحالتٍا لموكالة العقآرة الصىاعٓة  « TPD »الهختمفة 
 .إلىجاز هىاطؽ صىاعٓة
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III-1-49  فستشٍد دفعا ٌاها فْ هجاؿ تٍٓئة الهىاطؽ الصىاعٓة وبىاء الهحالت  2013أّها سىة
الصىاعٓة وذلؾ لالستجابة لمطمبات الهمحة الصادرة عف هختمؼ الجٍات خالؿ 

عداد هٓزاىٓة التىهٓة لسىة  2012د الهٓزاىٓة التكهٓمٓة لسىة جمسات الهقاربة عىد إعدا وا 
2013. 

III-1-51  وعمِ ٌذا األساس، واعتبارا لمتقّدـ الهمحوظ فْ إعداد الدراسات وهمفات طمبات
العروض سٓبمغ عدد الهىاطؽ الصىاعٓة التْ ٌْ بصدد اإلىجاز عف طٓرؽ الوكالة 

 640هىطقة تهسح قرابة  31ىٍا ٌؾ ه 890هىطقة تهسح قرابة  37العقآرة الصىاعٓة 
ة  41.4وتقّدر استثهارات الوكالة فْ ٌذا الباب بحوالْ . ٌؾ بهىاطؽ التىهٓة الجٍٓو

 .د ـ
III-1-51  إعداد الدراسات العقآرة والفىٓة إلىجاز الهىاطؽ  2013كها سٓتواصؿ خالؿ سىة

 .الصىاعٓة
III-1-52  األقطاب أّها القطاع الخاص وشركات الهركبات الصىاعٓة والتكىولوجٓة وشركات

ة فستتواصؿ هجٍوداتٍا الراهٓة إلِ هعاضدة الدولة لتوفٓر األراضْ الهٍٓأة  التىهٓو
 .وحفز االستثهارات فْ الصىاعة والخدهات

III-1-53  وفْ هجاؿ تأٌٓؿ البىٓة األساسٓة بالهىاطؽ الصىاعٓة الهتواجدة بالجٍات الداخمٓة هف
ة صىاعٓة إلِ جاىب هىطق 15الهتوقع أف تىطمؽ أشغاؿ إعادة التٍٓئة بالىسبة لػ
 .د ـ 5.2هواصمة األشغاؿ بهىطقتٓف باستثهارات جهمٓة تقّدر بػ

III-1-54  الشروع فْ تىفٓذ برىاهج وطىْ  2013وعمِ هستوى الهحاّلت الصىاعٓة فستشٍد سىة
مً عف طٓرؽ البرىاهج الجٍوي لمتىهٓة 4لبىاء   .هحاّلت بكؿ والٓة ٓتـّ تهٓو

III-1-55 ْ4.3ىهو قطاع الصىاعات الهعهمٓة  ىسبة هف الهتوقع أف تبمغ :عمِ الهستوى الكه% 
عزى  2012خالؿ سىة  %0.1-هقابؿ  2013سىة  خالؿ سىة الهسجؿ خالؿ تراجع الٓو
خالؿ  8.2%-بىسبة صادرات قطاع الىسٓج والهالبس واألحذٓة  ىهوتراجع إلى 2012
 الهاضٓة خالؿ ىفس الفترة هف السىة % 9 هقابؿ 2012 سىة أشٍر األخٓرة هف اىتسع

خالؿ  %3.7لتبمغ  صادرات قطاع الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة تباطئ ىسؽو 
 2011خالؿ ىفس الفترة هف سىة  %19.4هقابؿ  2012أشٍر األولِ هف سىة  التسع

هف و  .وذلؾ لتراجع الطمب عمِ األسواؽ العالهٓة وتقٍقر تىافسٓة الهؤسسات الوطىٓة
ا  فْ ظؿ تراجع األزهة بالبمداف األوروبٓة الهتوقع أف تستأىؼ هختمؼ القطاعات ىهٌو

 .لٓسجؿ القطاع الىهو الهىتظر
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III-1-56  2017 هقابؿ 2013خالؿ سىة  د ـ 2290أها االستثهارات فهف الهتوقع أف تبمغ قٓهتٍا 
بقطاعْ صىاعات هواد البىاء  الهشآرعوذلؾ لتواصؿ اىجاز  2012خالؿ سىة  د ـ

تواصؿ براهج تأٌٓؿ هصاىع اإلسهىت واستكهاؿ اىجاز هصىع ) والخزؼ والبمور
والصىاعات الكٓهٓائٓة  (وع فْ اىجاز هصىع اإلسهىت بقفصةسهىت قرطاج والشر إ
وهواصمة اىجاز براهج  إلىتاج ثالث الفسفاط الرفٓع 2استكهاؿ اىجاز هشروع الهظٓمة )

 .(التأٌٓؿ البٓئْ لهصاىع الهجهع الكٓهٓائْ التوىسْ

III-1-iii الػصناعات التقميدية 

III-1-57 اىطالقة جدٓدة  2012الصىاعات التقمٓدٓة خالؿ السداسٓة األولِ هف سىة  شٍد قطاع
فْ بمورة الهشآرع وخطط العهؿ لتىفٓذ ها تضهىً برىاهج الحكوهة بخصوص تحٓرر 

رقطاع الهصوغ و   تحسٓف خالؿ هف القطاع تطور لدفع الهوجً الدعـ وتعٓزز تطٓو
 التجدٓد ودعـ الحرفٓة القرى فْ التصرؼ ىظاـ وتحسٓف األولٓة بالهواد الحرفٓٓف تزود

ؿ وآلٓات الجودة وبراهج ف التهٓو  خاصة أجىبٓة هىتجات توٓرد عمِ والقضاء والتكٓو
 .جدٓد شغؿهوطف  5.000 وخمؽ القطاع تىشٓط إعادة هف سٓهكف هها الصٓىٓة

III-1-58  تهٓزت الفترة بتجسٓـ جهمة هف ألٓات لتىفٓذ برىاهج الحكوهة شهمت تدعٓـ هجاالت
ف فْ الصىاعات  ف والتأٌٓؿ فْ القطاع فْ ىطاؽ إعادة ٌٓكمة جٍاز التكٓو التكٓو
ف  التقمٓدٓة حٓث تـ إهضاء اتفاقٓة بٓف وزارة التجارة والصىاعات التقمٓدٓة ووزارة التكٓو

لتىفٓذ برىاهج عهمْ ٍٓدؼ إلِ تأٌٓؿ  2012أوت  الهٍىْ والتشغٓؿ خالؿ شٍر
ر الكفاءات الهٍىٓة لحوالْ  شاب فْ هختمؼ االختصاصات إضافة إلِ  2400وتطٓو

الرفع هف القدرات الهٍىٓة لعدد هف خٓرجْ التعمٓـ العالْ وتوفٓر أكثر الفرص فْ 
ف ع هجاالت التكٓو ف التكهٓمْ وهرافقة الباعثٓف فضال عف تىٓو الهستهر  هجاؿ التكٓو

 .لفائدة الحرفٓٓف العاهمٓف فْ القطاع
III-1-59  ْكها شهمت اإلصالحات قطاع الهصوغ فْ هستوى التوجً ىحو التحٓرر التدٓرج

لمقطاع وذلؾ هف خالؿ إصدار الىصوص القاىوىٓة الهتعمقة بالسهاح بتجهٓع ذٌب 
رد التكسٓر وتوقٓؼ العهؿ بالهعالٓـ الدٓواىٓة الهستوجبة عمِ الذٌب الخالص الهو 
ة لمحرفٓٓف والتجار . لفائدة حرفْٓ الهصوغ فضال عف تجدٓد الغرؼ الوطىٓة والجٍٓو

ٌذا، وتتواصؿ الجٍود الستكهاؿ تجدٓد هجالس الحرؼ فْ هختمؼ الجٍات 
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واالختصاصات إلِ جاىب االىطالؽ فْ أشغاؿ اإلعداد لتىظٓـ ىدوة وطىٓة حوؿ 
مة بتحٓرر القطاع واالىطالؽ قطاع الهصوغ لموقوؼ عمِ الهسائؿ العالقة ذات الص

 . فْ تراتٓب تىظٓـ هىاظرة طابع العرؼ استجابة لطمبات الهٍىة
III-1-61  أها بخصوص تحسٓف تزود الحرفٓٓف بالهواد االولٓة تـ العهؿ فْ ىطاؽ التظاٌرات

ة عمِ توفٓر فضاءات لفائدة الهزودٓف لتقٓربٍـ هف الحرفٓٓف هع  الوطىٓة والجٍٓو
كها تـ وضع تصور . ار الهوظفة عمِ الهواد االولٓةدعوتٍـ لهٓزد ترشٓد األسع

لتحسٓف استغالؿ القرى الحرفٓة الهتواجدة بالجٍات واقتراح سبؿ الرفع هف أدائٍا 
 .وذلؾ لعرضً عمِ جمسة عهؿ وزآرة قادهة

III-1-61  عمِ هستوى إىجاز القرى الحرفٓة، تواصؿ العهؿ عمِ تىفٓذ برىاهج اىجاز القرى
قرى حرفٓة فْ طور  06الجهٍوٓرة عمها وأىً ٓتواجد  الحرفٓة فْ عدد هف والٓات

ف -باجة -الكاؼ -ىابؿ -الدىداف)الىشاط  فْ طور االىجاز  26و (القٓرواف وتطآو
ْ هشآرع عهوهٓة هتواصمة بعىواف سىة  ها ٌو و  2011هوزعة عمِ أغمب الجٍات ٌو

ٓدي بوٓزد وتستور القرى الحرفٓة ببئر الحفْ بس) 2012هدرج بالهٓزاىٓة التكهٓمٓة لسىة 
وهركز الفىوف والحرؼ بىابؿ باإلضافة إلِ اىجاز دراسات الجدوى لكؿ هف القرى 

 .(الهبرهجة بالعال وحاجب العٓوف والوسالتٓة بالقٓرواف
III-1-62  ج الهىتوج التقمٓدي التوىسْ، شٍدت سىة ؽ وترٓو هضاعفة  2012عمِ هستوى تسٓو

الحرفٓة الىاشطة فْ قطاع  الجٍود لدعـ وهؤازرة هشاركة الحرفٓٓف والهؤسسات
ج  الصىاعات التقمٓدٓة وهساعدتٍـ عمِ تجاوز الصعوبات التْ ٓواجٍوىٍا لترٓو

تكثٓؼ تىظٓـ عدٓد الهعارض والتظاٌرات عمِ  2012فتـ خالؿ سىة . هىتوجاتٍـ
جٓة هىٍا تىظٓـ الهعرض الوطىْ  الصعٓدٓف الجٍوي والوطىْ والحهالت الترٓو

، (بقصر الهعارض بالكـر 2012أفٓرؿ  01هارس إلِ  23هف )لمصىاعات التقمٓدٓة 
ج هىتوجات  650شارؾ فًٓ قرابة  د وترٓو حرفْ وهؤسسة حرفٓة وهجهعات تزٓو

الصىاعات التقمٓدٓة، كها تـ تخصٓص أجىحة لمباعثٓف الشباف هف هختمؼ جٍات 
ج هىتوجاتٍـ والتعٓرؼ بأىشطتٍـ وهؤسساتٍـ وتىظٓـ الهعارض  البالد لترٓو

ة   –طبرقة  -زغواف -سوسة  –ىابؿ  –الكاؼ  –صفاقس )والتظاٌرات الجٍٓو
حرفْ وهؤسسة حرفٓة  500، شارؾ بٍا ها ٓفوؽ الػ ...(الهعهورة -توجاف  – الهٍدٓة

جٓة واألٓاـ التجآرة عمها وأف ىٍآة سىة   2012وهجهع؛ إضافة إلِ الحهالت الترٓو
 .ستشٍد تىظٓـ تظاٌرة وطىٓة جدٓدة تخص الزربٓة والهىسوجات التقمٓدٓة
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III-1-63 ٓدٓة حركٓتً حٓث شٍدت ٌذا وقد استعاد االستثهار فْ قطاع الصىاعات التقم
 2135هشروعا ساٌـ فْ إحداث  943تسجٓؿ إحداث  2012السداسٓة األولِ لسىة 

 .2012هوطف شغؿ سىة  5000هوطف شغؿ كها ٓىتظر احداث ها ٓفوؽ 
III-1-64 دوار أسٓتـ تىظٓـ توٓزع  ،2013 هحاور العهؿ الهرسوهة لسىة أها بخصوص

عبر إرساء العهؿ عف طٓرؽ التشبٓؾ  التشاركْالهتدخمٓف فْ صهٓـ العهؿ 
Réseautage  فْ إطار اتفاقٓات شراكة وتعاوف تربط هختمؼ األطراؼ بالهؤسسة

الهشرفة عمِ القطاع وذلؾ بتفعٓؿ دور الٍٓاكؿ الحكوهٓة الهتدخمة فْ القطاع 
وغٓر ( الجاهعة الوطىٓة لمصىاعات وهجالس الحرؼ واألهىاء)والٍٓاكؿ الهٍىٓة 

فْ سٓاؽ تشاركْ وتضاهىْ إلحداث شبكة ( جهعٓات والهجتهع الهدىْال)الحكوهٓة 
 .هساىدة عمِ الهستوى الجٍوي والهحمْ

III-1-65 هجهوعة جدٓدة هف القرى الحرفٓة هوزعة عمِ هختمؼ هىاطؽ  برهجة كها سٓتـ
 .البالد

III-1-66  وفْ هجاؿ البحث والتجدٓد، سٓتـ االىطالؽ فْ تىفٓذ خطة تٍدؼ إلِ تثهٓف وتحسٓف
مٍا إلدراجٍا فْ هىظوهة اإلىتاج  توظٓؼ الخاهات الطبٓعٓة الهتواجدة بالجٍات وتحٓو

عطاءي قٓهة هضافة وتتهحور ٌذي الخطة حوؿ جرد . قصد االرتقاء بجودة الهىتوج وا 
الخاهات والهواد الهحمٓة والهوارد البشٓرة الىاشطة وتىفٓذ برىاهج عهمْ لمرفع هف 

القٓاـ بالتحالٓؿ والتجارب الالزهة لمهواد القدرة التىافسٓة لمهىتوج التقمٓدي هف خالؿ 
األولٓة قصد تحسٓف جودتٍا وضبط هواصفات لٍا وهراجعة طرؽ الصىع فْ اتجاي 
إدخاؿ تقىٓات جدٓدة وعمهٓة لالرتقاء بجودة الهىتوج والضغط عمِ تكمفتً والتركٓز 

هع التأكٓد عمِ  ”Design ”عمِ هتطمبات السوؽ وهٓوالت الهستٍمؾ فْ التصهٓـ
 لمهىتوج، ” Esthétique”والجهالْ  ”Fonctionnel ” الجاىب الوظٓفْ

III-1-67  ،سٓتـ تجسٓـ هكوىات الهىظوهة هف ذلؾ ضبط الهواصفات الفىٓة وفْ هجاؿ الجودة
لمهواد والهعدات والهىتجات ووضع التراتٓب الالزهة لتطبٓقٍا الِ جاىب حهآة 

لفكٓرة والصىاعٓة وتفعٓؿ الهىتوجات التقمٓدٓة فْ ىطاؽ الهحافظة عمِ الهمكٓة ا
 .هجالس الحرؼ واألهىاء وتدعٓـ هراقبة الجودة عىد التوٓرد والتصدٓر

III-1-68  وسعٓا لحهآة هىتوجات الصىاعات التقمٓدٓة التوىسٓة هف الهىافسة غٓر الشرعٓة، ٌذا
قٍا فْ  ستتواصؿ الجٍود لمحد هف ظاٌرة التوٓرد العشوائْ لمهىتوجات التقمٓدٓة وتسٓو

براز الهسالؾ الهو  آزة بٍدؼ العهؿ عمِ تدعٓـ تهوقع الهىتوج التوىسْ فْ السوؽ وا 
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خصوصٓاتً التراثٓة والحضآرة وذلؾ ال سٓها بتوسٓع قائهة الهىتوجات التقمٓدٓة 
الخاضعة لىظاـ كراس شروط عىد التوٓرد وتكثٓؼ هراقبة هسالؾ توٓزع هىتوجات 

 .الصىاعات التقمٓدٓة
III-1-69  ج الهىتوجات  2013وسٓتواصؿ خالؿ سىة ؽ وترٓو هجٍود سبؿ توفٓر فرص تسٓو

هع هضاعفة هجٍود القٓهة الهضافة العالٓة الحرفٓٓف والهؤسسات الحرفٓة ذات 
التأطٓر والهساىدة لالستجابة الِ حاجٓات األسواؽ الهحمٓة والسٓاحٓة والدولٓة هع 
 العهؿ عمِ دفع ىسؽ التصدٓر حٓث تـ برهجة إحداث هراكز لتسٍٓؿ الصادرات
لتىهٓة حجـ وقٓهة الصادرات فْ قطاع الصىاعات التقمٓدٓة بها هف شأىً أف ٓدعـ 
وفر بذلؾ الهٓزد هف فرص إحداث هواطف الشغؿ وفرص االىتصاب  االستثهار ٓو

هوطف شغؿ باعتبار  6.000لمحساب الخاص حٓث ٓىتظر احداث حوالْ ها ٓفوؽ 
ف والتشغٓؿ ؿ والتكٓو  .تدخؿ هختمؼ آلٓات التهٓو

III-1-iv ػة والمناجـالطاق 

III-1-iv-1 الطاقة 

III-1-71  115 سعر الىفطحٓث ٓىتظر أف ٓبمغ هعدؿ الىفط أسعار  تطوربتهٓزت السىة الحالٓة 
 4.3 ة، فْ حٓف ٓىتظر أف ٓشٍد اىخفاضا طفٓفا بىسب2012دوالر لمبرهٓؿ خالؿ سىة 

 .دوالر لمبرهٓؿ 110لٓصؿ إلِ  2013سىة  %
III-1-71  3.6بػ  اتراجعتسجؿ هف الهتوقع أف  لمهوارد الوطىٓة هف الطاقة األولٓة،بالىسبة% 

 6.9 حجـ الهواردحٓث ٓىتظر أف ٓبمغ  2012بالهقارىة بسىة  2013خالؿ سىة 

. 2011ف سىة .ـ.طف.ـ 7هقابؿ  2013سىة ف .ـ.طف.ـ 6.6و 2012سىة ف .ـ.طف.ـ
 2012 سىةف .ـ.طف.ـ 8.6 عمِ الطاقةالجهمْ الطمب حجـ بمغ كها ٓىتظر أف ٓ

أي هف الهتوقع تسجٓؿ  2011سىة  ف.طف ـ.ـ 8هقابؿ  2013 سىةف .ـ.طف.ـ 8.5و
باعتبار استرجاع الىشاط  2011و 2012 بٓف %8 بحوالْ تطور فْ الطمب عمِ الطاقة

تً، حٓث أف ىسؽ اإلىتاج أقؿ هف ىسؽ الٓزادة عمِ طمب  االقتصادي لسالؼ حٓٓو
ىتظر أف ٓبمغ عجز هٓزاف الطاقة األولٓة فهف الهالهواد الطاقٓة وتبعا لذلؾ 

هقابؿ ف خالؿ السىة الهقبمة .ـ.طف.ـ 1.93و ف خالؿ ٌذي السىة.ـ.طف.ـ 1.75
هف الطمب الجهمْ عمِ  %20الهاضٓة أي ها ٓهثؿ حوالْ  سىةالف خالؿ .ـ.طف.ـ 1
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 .2012الطاقة بالىسبة لسىة 
III-1-72 ٓىتظر أف  2013الؿ سىة وبالىسبة لمتراجع الهتوقع عمِ هستوى إىتاج الهحروقات خ

عزى 2012سىة ف .ـ.طف.ـ 3.1هقابؿ  ف.ـ.طف.ـ 3.0ٓىخفض إىتاج الىفط لٓبمغ  ، ٓو
التراجع الهتوقع فْ اإلىتاج أساسا إلِ تدىْ إىتاج كؿ هف حقوؿ دٓدوف وادـ وواد 

كها ٓىتظر أف ٓسجؿ إىتاج الغاز الطبٓعْ تراجعا هرّدي أساسا اىخفاض فْ . زار
ف هىتظرة سىة .ـ.أط 1077ف هقابؿ .ـ.أط 1013إىتاج حقؿ هٓسكار حٓث سٓبمغ 

. لهتوقع إلىتاج كؿ هف حقؿ صدربعؿ والشرقْ، ٌذا عمِ الرغـ هف االرتفاع ا2012
ولكف رغـ التطور الهتوقع إلىتاج الهحروقات ٓىتظر أف ٓشٍد الهٓزاف التجاري عجزا 

د وسٓىعكس ٌذا األخٓر عمِ هٓزاىٓة الدولة التْ هف الهىتظر أف  ـ 450ٓقدر بػ 
  .تواجً ضغوطات لتوفٓر الدعـ لمهواد الطاقٓة

III-1-73  هواصمة  2013سىة  والبحث عف الهحروقات فستشٍدأها عمِ هستوى االستكشاؼ
تدعٓـ الهجٍود الوطىْ فْ ٌذا الهجاؿ وذلؾ لمهحافظة عمِ هستوى االحتٓاطْ 

وعمِ ٌذا األساس ٓىتظر أف ٓبمغ العدد الجهمْ لمرخص  الوطىْ لمهحروقات،
بئرا هقابؿ عمِ التوالْ  19وعدد أبار الجدٓدة  2013خالؿ سىة رخصت  54الهسىدة 

، وذلؾ بالعالقة هع تطور أسعار الهحروقات عمِ 2012هىتظرة لسىة  10و 52
 .الهستوى العالهْ

III-1-74  وستشٍد السىة الهقبمة تعٓزز البىٓة األساسٓة الطاقٓة ال سٓها فْ هجاؿ إىتاج وىقؿ
أىبوب لىقؿ الىفط هف حقؿ بئر بف ترتر بجٍة وتوٓزع الغاز، حٓث سٓىطمؽ إىجاز 

كـ وتواصؿ دراسات  140ٓسْ لشركة ترابساعمِ هسافة حوالْ رهادة إلِ األىبوب الرئ
هشروع غاز الجىوب الذي سجؿ تأخٓرا بسبب تغٓٓر هسار األىبوب وهكوىات 
ٍدؼ الهشروع إلِ تثهٓف الغاز الطبٓعْ بالجىوب  ف ٓو الهشروع هف قابس إلِ تطآو

ر ىسؽ االستكشاؼ  ة إلِ أفٌذا وتجدر اإلشار . فْ الهكاهف العهٓقة التوىسْ وتطٓو
والتْ قاهت باستثهارات فْ غاز الجىوب  أىبوبرخص تعتبر هعىٓة بهشروع  9 ٌىاؾ

ر  . هجاؿ االستكشاؼ إلِ جاىب استثهارات هتوقعة فْ هجاؿ التطٓو

III-1-75 2012سىة  ؿخال الشركة التوىسٓة لصىاعات التكٓررتواصؿ  بالىسبة لقطاع التكٓرر 
مٓةىشاطٍا  تخمؿ ٌذا الىشاط بعض الصعوبات وقد  2011 هىذ أف استأىفتً فْ جٓو

فْ حٓف . جالىاجهة عف الهطالب االجتهاعٓة أدت أحٓاىا إلِ توقؼ دورة اإلىتا
لتأهٓف  2013ٓىتظر أف تتحسف األوضاع لتواصؿ هصفاة بىزرت ىشاطٍا خالؿ سىة 
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د جزء هف احتٓاجات السوؽ الداخمٓة هف الهواد الطاقٓة فٓها سٓتـ تأهٓف الجزء  تزٓو
 . ف طٓرؽ التوٓردالهتبقْ ع

III-1-76 القٓاـ بدراسة الجدوى االقتصادٓة  2013ستشٍد سىة  وبالتوازي وعمِ هستوى التكٓرر
 .لتركٓز هصفاة بالصخٓرة وذلؾ فْ إطار هذكرة التفاٌـ الههضاة هع الجاىب القطري

ر طاقة الخزف، وذلؾ قصدبهواصمة العهؿ عمِ  2013كها ستتهٓز سىة  تأهٓف  تطٓو
د البالد بالهواد الطاقٓة بأقؿ تكمفة و   . تحسٓف هردودٓة عهمٓة التكٓررتزٓو

III-1-77 بتطور الطمب عمِ  2013فستتهٓز سىة  قطاع الكٍرباء والغاز، أها بخصوص
وذلؾ  ،2012سىة  %6.5 هقابؿ 2013سىت % 5 ٓىهو بػالكٍرباء الذي هف الهىتظر أف 

تً بعد الركود الىسبْ الذي شٍدتً  باعتبار استرجاع الىشاط االقتصادي لسالؼ حٓٓو
وعمِ ٌذا األساس واستجابة لمىهو الهىتظر عمِ طمب . 2011سىة البالد خالؿ 

لمكٍرباء والغاز وباعتبار الفاقد الحاصؿ عمِ هستوى شبكة الىقؿ والتوٓزع سٓتواصؿ 
طاقة إىتاج الكٍرباء وتحسٓف شبكة الىقؿ  عمِ تدعٓـ 2013العهؿ خالؿ سىة 

إلىتاج الكٍرباء " د"سوسة  هحطةاىطالؽ إىجاز  2013والتوٓزع، حٓث ستشٍد سىة 
، إضافة إلِ الكٍرباء والغازوتوٓزع هشآرع ىقؿ االىطالؽ فْ إىجاز عالوة عمِ 

، كها إهكاىٓة بعث هشآرع خاصة إلىتاج الكٍرباء عف طٓرؽ الطاقات الهتجددة
 .ELMEDاستئىاؼ الهشاورات فْ ها ٓخص هشروع  2013شٍد سىة ست

III-1-78  عمِ دعـ الشبكة  2013وفٓها ٓتعمؽ بىقؿ الكٍرباء فسٓتواصؿ العهؿ خالؿ سىة
ؿ الجدٓدة، إضافة إلِ  ا وذلؾ هف خالؿ استكهاؿ إىجاز هحطات التحٓو ٌر وتطٓو

ر  الجٍد كها سٓتـ استكهاؿ اىجاز الخطوط ذات . الهحطات القدٓهة صٓاىةتطٓو
أها عمِ هستوى . إضافة إلِ دعـ الخطوط القدٓهة( األرضٓة والٍوائٓة)العالْ 

دعـ البىٓة التحتٓة وتحسٓف لالتوٓزع فقد خصصت اعتهادات ٌاهة لالستثهار 
الشبكات، إضافة إلِ هواصمة العهؿ عمِ دعـ الربط الكٍربائْ فْ كؿ هف الوسط 

 .الحضري وخاصة الوسط الٓرفْ

III-1-79  بهٓزد  2013وهف جاىبً سٓحظِ قطاع ىقؿ الغاز بهٓزد االٌتهاـ حٓث ستتهٓز سىة
تدعٓـ االستثهارات عمِ هستوى ٌذا القطاع لتكثٓؼ استبداؿ غاز البتروؿ السائؿ 
بالغاز الطبٓعْ بالىسبة لمقطاع الهىزلْ واستٍالؾ الصىاعٓٓف بالغاز الطبٓعْ عوضا 

ٓىتظر االىطالؽ فْ إىجاز هشروع غاز وتبعا لذلؾ . عف غاز البتروؿ الهسٓؿ
دعـ البىٓة ىظرا ألٌهٓتً فْ ٓعد هشروع استراتٓجْ لمبالد التوىسٓة الجىوب والذي 
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ف الغاز الهصاحب لمىفط الذي ٓتـ حرقً حالٓا سٓثه كها التحتٓة لقطاع الهحروقات
 ازكها ٓىتظر أٓضا االىطالؽ فْ إىج. بسبب غٓاب الطاقة الكافٓة باألىبوب الحالْ

عمها وأف . هشآرع الهخطط الهدٓري لمغاز الطبٓعْ قصد تمبٓة الطمب الهتزآد لمغاز
تضهف ٓ 2013القسط الهزهع إىجازي هف الهخطط الهدٓري لمغاز الطبٓعْ خالؿ سىة 

وأىبوب ىقؿ  بىزرت وقمعة األىدلس -هشآرع جاٌزة لمتىفٓذ كأىبوب ىقؿ الغاز توىس
وأىبوب ىقؿ الغاز بف سحموف  الهضٓمة -لغاز قابسوأىبوب ىقؿ ا باجة -الغاز توىس

 . عٓف تركٓة-

III-1-81  2013وعمِ صعٓد التقدٓرات الكهٓة ٓىتظر أف ٓسجؿ قطاع الهحروقات خالؿ سىة 
أها بالىسبة لقطاع الكٍرباء فهف . 2012 سىة هقارىة هع تقدٓرات %2.8بىسبة  استقرار

عزى ٌذا 2012هىتظرة سىة  %3 هقابؿ 2013سىة  % 5الهىتظر أف ٓسجؿ ىهوا بػ  ، ٓو
التطور فْ ىسؽ الىهو أساسا إلِ تطور الطمب عمِ الضغط الهرتفع والهتوسط عمِ 

 . التوالْ
III-1-81  ْد  ـ 2983هقابؿ  2013د سىة  ـ 2530وبالتوازي سٓبمغ حجـ االستثهارات حوال

د لقطاع الهحروقات تبعا إلىجاز براهج  ـ 1500هىتظرة ٌذي السىة، سٓرصد هىٍا 
، كها سٓرصد هىٍا ) د ـ 400(ولعهمٓات البحث والتىقٓب ) د ـ 1100(الحقوؿ  رتطٓو

د لفائدة قطاع الكٍرباء والغاز حٓث سٓستأثر قطاع إىتاج وىقؿ الكٍرباء  ـ 1030
 .د ـ 212د و ـ 563عمِ التوالْ بػ 

III-1-iv-2 المناجـ 

III-1-82  ٓسجؿ هعدؿارتفاع أسعار الفسفاط حٓث ٓىتظر أف بتواصؿ تهٓزت السىة الحالٓة 
أف إال أىً هف الهتوقع ، 2011دوالر سىة  126هقابؿ  دوالر 125 الطف الواحدسعر 

 .2013دوالر الطف سىة  115ٓبمغ سعر الفسفاط فْ حدود 
III-1-83 ٓىتظر أف ٓشٍد إىتاج الفسفاط ببالدىا ىهوا ىسبٓا جراء تحسف األوضاع بالحوض  كها

الؿ كبٓر بالسٓر والتْ شٍدت اضطرابات أدت إلِ إخ 2011الهىجهْ هقارىة بسىة 
العادي لمعهؿ بهختمؼ وحدات شركة فسفاط قفصة الفىٓة واإلدآرة وتدىْ ىسؽ 

ات قٓاسٓة  2013خالؿ سىة  ٓىتظر أف ٓتواصؿ ٌذا الىهو كها. اإلىتاج إلِ هستٓو
همٓوف طف  4.6همٓوف طف هقابؿ  6أف ٓصؿ هستوى اإلىتاج إلِ حدود  توقعفهف اله
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 .2012هىتظرة لسىة 
III-1-84 السىة الحالٓة بطئ قٓاسْ عمِ هستوى االستثهار ٓتجمِ هف خالؿ  تشٍد وبالتوازي

تأخٓر إىجاز الهشآرع الكبرى عمِ غرار الهعدات الثقٓمة لمهقاطع وتوظٓب الهعدات 
وحهآة الهحٓط بصٓاىة األحواض الطٓىٓة ىتٓجة تواتر اإلعتصاهات واإلضرابات 

سىة الهقبمة بهجٍود استثهاري ٌاـ فْ حٓف هف الهتوقع أف تتهٓز ال. بهراكز اإلىتاج
لتالفْ التأخٓر الحاصؿ عمِ هستوى الهشآرع الكبرى، حٓث  د ـ 258فْ حدود 

ـ  2013ستشٍد سىة  ىجاز وحدات التعٓو هواصمة إعادة تأٌٓؿ وصٓاىة الهغاسؿ وا 
ر اإلىتاج ىتاج الفسفاط لتطٓو  .واإلعداد لهشروع أـ الخشب الستخراج وا 

III-1-85  ٓهّر القطاع بتراجع ىسبْ عمِ هستوى اإلىتاج  ،اد غٓر الفسفاطٓةأها فٓها ٓتعمؽ بالهو
واالستثهار تبعا لمظرؼ الذي تشٍدي البالد هف جٍة وتقمص الهدخرات الوطىٓة لجّؿ 
توقع أف تتواصؿ ٌذي الوضعٓة خالؿ  الهواد الهعدىٓة الهستخرجة هف جٍة أخرى، ٓو

وعمِ ٌذا . وجٍات االجتهاعٓةالسىة الحالٓة وذلؾ إلِ حٓف أف تتبٓف الهعالـ والت
ىظرا لتىاهْ عهمٓات تراجعا فْ إىتاج الحدٓد  2012األساس ٓىتظر أف تشٍد سىة 

فْ حٓف  ،األهالحتٍٓرب الحدٓد هف الجزائر ىحو توىس باإلضافة إلِ تراجع إىتاج 
ٓىتظر أف ٓسجؿ قطاع الجبس تطورا عمِ هستوى اإلىتاج ىظرا لدخوؿ هشآرع جدٓدة 

اىتعاشة باعتبار التطور  2013وفْ الهقابؿ ٓتوقع أف تشٍد سىة . جطور اإلىتا
الهىتظر عمِ هستوى إىتاج األهالح والجبس ىتٓجة، عمِ التوالْ، لتىاهْ الطمب هف 

 وفْ الهقابؿ،. دخوؿ الهشآرع الجدٓدة حٓز اإلىتاجإضافة إلِ قبؿ الدوؿ األوروبٓة 
تراجع عمِ هستوى إىتاج الحدٓد ىظرا لمصعوبات التْ تشٍدٌا شركة  تسجٓؿ رٓىتظ

جبؿ الجٓرصة عمِ هستوى آلة االستخراج وىقاوة الهىتوج الذي ٓعزى إلِ ىوعٓة 
حجـ االستثهارات وعدد رخص البحث  عارتفا كها ٓىتظر. الهدخرات والبىٓة التحتٓة
 .عف الهواد غٓر الفسفاطٓة

III-1-86  ْ2013سىة خالؿ همٓوف طف  6ٓبمغ إىتاج الفسفاط  ٓىتظر أفوعمِ الصعٓد الكه 
هقابؿ  %9.7وتبعا لذلؾ سٓىهو القطاع بػ . 2012هىتظرة لسىة  همٓوف طف 4.6هقابؿ 
وهف الهىتظر أف تتحسف األوضاع والهىاخ  .2012لسىة هىتظر  %61.8بػىهو 

همٓوف طف  4حٓث ٓتوقع أف ٓسجؿ إىتاج الفسفاط  2013االجتهاعْ خالؿ سىة 
كها ٓىتظر أف تبمغ االستثهارات الجهمٓة  .2012همٓوف طف هحتهؿ لسىة  3هقابؿ 
 د ـ 25هقابؿ ( لقطاع الفسفاط د ـ 285هىٍا ) د ـ 300فْ قطاع الهىاجـ  2013لسىة 
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 ،(لقطاع الفسفاط د ـ 23.8هىٍا ) 2012هحتهمة لسىة 
III-1-87  سٓة والطٓف وكربوىات الرهاؿ والحجارة الكم)أها فْ خصوص الهواد اإلىشائٓة

إقباال عمِ االستثهار فْ ٌذا  2013، فإىً هف الهتوقع أف تشٍد سىة ...(الكمسٓـو إلخ
القطاع وتركٓز بعض الهشآرع الصىاعٓة بالوالٓات الداخمٓة والتْ شهمتٍا الدراسات 
ج األهاكف الواعدة بٍا والت قـو بترٓو ا الدٓواف الوطىْ لمهىاجـ ٓو ْ الهعهقة التْ أىجٌز

 (.هكهف 200) تفوؽ فْ هجهمٍا الػ

III-1-v الػخدمػات 

III-1-v-1 الػنقؿ والخدمات الموجستية 

III-1-88 قطاع الىقؿ، باسترجاع أىشطتً لسالؼ ىشاطٍا وقد تبٓف باىتعاشة  2012 تهٓزت سىة
 الهؤشرات الهسجمة حٓث سجؿ القطاع خالؿ الست أشٍر األولِ هف سىة ذلؾ هف

 %6.6بػ وفْ ىقؿ الفسفاط% 9.3بػٓزادة فْ ىشاط الىقؿ الضاحوي لمهسافٓرف  2012
 خالؿ الخهس أشٍر األولِ هف سىة% 35.5بػوٓزادة فْ حركة الهسافٓرف بالهطارات 

حٓث تـ تسمـ  استثهارات ٌاهة فْ الهعدات 2012 وشٍد القطاع خالؿ سىة. 2012
وطائرة شركة الخطوط التوىسٓة هف ىوع " تاىٓت "باخرة الشركة التوىسٓة لمهالحة 

لفائدة شركة الطٓراف  A219 واقتىاء طائرتٓف هستعهمتٓف هف ىوع A320 آرباس
ٌذا باإلضافة إلِ برىاهج الشركة الوطىٓة لمسكؾ  Sifax Airlines الخاصة الهحدثة

قطارات لىقؿ الهسافٓرف  20و عربة لىقؿ الفسفاط 50 الحدٓدٓة التوىسٓة فْ استالـ
إال أف اىعكاس الثورة الزاؿ ٓأثر عمِ ىسؽ اإلستثهارات . عمِ الخطوط البعٓدة

ا هف طرؼ الخواص فْ هجاؿ البىٓة وبالخصوص  الهشآرع الكبرى الهزهع إىجاٌز
 . األساسٓة لمهواىئ عمِ غرار هٓىاء بالهٓاي العهٓقة بالىفٓضة

III-1-89 دخوؿ حٓز اإلستغالؿ هشروع كٍربة الخط ب 2012 كها تهٓزت اإلىجازات خالؿ سىة
الشبكة الحدٓدٓة  واالىطالؽ الفعمْ فْ أشغاؿ خطبرج سدٓرة -الحدٓدي توىس
ور وتعصٓر -السٓرعة توىس ىجاز الدراسات القصٓرف و  –خط توىس وتأٌٓؿ الٌز ا 

الهتعمقة بربط القٓرواف بسوسة والقٓرواف بحاجب العٓوف واىطالؽ أشغاؿ تجدٓد خط 
وفْ الهجاؿ البحري تتهثؿ أٌـ . الهرسِ-لشهالٓة توىس حمؽ الواديالضاحٓة ا

أشغاؿ إعادة تٍٓئة رصٓؼ الهواد السائمة الهشآرع التْ ٌْ فْ طور اإلىجاز فْ 
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أشغاؿ و  الضفة الجىوبٓة بهٓىاء سوسة 7أشغاؿ تدعٓـ الرصٓؼ عدد و  بهٓىاء رادس
ٓؼ هتعدد السوائب الرص واستغالؿبهٓىاء قابس  7و 6و 5 إصالح األرصفة عدد
  .لزهة بهٓىاء رادس فْ إطار

III-1-91  سٓتواصؿ العهؿ عمِ تىفٓذ خطة الىٍوض بالىقؿ العهوهْ  2013وخالؿ سىة
هف جهمة التىقالت فْ هرحمة  %40الجهاعْ الراهٓة إلِ بموغ حصة لمىقؿ الجهاعْ بػ

لِ هعالجة  الحصة الحالٓة %35فْ هرحمة ثاىٓة عمها هقارىة هع  %50أولِ و وا 
وفْ ٌذا اإلطار . إشكالٓة االكتظاظ واالقتصاد فْ الطاقة والهحافظة عمِ البٓئة

ة الهطمقة باعتهاد خاصة  ٓالئً األولٓو سٓتـ العهؿ عمِ هٓزد تدعٓـ الىقؿ الجهاعْ وا 
كها . الىقؿ الحدٓدي كخٓار استراتٓجْ لتقمٓص استعهاؿ وسائؿ استعهاؿ الىقؿ الفردي

ر وتجدٓد األسطوؿ وتعصٓر سٓتواصؿ تحسٓف خدهات الىقؿ ب واسطة الحافالت بتطٓو
التصرؼ فْ شبكات الىقؿ هف خالؿ استعهاؿ أىظهة الهساعدة عمِ االستغالؿ 
دهاج الشبكات والتعٓرفات وتحسٓف اإلعالـ واالتصاؿ ٌذا إلِ جاىب هٓزد تشٓرؾ  وا 
الخواص فْ االستغالؿ حٓث سٓتـ اإلعالف عف طمبات عروض إلسىاد بعض 

ؿ الحضري الجهاعْ بواسطة الحافالت وذلؾ لبموغ الٍدؼ الهتهثؿ فْ خطوط الىق
 . هف ىشاط شركة ىقؿ توىس %10ىسبة هساٌهة الخواص بػ

III-1-91 ة لهشآرع سٓتواصؿ  كها الهتعمقة  بالهىاطؽ الداخمٓةالىقؿ الحدٓدي إعطاء األولٓو
 هشروع الربط بٓف القٓروافتأٌٓؿ الخط الحدٓدي الرابط بٓف توىس والقصٓرف و ب

والىفٓضة والدراسات الهتعمقة بربط القصٓرف بسوسة إلِ جاىب وكٍربة الخط بٓف 
ر واالتصاالت عمِ خطوط توىس غار الدهاء  الهكىٓف والهٍدٓة وهشآرع التشٓو

 8 كها سٓتـ تدعٓـ الهعدات باقتىاء. فروعًوبىزرت والقصٓرف والحوض الهىجهْ و 
العاصهة والشروع فْ إىجاز الدراسات قطارات لمىقؿ بالضاحٓة الجىوبٓة بتوىس 
تربط بٓف القطر التوىسْ والقطر  LGV الهتعمقة بإحداث خطوط ذات سرعٓة عالٓة
كها سٓتواصؿ إىجاز هشآرع الشبكة . الجزائري وبٓف القطر التوىسْ والقطر المٓبْ

حمؽ الوادي الهرسِ وسٓتـ الشروع فْ إجراءات تٍٓئة -الحدٓدٓة السٓرعة وخط توىس
 .جذع الهركزي بتوىس العاصهة وتأٌٓؿ عربات الهتروال

III-1-92  وفْ هجاؿ تدعٓـ البىٓة األساسٓة لمهواىئ، سٓتـ الشروع بهٓىاء رادس فْ إجراءات
هتخصصة فْ حركة  9و 8ىجاز رصٓفٓف جدٓدٓف ا  و  7أشغاؿ تهدٓد الرصٓؼ عدد 

ات وتٍٓئة الهىطقة الموجستٓة وذلؾ فْ إطار الشراكة بٓف القطاع ال عاـ والقطاع الحآو
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بهٓىاء  7كها سٓتـ إىجاز أشغاؿ أرصفة الضفة الشهالٓة والرصٓؼ عدد . الخاص
وعمِ . سوسة وخزاف الحبوب بهٓىاء رادس وتٍٓئة األرصفة البترولٓة ببىزرت ورادس

ر الهىطقة الموجستٓة  هستوى الدراسات سٓتواصؿ إىجاز الدراسات الهتعمقة بتطٓو
بؿ الوسط هع البحث عف هستثهٓرف خواص فْ بجرجٓس والهىطقة الموجستٓة بج

ات بهٓىائْ بىزرت  ر حركة الحآو الهجاؿ إلِ جاىب هواصمة الدراسات حوؿ تطٓو
ا هف قبؿ الخواص ة إلىجاٌز عطاء األولٓو ودراسة إحداث هخطط هدٓري  وصفاقس وا 

ر هٓىاء الصخٓرة لجعمً قطبا هٓىائٓا هف الجٓؿ الجدٓد هتخصص فْ حركة  لتطٓو
 . السائمة كالهحروقات والهواد الكٓهٓائٓةالسوائب 

III-1-93  وفْ هجاؿ تدعٓـ الىقؿ الجوي، سٓتـ الشروع فْ الهفاوضات حوؿ تحٓرر خدهات
الىقؿ الجوي فْ إطار اتفاؽ شاهؿ هع اإلتحاد األوروبْ وتجدٓد الشٍادة الدولٓة 
ة لمخطوط التوىسٓة  ة وشٍادات الجودة لمعهمٓات األرضٓة والجٓو لمسالهة الجٓو

عمِ هستوى االستثهار سٓتـ . ة والبٓئةوتهدٓدٌا لهجاالت العهمٓات التجآرة والصٓاى
إلِ جاىب  A320تدعٓـ أسطوؿ شركة الخطوط التوىسٓة باقتىاء طائرتٓف هف ىوع 

عادة تأٌٓؿ البىٓة التحتٓة  ـ 37توسعة التغطٓة الرادآرة ىحو الهىطقة الجىوبٓة بػ د وا 
عادة البىٓة التحتٓة لهطار برج ـ 39لهطار توىس قرطاج بكمفة   .العاهري د وترهٓـ وا 

III-1-94  ىتظر وضعٓة  باعتبار 2012 سىة% 5.0 هقابؿ 2013 سىة %3.5بػ ىسبة ىهو تحقٓؽٓو
كها سٓتـ تحقٓؽ حجـ . 2013 االقتصاد األوروبْ وتزاهف االىتخابات التشٓرعٓة لسىة

هىتظرة د  ـ 1730 هقابؿ( دوف اعتبار البىٓة األساسٓة لمطرقات ) د ـ 1600 استثهار بػ
 .2012 خالؿ سىة

III-1-v-2 الػسياحة والػترفيو 

III-1-95 بالىظر لها شٍدي الهىاخ السٓاسْ  2012سىة خالؿ  السٓاحْ اىتعاشةالقطاع  شٍد
ٓزادة  2012 أوت 31 إلِ غآةواألهىْ هف تحسف همحوظ وقد سجمت هؤشرات القطاع 

 ىفس الفترة هفخالؿ % 49.0هع تراجع بػهقارىة  % 62.3بػػ عدد المٓالْ السٓاحٓة فْ
ىفس خاله % 35.0بـ هقارىة بتراجع% 41.4بـوٓزادة فْ العائدات السٓاحٓة  2011 سىة

كها خص القطاع السٓاحْ بالعدٓد هف اإلجراءات الراهٓة إلِ . 2011 الفترة هف سىة
دفعً بهواصمة العهؿ باإلجراءات الظرفٓة لهساىدة الهؤسسات السٓاحٓة التْ تضرر 
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قرار خارطة طٓرؽ لمفترة   .2013-2012ىشاطٍا وا 
III-1-96  بظٍور عدة بوادر فْ هجاؿ االستثهار السٓاحْ بإقباؿ  2012كها تهٓزت سىة

بداء رغبتٍـ فْ إىجاز هشآرع كبرى سٓاحٓة بعدة هىاطؽ بالبالد التوىسٓة  األجاىب وا 
إلِ جاىب إقباؿ العدٓد هف الهستثهٓرف لالستثهار فْ هجاؿ السٓاحة البٓئٓة 

ات لمعائمة ب قاهة هىتٌز الهىاطؽ الداخمٓة وتشهؿ بالخصوص والٓات واإلستشفائٓة وا 
غٓر أف العدٓد هف اإلشكالٓات تبقِ هطروحة . القصٓرف وسمٓاىة وجىدوبة وباجة

شكالٓات عقآرة  وتعٓؽ االستثهار هف غٓاب التىسٓؽ بٓف هختمؼ األطراؼ الهعىٓة وا 
هف إىجاز هشآرع عمِ الهمؾ العهوهْ الغابْ وعمِ أراضْ فالحٓة وبهىاطؽ غٓر 

ؿ ٌذي الهشآرع وافتقار ه شهولة بأهثمة التٍٓئة العهراىٓة إلِ جاىب إشكالٓات تهٓو
 .الهىاطؽ لهوافؽ البىٓة األساسٓة

III-1-97 عمِ 2012العهؿ خالؿ سىة  وارتكز: 

ج حٓث رصدت اعتهادات بهٓزاىٓة الدولة بػ  (1 همٓوف دٓىار  55هواصمة دعـ اإلشٍار والترٓو
ٌذا إضافة  2010همٓوف دٓىار لسىة  32بػهادات هقارىة هع اعت 2013و 2012لكؿ هف هىتْ 

همٓوف دٓىار  10إلِ تدخالت صىدوؽ تىهٓة القدرة التىافسٓة لمقطاع السٓاحْ الهقدرة بػ 
ا صالوف  109بالهشاركة فْ  2012وتهٓزت اإلىجازات خالؿ السداسٓة األولِ هف سىة . سىٓو

هتعٍدي  120ههثمْ وكاالت أسفار و 1200صحفْ و 750وهعارض بالخارج واستضافة 
اتفاقٓات  4هف كبٓرات وكاالت األسفار إضافة إبراـ  94رحالت إلِ جاىب إبراـ شراكة هع 

 Transaviaلدعـ الىقؿ الجوي هع شركة الخطوط التوىسٓة وشركة الخطوط الجدٓدة وشركة 
دولْ هع الهىظهة كها تـ إبراـ العدٓد هف اتفاقٓات تعاوف ".  Tunisair Express"وشركة 

ٓطالٓا وتركٓا إضافة إلِ إبراـ و  العالهٓة لمسٓاحة هع روسٓا والهىظهة العربٓة لمسٓاحة وا 
التابعة لوزارة الخارجٓة الفرىسٓة لالستفادة " FEI"اتفاقٓة هع الهؤسسة الفرىسٓة لمخبرة الدولٓة 

ربع اتفاقٓات هع كها تـ فْ دعـ الىقؿ الجوي إبراـ أ ".ATOUT France"هف خبرات هؤسسة 
 Tunisairوشركة "  Transavia" وشركة Nouvel air" كؿ هف شركة الخطوط التوىسٓة وشركة

Express ." 

كها تـ إقرار هواصمة العهؿ باالىتفاع باإلجراءات الظرفٓة الراهٓة إلِ تخفٓؼ العبء الهالْ  (2
قٓة ووكاالت لمهؤسسات والهحافظة عمِ هواطف الشغؿ بالقطاع السٓاحْ هف هؤسسات فىد

هكف أف تصؿ إلِ  % 50أسفار وذلؾ بتكفؿ الدولة بىسبة  هف هساٌهة األعراؼ  %100ٓو
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فْ الىظاـ ىْ لمضهاف االجتهاعْ بعىواف األجور الهدفوعة لمعهاؿ الذٓف ٓشهمٍـ إجراء 
التخفٓض فْ ساعات العهؿ أو اإلحالة عمِ البطالة الفىٓة وبالفارؽ بٓف ىسبة الفائض عف 
 القروض وهعدؿ ىسبة السوؽ الىقدٓة وذلؾ فْ حدود ىقطتٓف بالىسبة لمقروض الهسىدة هف

بالىسبة لمهؤسسة التْ شٍدت تراجع فْ رقـ .قبؿ هؤسسات القرض لفائدة األطراؼ الهعىٓة
 .2010هقارىة هع سىة % 30هعاهالتٍا بػ

III-1-98  ع الهىتوجات وتثهٓىٍا هف خالؿ تواصؿ أشغاؿ كها تواصؿ العهؿ عمِ هٓزد تىٓو
بتوزر هشروعْ الهواىئ الترفٍٓٓة بقهرت وبىزرت والهىتجع السٓاحْ الدٓار القطٓرة 

وهشروع السٓاحْ واإلستشفائْ بالهٓاي  2012الهتوقع الشروع فْ إىجازي خالؿ سىة 
الهعدىٓة الساخىة بىْ هطٓر وتواصؿ إىجاز هشروع الهحطة اإلستشفائٓة عٓف أقطر 
بقربص والهحطة اإلستشفائٓة بحهاـ اإلىؼ والحهاهات اإلستشفائٓة بهىاطؽ سٓدي 

ة بقاب  .س وحهاـ البزاز بالكاؼبولعابة بالقصٓرف وبالهطٓو
III-1-99  وعمِ هستوى الىٍوض بالسٓاحة اإلستشفائٓة بالهٓاي الهعدىٓة، ارتكزت اإلىجازات

عمِ هتابعة إىجاز الدراسات والهشآرع باإلضافة إلِ التعٓرؼ بالفرص الهتاحة 
ج وبالىسبة لمدراسات فٍْ شهمت استكهاؿ الدراسة الهتعمقة بالهخطط . بالقطاع والترٓو

ألراضْ الهخصصة إلىجاز هشآرع الهٓاي الهعىٓة والتْ تٍدؼ إلِ ضبط الهدٓري ل
وتحدٓد الهخزوف العقاري حوؿ الهىابع وهىاطؽ حهآة ٌذي الهىابع وهىاطؽ تىهٓتٍا 

ىجاز الدراسة الهتعمقة بتأٌٓؿ حهاـ العٓراف هف والٓة بف عروس كها تـ إىجاز . وا 
حهاـ الصالحٓف ببىْ هطٓر هف أشغاؿ بىاء هىشآت قطؼ وتجهٓع الهٓاي الحارة ب

 .والٓة جىدوبة وبهىبع حهاـ سٓالة هف والٓة باجة
III-1-111 السٓاحٓة  عمِ هستوى جودة الهىتوج والخدهات، ٓتواصؿ تٍٓئة هعٍد الدراسات العمٓا

ف السٓاحْ إلِ جاىب هواصمة برىاهج تأٌٓؿ  بسٓدي الظٓرؼ وتجٍٓز هراكز التكٓو
هخطط تأٌٓؿ  109الهصادقة عمِ  2012وت الهؤسسات الفىدقٓة حٓث تىـ إلِ غآة أ
همٓوف دٓىار  423.4ألؼ سٓرر وباستثهارات بػ 53لهؤسسات فىدفٓة بطاقة إٓواء تىاٌز 

قرار إسىاد هىح بػ   .همٓوف دٓىار 14وا 
III-1-111  2012وفْ هجاؿ تجٍٓز الهىاطؽ السٓاحٓة بالبىٓة األساسٓة، تهٓزت اإلىجازات سىة 

بإىجاز دراسات التٍٓئة لمهىطقة السٓاحٓة فج األطالؿ بعٓف دراٌـ وتحٓٓف الدراسة 
الهتعمقة بالهىطقة السٓاحٓة بالغضابىة والدراسة بتٍٓئة الهىطقة السٓاحٓة بسبٓطمة 
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وعمِ هستوى أشغاؿ البىٓة األساسٓة، تتهٓز اإلىجازات بتجٍٓز الهىاطؽ . بالطرقات
ر العهوهْ وتٍٓئة الوادي الكبٓر السٓاحٓة طبرقة بالطرقات وا لهٍدٓة بالطرقات والتىٓو

بالهىطقة السٓاحٓة ببىزرت وتصٓرؼ هٓاي األهطار واستبداؿ هجرى واد بٓاض 
ف إلِ جاىب ربط ىزؿ والهركب اإلستشفائْ عٓف أقطر بشبكة التطٍٓر  .بتطآو

III-1-112  الوكالة  عبتكثٓؼ هجاالت التعاوف الدولْ عمِ غرار التعاوف ه 2012كها تهٓزت سىة
ة ( JICA)الٓاباىٓة لمتعاوف الدولْ  ج السٓاحة الصحرآو الراهٓة إلِ إىجاز هشروع لترٓو

والتعاوف هع البىؾ الدولْ فْ إطار ٌبة وذلؾ بٍدؼ تٍبئة وتجٍٓز  بوالٓات الجىوب
دهة بوالٓتْ قفصة )ثالث حدائؽ وطىٓة بالوسط وبالجىوب الغربْ التوىسْ  بٌو

ؿ هشآرع (والٓة قبمْ ودغوهس بوالٓة توزروسٓجٓب وٓزد والجبٓؿ ب ، إلِ جاىب تهٓو
لمسكاف الهحمٓٓف فْ هحاالت الفالحة الحٓواىٓة والسٓاحٓة والصىاعات التقمٓدٓة وذلؾ 
ة والسكاف الهحمٓٓف والىسٓج الجهعٓاتْ والهىظهات  بتشٓرؾ الٍٓاكؿ العهوهٓة الجٍٓو

 .غٓر الحكوهٓة وههثمْ الهٍف
III-1-113  قاهت وزارة السٓاحة بهراجعة هكتب الدراسات 2011اىفْ ج 14وعمِ إثر أحداث ،

الذي أىجز الدراسة اإلستراتٓجٓة حوؿ وضع إستراتٓجٓة هىدهجة وهتكاهمة لتحقٓؽ 
لتقدٓـ برىاهج عهمْ عمِ الهدى  2016تىهٓة هستدٓهة لمقطاع السٓاحْ فْ أفؽ 
ات  طٓرؽ لفترةوتبعا لذلؾ تـ وضع خارطة . القصٓر والهتوسط هع هراجعة األولٓو

ات بدآة هف ترتكز عمِ ثالث هحاور تـ تحدٓدٌا  2012-2013 حسب األولٓو
جراءات ظرفٓة لسىة  "إجراءات ذات هكاسب سٓرعة" جراءات ٌٓكمٓة 2012وا  هتهثمة  وا 

 :بالخصوص فْ

  تحهؿ أبعاد رهٓزة وبارزة لخمؽ  2012إجراءات ذات هكاسب سٓرعة تىجز خالؿ سىة
دٓىاهٓكٓة جدٓدة وحشد الهتداخمٓف وذلؾ بوضع بوابة األىترىت لمسٓاحة التوىسٓة بعدة لغات 
ستة عمِ األقؿ وضهاف تهوقعٍا الجٓد عمِ الشبكة وهحركات البحث إلِ جاىب تىفٓذ 

جْ خاص بأربعة هواقع ثقافٓة وطبٓعٓة وتأٌٓمٍا والهصادقة عمِ الىصوص  برىاهج ترٓو
كها تتضهف . القاىوىٓة الهتعمقة بهؤسسات اإلٓواء الىاشطة فْ هجاؿ السٓاحة البدٓمة

إجراءات ترهْ إلِ تحسٓف الهحٓط السٓاحْ وهف جهالٓتً بتىظٓـ حهالت ىظافة بالهواقع 
عادة تٍذٓب حٓث تـ رصد  ىقطة سوداء إلِ جاىب العهؿ عمِ تحسٓف  100السٓاحٓة وا 

احْ بإحداث لجىة لتحدٓد أفضؿ التجارب وتركٓز عالهات اإلرشاد عالهات اإلرشاد السٓ
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ج لٍا إضافة إلِ االىخراط فْ العالهة البٓئٓة  بكؿ هسالؾ السٓاحٓة بالهدف العتٓقة والترٓو
الرآة الزرقاء لمشطوط باىتقاء عدد هف الشواطئ الىهوذجٓة والحث عمِ اىخراط أصحاب 

 .الىزؿ بٍا

والهىتوجات السٓاحٓة، ستتـ هراجعة هعآٓر تصىٓؼ الهطاعـ  وفْ هجاؿ الىٍوض بالخدهات
السٓاحٓة ىحو التشجٓع عمِ االبتكار والتجدٓد وتركٓز فضاءات استقباؿ جدٓدة بالهعابر 

عادة تٍٓئة الهعابر الهوجودة ج وضع برىاهج اتصالْ . الحدودٓة وا  كها سٓتـ فْ هجاؿ الترٓو
حداث  .خمٓة لمٓقضة عمِ الواب خاص بالتوىسٓٓف الهقٓهٓف بالخارج وا 

  لهعالجة الوضع الحالْ لمسٓاحة التوىسٓة تٍدؼ إلِ  2013-2012إجراءات ظرفٓة لفترة
استعادة صورة توىس فْ األسواؽ السٓاحٓة وهساىدة الفاعمٓف عمِ الهستوى الداخمْ 
ج باألخذ بعٓف االعتبار خصوصٓة كؿ سوؽ  والخارجْ باالستخداـ األهثؿ لهٓزاىٓة الترٓو

استخداـ أفضؿ قىوات االتصاؿ وتكثٓؼ التىسٓؽ هع شركات الىقؿ الجوي إلِ جاىب تعٓزز و 
ر الشراكات هع هىظهْ الرحالت وشركات الطٓراف ووكاالت  التواجد التوىسْ بالخارج وتطٓو

 .األسفار

  ع أهىاط  2013-2012إجراءات ٌٓكمٓة لفترة ترتكز بالخصوص عمِ وضع هٓثاؽ الجودة وتىٓو
ف السٓاحْ هع الهتطمبات الجدٓدة لمقطاع واالرتقاء اإلٓواء ال سٓاحْ وهالئهة هىظوهة التكٓو

جٓة باعتهاد هىٍج  بجودتٍا إلِ جاىب إضفاء الىجاعة الهطموبة عمِ الهىظوهة الترٓو
عداد دراسة حوؿ  ؿ وتعصٓر وا  ع هصادر التهٓو ؽ حسب البمد والهىتوج والهىطقة وتىٓو التسٓو

 .شرفة عمِ القطاع والٍٓكمة الهالٓة لمقطاعإعادة ٌٓكمة الهؤسسات اله

III-1-114  ع عمِ  2013خالؿ سىة وتوآزا هع تىفٓذ خارطة الطٓرؽ، سٓتواصؿ العهؿ تدعٓـ تىٓو
فالهىتوجات السٓاحٓة والجودة  وتجٍٓز الهىاطؽ السٓاحٓة بالبىٓة األساسٓة ، والتكٓو

د  بتحٓٓف الدراسة الهتعمقة بتجٍٓز الهىطقة السٓاحٓة البقالطة بشبكة التطٍٓر وتزٓو
د بالغاز  ر العهوهْ والتزٓو ىجاز أشغاؿ التىٓو الهىطقة بالهاء الصالح لمشراب وا 
ر العهوهْ واألرصفة  لمهىطقة السٓاحٓة جىاف الوسط بالهىستٓر وأشغاؿ التىٓو

 .بالهىطقة السٓاحٓة بقهرت
III-1-115  جاز اى 2013وفْ هجاؿ الىٍوض بالسٓاحة اإلستشفائٓة بالهٓاي الهعدىٓة،ستشٍد سىة

دراسة إستراتٓجٓة لتأٌٓؿ قطاع الهعالجة بهٓاي البحر ودراسة تأٌٓؿ حهاهات إشكؿ 
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الهغمقة هف والٓة بىزرت وهواصمة دعـ اإلستثهار هف خالؿ الحرص عمِ توفٓر 
األرضٓة الهالئهة لدفع واستحثاث ىسؽ تقدـ الهشآرع واإلحاطة بالهستثهٓرف فْ 

تعٓزز التواجد فْ هختمؼ التظاٌرات  هختمؼ هراحؿ إىجاز هشآرعٍـ إلِ جاىب
العالهٓة والهحمٓة ذات الصمة إلبراز الهٓزات التفاضمٓة لمهىتوج اإلستشفائْ واستقطاب 

 .أكبر عدد ههكف هف الحرفاء والهستثهٓرف
III-1-116  ِ2013سىة % 4.5بػ الكهْ تعتهد األٌداؼ، عمِ تحقٓؽ ىسبة ىهو  الهستوىعم 

فسر التقمص فْ ىسبة الىهو بضبابٓة الوضع بالبالد  2012سىة % 8.0هقارىة هع  ٓو
ىجاز و  التْ ستشٍد هجددا االىتخابات وها ستسفري عمِ الهشٍد السٓاسْ 2013سىة  ا 

 .2012لسىة  د ـ 380هقابؿ  2013خالؿ سىة  د ـ 400حجـ استثهار بػ

III-1-v-3 واالتصاؿ المعمومات تكنولوجيا 

III-1-117  واالتصاؿ خالؿ  تكىولوجٓا الهعموهاتساٌـ التطور العهٓؽ الذي شٍدي قطاع
البمداف، هها فتح  السىوات الهاضٓة فْ تغٓٓر البىٓة االجتهاعٓة والسٓاسٓة لمعدٓد هف

 .واالتصاؿ آفاؽ جدٓدة لههارسة حقوؽ اإلىساف األساسٓة بها فْ ذلؾ حؽ الهعرفة
III-1-118  ،أصبح وهع تىاهْ استعهاالت تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاؿ فْ هختمؼ الهجاالت

لٍذي التكىولوجٓا دورا هحوٓرا فْ تحدٓد القدرة عمِ الهىافسة االقتصادٓة هف خالؿ 
دفع التجدٓد واالبتكار هها ٓؤثر بشكؿ همهوس عمِ جمب االستثهارات األجىبٓة وبعث 

 .الهشآرع وبالتالْ عمِ إحداث هواطف شغؿ
III-1-119 وة االقتصادٓة كها أف التطبٓقات التكىولوجٓة الهتطورة وفرت فرصا لتقمٓص الفج

ة هف خالؿ تفعٓؿ االستراتٓجٓات وألٓات التشٓرعٓة والتىظٓهٓة هف أجؿ بىاء  والتىهٓو
 .اقتصاد رقهْ ٓعتهد عمِ الهعرفة وتوظٓؼ البحث لتحقٓؽ أٌداؼ التىهٓة

III-1-111 ْر اإلطار التشٓرع والترتٓبْ وسعٓا إلِ هٓزد هالئهتً لمتطورات  ففْ هجاؿ تطٓو
إصدار العدٓد هف الىصوص القاىوىٓة  2012ـ خالؿ سىة التكىولوجٓة الهتسارعة، ت

ا   : هف أبرٌز

 ٍٓكؿ بهراجعة ال تعمؽواله 2012سبتهبر  11هؤرخ فْ ال 2012لسىة  1998هر عدد األ
ر هشهوالتو وزارة تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاؿ وتحٓٓف اإلطار الترتٓبْ لالتىظٓهْ   ٍاتطٓو

ا فْ وضع   .إستراتٓجٓات القطاع وهتابعة تىفٓذٌابها ٓتالئـ ودوٌر
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 الهتعمؽ بضبط شروط توفٓر خدهة  2012سبتهبر  18هؤرخ فْ  2012لسىة  2000ر عدد األه
ع العروض التجآرة الهتعمقة بٍا  الٍاتؼ عبر بروتوكوؿ األىترىات لهٓزد التشجٓع عمِ تىٓو

 .بها ٓتالءـ واىتظارات الهستعهمٓف

 تعمؽ بضبط خدهات واله 2012أكتوبر  5هؤرخ فْ ال 2012لسىة  2361هر عدد األ
قصد هٓزد تحٓرر قطاع االتصاالت بها ٓتىاسب هع  االتصاالت الخاضعة لكراس شروط

 . قواعد الهىافسة

  مٓة  2هؤرخ فْ الٓر تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاؿ قرار وز تعمؽ بضبط هعمـو اله 2012جٓو
ة ة وهواكبة  إسىاد الترددات الرادٓٓو وذلؾ قصد تحٓٓف هعالٓـ إسىاد الترددات الرادٓٓو

 .الحاجٓات الهتزآدة

  مٓة  24هؤرخ فْ القرار وٓزر تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاؿ ة تعمؽ بالهصادقواله 2012جٓو
بخصوص خدهات االتصاالت الٍاتفٓة وخدهات  عمِ الهخطط الوطىْ لمترقٓـ والعىوىة

 .األىترىات وخدهات الشبكات الذكٓة والخدهات ذات القٓهة الهضافة لالتصاالت

III-1-111  ٌذا باإلضافة إلِ إعداد هشروع قاىوف ٓتعمؽ بتىقٓح بعض فصوؿ هجمة االتصاالت
الذي تهت هىاقشتً هف قبؿ المجاف الهختصة بالهجمس الوطىْ التأسٓسْ، وذلؾ فْ 

 . اىتظار الهصادقة عمًٓ فْ إطار جمسة عاهة
III-1-112  قاهة بإسىاد رخصة ثالثة إل 2012سىة تهٓزت فقد هجاؿ االتصاالت، ب ها ٓتعمؽفٓأها

واستغالؿ شبكات االتصاالت القارة والجوالة هف الجٓؿ الثالث هها ساٌـ فْ تدعٓـ 
كها تواصمت توسعة هجاؿ . التغطٓة بخدهات الٍاتؼ الجواؿ هف الجٓؿ الثالث

 .التغطٓة لتشهؿ كافة هراكز الوالٓات
III-1-113  وفْ هجاؿ األىترىات، تهت توسعة تغطٓة خدهات األىترىات ذات السعة العالٓة

هوقعا جدٓدا بكؿ هف والٓات هدىٓف وسٓدي بوٓزد والقصٓرف وجىدوبة  17كٓز بتر 
والكاؼ وسمٓاىة وقفصة والقٓرواف وبىزرت لٓبمغ العدد الجهمْ لمهىاطؽ الداخمٓة 

ٌذا باإلضافة إلِ الترفٓع . هوقعا 35الهرتبطة بشبكة األىترىات ذات السعة العالٓة 
جٓغابٓت فْ الثاىٓة  70جٓغابٓت لتبمغ  10بػ  فْ سعة الربط الدولٓة بشبكة األىترىات

 .ADSLوهضاعفة سعة الربط لكافة هشتركْ الػ  2012هع هوفِ سىة 
III-1-114  وفْ إطار ترشٓد استغالؿ شبكات األلٓاؼ البصٓرة، تـّ تهكٓف بعض الٍٓاكؿ

العهوهٓة التْ تهتمؾ شبكات األلٓاؼ البصٓرة خاصة بٍا عمِ غرار شركة الكٍرباء 
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غ ها والغاز وشركة  السكؾ الحدٓدٓة التوىسٓة وشركة توىس لمطرقات السٓارة هف تسٓو
 . لدٍٓا هف فائض السعة لهشغمْ الشبكات العهوهٓة لالتصاالت

III-1-115  أها فْ ها ٓتعمؽ بهشروع التمفزة الرقهٓة األرضٓة فقد تـ اقتىاء وحدات بث رقهٓة
ْ لتصؿ لبعض الهىاطؽ الداخمٓة بٍدؼ توسٓع شبكة البث الرقهْ األرض أرضٓة

 .2012هف السكاف هع هوفِ سىة  %95 إلِالتغطٓة 
III-1-116  وبخصوص تعصٓر اإلدارة تـّ الشروع فْ تركٓز هىظوهة التصرؼ فْ الوثائؽ

وهىظوهات  2كها اىطمقت أشغاؿ تأٌٓؿ هىظوهة هدىٓة . « GED »االلكتروىٓة 
ر هىظوهة إىصاؼ عادة تطٓو كها تـّ . الهخطط الهدٓري الهشترؾ لإلعالهٓة باإلدارة وا 

 .الشروع فْ إعداد هىظوهة لهتابعة الهشآرع اإلىهائٓة واالقتصادٓة لمدولة
III-1-117  لهٓزد "ساٌر"وفْ إطار تدعٓـ حهآة الفضاء السٓبرىْ الوطىْ، تـّ تحسٓف هىظوهة ،

 .الهىظوهات الهعموهاتٓة هف الٍجهات وهحاوالت االختراؽ لمفضاء السٓبرىْ تأهٓف
III-1-118 لبٓردٓة، تـّ استكهاؿ بىاء هرّكبْ بٓرد بكؿ هف بىزرتأها عمِ هستوى تعٓزز الشبكة ا 

هكتب بٓرد وتأٌٓمٍا خاصة هىٍا الهتضّررة خالؿ إحداث  60وتٍٓئة قرابة  وسمٓاىة
 .2011الثورة التْ شٍدتٍا البالد خالؿ سىة 

III-1-119  ؽ خدهة جدٓدة لمدفع عبر ر الىشاط البٓردي، تـّ الشروع فْ تسٓو وبخصوص تطٓو
اىا، تهكف حرفائٍا هف  "mobiflouss"الٍاتؼ الجواؿ  لفائدة هشتركْ شبكة توىٓٓز

تأهٓف عهمٓات الشحف اإللكتروىْ لخطوط الٍاتؼ الجواؿ هسبقة الدفع وكذلؾ القٓاـ 
بعدٓد الخدهات الهالٓة اإللكتروىٓة عمِ غرار خالص فواتٓر الهاء والكٍرباء والٍاتؼ 

 .بواسطة الٍاتؼ الجواؿ
III-1-121 طاقة وهف ىاحٓة أخرى، تـّ إصدار ب"Bon Voyage"  بطاقة ْ هسبقة  VISA دولٓةٌو

الدفع ٓتـ شحىٍا بالدٓىار التوىسْ وتهكف هستعهمٍٓا هف سحب األهواؿ بالعهمة خارج 
الوطف هف الهوزعات ألٓة لألوراؽ الهالٓة أو لدى الفروع البىكٓة وحجز اإلقاهة 
بالفىدؽ خارج الوطف عبر األىترىات وكذلؾ تسدٓد قٓهة الهشتٓرات عبر أالت 

 .VISAٓف فْ شبكة الطرفٓة لدى التجار الهىخرط
III-1-121  وفْ إطار تدعٓـ تهوقع توىس كقطب إقمٓهْ فْ هجاؿ اإلسىاد الخارجْ واستقطاب

ف  اإلستثهار األجىبْ فْ الهجاالت الواعدة، تـّ الشروع فْ تىفٓذ برىاهج التكٓو
الهشفوع بالحصوؿ عمِ شٍادة الهصادقة عمِ الكفاءات فْ هجاؿ تكىولوجٓات 

ىٓة لفائدة أكثر هف  االتصاؿ هف خالؿ تىظٓـ دورات  .هىتفعا 120تكٓو
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III-1-122  وفْ إطار هتابعة تىفٓذ التوصٓات الهىبثقة عف القهة العالهٓة لهجتهع الهعموهات، تـ
 تىظٓـ الهىتدى السادس لتكىولوجٓا الهعموهات واالتصاؿ لمجهٓع بتوىس والذي تىاوؿ

 : ثالثة هواضٓع أساسٓة

 ،االقتصاد الرقهْ وخمؽ الثروات وفرص التشغٓؿ  

 ،الثقافة الرقهٓة وهجتهع الهعموهات والهعرفة  

  الهكتسبات التْ تحققت فْ بىاء هجتهع الهعموهات والهعرفة وهسار تحقٓؽ أٌداؼ القهة
 .2015 – 2013العالهٓة لهجتهع الهعموهات لمفترة 

III-1-123 قٓا شهاؿ هىتدى كها تـ بهىاسبة ٌذي التظاٌرة اإلعالف عف إطالؽ  لحوكهة إفٓر
ا عمِ تـ التْ الهىتدٓات ارغر  األىترىات عمِ ا  العربْ الهستوى إىشاٌؤ واإلفٓرقْ وآخٌر

 والتفاعؿ لمحوار ، كفضاء2012سبتهبر  4الهىتدى الوطىْ التوىسْ الذي تأسس ٓـو 
 هٓزد الىٍوض فْ لمهساٌهة الهىطقة بمداف فْ األىترىات فْ هجاؿ األطراؼ هتعدد
ر وفْ واالستقرار واألهف الهستدٓهة بالتىهٓة   .األىترىات شبكة تطٓو

III-1-124  هواصمة تىفٓذ برىاهج العهؿ الهستقبمْ لقطاع  2013وهف الهىتظر أف تشٍد سىة
تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاؿ وذلؾ بوضع خطة طهوحة تأخذ بعٓف االعتبار 
ر الهجاالت ذات العالقة  هختمؼ الجواىب التكىولوجٓة والتجآرة والتىظٓهٓة لتطٓو

ترىات فْ إطار شراكة فعمٓة هع هختمؼ األطراؼ الهتدخمة فْ بالسعة العالٓة لألى
ٌذا الهجاؿ الحٓوي الستغالؿ كافة الفرص الهتاحة وذلؾ عبر اتخاذ اإلجراءات 

 : التالٓة

 ِتدعٓـ البىٓة التحتٓة االتصالٓة هف خالؿ العهؿ عم : 

  ر شػػبكة االتصػػاالت القػػارة عبػػر تركٓػػز هحػػّوالت ٌاتفٓػػة هػػف الجٓػػؿ هواصػػمة تطػػٓو
 الجدٓد بها ٓسهح بتوفٓر السعة العالٓة جّدا،

  توسعة التغطٓة لمٍاتؼ الجواؿ هف الجٓػؿ الثالػث لتشػهؿ كافػة هراكػز الهعتهػدٓات
ػػػػة التغطٓػػػػة داخػػػػؿ الهبػػػػاىْ  والهىػػػػاطؽ أٌمػػػػة هػػػػع تػػػػدعٓـ التغطٓػػػػة بالهػػػػدف وتقٓو

 والهساكف،

 لحركػػة وضػػع شػػبكات الهحػػوالت الهرتبطػػة باأللٓػػاؼ البصػػٓرة حّٓػػز الخدهػػة لىقػػؿ ا
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عمػػِ هسػػتوى كافػػة الهػػدف بهػػا ٓسػػهح بػػربط " métro Ethernet"الهكثفػػة لالىترىػػات 
الهؤسسات الهتوسطة والصغرى والهىاطؽ الصىاعٓة والهركبات الجاهعٓػة بالسػعة 

 العالٓة جّدا،

  اعتهػػػػاد شػػػػبكة األلٓػػػػاؼ البصػػػػٓرة كهرفػػػػؽ ضػػػػروري عمػػػػِ غػػػػرار شػػػػبكات الهػػػػاء
تٍٓئػػة العهراىٓػػة، وذلػػؾ فػػْ إطػػار هراجعػػة والكٍربػػاء ٓتعػػٓف تػػوفٓري ضػػهف أهثمػػة ال

 .هجمة التٍٓئة العهراىٓة

  ػػة تركٓػػز شػػبكة ىهوذجٓػػة هػػف الجٓػػؿ الرابػػع بػػبعض الهىػػاطؽ الداخمٓػػة ذات األولٓو
 .فْ هجاؿ التىهٓة بها ٓضهف توفٓر خدهة السعة العالٓة بتمؾ الجٍات

  جٓغابٓػت  80 جٓغابٓػت لتبمػغ 20الرفع هف سعة الربط الدولٓػة بشػبكة األىترىػات بػػ
 فْ الثاىٓة،

  تأهٓف تغطٓة البث التمفزي بهىاطؽ الظؿ هػف خػالؿ هواصػمة توسػٓع شػبكة التمفػزة
 .2013هع هوفِ سىة  %97الرقهٓة األرضٓة لتبمغ ىسبة التغطٓة 

  ات الرقهٓة هف خالؿ توفٓر فضاءات رقهٓة لدعـ استعهاؿ ر الخدهات والهحتٓو تطٓو
الخاصة بالهؤسسات  (e-marketplace)السوؽ اإلفتراضٓة البرهجٓات الحرة بتوىس عمِ غرار 

التوىسٓة الىاشطة فْ هجاؿ البرهجٓات الحرة هع الحرص عمِ توسٓع ىطاؽ استفادة الٍٓاكؿ 
العهوهٓة هف التطبٓقات اإللكتروىٓة عمِ غرار تطبٓقة التصرؼ اإللكتروىْ فْ الهراسالت 

GEC. 

 ر أسالٓب العهؿ باإلدارة هف خال ف أعواف الدولة فْ هجاؿ هٓزد تطٓو ؿ وضع برىاهج لتكٓو
ر هىّصة لمحصوؿ عمِ شٍادة التأٌٓؿ فْ « libre-office»البرهجٓات الهكتبٓة الحرة  وتطٓو

ف عف بعد  استخداـ تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاؿ وهىصة حرة لمتكٓو
(E-learning.) 

 تدعٓـ السالهة الهعموهاتٓة هف خالؿ : 

 األىظهة الهعموهاتٓة الوطىٓة هف هحاوالت االختراؽ  إحداث هركز لضهاف سالهة
 التْ تٍّدد الفضاء السٓبرىْ الوطىْ،

  استكهاؿ القسط الثاىْ لهشروع الهركز االحتٓاطْ لألىظهػة الهعموهاتٓػة(Centre 

de back up) . 
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 دعـ الىفاذ إلِ الخدهات البٓردٓة وتحسٓف جودتٍا: 

  ػػة هتىاهٓػػة وتٍٓئػػة  5إحػػداث ػػد بهواقػػع ذات كثافػػة سػػكاىٓة وحركػػة تجآر هكاتػػب بٓر
 هكتب بٓرد،  100وتأٌٓؿ قرابة 

 ،توسعة قاعدة البٓرد الالهادي لالستجابة لحاجٓات الهؤسسات االقتصادٓة 

  دٓػػػة وتػػػدعٓـ شػػػبكة الىقػػػدٓات تعهػػػٓـ اإلعالهٓػػػة عمػػػِ كافػػػة هكوىػػػات الشػػػبكة البٓر
 TPEآلة طرفٓػة لمخػالص اإللكتروىػْ  200و الهػالٓةهوزع آلْ لألوراؽ  40بتركٓز 

 .بهكاتب البٓرد

  ر الخدهات عف بعد   .(Mail post, Mobil payment)تطٓو

  وضع هىصة لتوفٓر خدهات وهوارد لفائدة هراكز العهؿ عف بعد وهحاضف الهؤسسات تعتهد
 .هف الهجاؿ الحر ERPو ECMعمِ تكىولوجٓا الحوسبة السحابّٓة وتوفٓر خدهات 

  ف إطارات وطىّٓة هختّصة فْ هجاؿ هواصمة تىفٓذ برىاهج الهصادقة عمِ الكفاءات لتكٓو
تكىولوجٓا الهعموهات واالّتصاؿ وهؤٌّمة وفقا لمهعآٓر العالهّٓة لتعٓزز القدرة الوطىّٓة عمِ 

 .استقطاب االستثهارات األجىبٓة

 تطور هؤشرات تكىولوجٓا الهعموهات واالتصاؿ

 2010 2011 
جواف 
2012 

تقدٓرات 
2012 

توقعات 
2013 

 137 133 128.9 126.9 117 (%)ىسبة الكثافة الٍاتفٓة الجهمٓة 

 12 11 10.7 11.3 12.2 (%)ىسبة كثافة الٍاتؼ القار 

 125 122 118.2 115.6 104.8 (%) ىسبة كثافة الٍاتؼ الجواؿ

 5 4.4 4.2 4.2 3.9 (بالهمٓوف)عدد هستعهمْ األىترىات 

 1050 1000 963.2 798.5 574 (باأللؼ)الهشتركٓف بالسعة العالٓة عدد 

سعة الربط بالشبكة الدولٓة لألىترىات 
(GB/S)  

50 60 62 70 80 

 20 17 15.8 14.9 13.1 ساكف 100عدد الحواسٓب لكؿ 

 15 13.5 12.7 12.4 11.8 (بااللؼ)عدد هواقع الواب 

III-1-v-4 التجارة 

III-1-125  عمِ هٓزد تفعٓؿ السٓاسات والبراهج الهرصودة لمقطاع  2013خالؿ سىة  العهؿسٓتـ
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 وضهاف تحسٓف هردودٓتً وتأثٓري عمِ القطاعات اإلىتاجٓة األخرى 
III-1-126 د البالد بهختمؼ الهىتجا د سٓتـ العهؿ عمِ ضهاف تزٓو هف  تعمِ هستوى التزٓو

الت الالزهة لتغطٓة كمفة الخزف والعهؿ عمِ هراجعة عدٓد  خالؿ توفٓر التهٓو
د العادي لمسوؽاألسعا  .ر والخدهات العاهة الهدعوهة إضافة إلِ السٍر عمِ التزٓو

وسٓتـ فْ ٌذا اإلطار السٍر عمِ استعادة السٓر الٍادي لهسالؾ التوٓزع الهىظهة 
 والحرص عمِ اىتظاهٓة السوؽ بهختمؼ الهىتجات األساسٓة خاصة الغذائٓة 

III-1-127 القاىوىْ الهىظـ لمهىافسة  فْ هجاؿ الهىافسة سٓتـ التركٓز عمِ هراجعة اإلطار
ر األحكاـ الهتعمقة  خاصة فْ اتجاي تعٓزز صالحٓات هجمس الهىافسة وتطٓو
بهجاالت االتفاقٓات العهودٓة وىظاـ اإلعفاء ودعـ عهؿ شفافٓة عهؿ سمط الهىافسة 
وهعالجة ظواٌر الهىافسة غٓر الهشروعة فْ السوؽ وتحفٓز هستوى الهىافسة فْ 

 ؼ الهعوقات أهاـ الىفاذ لألىشطة وهٓزد التحٓرر االقتصاد هف خالؿ حذ
III-1-128  سٓتـ اعتهاد هٓزد الهروىة فْ التعاطْ هع طمبات  التوٓزعوعمِ هستوى تجارة

التراخٓص فْ هساحات تجآرة كبرى وهٓزد التفتح عمِ ىظاـ االستغالؿ تحت 
العالهة األصمٓة فْ القطاعات التْ توجد فٍٓا طمبات استثهار وهٓزد حذؼ 

 ءات غٓر الضروٓرة وتقمٓص كمفة الهعاهالت عمِ الهؤسسات اإلجرا
III-1-129  ر وفْ هجاؿ الجودة وحهآة الهستٍمؾ سٓتواصؿ دعـ البىٓة التحتٓة لمجودة وتطٓو

هقآٓس السالهة الوطىٓة هف خالؿ تعٓزز دور الٍٓاكؿ الهعىٓة بالهساىدة والهقاربة 
الوكالة الوطىٓة بهىح صالحٓات أكثر لمهعٍد الوطىْ لالستٍالؾ وتفعٓؿ دور 

لمهترولوجٓا وتكثٓؼ عهمٓات الهراقبة خاصة عمِ الهستوى الجٍوي وتىهٓة ىظاـ 
الرقابة الذاتٓة واإلىذار السٓرع صمب الهؤسسات الوطىٓة الهىتجة وكداؾ تعهٓـ ٌدي 

 الىظـ فْ هستوى التوٓزع 
III-1-131 بً بها ٓهكف هف  وعمِ هستوى برىاهج تأٌٓؿ الخدهات سٓتـ العهؿ عمِ إعادة تصٓو

ر القطاع وتوظٓؼ الٍبة الههىوحة فْ الغرض هف طرؼ االتحاد األوروبْ  تطٓو
ر التشٓرعات  وسستتركز الجٍود فْ ٌدا الهجاؿ عمِ التقدـ فْ بتىفٓد هخطط تطٓو
ر  وهالءهتٍا هع هقتضٓات االىدهاج فْ الدورة االقتصادٓة العالهٓة إضافة إلِ تطٓو

ر هىظوهة الهعموهات الخاصة هىظوهة الهعموهات الخاصة بالقطاع فْ ا تجاي تطٓو
بالقطاع فْ اتجاي إرساء ىظـ هتطورة لهتابعة وتقٓٓـ هساٌهة الخدهات فْ الىهو 

 والتصدٓر واالستثهار والتشغٓؿ
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III-1-131  وسٓتـ تركٓز الجٍود عمِ الىٍوض بقطاع التجارة االلكتروىٓة عمِ ضوء البرىاهج
بأٌهٓة بعث هشآرع خاصة هف خالؿ التحسٓس  2012الذي تـ وضعً فْ سىة 

التجارة االلكتروىٓة بٓف الهؤسسات هف خالؿ الحث عمِ خمؽ هىصات الكتروىٓة 
شعاع عالهْ باإلضافة إلِ وضع استراتٓجٓة  وأسواؽ الكتروىٓة توىسٓة بهواصفات وا 
لمىٍوض باالقتصاد الالهادي بالتشاور هع هختمؼ الٍٓاكؿ وهكوىات الهجتهع 

 . الهدىْ

III-1-v-5  الخدمات المالية 

III-1-132  ؿ وتقدٓـ الخدهات ٓضطمع قطاع الخدهات الهالٓة بدور حٓوي فْ توفٓر هوارد التهٓو
الهالٓة الهالئهة لدفع الحركة االقتصادٓة ودعـ هجٍود االستثهار وبعث الهؤسسات 

 .لالقتصاد الوطىْ فضال عف تحسٓف هىاخ األعهاؿ ودعـ القدرة التىافسٓة
III-1-133 تىظٓر و تعصٓر القطاع الهالْ  وعمِ ٌذا األساس تكثفت االصالحات فْ اتجاي

التىظٓهْ والتشٓرعْ هع الهعآٓر الدولٓة والرقْ بجودة الخدهات الهالٓة الهسداة  يإطار 
لهواكبة هتطمبات تطور الىشاط االقتصادي  الهالٓةهؤسسات وتحسٓف أداء هختمؼ ال

 . التفتح الهتزآد عمِ الساحة الدولٓةو 
III-1-134 أداء الهؤسسات الهالٓة فْ دعـ القٓهة  ولقد ساٌهت االصالحات الهالٓة وتحسٓف

باألسعار القارة  %3.5تطورت بػىسبة حٍث  2012بعىواف سىة  الهضافة لمقطاع الهالْ
و ىسؽ دوف الهستوى االعتٓادي لمسىوات الهاضٓة وذلؾ  باالسعار الجآرة %8.7و ٌو

 .ىتٓجة تأثٓر ضغوط الظرؼ االقتصادي الدولْ الحالْ
III-1-135 لسىة القادهة هف أجؿ تدعٓـ هكاىة قطاع الخدهات الهالٓة وستتكثؼ الجٍود خالؿ ا

سٍـ  باعتبار التقدـ الهرتقب فْ ىسؽ االصالحات بها ٓدعـ الهكاىة الواعدة لمقطاع ٓو
فْ التحوؿ الىوعْ لمىسٓج االقتصادي الوطىْ القائـ عمِ تعٓزز حصة األىشطة ذات 

ؿ خالؿ السىة القادهة عمِ كها سٓرتكز العه. الهحتوى الهعرفْ والتكىولوجْ الرفٓع
الرقْ بالخدهات الهالٓة وتدعٓـ القدرات التقىٓة والهالٓة لمهؤسسات الهالٓة تفعٓؿ 

اإلصالحات الهؤسساتٓة الهتعمقة بدعـ الرقابة عمِ  تجسٓدالوطىٓة وذلؾ هف خالؿ 
ر ىظـ الرقابة والتدقٓؽ الداخمْ بالهؤسسات  هكوىات القطاع الهالْ وهواصمة تطٓو

 .ٓةالهال
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III-1-136 أداء الهؤسسات الهصرفٓة هف خالؿ تدعٓـ أسسٍا الهالٓة وتكٓرس  وسٓتـ تحسٓف
احتراهٍا لمهعآٓر الدولٓة لمتصرؼ الحذر وذلؾ هف خالؿ دعـ هواردٌا الذاتٓة وهٓزد 
ف االحتٓاطات  تخفٓض ىسبة الدٓوف الهصىفة وتحسٓف هستوى التغطٓة بتكٓو

 . الهطموبة
III-1-137 ؿ وبالتوازي، ستتواصؿ الجٍود ال راهٓة الِ تحسٓف هساٌهة السوؽ الهالٓة فْ تهٓو

االقتصاد بالعالقة هع تفعٓؿ دور السوؽ البدٓمة واستقطاب هؤسسات جدٓدة لالدراج 
بالبورصة فضال عف دعـ ىشاط هؤسسات االٓجار الهالْ وهؤسسات االستثهار ذات 

ٓة هتكاهمة رأس هاؿ تىهٓة وهؤسسات الوساطة الهالٓة بها ٓسٍـ فْ توفٓر خدهات هال
 .وهتىاسقة تستجٓب لتىوع حاجٓات االعواف االقتصادٓٓف

III-1-138  ر ىشاط قطاع التأهٓف وتحسٓف ىتائج الهؤسسات العاهمة بالقطاع كها سٓتواصؿ تطٓو
بفضؿ التطّور الهرتقب لخدهات التأهٓف بها ٓعكس التقدـ االقتصادي واالجتهاعْ 

وفْ ٌذا السٓاؽ ستتكثؼ الجٍود هف . التأهٓىٓةتغطٓة الوسٓع الذي ٓوّفر آفاقا ٌاهة لت
التأهٓف الفالحْ ب وهف ذلؾ العىآةبأصىاؼ التأهٓف االختٓآرة أجؿ هٓزد الىٍوض 

ات الهرسوهة لٍذي الهرحمة  وتأهٓف الصادرات والتأهٓف عمِ الحٓاة وذلؾ وفقا لألولٓو
ؽ بغرض تقدٓـ خدهات أفضؿ وهواكبة  إلِ جاىب هٓزد تعصٓر شبكات التسٓو

 .الىوعْ لحاجٓات األعواف االقتصادٓٓفالتطور 
III-1-139  هواصمة  2013وعمِ ٌذا األساس تضهىت تقدٓرات هىواؿ التىهٓة الهرسـو لسىة

أي ها  باألسعار الجآرة %9.7تحسٓف أداء قطاع الخدهات الهالٓة لتتطور بىسبة 
 %8.8وبالتالْ ستبمغ حصة القطاع ها ٓعادؿ  د ـ 2809.2ٓعادؿ قٓهة هضافة تساوي 

 .هجهوع القٓهة الهضافة لقطاع الخدهاتهف 

III-1-v-6 الخدمات الصحية واالجتماعية والتربوية 

III-1-141  الهجٍودات الراهٓة لمىٍوض بقطاع الخدهات والسٓها هىٍا  2013ستتواصؿ فْ سىة
بٍدؼ هالئهتٍا هع هتطمبات الجودة الهتعمقة بالهجاؿ الصحْ والتربوي واالجتهاعْ 

 . ؽ االستثهار والتصدٓر الواعدةوالىجاعة وأداء االقتصادي ىظرا ٔفا

III-1-141  محّد هف التفاوت بٓف هواصمة الجٍود ل 2013ففْ الهجاؿ الصحْ، ستشٍد سىة
تكثٓؼ العرض فْ االختصاصات التْ تشكو ىقصا فْ ٌذا لالهىاطؽ والجٍات و 
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 .الهجاؿ
III-1-142  كها ستتواصؿ الجٍود لوضع هىظوهة وطىٓة لجودة الخدهات الصحٓة عمِ أساس

ف الهستهر الشروع فْ تركٓز  ر هىظوهة تحفٓٓزة لمتكٓو الٍٓئة الوطىٓة لالعتهاد وتطٓو
ر البروتوكوالت العالجٓة  بالتوازي هع إرساء آلٓات تقٓٓـ الههارسات الهٍىٓة وتطٓو

 .واعتهاد التقٓٓـ الطبْ االقتصادي لمخدهات االستشفائٓة
III-1-143 ٍأخرى سٓتـ العهؿ عمِ تعٓزز الهىظوهة التصدٓٓرة لمخدهات الصحٓة  ةوهف ج

 بالهٓايلتشهؿ هختمؼ الخدهات الصحٓة وخاصة هىٍا تمؾ الهتعمقة باالستشفاء 
واستقطاب عدد اكبر هف الحرفاء األجاىب فْ القطاعٓف العهوهْ  وبالسٓاحة الصحٓة

جْ فْ األإستشو  .والخاص فاء بالهٓاي ٓعتهد أحدث قد وضع لٍذا الغرض برىاهج ترٓو
ؽ واإلتصاؿ ضهاىا الىتشار أوسع لمحهالت االشٍآرة كها . تكىولوجٓات التسٓو

 .اىطالؽ الدراسة اإلستراتٓجٓة لتصدٓر الخدهات الصحٓة 2013ستشٍد سىة 
III-1-144 عمِ  2013 سىة سٓرتكز العهؿ خالؿعمؽ بالخدهات فْ الهجاؿ التربوي فأها فٓها ٓت

ة بهدّرسْ الهؤسسات الخاّصة فْ هجاالت التفقد واإلرشاد هٓزد اإلحاطة البٓداغوجٓ
ف حّث الهؤسسات الخاصة عمِ اىتداب هدّرسٓف بصفة  الِ جاىب والرسكمة والتكٓو

فْ هجاؿ استغالؿ التجٍٓزات  قاّرة ودعـ شراكتٍا هع الهؤسسات العهوهٓة لمتربٓة
فْ سّف طفاؿ األ كؿّ  تحضٓٓرة لفائدةالقساـ سٓتواصؿ تعهٓـ األ وبالتوازي.والهعّدات
فْ الهسار التعمٓهْ التربٓة قبؿ الهدرسّٓة  أٌهٓة إلِ اعتباراذلؾ و  سىواتخهس 
حٓث ٓىتظر أف تهكف اإلحداثات بالقطاع العهوهْ إلِ جاىب هبادرات  ،لمتالهٓذ

الجهاعات الهحمٓة والجهعٓات والقطاع الخاص هف الرفع هف ىسبة التغطٓة بالسىة 
حوالْ لتبمغ  والهؤسسات الخاصة والكتاتٓبالعهوهٓة  االبتدائٓة الهدارسالتحضٓٓرة ب

  .2013-2012فْ السىة الدراسٓة  85%
III-1-145  ر قطاع التعمٓـ العالْ الخاص وتحدٓثً ودعـ وعمِ صعٓد آخر وحتِ ٓتسىِ تطٓو

الجودة صمبً بها ٓسهح لمهؤسسات الخاصة بهجابٍة الهىافسة داخمٓا وخارجٓا وتفادي 
تشجٓع القطاع الخاص عمِ االستثهار فْ قطاع  2013سٓتواصؿ خالؿ سىة  ،تشتتٍا

االٓواء الجاهعْ هف خالؿ الهصادقة عمِ تهكٓف الهستثهٓرف الخواص هف هىح 
سىة تفعٓؿ ىفس السٓتواصؿ خالؿ كها استثهار الىجاز هبٓتات جاهعٓة خاصة، 

رأس هاؿ الهؤسسات  التشٓرع الهتعمؽ بالتعمٓـ العالْ الخاص والقاضْ بالترفٓع فْ
د سواء كاف حاهمو اسٍـ الشركة الباعثة هف ذوي  ـ 2الخاصة لمتعمٓـ العالْ الِ 
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الجىسٓة التوىسٓة او كاف هف بٓىٍـ هساٌهوف اجاىب وتحجٓر احداث فروع لمهؤسسة 
 . الهرخص لٍا

III-1-146  ْف الهٍى فْ وضع هوارد الٍىدسة  2013سٓتـّ العهؿ خالؿ سىة أها فْ هٓداف التكٓو
ف عمِ ذّهة الب ىدسة التكٓو ف الهكوىٓف ٌو ٓداغوجٓة الهتوّفرة بالهركز الوطىْ لتكٓو

ف فْ القطاع . الٍٓاكؿ الخاصة كها سٓتـ إٓجاد حوافز لمشباف لإلقباؿ عمِ التكٓو
ف الّرفع هف طاقة وهف جٍة أخرى سٓتـ .الخاص عف طٓرؽ إحداث آلٓة صؾ التكٓو
ف الهٍىْ  أٌٓؿ هراكزي الحالٓة اعتبارا لكوىً ٓهّثؿ ت;استٓعابً القطاع الخاص لمتكٓو

ساٌـ فْ تقمٓص ضغط طمب  ف الهٍىْ ٓو إحدى هكّوىات الهىظوهة الوطىٓة لمتكٓو
ف عمِ الجٍاز العهوهْ  . التكٓو

III-1-147 ْوبٍدؼ الهحافظة عمِ الهسف فْ هحٓطً الطبٓعْ  أها فْ الهجاؿ االجتهاع
الٓداع العائمْ لمهسىٓف سٓتواصؿ العهؿ خالؿ الفترة الهقبمة عمِ تفعٓؿ برىاهج ا

واعتبارا  .فضال عف تشجٓع القطاع الخاص عمِ االستثهار فْ هجاؿ رعآة الهسىٓف
لمهتغٓرات التْ تشٍدٌا التركٓبة العهٓرة لمسكاف التْ اصبحت تسجؿ عدد هتىاـ هف 

عمِ تقٓرب الخدهات الرعائٓة والصحٓة  2013كبار السف، سٓتواصؿ العهؿ فْ سىة 
ر هٓزد تغطٓة الهعتهدٓات ذات الكثافة السكاىٓة بخدهات الفرؽ هف الهسىٓف عب

 .فٓرقا 36الهتىقمة التْ ٓفوؽ عددٌا حالٓا 
III-1-148  تشجٓع الجهعٓات الىاشطة سٓتـ وحرصا عمِ تقٓرب الخدهات هف عهٓقْ االعاقة

 3فْ الهجاؿ عمِ احداث فرؽ هتىقمة لرعآة الهعوقٓف بالبٓت وذلؾ بهعدؿ احداث 
ا تقدـ خدهات صحٓة واجتهاعٓة لعهٓقْ االعاقة بالبٓت  .فرؽ سىٓو

III-1-149  وفْ خصوص الطفولة الهبكرة ستتجً الجٍود ىحو الرفع هف هؤشر التغطٓة بٓراض
بالتعاوف هع األطراؼ الهتدخمة هف ٌٓاكؿ وزآرة  2012سىة  %32األطفاؿ لٓبمغ 

ت والبمدٓات عمِ وسترتكز الخطة عمِ حث الباعثٓف الشباف والجهعٓا. وجهعٓات
بعث ٌذا الصىؼ هف الهؤسسات ال سٓها بالجٍات الداخمٓة التْ الزالت هؤشراتٍا 
دوف الهعدؿ الوطىْ بإصدار كراس شروط جدٓد إلحداث ٓراض أطفاؿ هرفؽ بدلٓؿ 
اإلجراءات الخاص بهؤسسات الطفولة قصد تجهٓع هختمؼ القواىٓف واإلجراءات 

الطفولة، إلِ جاىب تحسٓف ىوعٓة الخدهات  الخاصة بفتح وهتابعة وغمؽ هؤسسات
ثراء برىاهج  ف وبراهج التأٌٓؿ إلدارة روضة أطفاؿ وا  ر هضهوف التكٓو الهسداة بتطٓو
ف الهستهر لإلطارات العاهمة فْ هؤسسات الطفولة الهبكرة بتىظٓـ دورات  التكٓو
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ىٓة فْ هجاالت الرعآة الىفسٓة لألطفاؿ، واإلشكاالت الخصوصٓة لألطفا ؿ تكٓو
دارة الهشروع  .واألىشطة الفىٓة، وا 
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III.2 البػاب الثاني 

  البنية األساسية

III-2-1  تساٌـ البىٓة األساسٓة بقدر كبٓر فْ دعـ القدرة التىافسٓة لمهؤسسة االقتصادٓة
وتعتبر هف أٌـ العىاصر الهحددة الىتصاب الهشآرع الكبرى وجمب الهستثهٓرف 

ا الفعاؿ فْ خمؽ التوازف  ٓكمة التراب الوطىْ وتوٓزع عالوة عمِ دوٌر الجٍوي ٌو
 .السكاف واألىشطة وتحسٓف ظروؼ العٓش

III-2-2  بهواصمة إىجاز وتدعٓـ شبكة الطرقات السٓارة وشبكة  2013واعتبارا لذلؾ ستتـ سىة
الطرقات الهرقهة والهسالؾ الٓرفٓة وتدعٓـ وتوسٓع السكؾ الحدٓدٓة وتوفٓر الفضاءات 

سٓف إطار العٓش باألحٓاء الشعبٓة واألحٓاء الصىاعٓة بالهواصفات العالهٓة وتح
الكبرى الهتاخهة لمهدف وهٓزد العىآة بالبٓئة والهحافظة عمِ الهحٓط إلِ جاىب 
توسٓع شبكة الهاء الصالح لمشرب بالوسط الٓرفْ والهحافظة عمِ الهٓاي 

 .وهقاوهة التصحروتٍٓئة الغابات  والتربة

III-2-i قؿالجسور والطرقات والمسالؾ الريفية والن 

III-2-3  قد استرداد ىسؽ اىجاز هشآرع البىٓة األساسٓة لمطرقات بعد أف  2012شٍدت سىة
ستشارة ثاىٓة لمعهـو حوؿ وحٓث اىطمقت اال. 2011شٍد القطاع تباطئا خالؿ سىة 

وذلؾ  سٓدي بوٓزد وقفصةو  القصٓرفو  هشروع إٓصاؿ الطٓرؽ السٓارة إلِ القٓرواف
إعالف  2012ٓرؽ السٓارة، كها شٍدت سىة فْ إطار إعداد الدراسات التهٍٓدٓة لمط

 واىطرٌقراس الجدٓر  –هدىٓف  –طمب العروض الخاصة ببىاء الطٓرؽ السٓارة قابس 
ة ٌذا باإلضافة إلِ الشروع فْ . بوسالـ –السٓارة وادي الزرقاء  إىجاز أشغاؿ تقٓو

هف هحطة  هساكف فْ االتجآٌف -كمـ هف الطٓرؽ السٓارة توىس 37حوالْ 
 .الص بٍرقمة إلِ غآة هدخؿ الكىآساالستخ
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III-2-4  كـ هف الطرقات الهرقهة 339.4استكهاؿ أشغاؿ تدعٓـ  2012كها عرفت سىة 
 عمِ هوزعة كمـ 877.9 طوؿ عمِ الهرقهة الشبكة تٍٓئة برىاهج اىجاز بهواصمةو 

 .الجهٍوٓرة تراب كاهؿ
III-2-5  ة  2012كها شٍدت سىة لطٓرؽ الرابطة بقربص وا 128اىطالؽ أشغاؿ الطٓرؽ الجٍٓو

ة تصؿ الطٓرؽ  التْو الشهالٓة بٓف البمدٓات  واستكهاؿ أشغاؿ تٍٓئة  Z4و 33الجٍٓو
تعصٓر الطٓرؽ  أشغاؿهواصمة  إلِ باإلضافة ببىاء الهحوالت 9الطٓرؽ الوطىٓة 

 كمـ 139 تدعٓـ إلِ جاىب البدا فْ أشغاؿ بوالٓات باجة والكاؼ وسمٓاىة 5ة ٓالوطى
 باإلضافة ،14و 13 الوطىٓتٓف الطٓرقٓف هستوى عمِ والقصٓرف بوٓزد سٓدي بوالٓتْ
ـ مك 3400همفات طمب العروض لمدراسات التىفٓذٓة الخاصة بتٍٓئة حوالْ  إعداد إلِ

 .هف الهسالؾ الٓرفٓة

III-2-6  دعـ الشبكة األساسٓة لمطرقات السٓارة وربطٍا بأٌـ  2013وهف الهتوقع أف تشٍد سىة
عبر وصالت ربط تسهح بتوٓزع حركة الهرور بٓف  الهىاطؽ االقتصادٓة والعهراىٓة

أشغاؿ  هواصمة سٓتـ إضافة إلِ ،هختمؼ الجٍات وفْ اتجاٌٍا، وفْ ٌذا اإلطار
 –ىجاز الطٓرؽ السٓارة وادي الزرقاءإقابس، الشروع فْ  –بىاء السٓارة صفاقس

هدىٓف  والطٓرؽ السٓارة( كمـ 84,320)هدىٓف  –والطٓرؽ السٓارة قابس (كمـ 70)بوسالـ 
إلِ  1كمـ هضاعفة الطٓرؽ الوطىٓة  12,2+ كمـ طٓرؽ سٓارة  92)س الجدٓر أر  –

 –ىجاز الدراسات الخاصة ببىاء الطٓرؽ السٓارة بوسالـ إلِ جاىب إ .(الحدود المٓبٓة
والطٓرؽ السٓارة الرابطة بٓف الىفٓضة والقٓرواف وسٓدي ( كمـ 80)الحدود الجزائٓرة 

 (.كمـ 350)بوٓزد والقصٓرف وقفصة 
III-2-7  ة لمطرقات الهرقهة  إىطالؽ 2013كها ستشٍد سىة ر الشبكة الجٍٓو فْ أشغاؿ تطٓو

التوذلؾ بعد االىتٍاء هف الدراسات  كمـ والتْ  201.3لتدعٓـ حوالْ  وتوفٓر التهٓو
ة  ة  635بوالٓة زغواف الرابطة بٓف الهحمٓة  28تشهؿ الطٓرؽ الجٍٓو ، 133والجٍٓو

ة  بوالٓة 76الطٓرؽ الهحمٓة   79باجة الرابطة بٓف تبرسؽ وباجة، الطٓرؽ الجٍٓو
، الطٓرؽ 18إلِ الطٓرؽ الوطىٓة رقـ  5بالكاؼ الرابطة بٓف الطٓرؽ الوطىٓة رقـ 

ة  ٌذا باإلضافة إلِ الطٓرؽ  ،الرابطة بٓف باجة وبوخٓرص بوالٓة سمٓاىة 49الجٍٓو
ة  ة  85الجٍٓو  . بوالٓة قفصة 124ٓة الطٓرؽ الجٍو و  بوالٓة القصٓرف 91والطٓرؽ الجٍٓو
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III-2-8  أٓضا القٓاـ بعهمٓات الصٓاىة الدوٓرة وتدعٓـ  2013وهف الهىتظر أف تشٍد سىة
هع  كمـ هف الطرقات الهرقهة هوزعة عمِ هختمؼ والٓات الجهٍوٓرة 1021حوالْ 

كمـ  139.3تحسٓف حوالْ )تحسٓف البىٓة األساسٓة لمطرقات الحدودٓة العهؿ عمِ 
ف وتوزر وذلؾ فْ اطار تدعٓـ الربط ( بوالٓات جىدوبة والكاؼ والقصٓرف وتطآو

ر الهبادالت االقتصادٓة والتجآرة ولتسٍٓؿ حركة  الطرقْ بٓف البمداف الشقٓقة لتطٓو
  .االستشفاءو  الهواطىٓف الوافدٓف عمِ بالدىا لمسٓاحة

III-2-9  ر طرقات توىس الكبرى ستتهٓز سىة واصمة إىجاز الهشآرع به 2013وفْ إطار تطٓو
وصالت ربط بٓف هختمؼ التجهعات العهراىٓة والهىاطؽ  وتعصٓر الٍادفة إلِ توفٓر

 بٓف الربط وصمة الصىاعٓة واألقطاب التجآرة وذلؾ بهواصمة اىجاز أشغاؿ بىاء

 .1أ السٓارة والطٓرؽ .السدٓرة برج هستوى عمِ 1 رقـ الوطىٓة الطٓرؽ
III-2-11 ٓدة تكوف اهتدادا لمطٓرؽ الرابطة بٓف البمدٓات الجىوبٓةٌذا إلِ جاىب بىاء طٓرؽ جد 

كـ باإلضافة إلِ تركٓز هعدات الحهآة  3طوؿ  عمِ Z4و 1تصؿ الطٓرؽ الوطىٓة و 
ة   .بفوشاىة 34عمِ الشبكات الطرقٓة بالطٓرؽ الجٍٓو

III-2-11   ط - 2هحوؿ آكس  (:2012برىاهج ) اىطالؽ بىاء هحوالت  2013كها ستشٍد سىة 
 20 الشعاعٓة الِ جاىب بىاء هحوالت عمِ هستوى الطٓرؽ X-RVE 539 هحوؿو  10و
(RVE 532, X2, X3 ) ة بالقصبة وربط  135وهحوؿ عمِ هستوى الطٓرؽ الجٍٓو

ة  10و ط -آكس  هسالؾ هع هحولٓف  2x2كمـ ب  3= قرب دٓواف الهواىْ الجٓو
 الشعاعٓةلِ تٍٓئة هىطقة باب سعدوف باتجاي الطٓرؽ إضافة باإل .10و ط ،آكس

X3 ة  .5والطٓرؽ الوطىٓة  135والطٓرؽ الجٍٓو

III-2-12  شهؿ برىاهج طرقات توىس الكبرى لسىة ـ مك 19.8تدعٓـ حوالْ  أشغاؿىجاز إ 2013ٓو
لِ جاىب تٍٓئة هفترؽ دائري عمِ إبكؿ هف والٓات توىس وهىوبة وبف عروس 

توى التقاطع بٓف ط سىجاز هفترؽ دائري عمِ ها  أ و  39ط ج : هستوى هعٍد القصاب 
 .بوالٓة بف عروس 563ط ـ و  39ج 

III-2-13 شغاؿ السالهة أالبدا ب 2013فستشٍد سىة  وبخصوص هشآرع تٍٓئة السالهة الهروٓرة
 1بوالٓة توىس والطٓرؽ الوطىٓة  452ط ـ و  21ط ج و  9و ط الهروٓرة عمِ هستوى

ة  سبوالٓة بف عرو  وذلؾ  سةسو عمِ هستوى حْ الهطار بوالٓة  82والطٓرؽ الجٍٓو
ة خفظات ىىجاز ها  ىارة و صالح اإلا  و < عبر دراسة والشروع فْ بىاء ههرات عمٓو
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ٌذا الِ جاىب تركٓز هعدات الحهآة  شارات عاكسة بالهىعرجاتإة وتركٓز علسر ا
ة   .بفوشاىة 34عمِ الشبكات الطرقٓة بالطٓرؽ الجٍٓو

III-2-14  30هواصمة إعداد الدراسات الفىٓة لتٍٓئة الطٓرؽ الشعاعٓة  2013كها ستشٍد سىةx 
كمـ لتفادي العبور بوسط الهدٓىة  80الرابطة بٓف هختمؼ الطرقات السٓارة عمِ طوؿ 

ر ساحة باب سعدوف  .ٌذا باإلضافة إلِ الشروع فْ إعداد الدراسات األولٓة لتطٓو
III-2-15 ٓف وىقؿ البضائع بٓف وبخصوص تعصٓر الطرقات الهٍٓكمة لتحسٓف تىقؿ الهواطى

بتأٌٓؿ عّدة طرقات وطىٓة وبرهجة عّدة هىعرجات ببعض  2013الهدف ستتهٓز سىة 
 وهف أٌـ الهشآرع. الهدف الكبرى ٌذا إلِ جاىب هضاعفة هىعرجات أىجزت سابقا

 : الهبرهجة

 كمـ وذلؾ بهد  13عمِ طوؿ  924فْ اتجاي الطٓرؽ الهحمٓة  11االلتفافة كمـ  هواصمة اىجاز
 ههرات بوالٓة صفاقس ؛ 2x2 ٓؽ بػطر 

  بٓف الطٓرؽ السٓارة والكاؼ ؛ 5هواصمة بىاء الطٓرؽ الوطىٓة 
 ة )هىعرجات عمِ هستوى هدف سٓدي بوٓزد  10بىاء  استكهاؿ هف  125الطٓرؽ الجٍٓو

ة )والقصٓرف ( 1الطٓرؽ الوطىٓة رقـ )وهساكف ( الجاىب الشهالْ  182الطٓرؽ الجٍٓو
باعتبار بىاء  16الطٓرؽ الوطىٓة )وحاهة قابس ( باعتبار بىاء جسر 17والطٓرؽ الوطىٓة 

 16الطٓرؽ الوطىٓة ) وقبمْ( باعتبار بىاء جسر 15و 3الطٓرقٓف الوطىٓتٓف )وقفصة ( جسر
ة  ة  6الطٓرؽ الوطىٓة )وباجة ( 104والطٓرؽ الجٍٓو عمِ )وجىدوبة ( 11والوطىٓة  52والجٍٓو

 1الوطىٓة  عمِ هستوى الطٓرؽ)وىابؿ ( ء جسٓرفوبىا 17و 6هستوى الطٓرؽ الوطىٓة 
ة )وهىعرج ( قرهبالٓة  ؛ (بالهىستٓر 92عمِ هستوى الطٓرؽ الجٍٓو

   ة عدد  ؛" طٓرؽ قربص" 128تٍٓئة الطٓرؽ الجٍٓو

  وتحٓرر حوزة  بٓف والٓتْ القٓرواف وسوسة 12هضاعفة الطٓرؽ الوطىٓة رقـ إتهاـ دراسة
 الطٓرؽ ؛

 الرابطة بٓف الفحص وسمٓاىة ؛ 4ٓرؽ الوطىٓة إتهاـ دراسة هضاعفة الط 

  بٓف الكاؼ والطٓرؽ  5الشروع فْ الدراسات الفىٓة بالىسبة لهضاعفة الطٓرؽ الوطىٓة
 ؛ السٓارة

 الشروع فْ الدراسات الفىٓة إلىجاز هىعرج عمِ هستوى هدٓىة تالة بالقصٓرف. 
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III-2-16  عتبر قطاع الهسالؾ الٓرفٓة عىصرا اساسٓا فْ دفع التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة ٓو
لبالدىا بحٓث ٓساٌـ االستثهار فْ ٌذا الهجاؿ فْ االرتقاء بالىهو االقتصادي الِ 
جاىب الهساٌهة فْ تىاهْ فرص العهؿ والدخؿ وتحسٓف ىوعٓة الحٓاة اضافة الِ 
. دٓهوهة حركة تىقؿ الهواطىٓف بٓف الهىاطؽ الداخمٓة وهراكز الهعتهدٓات والوالٓات

العىآة بالهسالط الٓرفٓة فْ تدعٓـ الحركٓة بالهىاطؽ الٓرفٓة وبالتالْ كها تساٌـ 
 .االرتقاء بهستوى عٓش الهواطىٓف

III-2-17  ة الهطمقة الهعمىة هف بالهسالؾ الٓرفٓة  ٓتعمؽوفٓها وىظرا لمطمبات الهمحة ولألولٓو
ات، ف ستشٍد سىة طرؼ كؿ الوالٓات لمهسالؾ الٓرفٓة والتْ اعتبرتٍا هف أولِ األولٓو

هساىدة الحركة االقتصادٓة الهحمٓة بتدعٓـ الهسالؾ الٓرفٓة لضهاف هٓزد تفتح  2013
ج واالستٍالؾ عبر تعبٓد  الهىاطؽ الداخمٓة والربط بٓف هواقع اإلىتاج وهىاطؽ الترٓو

فٓةمك 683.2  دراساتإلِ جاىب اىطالؽ  ـ،مك 1495.6صٓاىة و  ـ هف الهسالؾ الٓر
ٌذا باإلضافة إلِ التفكٓر فْ . ف الهسالؾ الٓرفٓةـ همك 3400الخاصة بتٍٓئة  الجدوى

 .وضع برىاهج استثىائْ لفائدة الجٍات ذات الطابع الٓرفْ

III-2-18  تدعٓـ البىٓة األساسٓة فْ  2013وبالىسبة لمىقؿ الحدٓدي هف الهىتظر أف تشٍد سىة
هٓداف الىقؿ الحدٓدي قصد دعـ الىقؿ الجهاعْ واعتهاد الىقؿ الحدٓدي كخٓار 

بتركٓز هشآرع االتصاؿ عبر األلٓاؼ  لهعالجة سٓولة الحركة واالكتظاظاسترتٓجْ 
 أـ–القصٓرف، القصٓرف-غار الدهاء، توىس-البصٓرة بالسكة عمِ خط توىس

ىابؿ، سوسة الهٍدٓة، الحوض الهىجهْ  –بىزرت، بئر بورقبة -العرائس، الجدٓدة
بٓف توىس  6السكة الحدٓدٓة عمِ خط عدد  تعصٓر وهضاعفةإلِ جاىب  .بقفصة

ىجاز جزء هف الشبكة و  الهٍدٓة –والقصٓرف وهضاعفة الخط الرابط بٓف الهكىٓف  ا 
-توىس) Eوالخط ( القباعة هىوبة–توىس ) D الخط(: RFR)الحدٓدٓة السٓرعة 

ور  –إحداث خط الىفٓضة  باإلضافة إلِ والشروع فْ القسط الثاىْ هف الهشروع( الٌز
بٓف توىس والجزائر وبٓف  LGV سرعة عالٓةدراسة إحداث خطوط ذات و القٓرواف 

مة لمىقؿ الدولْ توىس ولٓبٓا ٌذا عالوة عمِ إعادة تأٌٓؿ وتوظٓؼ خطوط  .تكوف هٌؤ
ر استعهاؿ  السكة الحدٓدٓة ذات الهردودٓة الضعٓفة لتثهٓف الرصٓد الهتوفر وتطٓو

 .الىقؿ الحدٓدي
III-2-19 ر الهواىْ  2013ة وفْ هجاؿ الىقؿ البحري والموجستٓة هف الهتوقع أف تشٍد سى تطٓو

حكاـ استغاللٍا رساء شبكة وطىٓة هىدهجة هف الهىاطؽ الموجستٓةو  التجآرة وا  عبر  ا 
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ف وتوفٓر الكفاءات فْ ٌذا الهجاؿ رساء إطار قاىوىْ هالئـ لبعث هىاطؽو  تكٓو  ا 
تحدٓد و  ضع برىاهج تأٌٓؿ فْ هجاؿ الموجستٓةوو  األىشطة الموجستٓة واستغاللٍا

ف هخزوف عق تفعٓؿ التىسٓؽ فْ إلِ جاىب  اري هخصص لمفضاءات الموجستٓةوتكٓو
 . ٌذا الهجاؿ هف خالؿ إحداث هرصد لموجستٓة

III-2-21  إرساء هىطقة لألىشطة االقتصادٓة الموجستٓة برادس عف  2013كها ستشٍد سىة
ؿ واستغالؿ إلِ جاىب هواصمة البحث عف هستثهر . طٓرؽ لزهة بىاء وتٍٓئة وتهٓو

صىاعْ وتجاري بهىطقة جرجٓس وهىطقة تجآرة حرة استراتٓجْ إلحداث قطب 
 . ببف قرداف والقطر المٓبْ حدودٓة

III-2-21  هٓزد تدعٓـ البىٓة األساسٓة لمهطارات هف  2013وبخصوص الىقؿ الجوي ستشٍد سىة
خالؿ تىفٓذ برىاهج تدٓرجْ ٓشهؿ كافة الهطارات لتدعٓـ هدارج وههرات الطائرات 

ىجاز هحطة و  (، توزر ىفطة وقفصة قصرتوىس قرطاج، جربة جرجٓس)بالهطارات  ا 
 .بهطار توىس قرطاجدولٓة لترابط الرحالت 

III-2-ii تييئة المناطؽ الصناعية والمحاّلت الصناعية 

III-2-22  فْ هجاؿ تٍٓئة الهىاطؽ الصىاعٓة وتوفٓر فضاءات االىتصاب وتشجٓع االستثهار
إتهاـ الدراسات الفىٓة لجؿ  2012فْ الصىاعة والخدهات ذات العالقة، عرفت سىة 

براـ صفقات التزود بالشبكات الخارجٓة هع الهستمزهٓف  الهىاطؽ الهبرهجة وا 
 24العهوهٓٓف لهختمؼ الهىاطؽ الصىاعٓة باإلضافة إلِ االىطالؽ وهواصمة تٍٓئة 

هىطقة بالجٍات الداخمٓة عالوة عمِ إىجاز األشغاؿ  18هىطقة صىاعٓة هىٍا 
لعّدة هواقع تابعة ألهالؾ الدولة إلحالتٍا لموكالة  « TPD »فة الطوبوغرافٓة الهختم

 .العقآرة الصىاعٓة إلىجاز هىاطؽ صىاعٓة
III-2-23  توقع أف تبمغ استثهارات الوكالة العقآرة الصىاعٓة فْ هجاؿ تٍٓئة الهىاطؽ ٓو

بالهىاطؽ الداخمٓة ٌذا  د ـ 16.6هىٍا  د ـ 25.5بحوالْ  2012الصىاعٓة لسىة 
ة وشركات الهركبات الصىاعٓة باإلضافة إلِ  تدخالت شركات األقطاب التىهٓو

 .د ـ 10والتكىولوجٓة الهقدرة بػ
III-2-24  ىسقا هتواضعا باعتبار الصعوبات التْ تالقٍٓا  2012وقد عرفت أشغاؿ التٍٓئة سىة

الهقاوالت سواء عمِ هستوى توفر الٓد العاهمة أو عمِ هستوى التزود بالهواد كها 
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فا ىتٓجة لهعارضة الهتساكىٓف عمِ غرار الهىطقة عرفت بعض األشغاؿ توق
 .الصىاعٓة ببف قرداف

III-2-25  فستشٍد دفعا ٌاها فْ هجاؿ تٍٓئة الهىاطؽ الصىاعٓة وبىاء الهحالت  2013أّها سىة
الصىاعٓة وذلؾ لالستجابة لمطمبات الهمحة الصادرة عف هختمؼ الجٍات خالؿ 

عداد هٓزاىٓة التىهٓة لسىة  2012ىة جمسات الهقاربة عىد إعداد الهٓزاىٓة التكهٓمٓة لس وا 
2013. 

III-2-26  وعمِ ٌذا األساس، واعتبارا لمتقّدـ الهمحوظ فْ إعداد الدراسات وهمفات طمبات
العروض سٓبمغ عدد الهىاطؽ الصىاعٓة التْ ٌْ بصدد اإلىجاز عف طٓرؽ الوكالة 

هىطقة تهسح قرابة  31ٌؾ هىٍا  890هىطقة تهسح قرابة  37العقآرة الصىاعٓة 
ة 640 وتقّدر استثهارات الوكالة فْ ٌذا الباب بحوالْ . ٌؾ بهىاطؽ التىهٓة الجٍٓو
 .د ـ 41.4

III-2-27  إعداد الدراسات العقآرة والفىٓة إلىجاز الهىاطؽ  2013كها سٓتواصؿ خالؿ سىة
 .الصىاعٓة

III-2-28  أّها القطاع الخاص وشركات الهركبات الصىاعٓة والتكىولوجٓة وشركات األقطاب
ة  فستتواصؿ هجٍوداتٍا الراهٓة إلِ هعاضدة الدولة لتوفٓر األراضْ الهٍٓأة التىهٓو

 .وحفز االستثهارات فْ الصىاعة والخدهات
III-2-29  وفْ هجاؿ تأٌٓؿ البىٓة األساسٓة بالهىاطؽ الصىاعٓة الهتواجدة بالجٍات الداخمٓة هف

هىطقة صىاعٓة إلِ جاىب  15الهتوقع أف تىطمؽ أشغاؿ إعادة التٍٓئة بالىسبة لػ
 .د ـ 5.2هواصمة األشغاؿ بهىطقتٓف باستثهارات جهمٓة تقّدر بػ

III-2-31  الشروع فْ تىفٓذ برىاهج وطىْ  2013وعمِ هستوى الهحاّلت الصىاعٓة فستشٍد سىة
مً عف طٓرؽ البرىاهج الجٍوي لمتىهٓة 4لبىاء   .هحاّلت بكؿ والٓة ٓتـّ تهٓو

III-2-31 عقآرة الصىاعٓة وتشخٓص الهواقع ستواصؿ المجىة وفٓها ٓتعّمؽ بتحدٓد الهّدخرات ال
الوزآرة الهحدثة فْ الغرض هعآىة الهواقع الهقترحة هف طرؼ الجٍات والبت فٍٓا 

ف رصٓد عقاري ٓوضع عمِ ذهة الهتدخمٓف إلىجاز هىاطؽ صىاعٓة ٌذا . وذلؾ لتكٓو
ٌؾ هف  4500وتجدر اإلشارة إلِ أّف المجىة الهذكورة تهكىت هف تحدٓد أكثر هف 

 .الهدخرات جّمٍا تابعة لمدولة هوزعة عمِ هختمؼ الجٍات
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III-2-iii  الحضريةو التنمية البمدية 

III-2-32  هواصمة اىجاز واىطالؽ عدٓد الهشآرع البمدٓة والبراهج الوطىٓة،  2012شٍدت سىة
تٍـ  د ـ 32.9ففٓها ٓتعمؽ بتدعٓـ البىٓة األساسٓة ٓىتظر تحقٓؽ استثهارات بقٓهة 

األرصفة وتركٓز الفواىٓس الكٍربائٓة وهد قىوات التطٍٓر تعبٓد الطرقات وتبمٓط 
لتجهٓؿ الهدف  د ـ 4.7كها سٓتـ استٍالؾ اعتهادات بقٓهة . وتصٓرؼ هٓاي األهطار

لصٓاىة وتعٍد التجٍٓزات والهىشآت  د ـ 2واقتىاء العقارات وتٍٓئة الهقابر عالوة عمِ 
إبالء العىآة الخاصة بالهشآرع باإلضافة إلِ . لمبىاءات اإلدآرة د ـ 2.4البمدٓة و

حداث الهىشآت الٓراضٓة والشبابٓة والثقافٓة  . الهشتركة الهتعمقة بتٍٓئة وا 
III-2-33  هواصمة اىجاز واىطالؽ األشغاؿ  2012وفٓها ٓخص البراهج الوطىٓة شٍدت سىة

بالهشآرع الهدرجة بالجٓؿ الرابع هف البرىاهج الوطىْ لتٍذٓب األحٓاء الشعبٓة 
ىٍاء األشغاؿ بػ د ـ 15.5تقدر بػباستثهارات  حٓا الهبرهجة  43هف خالؿ هواصمة وا 
، 2012هشروعا الهبرهجة بسىة  39واىطالؽ األشغاؿ بػ 2011-2007خالؿ الفترة 

وهواصمة األشغاؿ ببرىاهج اإلحاطة باألحٓاء الشعبٓة بالهدف الكبرى باستثهارات 
الستكهاؿ الدراسات واىطالؽ  د ـ 7.5، كها وقع رصد اعتهادات بقٓهة د ـ 33.8بػ

حٓا ضهف برىاهج إدهاج وتٍذٓب األحٓاء السكىٓة الكبرى، كها شٍدت  38األشغاؿ بػ
باستثهارات  الىسٓج العهراىْ القدٓـهواصمة إىجاز هشآرع برىاهج التدخؿ ب 2012سىة 

 البرىاهج الوطىْ لتأٌٓؿ هسالؾ توٓزع هىتوجات الفالحةوالهشآرع الهدرجة ب د ـ 1بػ
 .والصٓد البحري

III-2-34  واعتبارا لمصعوبات التْ واجٍٍا القطاع البمدي فْ فترة ها بعد الثورة وخاصة الهالٓة
هىٍا، تـ تخصٓص جهمة هف الهساعدات لفائدة الجهاعات الهحمٓة قصد هساعدتٍا 

 :عمِ هجابٍة تداعٓات الوضع االستثىائْ الذي تهر بً، وتتهثؿ خاصة فْ

  ؿ الذاتْ الهطموب هف  8بْ بقٓهة ٌبة هف قبؿ االتحاد األورو ض التهٓو همٓوف أورو لتعٓو
ؿ هشآرع  قبؿ البمدٓات إلىجاز البرىاهج الوطىْ لتٍذٓب األحٓاء الشعبٓة والهساٌهة فْ تهٓو

 . جدٓدة ضهف ىفس البرىاهج

  همٓوف دوالر القتىاء  10ٌبة هف قبؿ الصىدوؽ العربْ لإلىهاء االقتصادي واالجتهاعْ بقٓهة
 .بمدٓة هتضررة هف جراء أحداث الثورة 74ة هف هعدات الىظافة والطرقات لفائدة آلٓ 240



  البنية األساسية; الباب الثاني   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

221 

  آلٓة لتدعٓـ أسطوؿ البمدٓات  150ٌبة فْ إطار التعاوف هع الجاىب التركْ القتىاء قرابة
 .لجهع وىقؿ الفضالت الهىزلٓة والعىآة بالبٓئة والهحٓط

  الٍولىدٓة ٌبة هف قبؿ وكالة التعاوف الدولْ لجهعٓة البمدٓات(VNGI)  ؿ هشآرع  10لتهٓو
ألؼ دٓىار فْ هجاالت  400بمدٓات بوالٓات الهىاطؽ الداخمٓة بكمفة تقدر بحوالْ  10 لفائدة

تٍٓئة الهساحات الخضراء والفضاءات العاهة وذلؾ فْ إطار دعـ برىاهج و  جهع الىفآات
 .الحوكهة الهحمٓةو  الدٓهقراطٓة

III-2-35  وفْ إطار التوجً ىحو تجسٓـ الهبادئ األساسٓة الهتصمة بالالهركٓزة، شٍدت سىة
إعطاء إشارة اىطالؽ دراسة هختمؼ الجواىب العهمٓة والتطبٓقٓة الكفٓمة بترسٓخ  2012

التىظٓـ الهؤسساتْ الجدٓد حٓث تكفؿ البىؾ الدولْ بالتىسٓؽ هع األطراؼ الهتدخمة 
والهالٓة والجبآة الهحمٓة ركٓزة والحوكهة الهحمٓة باىجاز دراسات هعهقة حوؿ الاله

وذلؾ سعٓا لدعـ الالهركٓزة والحوكهة والتفاوت الجٍوي وهراجعة السٓاسة العهراىٓة، 
 .الرشٓدة وتعٓزز وتجذٓر هفٍـو الدٓهقراطٓة الهحمٓة

III-2-36  وفْ إطار السعْ الهتواصؿ لتعٓزز الهكاسب الهحققة فْ قطاع التىهٓة البمدٓة
هواصمة اىجاز عدٓد الهشآرع الهدرجة ضهف هخطط االستثهار  2013 ستشٍد سىة

 :البمدي هف خالؿ

  هواصمة تدعٓـ البىٓة األساسٓة بالهىاطؽ البمدٓة الهتعمقة باىجاز الطرقات وتبمٓط األرصفة
ر وتهدٓد شبكة التطٍٓر العهوهْ وقىوات تصٓرؼ هٓاي األهطار  وتعٓزز شبكة التىٓو

 وىقؿ الفضالت الهىزلٓة وهعالجة الفضالت الصمبة وتجهٓؿ  هٓزد احكاـ هىظوهة جهع
 .الهدٓىة وحهآة الهىاطؽ السٓاحٓة وتٍٓئة الهساحات الخضراء

  دعـ وتكثٓؼ جٍود البمدٓات لهقاوهة التوسع العهراىْ العشوائْ لمتجهعات السكىٓة وهقاوهة
 .االىتصاب الفوضوي

III-2-37 اىات الجدٓدة سٓها فْ فترة االىتقاؿ الدٓهقراطْ والسعْ إلِ  وفْ ظؿ ها تطرحً الٌر
إٓجاد السبؿ الكفٓمة بتوسٓع التهثٓمٓة فْ الهستوى الهحمْ ودعـ الالهركٓزة وتكٓرس 
ة وفْ التقسٓـ الترابْ  عادة الىظر فْ تركٓبة الهجالس الجٍٓو الدٓهقراطٓة الهحمٓة وا 

التوازف والتخمْ عف التخطٓط القطاعْ لفائدة التخطٓط األفقْ، واعتبارا الختالؿ 
هجٍودات حثٓثة لتوفٓر  2013الهالْ لمجهاعات الهحمٓة وضعؼ قدراتٍا ستشٍد سىة 
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هوارد هالٓة جدٓدة لدعـ الجهاعات الهحمٓة لتجاوز صعوباتٍا الهالٓة واىجاز براهجٍا 
ة وذلؾ هف خالؿ  :التىهٓو

  ًم بالتعاوف هع البىؾ إعداد برىاهج جدٓد حوؿ التىهٓة الحضٓرة والحوكهة الهحمٓة ٓتـ تهٓو
الدولْ ٓشهؿ هجاالت التىهٓة الحضٓرة والحوكهة والجبآة الهحمٓة والدعـ الهؤسساتْ، 

ة والبىِ التحتٓة بالهىاطؽ الداخمٓة  .وتحسٓف الهرافؽ الحٓٓو

  همٓوف أورو  30دعـ الجهاعات الهحمٓة عف طٓرؽ ٌبة هف قبؿ االتحاد األوروبْ بقٓهة
 .إلصالح قطاع الجهاعات الهحمٓة وذلؾ فْ إطار هعاضدة هسار االىتقاؿ الدٓهقراطْ

III-2-38  10% بىسبة الترفٓعوفْ ها ٓخص تعٓزز الهوارد الهالٓة الهحمٓة هف الهتوقع أف ٓتـ 
 .الهحمٓة لمجهاعات العهوهٓة الهشترؾ الهاؿ لصىدوؽ الهخصصة عتهاداتاال فْ

III-2-39  صمة دعـ تدخالت صىدوؽ القروض وهساعدة الجهاعات هوا 2013كها ستشٍد سىة
مْ وتهكٓىً هف الهحافظة عمِ ىسؽ االستثهارات  الهحمٓة لهواصمة ىشاطً التهٓو

ة بالىجاعة الهرجوة وكذلؾ  الهحمٓة ة لمبمدٓات والهجالس القرٓو ىجاز الهشآرع التىهٓو وا 
الشٍادات العمٓا ٌذا إلِ هواصمة تدعٓـ البمدٓات باإلطارات الكفأة وخاصة هف حاهمْ 

ال ر القدرات والهٌؤ ىٓة لتطٓو الهٍىٓة  تجاىب هواصمة تىظٓـ همتقٓات ودورات تكٓو
 .لألعواف البمدٓٓف لتهكٓىٍـ هف هواكبة التطورات

III-2-41  اىطالؽ  2013وفْ ها ٓتعمؽ بالبراهج الوطىٓة التْ تٍـ القطاع البمدي ستشٍد سىة
ىٍاء الهشآرع  :الهتواصمة هف خالؿ عدٓد الهشآرع الجدٓدة وا 

  هواصمة اىجاز هشآرع الجٓؿ الرابع هف البرىاهج الوطىْ لتٍذٓب األحٓاء الشعبٓة الذي
هف  تحسٓف ظروؼ عٓش سكاف األحٓاء الشعبٓة بتأٌٓؿ البىٓة التحتٓة والتجٍٓزات إلٍِٓدؼ 
ر عهوهْ وتصٓرؼ الهٓاي الهستعهمة وهٓاي األهطارخالؿ  ، إحداث شبكات طرقات وتىٓو

اىجاز األشغاؿ بباقْ الهشآرع الهتواصمة والهتهثمة فْ  2013حٓث هف الهىتظر أف ٓتـ سىة 
  .د ـ 20.8حٓا باستثهارات تقدر بػ 48

  مهدف الكبرى الهتاخهة لببرىاهج اإلحاطة باألحٓاء الشعبٓة  إىجاز الهشآرع الهدرجةهواصمة
والذي ٓشهؿ، إلِ جاىب تأٌٓؿ البىٓة  العالٓة مىٍوض باألحٓاء الشعبٓة ذات الكثافة السكاىٓةل

والصىاعٓة والهىاطؽ  ةاألساسٓة، إحداث التجٍٓزات الجهاعٓة والفضاءات االقتصادٓ
استكهاؿ األشغاؿ بجهٓع عىاصر  2013الخضراء وتحسٓف السكف، حٓث ستشٍد سىة 
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الهشآرع الهدرجة بالبرىاهج التْ ال توجد بٍا إشكالٓات فىٓة وعقآرة باستثهارات تقدر 
 .د ـ 20بحوالْ 

  دهاج األحٓاء  38هواصمة إىجاز قسط أوؿ ٓضـ حٓا هف الهشآرع الهدرجة ببرىاهج تٍذٓب وا 
وذلؾ بتخصٓص استثهارات  د ـ 267حٓا بكمفة  73السكىٓة الكبرى الذي ٓشهؿ التدخؿ بػ

أساسٓة وتحسٓف السكف واالىطالؽ  لهواصمة اىجاز عىاصر بىٓة 2013لسىة  د ـ 50بقٓهة 
 . فْ اىجاز التجٍٓزات الجهاعٓة

  هف  البرىاهج الوطىْ لتأٌٓؿ هسالؾ توٓزع هىتوجات الفالحة والصٓد البحرياستكهاؿ اىجاز
 .شٍد صعوبات هالٓة وفىٓة وعقآرةخالؿ إىٍاء األشغاؿ بالهشآرع التْ ال ت

 فْ إطار برىاهج  عتٓقة بكؿ هف القٓرواف وسوسة وتوىس وصفاقسالهدف هواصمة تٍذٓب ال
الذي ٍٓـ تٍذٓب البىٓة األساسٓة وتجهٓؿ الواجٍات وتٍٓئة الىسٓج العهراىْ القدٓـ التدخؿ ب

  .2013سىة  د ـ 3باستثهارات تقّدر بػالساحات، وذلؾ 

III-2-41 ة فستشٍد  وفْ ها ٓتعمؽ  تخصٓص استثهارات 2013 سىةبتدخالت الهجالس القرٓو

وتهكٓف ٌذي الهجالس هف وسائؿ العهؿ لتعٓزز البىٓة األساسٓة  د ـ 10ػب تقدر
الضروٓرة وبعث الهشآرع االقتصادٓة بٍا بها ٓهكف هف توفٓر هواطف شغؿ إضافٓة 

 .أفضؿ ودخؿ أرفعواالستجابة لتطمعات هتساكىْ ٌذي الهىاطؽ إلِ هستوى عٓش 

III-2-iv والتييئة العمرانية السكف 

III-2-42  ر هستوى عٓش الهواطف وتوفٓر السكف الالئؽ لذوي حرصا هف الدولة عمِ تطٓو
الدخؿ الهحدود وتبعا لها تـ تسجٓمً هف ىقص فْ عرض السكف االجتهاعْ خالؿ 

هسكف  30000إىجاز  2012السىوات األخٓرة أقرت الحكوهة ضهف برىاهجٍا لسىة 
ٍدؼ ٌذا البرىاهج إلِ تمبٓة اجتهاعْ ه وزعة عمِ كافة والٓات الجهٍوٓرة، ٓو

احتٓاجات الفئات االجتهاعٓة هحدودة الدخؿ هف السكف الالئؽ وبدرحة أولِ القضاء 
ىجاز هشآرع سكىٓة  ضٍا وا  عمِ ظاٌرة األكواخ والهساكف البدائٓة حٓث سٓتـّ تعٓو

ىقسـ ٌذا . اجتهاعٓة فْ كافة والٓات الجهٍوٓرة  :البرىاهج إلِ جزئٓف ٓو

ضٍا بهساكف جدٓدة أو ترهٓهٍا أو  ;جزء أوؿ  ض الهساكف البدائٓة وتعٓو ٓتعّمؽ بإزالة وتعٓو
 .توسعتٍا
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هسكف اجتهاعْ ٓخصص لمفئات االجتهاعٓة التْ ال  20000ٓتعمؽ بإىجاز حوالْ  ;جزء ثاني 
 .هرات األجر األدىِ الهٍىْ الهضهوف 3ٓتجاوز الدخؿ الشٍري لمعائمة 

III-2-43 بالتركٓز عمِ البرىاهج الخصوصْ لمسكف االجتهاعْ حٓث  2012تهٓزت سىة  وقد
توصمت المجاف الهحدثة بالتىسٓؽ هع الجٍات وهع الهجتهع الهدىْ إلِ تحدٓد قسط 
ض الهساكف  أوؿ هف العائالت التْ ستىتفع بهساكف الئقة فْ إطار إزالة وتعٓو

الت الضروٓرة لالىطالؽ فْ إىجاز ٌذا . البدائٓة البرىاهج الذي هف وتـّ توفٓر التهٓو
 .شأىً أّف ٓساٌـ فْ تحسٓف ظروؼ عٓش العائالت الٍشة

III-2-44  هضاء االتفاقٓات كها تولت وزارة التجٍٓز إعداد الىصوص القاىوىٓة والترتٓبٓة وا 
الضروٓرة التْ هف شأىٍا أف تضهف ىجاح إىجاز ٌذا البرىاهج إضافة إلِ تحدٓد 

زي، واعتبارا لحّدة ضغط الطمب عمِ شروط االىتفاع ببراهج السكف االجتهاعْ وبالتوا
الهساكف االجتهاعٓة وخاّصة باألقطاب العهراىٓة ولهساعدة األسر ذات الدخؿ 
الهتواضع عمِ اهتالؾ هساكىٍا، قاهت وزارة التجٍٓز بإعالف طمب عروض دولْ 

هسكف بوالٓات توىس  3300ٓتهثؿ فْ إىجاز  إلىجاز قسط أّوؿ 2012سبتهبر  07ٓـو 
هسكف بوالٓات ىابؿ وزغواف وبىزرت وسوسة  3800ٓراىة وهىوبة ووبف عروس وأ

هسكف بوالٓات باجة وجىدوبة والكاؼ وسمٓاىة والقٓرواف  2400والهٍدٓة والهىستٓر و
ف وقفصة وتوزر  2300والقصٓرف وسٓدي بوٓزد و هسكف بوالٓات قابس وهدىٓف وتطآو

الكة لهساكىٍا والتْ ال وستتهتع بٍذي البراهج العائالت الغٓر ه .وصفاقس وقبمْ
 .« SMIG 3 »هرات األجر األدىِ الهٍىْ الهضهوف  3ٓتجاوز دخمٍا 

III-2-45  باالىطالؽ الفعمْ فْ تىفٓذ البرىاهج  2013وفْ ٌذا اإلطار، ستتهٓز سىة
 .الخصوصْ لمسكف االجتهاعْ إلِ جاىب هواصمة دعـ قطاع السكف

III-2-46 لدور التعدٓمْ الذي ٓقـو بً واعتبارا لمدور الٓرادي لمقطاع الخاص وخاصة األسر وا
ألؼ وحدة سكىٓة باستثهارات جهمٓة  51بىاء حوالْ  2013القطاع العاـ، ستشٍد سىة 

 2013وعمِ هستوى تحسٓف ظروؼ السكف ستتواصؿ خالؿ سىة  د ـ 3126تقّدر بػ
تدخالت البرىاهج الجٍوي لمتىهٓة فْ الهجاؿ إلِ جاىب تدخالت الصىدوؽ الوطىْ 

 .لتحسٓف السكف
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III-2-47  فْ هجاؿ توفٓر األراضْ الصالحة لمبىاء ستتولِ الوكالة العقآرة لمسكىِ بٓع و
ىجاز أشغاؿ تٍٓئة  176ٌؾ هف األراضْ الهٍٓأة واقتىاء حوالْ  79حوالْ  ٌؾ وا 
 .وسٓقـو القطاع الخاص بتوفٓر القسط األوفر هف الحاجٓات د ـ 30حوالْ 

III-2-48 ْإلِ هٓزد تىظٓـ الهجاؿ  وفْ هجاؿ التٍٓئة العهراىٓة ستتواصؿ الجٍود لمسع
العهراىْ وترشٓد استعهالً والحّد هف توسعً عمِ حساب األراضْ الفالحٓة وذلؾ 
تىفٓذا لتوجٍات السٓاسة العهراىٓة الجدٓدة الهتعمقة بترشٓد استعهاؿ الفضاء العهراىْ 
ىجاز الهشآرع  وتكثٓفً، وذلؾ هف خالؿ إعداد الدراسات الهحوٓرة والخصوصٓة وا 

رج فْ إطار تىفٓذ برىاهج الهخطط الثاىْ عشر لمتىهٓة، حٓث ستواصؿ التْ تىد
هصالح إدارة التعهٓر دعهٍا لمجهاعات الهحمٓة وتقدٓـ الهساعدة الفىٓة والهالٓة لٍا 
لمىٍوض بتجهعاتٍا السكاىٓة البمدٓة هىٍا والٓرفٓة خاصة بالهىاطؽ الداخمٓة لمبالد 

 .هة بٍدؼ دفع هسار التىهٓة بٍاووفؽ هخططات تٍٓئة عهراىٓة هالئهة وهحك
III-2-49  فْ هجاؿ التٍٓئة العهراىٓة الهشآرع واألعهاؿ التالٓة  2013وسٓشهؿ برىاهج سىة: 

عداد  80إعداد هسوحات طبوغرافٓة لػ - تجهعا عهراىٓا هوزعة عمِ جّؿ والٓات الجهٍوٓرة، وا 
ة بهقٓاس  عداد الخرائط الرقهٓة بهقٓاسْ  33لػ 1/7000صور جٓو تجهعا عهراىٓا جدٓدا وا 

ة الالزهة 33لػ 1/5000و 1/2000  .تجهعا عهراىٓا، بعد تغطٓتٍا بالصور الجٓو

سعٓا لدفع ىسؽ التىهٓة بكاهؿ جٍات البالد وخاصة الداخمٓة : هخططات التٍٓئة العهراىٓة  -
ة فْ إعداد هىٍا، ستتولِ اإلدارة تمبٓة أكبر عدد ههكف هف طمبات  البمدٓات والهجالس الجٍٓو

أو هراجعة أهثمة التٍٓئة العهراىٓة وذلؾ اعتبارا لتوفر الخرائط الالزهة لٍذي الدراسات 
الهساٌهة فْ إعداد  2013واالعتهادات الهرصودة لمغرض وسٓشهؿ البرىاهج الىٍائْ لسىة 

عٓا لدفع ىسؽ التىهٓة بكاهؿ س: هخططات التٍٓئة العهراىٓة )هثاؿ تٍٓئة عهراىٓة  59وهراجعة 
جٍات البالد وخاصة الداخمٓة هىٍا، ستتولِ اإلدارة تمبٓة أكبر عدد ههكف هف طمبات 
ة فْ إعداد أو هراجعة أهثمة التٍٓئة العهراىٓة وذلؾ اعتبارا لتوفر  البمدٓات والهجالس الجٍٓو

البرىاهج الىٍائْ الخرائط الالزهة لٍذي الدراسات واالعتهادات الهرصودة لمغرض وسٓشهؿ 
تجهعا  39وبمدٓة  20)هثاؿ تٍٓئة عهراىٓة  59الهساٌهة فْ إعداد وهراجعة  2013لسىة 
 (.ٓرفٓا
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  فْ هعالجة  2013ستشرع اإلدارة خالؿ سىة : الهعالجة الرقهٓة ألهثمة التٍٓئة العهراىٓة
 .هثاؿ تٍٓئة عهراىٓة 25

 ْهتابعة تركٓز هىظوهة  2013سىة  ستواصؿ هصالح اإلدارة خالؿ: هىظوهة الرصد العهراى
 .سىوات 3هعموهاتٓة جغرافٓة لهتابعة الىهو العهراىْ التْ تهتد عمِ 

III-2-v التييئة الترابية 

III-2-51  االىتٍاء هف دراسة الهثاؿ التوجٍْٓ لمهىاطؽ الجبمٓة بالجىوب  2012تـ خالؿ سىة
 . الشرقْ وهواصمة إعداد األهثمة التوجٍٓٓة لتٍٓئة الهجهوعات العهراىٓة لباجة وىابؿ

III-2-51  ا الهثاؿ التوجٍْٓ لتٍٓئة وفْ ها ٓتعمؽ بالدراسات الهحوٓرة والخصوصٓة التْ أفرٌز
راسة تٍٓئة وتىهٓة الهىاطؽ الحدودٓة التْ التراب الوطىْ فقد تـ االىتٍاء هف إعداد د

والٓات حدودٓة وهواصمة إعداد دراسة التٍٓئة الترابٓة  8 ػهعتهدٓة تابعة ل 17تغطْ 
ر الهدف الصغرى والهتوسطة  والىسٓج الصىاعْ ودراسة وضع خطة لتىهٓة وتطٓو

ة هف سىة ٌذا وسٓتـ خالؿ الفترة القاده. ودراسة الهثاؿ التىسٓقْ لشهاؿ توىس الكبرى
االىتٍاء هف دراسات األطالس الرقهٓة لوالٓات القٓرواف والقصٓرف وقابس  2012

وقفصة وتوىس وأٓراىة وبف عروس وهىوبة عالوة عمِ إعداد دراسة تقٓٓـ سٓاسة 
ا بالتعاوف هع الوكالة الفرىسٓة لمتىهٓة  . التٍٓئة الترابٓة فْ توىس التْ ٓتـ إىجاٌز

III-2-52  ىتظر أف ٓتـ االىتٍاء هف إىجاز األهثمة التوجٍٓٓة لمتجهعات فٓ 2013أها بالىسبة لسىة
ر الهدف  العهراىٓة لكؿ هف بىزرت الكبرى وطبرقة ودراسة وضع خطة لتىهٓة وتطٓو

 .الصغرى والهتوسطة
III-2-53  االىتٍاء هف  2013وبخصوص هشروع األطالس الرقهٓة، فٓتوقع أف ٓتـ خالؿ سىة

ٓف وجىدوبة والكاؼ وسمٓاىة وهواصمة إىجاز األطالس الرقهٓة لوالٓات توزر وهدى
 .إعداد أطالس والٓات باجة وىابؿ وصفاقس

III-2-54  االىتٍاء  2013وفْ إطار إعداد األهثمة التوجٍٓٓة لتٍٓئة وتىهٓة الوالٓات، ستشٍد سىة
هف إعداد األهثمة التوجٍٓٓة لتٍٓئة وتىهٓة والٓتْ سٓدي بوٓزد والكاؼ وهواصمة إعداد 

ة وتىهٓة والٓات القصٓرف وجىدوبة وقابس والهٍدٓة والقٓرواف األهثمة التوجٍٓٓة لتٍٓئ
 .وقبمْ
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III-2-55   25000/1وبخصوص قاعدة الهعطٓات الطبوغرافٓة الرقهٓة عمِ سمـ BDTN))  ْوالت
ا هع الهركز الوطىْ لرسـ الخرائط واالستشعار عف بعد، سٓتواصؿ إىجاز  ٓتـ إىجاٌز

 300سىوات لرقهىة قرابة  3عمِ  الهشروع فْ هراحمً الثاىٓة والثالثة والذي ٓهتد
 . خٓرطة

III-2-56  الشروع فْ إعداد دراسة الهثاؿ التوجٍْٓ لتٍٓئة الهجهوعة  2013كها ستشٍد سىة
العهراىٓة لصفاقس الكبرى ودراسة وضع خٓرطة وطىٓة لمبىٓة التحتٓة والتجٍٓزات 

 .الجهاعٓة الكبرى ودراسة وضع شبكة لمرصد الترابْ عمِ الهستوى الوطىْ
III-2-57 ء ىظرة شهولٓة عمِ أهثمة التٍٓئة الترابٓة واألخذ بعٓف االعتبار لتكاهؿ الوسط وإلضفا

تدعٓـ التوجً الخاص بإعداد  2013الٓرفْ والحضري بالوالٓات، سٓتواصؿ خالؿ سىة 
أهثمة توجٍٓٓة لتٍٓئة وتىهٓة الوالٓات تضع خططا وبراهج تأخذ بعٓف االعتبار التىهٓة 

ٓئٓة وتؤسس لتىهٓة هستدٓهة تراعْ الخصوصٓات االقتصادٓة واالجتهاعٓة والب
والهوارد الهتاحة بالوالٓات الهعىٓة باإلضافة إلِ هواصمة إعداد أهثمة التٍٓئة 

 . لمتجهعات العهراىٓة
III-2-58  وفْ ٌذا السٓاؽ، وىظرا لمعدد الٍاـ لمدراسات الهتواصمة التْ ُشرع فْ إعدادٌا

ثالث دراسات تتهثؿ فْ األهثمة وحرصا عمِ ضهاف جودتٍا، سٓتـ االكتفاء بإعداد 
ف ووالٓة سمٓاىة ووالٓة زغواف هع الحرص عمِ  التوجٍٓٓة لتٍٓئة وتىهٓة والٓة تطآو
ة وهختمؼ الهتدخمٓف الهعىٓٓف بهٓداف  تكثٓؼ التشاور هع الهصالح الهركٓزة والجٍٓو

 .التٍٓئة الترابٓة

III-2-59  واعتهادات الدفع  ألؼ دٓىار 250بػ  2013وتقدر اعتهادات التعٍد بالىسبة لسىة
 .ألؼ دٓىار هخصصة لهىظوهة الهعموهات الجغرافٓة 200ألؼ دٓىار هىٍا  800 بػ

III-2-vi الماء الصالح لمشرب 

III-2-61  هٓاي الفْ اىقطاع تسبب  تذبذبا فْ التزود بالهاء الصالح لمشرب 2012صائفة شٍدت
فْ أغمب الجٍات بالرغـ هف الهجٍودات التْ بذلتٍا الشركة الوطىٓة الستغالؿ 

و ها ٓستدعْ إٓجاد حموؿ جذٓرة لٍذي الهسألة  هحدودةوتوٓزع الهٓاي باهكاىٓات  ٌو
والتركٓز عمِ تعبئة هوارد هالٓة ٌاهة إلىجاز هشآرع كبرى لدعـ  2013خالؿ سىة 

وقد  .لشركة هف اإلٓفاء بتعٍداتٍا هف جٍة أخرىالهوارد الهائٓة هف جٍة وتهكٓف ا
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همٓوف  2.4ألؼ توصمة جدٓدة هكف هف بموغ  90قرابة  2012سىة أىجزت الشركة 
د بالهىاطؽ الٓرفٓة  هشترؾ بالشبكة العهوهٓة لمهاء الصالح لمشرب وتحقٓؽ ىسبة تزٓو

 هٓاي وتىفٓذالكها واصمت سٓاستٍا الراهٓة إلِ تحسٓف ىوعٓة . %94تىاٌز 
 .االستراتٓجٓة الخاصة باالقتصاد فْ الهاء

III-2-61  عمِ هواصمة الهجٍودات الراهٓة إلِ توفٓر الهاء  2013وسترتكز الجٍود خالؿ سىة
وذلؾ بالتركٓز بالخصوص عمِ الهىاطؽ الٓرفٓة التْ ال تزاؿ هعطشة هّها سٓهكف 

د بالهىاطؽ الٓرفٓة إلِ هستوى  أدىِ  هع تحقٓؽ حدّ  %95.3هف الرفع هف ىسبة التزٓو
وإلضفاء الىجاعة عمِ الهشآرع الٓرفٓة ستشٍد سىة  .فْ كؿ والٓة %88ال ٓقؿ عف 

هواصمة تدعٓـ وتأطٓر هجاهع التىهٓة الفالحٓة فْ تصّور وتسٓٓر الهشآرع  2013
فْ هجاالت التصرؼ اإلداري والهالْ واالستغالؿ الفىْ عمها بٍا وباإلحاطة الفىٓة 

ٓع الهائٓة بالهىاطؽ الٓرفٓة عف طٓرؽ هجاهع التىهٓة وأف هسألة التصرؼ فْ الهشار 
ٓرة كاىت السبب فْ اىقطاع الهاء هها فْ جّؿ الجٍات  الفالحٓة تشٍد إشكالٓات جٌو

لتزود بالهاء الصالح لمشرب عف طٓرؽ الشركة الوطىٓة با لمهطالبةدفع الهتساكىٓف 
 .الستغالؿ وتوٓزع الهٓاي

III-2-62  سترتكز الجٍود  .2013اىقطاع الهاء خالؿ صائفة  ولتالفْأّها فْ الهىاطؽ الحضٓرة
 :عمِ هواصمة تىفٓد الهشآرع الكبرى الٍاهة عمِ غرار

 وتٍـ الهىاطؽ التْ تفوؽ هموحة ىوعٓة الهٓاي بالجىوب التوىسْ  الهرحمة األولِ لتحسٓف
شتهؿ البرىاهج عمِ . ساكف 4000قراـ فْ المتر والتْ تعد أكثر هف  2الهٓاي الهوزعة بٍا  ٓو

تحمٓة هحطات  10هىٍا عمِ تحمٓة الهٓاي الهالحة حٓث سٓتـ إىجاز  10هشروعا تعتهد  13
 –بىْ خداش  - بمخٓر - هارث –هطهاطة ) فْ الٓـو وتخص هدف 3ـ 36200جهمٓة بسعة 
فْ إطار  د ـ 76.4بكمفة تقدر بػ( سوؽ األحد –دوز  –قبمْ  -حزوة  –ىفطة  –توزر 

 .األلهاىْلتعاوف هع البىؾ ا

  د الهىاطؽ الحضٓرة  .عف طٓرؽ البىؾ الدولْ د ـ 67.6بكمفة تقّدر بػتحسٓف تزٓو
  د الهىاطؽ الٓرفٓة  .الوكالة الفرىسٓة لمتىهٓة قرض هف عف طٓرؽ د ـ 48.5بكمفة تقّدر بػتزٓو

 بكمفة جهمٓة تقّدر  إىجاز هحطة تحمٓة الهٓاي الجوفٓة ببف قرداف فْ إطار ٌبة هف الٓاباف
 .د ـ 20بػ

  2013هواصمة دراسة تحمٓة هٓاي البحر بالزرات التْ ٓىتظر أف تىتٍْ فْ هوفِ سبتهبر. 
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III-2-63 تعٓزز وتٍٓئة البىٓة  تٍـإىجاز هشآرع جدٓدة اىطالؽ  2013سىة  كها ستشٍد
د الهىاطؽ الحضٓرة بالهاءو األساسٓة إلىتاج الهاء  بكمفة جهمٓة تقّدر  تحسٓف تزٓو

سىة  خالؿ، كها ٓىتظر اىطالؽ أشغاؿ تحمٓة هٓاي البحر بجٓزرة جربة د ـ 190بػ
 .والشروع فْ إىجاز الدراسة الفٓىة لهحطة تحمٓة هٓاي البحر بصفاقس 2013

III-2-64  وتحسٓف الخدهات تمبٓة الحاجٓات الهتىاهٓة فْ استٍالؾ الهاء الصالح لمشربلو 
 :سٓقع التركٓز خالؿ السىة الهقبمة عمِ 

  ْوبالتوازي سٓرتفع استٍالؾ الهاء  2012سىة  560همٓوف هتر هكعب هقابؿ  576إىتاج حوال
 .412همٓوف هتر هكعب إلِ  400هف 

  ْألؼ توصمة جدٓدة 100إىجاز حوال. 
 القىوات كمـ هف 800 حوالْ توسٓع وتجدٓد. 

III-2-65  قتصاد اال الراهٓة إلِكها ستواصؿ الشركة الوطىٓة الستغالؿ وتوٓزع الهٓاي سٓاستٍا
 :فْ الهاء وتحسٓف ىوعٓتً بػ

  متحسٓس والتوعٓة تستٍدؼ هختمؼ القطاعات قصد ترشٓد لتىظٓـ حهالت وهمتقٓات
 .عمِ ٌذي الثروة الطبٓعٓة لهحافظةوااستٍالؾ الهاء 

 تكثٓؼ الحهالت الهٓداىٓة لمبحث عف التسربات وهراقبة الشبكات. 
 ض العدادات القدٓهة لهٓزدهواصمة عهمٓة صٓاىة الهىشآت الهائٓة واقتىاء تج  ٍٓزات وتعٓو

 .التحكـ فْ كشؼ االستٍالؾ هها سٓدعـ إٓرادات الشركة الوطىٓة الستغالؿ وتوٓزع الهٓاي

III-2-66  تخفٓض هموحة هٓاي العهؿ عمِ أّها بخصوص تحسٓف ىوعٓة الهاء ستواصؿ الشركة
إذا ؿ كحّد أقصِ وذلؾ باالعتهاد إها عمِ جمب الهٓاي العذبة /غ 1.5الشرب إلِ 

كاىت هتوفرة فْ الجٍة أو عمِ تحمٓة الهٓاي الجوفٓة الهحمٓة حسب ها تفرزي ىتائج 
 . الدراسات الفىٓة واالقتصادٓة

III-2-67  ولبموغ ٌذي األٌداؼ ستبمغ االستثهارات فْ قطاع الهاء الصالح لمشرب خالؿ سىة
الشركة الوطىٓة )هخصصة لمهىاطؽ الٓرفٓة  د ـ 80هىٍا  د ـ 300حوالْ  2013

فٓة ستوجب تىفٓذ البرىاهج االستثهاري ( الستغالؿ وتوٓزع الهٓاي والٍىدسة الٓر ٓو



  السياسات والبرامج القطاعية;  الجزء الثالث  وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

230 

الت الضروٓرة ودعـ هواردٌا الذاتٓة حتِ تتهكف  هساعدة الشركة عمِ توفٓر التهٓو
ر خدهاتٍا  .هف تمبٓة الطمبات الهتزآدة وتطٓو

III-2-vii التنوير الريفي 

III-2-68 ر الٓرفْ االٌتهاـ الهتواصؿ الذي تولًٓ  تعكس اإلىجازات التْ تحققت فْ قطاع التىٓو
الدولة لمىٍوض بٍذا القطاع لجعمً عىصرا ٌاها فْ تىشٓط الحركة االقتصادٓة 
ر اإلىتاج الفالحْ والىٍوض بالهٍف الصغرى وتحسٓف  بالهىاطؽ الٓرفٓة خاصة بتطٓو

 .ظروؼ العهؿ بالهدارس والهراكز الصحٓة
III-2-69  فٓة وجبمٓة ٓصاؿ اإهواصمة  2013وستشٍد سىة لىور الكٍربائْ إلِ عّدة هىاطؽ ٓر

ر الٓرفْ حوالْ  20وذلؾ بربط حوالْ   %99ألؼ هشترؾ وبالتالْ ستبمغ ىسبة التىٓو
 .د ـ 25حوالْ ب تقّدر عمها وأف االستثهارات الهبرهجة خالؿ السىة الهقبمة

III-2-71  ْثالثْ التواتر ورغـ الىتائج االٓجابٓة الهسجمة فاف هسألة العبور إلِ التٓار الكٍربائ
(Triphasé ) هثمت أٌـ طمبات الهىاطؽ الٓرفٓة ذلؾ أف التٓار الكٍربائْ أحادي التواتر
(Monophasé ) ٓهثؿ عائؽ أهاـ اىجاز بعض الهشآرع االقتصادٓة لذلؾ أصبح هف

الت إضافٓة لتعهٓـ التٓار الكٍربائْ ثالثْ التواتر تدٓرجٓا عمِ  الضروري توفٓر تهٓو
 .لٓرفٓةبعض الهىاطؽ ا
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III.3 البػاب الثالث 

  التنمية المستديمة

III-3-1  تتطمب هواجٍة هختمؼ التحدٓات التْ ٓفرضٍا الواقع التوىسْ الجدٓد، وضع آلٓات
تىهٓة تكوف فْ ىفس الوقت ىاجعة اقتصادٓا وهسؤولة اجتهاعٓا، وتراعْ الهحافظة 

و ها تستوجبً ٌذي الهرحمة التآرخٓة التْ تهر بٍا بالد  .ىاعمِ البٓئة، ٌو
III-3-2  ْ التىهٓة التْ تمبْ "تهثؿ ٌذي الهتطمبات الركائز الثالثة لمتىهٓة الهستدٓهة ٌو

فْ  احتٓاجات الحاضر دوف الهساس بقدرة األجٓاؿ الهقبمة عمِ تمبٓة احتٓاجاتٍا
 .جواىبٍا اإلقتصادٓة واإلجتهاعٓة والبٓئٓة

III-3-3  وهف هىطمؽ الحرص عمِ اإلعداد لمهستقبؿ عمِ أسس هتٓىة تأخذ باالعتبار القضآا
والتحدٓات االقتصادٓة واالجتهاعٓة والبٓئٓة بصفة هىدهجة فْ اتجاي تحقٓؽ التىهٓة 

فْ إعداد استراتٓجٓة وطىٓة لمتىهٓة  2011الهستدٓهة، شرعت توىس هىذ سىة 
 .وبهشاركة هختمؼ هكوىات الهجتهع الهدىْ الهستدٓهة بالتشاور هع األطراؼ الهعىٓة

III-3-4  تحدٓات  10وتهت بمورة هشروع االستراتٓجٓة الوطىٓة التىهٓة الهستدٓهة التْ تضهىت
أساسٓة، حٓث ٓتوجب العهؿ عمِ بمورة خطط عهؿ كفٓمة بضهاف أفضؿ الشروط 

ة الهىشودة  .لتحقٓؽ األٌداؼ التىهٓو
III-3-5  ْوتتهثؿ ٌذي التحدٓات فٓها ٓم: 

 درات لمتأقمـ هع التغٓرات الهىاخٓة والتصحر ؛دعـ الق -
 الىٍوض باقتصاد وهجتهع الهعرفة ؛ -
 وضع أسس الحوكهة الرشٓدة فْ هجاؿ التىهٓة الهستدٓهة ؛ -
 الىٍوض بالىقؿ الهستدٓـ ؛ -
ر الطاقات الجدٓدة والهتجددة فْ اتجاي هىظوهة طاقٓة هستدٓهة ؛ -  تطٓو
 الطبٓعٓة ؛التصرؼ الهستدٓـ فْ الهوارد  -
 العهؿ عمِ توفٓر هتطمبات الهدف والقرى الهستدٓهة ؛ -
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 إرساء العدالة االجتهاعٓة والتوازف بٓف الجٍات ؛ -
ر ىظـ االستٍالؾ واالىتاج الهستدٓهٓف ؛ -  تطٓو
 .التصرؼ الهستدٓـ والرشٓد فْ الشٓرط الساحمْ -

III-3-6 قترح فْ ٌذا الهجاؿ بعث هجمس وطىْ لمتخطٓط ٓتولِ العهؿ ع مِ إدهاج التىهٓة ٓو
الهستدٓهة فْ الهقاربات الوطىٓة لمتخطٓط االقتصادي والترابْ وتفعٓؿ الهجالس 

وهىٍا الهجمس األعمِ  2010الوطىٓة العمٓا بهقتضِ األهر الهؤرخ فْ غرة دٓسهبر 
 .لمبٓئة والتصرؼ الهستدٓـ فْ الهوارد الطبٓعٓة

III-3-7 الهحمٓة الذي  21هج الألجىدا وبخصوص العهؿ البمدي، سٓتـّ العهؿ عمِ تفعٓؿ برىا
ر عهمٓة التخطٓط التشاركْ الهحمْ هف أجؿ التىهٓة الهستدٓهة  ٍٓدؼ إلِ تطٓو
د الهدف والجهاعات الٓرفٓة بأدوات فعالة حتِ تتهكف هف هواكبة هعآٓر الهدٓىة  وتزٓو

 .والقٓرة الهستدٓهة، وتعهٓـ ذلؾ عمِ كؿ الهدف والقرى التوىسٓة
III-3-8 عبر السعْ إلِ  االقتصاد األخضرعمِ أٌهٓة االىتقاؿ ىحو  وسٓتـّ كذلؾ التأكٓد

توفٓر الظروؼ والضهاىات الهىاسبة لكْ ٓساٌـ ٌذا الىهط التىهوي فْ دعـ فرص 
التشغٓؿ خاصة بالىسبة لفئة الشباب والقضاء عمِ الفقر وتحقٓؽ الرفاي االجتهاعْ، 

ٓة واالجتهاعٓة عمِ أف ٓكوف ذلؾ باألخذ بعٓف االعتبار لمخصوصٓات االقتصاد
و ها ٓستدعْ عمِ الهستوى الوطىْ إعداد الدراسات  والبٓئٓة والثقافٓة لبالدىا ٌو
والتصورات العمهٓة والهوضوعٓة لتٓسٓر عهمٓة االىتقاؿ ىحو االقتصاد األخضر 
وكذلؾ االىطالؽ فْ هشاورات وهفاوضات هع الدوؿ الشقٓقة والصدٓقة الهتقدهة فْ 

ؿ التكىولوجٓات الخضراء ٌذا الهجاؿ لتقدٓـ الدع ر وتحٓو ـ الالـز فْ اتجاي تطٓو
وتقاسـ الهعارؼ والخبرات وتعهٓـ التجارب الىاجحة والتدٓرب، باإلضافة إلِ 
الهساعدة عمِ وضع السٓاسات واالستراتٓجٓات واألٌداؼ والهؤشرات لمهتابعة والتقٓٓـ 

الت الضروٓرة  باتفْ شكؿ قروض هٓس)هع الهساٌهة فْ توفٓر التهٓو ( رة ٌو
 .لتأهٓف االىتقاؿ السمس وأهف الذي ٓراعْ الخصوصٓات التوىسٓة

III-3-9  وحٓث ٓرهْ االقتصاد األخضر إلِ التوافؽ بٓف التىهٓة البشٓرة والهحهٓات
ساٌـ كذلؾ فْ  لِ تحسٓف هستوى العٓش وتحقٓؽ العدالة االجتهاعٓة ٓو االٓكولوجٓة وا 

الطبٓعٓة والىظـ البٓئٓة فإّف اعتهادي  تخفٓض ىسبة الفقر والتصرؼ الرشٓد فْ الهوارد
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أصبح ٓهثؿ خٓارا ىٍائٓا لتدعٓـ التىهٓة الهستدٓهة بالبالد، هتهاشٓا هع هحتوى الوثٓقة 
 .20+ الىٍائٓة لقهة ٓرو 

III-3-11  لذلؾ سٓتـّ العهؿ عمِ استغالؿ االهكاىٓات الهتوفرة فْ هجاالت الطاقات البدٓمة
والتركٓز ( الٓوفٓوؿ والبٓوغاز)والطاقات البٓولوجٓة ( الشهسٓة وطاقة الٓراح الطاقة)

 .عمِ األىشطة االقتصادٓة الصدٓقة لمبٓئة
III-3-11  وفْ ٌذا اإلطار سٓتـّ الشروع فْ تٍٓئة الهىاطؽ الهحهٓة بكّؿ جٍات البالد وعددٌا

ْ زهبر وزهبرة « MAP »هىطقة هىٍا أربعة هدرجة ضهف شبكة  44 وهحهٓات  ٌو
دهة والشعاىبْ  حٓث أّف وزارة البٓئة بصدد إعداد دراسة استراتٓجٓة حوؿ إشكؿ وبٌو

تقٓٓـ استغالؿ الهىاطؽ الهحهٓة فضال عف تىفٓذ عّدة هشآرع هف شأىٍا الهساٌهة 
ر هحهٓة الشعاىبْ  فْ التطور الكهْ لشبكة الهىاطؽ الهحهٓة هىٍا هشروع تطٓو

هارة هوىاكو  .الههّوؿ هف طرؼ البىؾ الفرىسْ لمبٓئة العالهٓة وا 
III-3-12  ر التىوع  2013وستشٍد سىة الشروع فْ تىفٓذ هشروع السٓاحة االٓكولوجٓة وتطٓو

دهة بسٓدي بوٓزد ودغوهس  البٓولوجْ الصحراوي بكّؿ هف هحهٓات جبٓؿ بقبمْ وبٌو
 .بتوزر

III-3-13  كها ستتركز الجٍود عمِ إدهاج البعد الهتعمؽ بتأثٓر التغٓرات الهىاخٓة عمِ هختمؼ
والهخططات االستراتٓجٓة لهختمؼ القطاعات الهعىٓة، قطاعات اإلىتاج ضهف البراهج 

باإلستئىاس بها ورد فْ االستراتٓجٓة الوطىٓة لمتغٓرات الهىاخٓة التْ تـ االىتٍاء هف 
مٓة   .2012إعدادٌا فْ جٓو

III-3-14  ة عادلة وشاهمة وفْ هجاؿ التٍٓئة الترابٓة ستتواصؿ الجٍود لتحقٓؽ تىهٓة جٍٓو
دهاج هختمؼ جٍات حكاـ استغالؿ الهوارد الطبٓعٓة البالد وتعٓز وا  ز تكاهمٍا وا 

الهحدودة والرفع هف قدرة التراب الوطىْ عمِ الهىافسة هف خالؿ هواصمة إعداد 
الدراسات االستشرافٓة عمِ الهستوى الوطىْ وعمِ هستوى الوالٓات عمِ غرار دراسة 

ٍٓئة وضع خطة لمىٍوض بالهدف الصغرى والهتوسطة ودراسات األهثمة التوجٍٓٓة لت
 .وتىهٓة الوالٓات

III-3-15  ٌذا عالوة عمِ االىطالؽ فْ إعداد الدراسة الخاصة بوضع خٓرطة وطىٓة لمبىٓة
التحتٓة والتجٍٓزات الجهاعٓة الكبرى واالىطالؽ فْ تركٓز الهرصد الوطىْ لمفضاء 

 .الترابْ
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III-3-16  وفْ إطار الهحافظة عمِ الهوارد الطبٓعٓة والتىوع البٓولوجْ وهقاوهة التصحر
الجٍود لمهحافظة عمِ الهوارد الطبٓعٓة وتثهٓف الهوارد غٓر التقمٓدٓة ستتكثؼ 

عمِ هواصمة تعبئة الهوارد  2013وهقاوهة التصحر وسٓرتكز العهؿ خالؿ سىة 
حٓث ستتواصؿ أشغاؿ اىجاز عدة  2016فْ غضوف سىة  %95الهائٓة لبموغ ىسبة 

سدود كبرى إلِ جاىب استكهاؿ الدراسات التفصٓمٓة والتىفٓذٓة لعّدة سدود أخرى 
باإلضافة إلِ ربط السدود والتحكـ فْ هٓاٌٍا وهواصمة البحث عف طبقات الهٓاي 
د الهىاطؽ الهعّطشة بالهاء الصالح لمشرب وهٓزد إحداث  الجوفٓة واستغاللٍا فْ تزٓو

ة فْ الهىاطؽ الداخمٓة لمرفع هف هستوى عٓشوتٍٓئ كها  الهتساكىٓف ة الهىاطؽ السقٓو
 .2050سٓتـ هواصمة اىجاز الدراسة االستشرافٓة لقطاع الهٓاي فْ أفؽ 

III-3-17  وفْ إطار التىهٓة الغابٓة وهكافحة التصحر ستتواصؿ الجٍود الراهٓة لمرفع هف ىسؽ
ة التشجٓر الغابْ والرعوي بإىجاز الغراسات الغاب ة عف طٓرؽ البراهج السىٓو ٓة والرعٓو

وهشآرع خصوصٓة بعدد هف الهىاطؽ تٍدؼ إلِ حهآة التربة والهخزوف الىباتْ 
وتقّمص هف التدٌور البٓئْ لمهىاطؽ الحساسة كإىجاز هشروع هقاوهة التصحر بوالٓة 
ة الهىدهجة بالظاٌر والواعرة هف والٓة هدىٓف إضا ف وهشروعْ التىهٓة الرعٓو فة تطآو

 .الذي ٍٓـ والٓات الشهاؿ( الهرحمة الثاىٓة)إلِ هشروع التصرؼ الهىدهج 
III-3-18  وفْ قطاع الطاقة ستتواصؿ الهجٍودات لمتحكـ فْ الطاقة وترشٓد استغاللٍا وتطوٓر

استعهاؿ الطاقات البدٓمة والىٍوض بالطاقات الهتجددة بدعـ االستبداؿ الطاقْ داخؿ 
ً االستٍالؾ ىحو الطاقات الهحمٓة األقّؿ كمفة الهؤسسات الصىاعٓة والخدهاتٓة وتوجٓ

وخاصة هىٍا الغاز الطبٓعْ وتدعٓـ الىجاعة الطاقٓة فْ البىآات الجدٓدة والتشجٓع 
عمِ اعتهاد ىهط البىاء الهستدٓـ واالستئىاس بالىتائج التْ أفضت الٍٓا الدراسات 

تولٓد الكٍرباء كها سٓتواصؿ تعٓزز استعهاؿ طاقة الٓراح ل. الخصوصٓة فْ الهجاؿ
والطاقة الشهسٓة لتولٓد الكٍرباء وتركٓز الالقطات الشهسٓة فْ قطاع السكف 
والخدهات لتسخٓف الهٓاي إلِ جاىب تعٓزز الىقؿ الجهاعْ لألشخاص والىقؿ الحدٓدي 

 .لمبضائع
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III-3-i التحكـ في الطاقة والطاقات المتجددة 

III-3-19  رسـ إستراتٓجٓة فْ ضرورة  2012أفرز تشخٓص الوضع الطاقْ بالبالد خالؿ سىة
هجاؿ التحكـ فْ الطاقة والطاقات الهجّددة قصد إدراجٍا ضهف خٓاراتىا األساسٓة 
لمفترة القادهة، وذلؾ باعتبار االرتفاع الهتواصؿ لألسعار العالهٓة لمبتروؿ وهحدودٓة 

بطاقات هتجددة ٓهكف استغاللٍا وتكهف فْ  هوارد البالد الطاقٓة وفْ الهقابؿ تزخر
ا هف هصادر الطاقة غٓر التقمٓدٓة الثروات وتشٍد . الطبٓعٓة هف شهس وٓراح وغٌٓر
 اتجايالجٍود فْ  وستتضافرخاصا بقطاع التحكـ فْ الطاقة  اٌتهاها 2012سىة 

ري وتدعٓهً لتحدٓد تهشْ واضح إزاء تىظٓـ ٌذا  2013وستتواصؿ الجٍود سىة . تطٓو
مٓف الحالٓٓف والىظر فْ ضرورة القطاع فْ اتجاي تىسٓؽ األدوار بٓف هختمؼ الهتدخ

تخصص ٌٓكؿ فْ اإلشراؼ عمِ القطاع والتىسٓؽ بٓف األطراؼ الهتداخمة، باعتبار 
ض  الهٓزة التفاضمٓة لبالدىا هف ىاحٓة ٌذي الهوارد والحاجة الهتزآدة لبقّٓة البمداف لتعٓو

 .الطاقات التقمٓدٓة ورغبتٍا فْ االستثهار ببمداف الجىوب

III-3-21 ٓعمِ هستوى ترشٓد استٍالؾ الطاقة بتواصؿ الجٍود  2013ز سىة وبالتوازي ستته
الطاقْ داخؿ الهؤسسات  االستبداؿلتكثٓؼ عقود البراهج والتقدـ فْ برىاهج 

الصىاعٓة والخدهاتٓة باعتبار الهٓزة التفاضمٓة لبالدىا فْ ٌذي الهوارد والحاجة 
ض الطاقات التقمٓدٓة ورغبت ٍا فْ االستثهار ببمداف الهتزآدة لبقّٓة البمداف لتعٓو

 .الجىوب
III-3-21  هواصمة العهؿ فْ إطار اتفاقٓة التعاوف الههضاة فْ سىة  2013كها ستشٍد سىة

سىوات وتٍدؼ الِ دعـ التعاوف  3بٓف توىس وفرىسا والتْ تهتد عمِ  2011
الهؤسساتْ والهىٍجْ فْ قطاع الطاقة والتْ تساٌـ فْ البحث عف فرص جدٓدة 

ؿ الثىائْ وهتع والتعٓرؼ بفرص االستثهار الهتوفرة فْ توىس لدى  اإلطراؼدد لمتهٓو
 . الفاعمٓف االقتصادٓٓف الفرىسٓٓف

III-3-22   فْ سىة  د ـ 1000/ف.ـ.كمغ 286وعمِ ٌذا األساس ٓىتظر أف تبمغ الكثافة الطاقٓة
بالتوازي، ىحو إىجاز الهشآرع الهبرهجة  ،حٓث ستتوجً الهجٍودات اإلستثهآرة 2013

ا عمِ غرار هشروع الىجاعة الطاقٓة فْ القطاع الصىاعْ التْ شٍدت تأخٓر 
والىٍوض بالتولٓد الهؤتمؼ لمطاقة، والعىآة بهشآرع التقىٓف الحراري لمبىاءات الجدٓدة 

 . والتثبٓت التصىٓفْ لمتجٍٓزات الكٍروهىزلٓة
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III-3-23  بهٓزد العىآة بالطاقة الشهسٓة  2013وعمِ هستوى الطاقات الهتجددة ستتهٓز سىة
قة الٍوائٓة هف خالؿ إىجاز الهحطات الٍوائٓة إلىتاج الكٍرباء هف قبؿ الخواص والطا

 2013وتركٓز الالقطات الشهسٓة لتسخٓف الهٓاي، حٓث سٓتواصؿ العهؿ خالؿ سىة 
لهٓزد تعٓزز دور القطاع الخاص فْ إىجاز براهج التحكـ فْ الطاقة خاصة فْ 

 .قطاع الطاقات الهتجددة
III-3-24 خاصة فْ هجاؿ التصرؼ وهتابعة أىشطة  2013خالؿ سىة  ٌذا وستتركز الهشآرع

التدقٓؽ الطاقْ اإلجباري والدوري لمهشآرع الهوجودة واالستشارة الهسبقة لمهشآرع 
الجدٓدة وتوفٓر اإلحاطة الفىٓة لمهؤسسات لتهكٓىٍـ هف القٓاـ بهخطط عهؿ ٓتعمؽ 

ر استعهاؿ تقىٓ ات وأسالٓب ذات ىجاعة بالىجاعة الطاقٓة باإلضافة إلِ هشآرع تطٓو
طاقٓة عالٓة فْ هختمؼ القطاعات االقتصادٓة عمِ غرار التولٓد الهؤتمؼ لمطاقة 
والفواىٓس الهقتصدة واستعهاؿ العزؿ الحراري فْ البىاءات التْ ستساٌـ فْ اقتصاد 

 ،ف هف الطاقة.ـ.ألؼ ط 3ف و.ـ.ألؼ ط 5.6و ف.ـ.ألؼ ط 41.6عمِ التوالْ 
التركٓز عمِ عقود البراهج فْ هختمؼ القطاعات وبرىاهج استبداؿ  إلِ باإلضافة
فٓها سٓرتكز العهؿ خالؿ السىة الهقبمة عمِ استكهاؿ الىصوص القاىوىٓة . الثالجات

 . الهتعمقة بالتحكـ فْ الطاقة
III-3-25  عقد برىاهج فْ  40كشؼ طاقْ و 40إبراـ  2013وعمِ ٌذا األساس ستشٍد سىة

 10الهستوى فْ قطاع الخدهات، فْ حٓف ٓىتظر إبراـ  ىفس هع بموغ قطاع الصىاعة
كها ستحظِ الهشآرع الهتعمقة . عقود براهج فْ قطاع الىقؿ 10و كشوفات طاقٓة

عقود  10كشوفات طاقٓة و 10فْ قطاعْ السكف والخدهات بإبراـ  الهسبقة باالستشارة
 .برىاهج

III-3-26 طاع الصىاعْ وفْ إطار تحسٓف الىجاعة الطاقٓة فْ الهؤسسات التابعة لمق
بخط  لالىتفاعسٓتواصؿ العهؿ عمِ حث الهستثهٓرف فْ قطاع التحكـ فْ الطاقة 

ؿ البىؾ الدولْ  ؿ هشآرع الىجاعة ( همٓوف دوالر 55بقٓهة )تهٓو الذي خصص لتهٓو
تقدٓـ اإلحاطة الفىٓة الالزهة ألصحاب  إلِ إضافةالطاقٓة والتولٓد الهؤتمؼ لمطاقة 

 . الهشآرع
III-3-27  العهؿ عمِ توجًٓ االستٍالؾ ىحو الطاقات الهحمٓة واألقؿ كمفة كها سٓتواصؿ

وخاصة هىٍا الغاز الطبٓعْ، حٓث ٓىتظر هٓزد التقدـ فْ براهج االستبداؿ الطاقْ 
. ألؼ هسكف 71 عقد برىاهج وربط حوالْ 20بإبراـ  2013الصىاعة سىة  فْ قطاع



  التنمية المستديمة; الباب الثالث   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

237 

ىاءات الجدٓدة والقائهة وذلؾ كها ستتهٓز السىة الهقبمة بتدعٓـ الىجاعة الطاقٓة فْ الب
التشجٓعات الهىصوص عمٍٓا فْ قاىوف التحكـ فْ  استغالؿفْ إطار العهؿ عمِ 

الطاقة، حٓث تـ توسٓع هجاالت تدخؿ الصىدوؽ الوطىْ لمتحكـ فْ الطاقة بإدراج 
 .2009البىاءات القائهة فْ قاىوف التحكـ فْ الطاقة لسىة 

III-3-28 ٍٓزات الكٍروهىزلٓة والتأكد هف هردودّٓتٍا وتوجًٓ أها بالىسبة لمتصىٓؼ الطاقْ لمتج
 2013الهستٍمؾ ىحو التجٍٓزات ذات الهردودّٓة العالٓة سٓتواصؿ العهؿ خالؿ سىة 

ىفس الوتٓرة، وذلؾ هف خالؿ وضع تثبٓت تصىٓفْ لمتجٍٓزات الكٍروهىزلّٓة  فع
 . الّطاقة استٍالؾووضع اإلطار الضروري لمهواصفات الخاّصة لمتحكـ فْ 

III-3-29  لضبط اإلهكاىٓات  2013وعمِ هستوى الطاقات الهتجددة سٓتواصؿ العهؿ خالؿ سىة
ر تقىٓات  ا القطاع هقارىة بالحاجٓات الهىتظرة وتشخٓص الفرص لتطٓو التْ سٓوفٌر

ف الكفاءات ع العرض وتكٓو وهف الهىتظر تحدٓد إستراتٓجٓة واضحة فْ . اإلىتاج وتىٓو
تضبط بهقتضاٌا األٌداؼ الكهّٓة والىوعّٓة  2012الطاقات الهتجددة خالؿ سىة  هجاؿ

لمقطاع فْ تمبٓة الحاجٓات الهحمٓة بكمفة تفاضمٓة هف ىاحٓة ودعـ التشغٓؿ والتصدٓر 
التوجٍات الخاصة بالتىظٓـ  إلِ باإلضافةوالتطور التكىولوجْ هف ىاحٓة أخرى، 

الستثهار الهؤسساتْ والتشٓرعْ لتوٓزع الهٍاـ بٓف القطاعٓف العهوهْ والخاّص وا
 . الهحّمْ واألجىبْ

III-3-31  ْر التشٓرع الحالْ عمِ ضوء األٌداؼ واإلستراتٓجٓة الت وفْ ٌذا اإلطار سٓقع تطٓو
ا خاّصة أّف التشٓرع الحالْ ال ٓتالءـ هع هجهؿ الطمبات الهتصمة بحرّٓة  سٓتـّ إقراٌر

 كها سٓتـ توضٓح الّرؤى خاّصة فْ هٓداف. اإلىتاج والّتصدٓر لمطاقات الهتجددة
الطاقة الشهسّٓة باعتبار تسابؽ البمداف الهتقّدهة عمِ تركٓز هشآرعٍا بهىاطؽ عدٓدة 

لهعرفة  2013الجٍود خالؿ سىة  ستتضافروفْ ٌذا اإلطار . هف الجىوب التوىسْ
طاقة اإلىتاج بالعالقة هع طاقة استٓعاب شبكة الشركة التوىسّٓة لمكٍرباء والغاز هع 

عدٓمْ بالقطاع لضهاف حقوؽ الهتدّخمٓف وهتابعة دراسة إهكاىٓة إحداث ٌٓكؿ ت
 . التزاهاتٍـ ىحو الحٓرؼ وبقّٓة الهتعاهمٓف

III-3-31  عمِ رفع العراقٓؿ لعدٓد الهشآرع فْ الطاقات  2013وسٓتواصؿ العهؿ خالؿ سىة
الهتجددة فْ هجاؿ التعاوف الدولْ والتْ تشكو تأخٓرا فْ اإلىجاز كها ٌو الحاؿ 

 . حددة فْ إطار الهخطط الشهسْبالىسبة إلِ الهشآرع اله
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III-3-32  تحٓٓف الهشآرع الهدرجة بالهخطط الشهسْ لتدعٓـ  2012وبالتوازي تشٍد سىة
أها عمِ . طاقة الٓراح والطاقة الشهسٓة إلىتاج الكٍرباء وتسخٓف الهٓاي استعهاؿ

بإىجاز هحطة تولٓد  2013الطاقة الشهسٓة فستتهٓز سىة  استعهاؿهستوى تدعٓـ 
هٓغاواط كهشروع ىهوذجْ هع إهكاىٓة توسٓعً  5ركٓز الشهسْ بطاقة كٍربائٓة بالت
فْ البرهة " NEDO"هٓغاواط هف طرؼ هىظهة تىهٓة الطاقات الهتجددة  25الحقا إلِ 

هف  2ألؼ ـ 81 ٌذا عالوة عمِ تركٓز. وذلؾ فْ إطار التعاوف التوىسْ الٓاباىْ
كها . ٓاي بالطاقة الشهسٓةالالقطات الشهسٓة فْ قطاع السكف والخدهات لتسخٓف اله

الذاتْ فْ الهباىْ  لالستٍالؾستىطمؽ الهشآرع الهتعمقة بتدعٓـ إىتاج الكٍرباء 
وفْ ىفس السٓاؽ . هٓغاواط 15باستخداـ الطاقة الشهسٓة الفمطاضوئٓة بقدرة 

الطاقة الشهسٓة  استعهاؿعمِ إىجاز هشروع  2013سٓتواصؿ العهؿ خالؿ سىة 
ر  الٓرفْ والتزود بالهاء الصالح لمشراب هع صٓاىة برىاهج الفوطوضوئٓة لمتىٓو

 . الفوطوضوئٓة األجٍزة
III-3-33  باستكهاؿ ىتائج الدراسات الهتعمقة بالتحكـ فْ  2013وعمِ ٌذا األساس ستتهٓز سىة

البالد هف الطاقة  إهكاىٓاتواالستفادة هف  2030استٍالؾ الطاقة فْ توىس فْ افؽ 
مٍا  كٍربا، هع العهؿ عمِ تسٓرع ىسؽ اىجاز الهشآرع التْ  إلِالشهسٓة وذلؾ بتحٓو

ةتعد بالىسبة لتوىس ذات  ؿ الهشآرع ذات الىجاعة  أولٓو خاصة فْ هجاؿ تهٓو
التعاوف  إطاردعـ الهشآرع الهدرجة فْ  أوالطاقٓة وهشآرع الطاقات الهتجددة 

 .اإلطراؼالثىائْ وهتعدد 

III-3-ii حماية البيئة 

III-3-34 ٓلقطاع حهآة البٓئة عمِ توقعات تىفٓذ البراهج  2013ة لسىة اعتهد إعداد هٓزاىٓة التىه
ة و  2012والهشآرع إلِ هوفِ سىة  عمِ جمسات الهقاربة الخاّصة بالهشآرع الجٍٓو

وعمِ ٌذا األساس سترتكز . الهقترحة إلرساء تىهٓة هستدٓهة وهتوازىة بٓف الجٍات
لحضٓرة وتحسٓف جودة عمِ إىجاز هشآرع تٍتـ بالبٓئة ا 2013الجٍود خالؿ سىة 

الحٓاة لدى الهواطف والهحافظة عمِ الهىظوهات الطبٓعٓة والتىوع البٓولوجْ 
والىٍوض بالسٓاحة اإلٓكولوجٓة وهقاوهة التموث بشتِ أشكالً والعىآة بالبٓئة 

 .الصىاعٓة
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III-3-35  لتىفٓذ البراهج  2013وفْ هجاؿ العىآة البٓئة الحضٓرة ستتواصؿ الجٍود خالؿ سىة
ات الحضٓرة الهتعّمق ىجاز الهشآرع الهتعّمقة بالهىتٌز ة بصٓاىة الهىاطؽ الخضراء وا 

والشروع فْ إىجاز ( القٓرواف)وذلؾ هف خالؿ استكهاؿ تٍٓئة الهىتزي الحضري برقادة 
وسٓتواصؿ دعـ الهجٍود (. توزر)بحاهة الجٓرد أشغاؿ التٍٓئة لهىتزي عٓف الىشوع 

ة لتٍٓئة وصٓاىة  البمدي لمعىآة بالجهالٓة الحضٓرة هف خالؿ برهجة هشآرع جٍٓو
 .الهساحات الخضراء

III-3-36  تىفٓذ جهمة هف الهشآرع الهتعّمقة بالىٍوض بالسٓاحة  2013كها سٓتواصؿ خالؿ سىة
ذلؾ هف خالؿ هواصمة هشروع الىٍوض بالسٓاحة البٓئٓة بالجىوب و اإلٓكولوجٓة 

اؿ أشغاؿ تٍٓئة هركز هف خالؿ استكه (ذاكرة األرض والصحراء والواحات)التوىسْ 
 (.توزر)وبهٓداس ( سٓدي بوٓزد)السٓاحة اإلٓكولوجٓة ببئر الحفْ 

III-3-37  وفْ هجاؿ العىآة بالبٓئة الصىاعٓة سٓتواصؿ إىجاز الهشآرع والبراهج التْ أهمتٍا
التطورات عمِ الهستوى الوطىْ والدولْ فْ هٓداف البٓئة الصىاعٓة قصد الحّد هف 

ر استعهاالت الطاقات  التموث الصىاعْ واالقتصاد فْ الهوارد والطاقة وتطٓو
الهتجددة والتأٌٓؿ البٓئْ لمهؤسسات الصىاعٓة وتٓسٓر إدهاج تقىٓات اإلىتاج الىظٓؼ 

 .وبالخصوص القضاء عمِ جٓوب التموث القدٓهة
III-3-38  مهحافظة ل 2013ٍٓدؼ هشروع هٓزاىٓة االستثهار لسىة وفْ ها ٓتعمؽ بقطاع التطٍٓر

 .ظروؼ العٓش وتوفٓر هقوهات التىهٓة بالجٍات عمِ الهحٓط وتحسٓف
III-3-39 وهف أٌـ التوجٍات الهتعمقة بالتطٍٓر ىخص بالذكر : 

  الهٍدٓة )الترفٓع فْ ىسب الربط بالشبكة العهوهٓة لمتطٍٓر بالوالٓات ذات الىسب الهىخفضة
ف وقفصة وقبمْ لتقارب الهستوى ( والقصٓرف وسٓدي بوٓزد وصفاقس وهدىٓف وتطآو

 ؛ الوطىْ

 ؛ تعهٓـ خدهات الّتطٍٓر وتحسٓف ىسبة الربط بالهدف الهتبىاة هف طرؼ الدٓواف 

 ؛ تدعٓـ البراهج الخاصة بتطٍٓر األحٓاء الّشعبّٓة والهىاطؽ الّرٓفّٓة ذات الّسكف الهجّهع 

  تحسٓف ىوعٓة الهٓاي الهعالجة وتحسٓف ىوعٓة خدهات التطٍٓر عبر تأٌٓؿ وتوسٓع هىشآت
ور االستغالؿ وذلؾ باستعهاؿ أحدث التكىولوجٓات وخاصة هىٍا التطٍٓر التْ ٌْ فْ ط

 ؛ الهقتصدة فْ الطاقة

 ؛ العهؿ عمِ إحكاـ التصرؼ فْ الحهأة الهتأتٓة هف هحطات التطٍٓر وتثهٓىٍا 
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  هقاوهة التموث الصىاعْ السائؿ وذلؾ عبر إحداث هحطات تطٍٓر هتخصصة فْ هعالجة
 ؛ الهٓاي الهستعهمة الصىاعٓة

 ةتىهٓة إع  .ادة استعهاؿ الهٓاي الهعالجة فْ الهجاالت التىهٓو

III-3-41  هحطة تطٍٓر وأشغاؿ  43 ٓشتهؿ برىاهج االستثهار باألساس عمِ اىجاز أشغاؿو
توسٓع وتٍذٓب شبكات التطٍٓر فضال عف اىجاز دراسات األهثمة الهدٓٓرة لمتطٍٓر 

 .ىجاز هحطات تطٍٓر وتدعٓـ الشبكاتإلتوىس الكبرى وىابؿ ودراسات 
III-3-41 ْعمِ  2013 سىة ها ٓخص أشغاؿ هحطات التطٍٓر ٓشتهؿ برىاهج وف: 

 الجٓرصة بوالٓة الكاؼ ْ  ؛  اىٍاء أشغاؿ إىجاز هحطة جدٓدة ودخولٍا حٓز االستغالؿ ٌو

  هكثر بوالٓة سمٓاىة وهىزؿ تهٓـ بوالٓة  5هواصمة أشغاؿ إىجاز ْ هحطات تطٍٓر جدٓدة ٌو
 ىابؿ والهرىاقٓة بوالٓة هىوبة وبئر هشارقة بوالٓة زغواف والهزوىة بوالٓة سٓدي بوٓزد ؛ 

  ىابؿ  4هواصمة أشغاؿ تٍذٓب وتوسٓع ْ وهىزؿ بوزلفة والساحمٓف  SE4هحطات تطٍٓر ٌو
 ؛ والهحرس

 ض أىظهة ا بأىظهة هقتصدة  Iلتٍوئة الحالٓة لهحطة التطٍٓر شطراىة هواصمة أشغاؿ تعٓو
 ؛ (fines bulles)لمطاقة 

  سوسة حهدوف بوالٓة  11اىطالؽ أشغاؿ إىجاز ْ هحطة تطٍٓر جدٓدة بالوسط الحضري ٌو
سٓدي عمْ /الهعهورة والحهاهات الشهالٓة بوالٓة ىابؿ وبئر الحفْ/الصهعة/سوسة وتازركة

جدلٓاف وفوساىة بوالٓة القصٓرف /ي بوٓزد وتالة وفٓراىة وسبٓبةبف عوف والرقاب بوالٓة سٓد
 ؛ وبف قرداف بوالٓة هدىٓف والقطار بوالٓة قفصة

 ؛ الفجةو  اىطالؽ أشغاؿ إىجاز هحطة التطٍٓر الصىاعٓة بالهىستٓر 
  قفصة وسٓدي بوٓزد وقرهبالٓة  11اىطالؽ أشغاؿ تٍذٓب وتوسٓع ْ هحطات تطٍٓر ٌو

 ؛ لورداىٓف وىفطة وصٓادة وسٓدي بوعمْ والجـ وسوسة الجىوبٓةوالقصٓرف والهٍدٓة وا

  ف والدٌهاىْ 3اإلعداد الىطالؽ أشغاؿ إىجاز ْ تاجرٓو القصور /هحطات تطٍٓر جدٓدة ٌو
 ؛ أـ العرآس بوالٓة قفصة/بوالٓة الكاؼ والردٓؼ

  تٓبار ووادي الزرقاء وس 4اإلعداد الىطالؽ أشغاؿ ْ ٓدي هحطات تطٍٓر بالوسط الٓرفْ ٌو
 ؛بوالٓة ىابؿ  اسهاعٓؿ بوالٓة باجة وسٓدي الجدٓدي

 جىوب همٓاف ْ  .وشطراىة برادس اإلعداد الىطالؽ أشغاؿ توسٓع وتٍذٓب هحطتْ تطٍٓر ٌو
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III-3-42 2013 سىة وفْ ها ٓتعمؽ بأشغاؿ توسٓع وتٍذٓب شبكات التطٍٓر ٓشتهؿ برىاهج 
 :عمِ 

 ;انتياء األشغاؿ التالية

  التطٍٓر سوسة الشهالٓةتٍذٓب الهصرؼ البحري لهحطة 

  ؿ الهٓاي الهستعهمة بهدف رأس الجبؿ ورفراؼ والعالٓة إلِ هحطة التطٍٓر هىظوهة تحٓو
 ؛  ةبعوسج

 ؛ تدعٓـ شبكة التطٍٓر بهدٓىتْ هكثر بوالٓة سمٓاىة والجٓرصة بوالٓة الكاؼ 
 ؿ الهٓاي الهستعهمة بدار شعباف  ؛ الفٍري بوالٓة ىابؿ تٍذٓب هىظوهة تحٓو

  وتوسٓع شبكات الّتطٍٓر بالهدف الهتبّىاة بوالٓات توىس وأٓراىة وهىوبة وبف عروس تٍذٓب
ف وقفصة وتوزر  ؛ وىابؿ والهىستٓر والهٍدٓة والقٓرواف وقابس وهدىٓف وتطآو

  ْ؛ حٓا شعبٓا فْ إطار الهشروع الرابع لتطٍٓر األحٓاء الشعبٓة 60تطٍٓر حوال 
 التطٍٓر  قرقىة فْ إطار هشروعتطٍٓر هىطقتْ أوالد قاسـ وأوالد ٓاىؽ ب"ONAS IV". 

 ;مواصمة األشغاؿ التالية

 ؛ توسٓع شبكة التطٍٓر بهتمٓف وسوىٓف ورفراؼ الشاطئ 
 ؛ تدعٓـ شبكة التطٍٓر بهدٓىة الهرىاقٓة بوالٓة هىوبة 
 مٓة والحبٓب و 25بأحٓاء  تٍذٓب شبكات التطٍٓر راء بوالٓة بف هارس  20جٓو بهىطقة الٌز

 ؛ عروس
  2و 1الصحبْ وسٓدي  القبمٓةو سٓدي سعد و األغالبة أحٓاء )تٍذٓب شبكة التطٍٓر بالقٓرواف 

شبٓمٓة وىٍج بٓت الحكهةو سٓدي عٓسِ و الهىشٓة و  3و  ؛ (ا 
  ة قىدشبالهىستٓر وجهّ تٍذٓب شبكة التطٍٓر  ؛ اؿ والهكىٓف وبىْ حساف وزآو
 ؛ تٍذٓب شبكة التطٍٓر بهساكف بوالٓة سوسة 
  ْبشبكات التطٍٓر لمهىاطؽ الصىاعٓة بالفجة بوالٓة هىوبة وبحهاـ هعروؼ الربط الخارج

 .بسوسة وبالهىستٓر وبحاهة قابس
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 ;التالية  شغاؿأو اإلعداد النطالؽ األالشروع 

  ؿ الهٓاي الهستعهمة بهدف تازركة والصهعة والهعهورة فْ إطار هشروع التطٍٓر هىظوهة تحٓو
"ONAS IV" ؛ 

 ؿ الهٓاي اله ستعهمة هف سوسة الغربٓة إلِ هحطة التطٍٓر سوسة حهدوف هىظوهة تحٓو
ؿ الهٓاي الهطٍرة ىحو الهصرؼ البحري  ؛  وهىظوهة تحٓو

 ؿ الهٓاي الهعالجة بتوىس الشهالٓة  ؛ تحٓو
 ؛ تدعٓـ شبكات التطٍٓر بتالة وفٓراىة 
  ف وربط قصر تدعٓـ شبكات التطٍٓر بالردٓؼ وأـ العرآس والدٌهاىْ والقصور وتاجرٓو

 ؛ بهحطة التطٍٓر بقفصة قفصة
  ْ؛ أحٓاء شعبٓة فْ إطار الهشروع الرابع لتطٍٓر األحٓاء الشعبٓة 10تطٍٓر حوال 
  تطٍٓر هدف بف قرداف بوالٓة هدىٓف والقطار بوالٓة قفصة وفوساىة بوالٓة القصٓرف والرقاب

 .بوالٓة سٓدي بوٓزد

III-3-43  فْ ها ٓتعمؽ بالعىآة باألودٓة وبشبكة هٓاي األهطار بالوسط الحضري ستشٍد سىة
هواصمة البرىاهج السىوي الهخصص لصٓاىة األودٓة والهجاري العابرة لمهدف  2013

 57وهشآرع صٓاىة شبكات هٓاي األهطار بالوسط الحضري والذي ٍٓـ جٍر وتىظٓؼ 
اىة وهّىوبة وبف و  9كمـ هوّزعة عمِ  132وادي وهجرى بطوؿ  ْ توىس وأٓر الٓات ٌو

 . عروس وبىزرت وىابؿ وسوسة والقٓرواف وصفاقس
III-3-44  عّدة صعوبات حالت دوف التقدـ  2012وفْ هجاؿ التصّرؼ فْ الىفآات شٍدت سىة

إٓجاد الحموؿ الهىاسبة بالتىسٓؽ هع  2012فْ إىجاز الهشآرع لذلؾ ٓىتظر قبؿ هوفِ 
ة وهكّوىات الهجتهع الهدىْ التخاذ اإلجراءات الالزهة  إصالحات )السمط الجٍٓو

ٓكمٓة دآرة ٌو جرائٓة وا  لدفع الهشآرع الهتعّمقة بالتصّرؼ فْ الىفآات ...( قاىوىٓة وا 
ا خالؿ سىة   :وتتهثؿ أٌـ الهشآرع الهبرهجة فْ . 2013حتِ ٓتسىِ إىجاٌز

  ؿ التابعة لٍا بتوىس الكبرى وزغواف استكهاؿ إىجاز الهصّبات الهراقبة وهراكز التحٓو
 والهٍدٓة وتوزر ؛

 ؿ التابعة لٍا بوالٓات سٓدي بوٓزد  الشروع فْ إىجاز الهصّبات الهراقبة وهراكز التحٓو
 ؛والقصٓرف وقفصة
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 ؿ بحوض وادي هجردة ت باجة والٓا) الشروع فْ إىجاز الهصّبات الهراقبة وهراكز التحٓو
ف( وجىدوبة والكاؼ وسمٓاىة ىجاز هصب ىٍائْ لمفضالت بوالٓة تطآو  ؛وا 

 ؿ تكهٓمٓة بوال  ؛ٓات ىابؿ وسوسة والقٓرواف وصفاقسإىجاز هراكز تحٓو

  ؿ بوالٓة قبمْ و 3الشروع فْ إىجاز ف 3هراكز تحٓو  ؛هراكز أخرى بوالٓة تطآو

 ؿ الىفآات بالهصب البمدي  ؛(والٓة أٓراىة)بسٓدي ثابت  إحداث هركز فرز وتحٓو

  عادة تٍٓئة الهصّبات العشوائٓة لمىفآات الهىزلٓة بوالٓات ىابؿ والكاؼ وسمٓاىة غمؽ وا 
 .وجىدوبة والهىستٓر وقابس

III-3-45  هشروعا ٓخّص  25 تىفٓذٓىتظر هواصمة  حماية المدف مف الفيضاناتوفْ هجاؿ
وار ٌٓشر وبوسالـ وتبرسؽ ودوباجة وهٓدوف والفجة وفوشاىة حهآة هدف بىزرت 

وقابس وتوىس الغربٓة وىابؿ والحهاهات وجدلٓاف وقفصة والوسالتٓة والهزطوٓرة 
ة والردٓؼ  س وقعفور وتهغزة وبوهٍؿ وقمعة سىاف وعٓف دراٌـ والهطٓو وبورٓو

ف وتوزر ودقاش إلِ جاىب استكهاؿ الدراسات الخاّصة بحهآة هدف  ، ٌذاوتطآو
األىؼ وقابس والخرشؼ والسعٓدة وهىزؿ ىور ىابؿ الكبرى ورأس الجبؿ وحهاـ 

الىفٓضة باإلضافة إلِ -وبوحجر ولهطة وصفاقس الغربٓة وتوىس الكبرى وبوفٓشة
استكهاؿ دراسة جرد وتقٓٓـ الهىشآت الهىجزة بكّؿ هف والٓات الهىستٓر وباجة وهدىٓف 

ف  .وتطآو
III-3-46 15حهآة هشروعا جدٓدا تخص  13الشروع فْ إىجاز  2013ٓىتظر خالؿ سىة  هاك 

 ْ بوحجر والكاؼ والهحهدٓة وفوشاىة وفٓراىة ووادي همٓز الحهاهات وىابؿ و هدٓىة ٌو
دات  وصفاقس وسٓدي بوٓزد وحهاـ األىؼ والعال والفحص وهىطقتْ سٓدي عٓو

 .وقصر غٓالف
III-3-47  االىطالؽ فْ إعداد وتحٓٓف الدراسات الفىٓة لحهآة هدف هىزؿ  2013ستشٍد سىة و

رؼ والعال وهمولش( الكاؼ)سالـ  وجبؿ الوسط وهرىاؽ وشواط والصهعة  والطٓو
وبئر عمْ بف ( هىزؿ شاكر)وهىطقة لهآة ( صفاقس-الحىشة)وهىطقة بئر الشعبة 

عٓش  ووادي همٓز وسٓدي وصواؼ( ىبر)خمٓفة وسبٓطمة والفحص وسٓدي خٓار 
ف)وبف قرداف وبئر لحهر ( حاهة قابس)وىفطة وبشٓهة القمب  إلِ جاىب القٓاـ  (تطآو

 .واقتىاء العقاراتبأشغاؿ الصٓاىة الدوٓرة لمهىشآت الهائٓة 
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III-3-48  20وفْ هجاؿ التوقْ هف أخطار الفٓضاىات واإلستعداد الهحكـ لٍا، اىعقدت ٓـو 
 : جمسة عهؿ وزآرة لمغرض أوصت بها ٓمْ 2012سبتهبر 

 ة والمجاف الكوارث لهجابٍة الوطىٓة المجىة دعوة  أقرب فْ االجتهاع إلِ الكوارث لهجابٍة الجٍٓو

 األهطار لهوسـ استعدادا الٍٓاكؿ هختمؼ قبؿ هف الهوضوعة والوسائؿ البراهج لتقٓٓـ وقت

 عمِ وخاصة السابقة الفٓضاىات خالؿ الهسجمة الىقائص هف اىطالقا دقٓقة عهؿ خطط ووضع

 .الهعىٓة الٍٓاكؿ هختمؼ بٓف السٓرع والتىسٓؽ الهٓداىٓة التدخالت قٓادة هستوى

 ة والمجاف الكوارث لهجابٍة الوطىٓة المجىة ألعضاء عهؿ ٓزارات برهجة  بالهعآىات لمقٓاـ الجٍٓو

ا هف أكثر الهٍددة لمهىاطؽ بالىسبة وخاصة الضروٓرة الهٓداىٓة  بالفٓضاىات غٌٓر

  أشغاؿ هف االىتٍاء عمِ والحرص الهبرهجة الخصوصٓة التدخؿ هعدات اقتىاء إجراءات تسٓرع 

صالح والتىظٓؼ الجٍر  .االهطار هوسـ اىطالؽ قبؿ الشبكات وا 

 وتبادؿ الهٓاي سٓالف لتىظٓـ اتفاقٓة إبراـ قصد الجزائري الجاىب هع بالتىسٓؽ الفالحة وزارة تكمٓؼ 

 .الغرض فْ الهعطٓات

 ر الفالحة وزارة تكمٓؼ  وزارتْ وتشٓرؾ الهٓاي بسٓالف الخاصة الهعموهاتٓة الهىظوهة بتطٓو

 .الهشروع ٌذا فْ الوطىْ والدفاع واالتصاؿ الهعموهات تكىولوجٓات

فٓرؽ عهؿ ٓظـ هختمؼ الهتدخمٓف والوزارات لوضع تصّور  ،برئاسة الجهٍوٓرة شرع،كها 
 .استراتٓجْ لهجابٍة الكوارث الطبٓعٓة والتصّرؼ فْ األزهات

III-3-49  تىظٓؼ ل 2013، ستتواصؿ الجٍود خالؿ سىة حماية الشريط الساحميفْ هجاؿ
الشواطئ بغربمة وتهشٓط الرهاؿ بصفة دوٓرة إلِ جاىب تأٌٓؿ ٌذي الشواطئ 
ا الستقباؿ الهصطافٓف فضال عف رفع الحشائش البحٓرة التْ تتراكـ عمِ  وتجٌٍٓز

تعفف واىبعاث روائح  الشواطئ خالؿ بدآة هوسـ االصطٓاؼ لها ٓىّجر عىٍا هف
كٓرٍة تزعج الهصطافٓف عمها وأّف ىسبة ٌاهة هف ٌذي الحشائش التْ ٓتـّ رفعٍا 

 .تتراكـ أٓضا قرب الهىشآت البحٓرة والهواىئ الترفٍٓٓة وهواىئ الصٓد البحري

III-3-51  وفٓها ٓخّص حهآة الشواطئ هف االىجراؼ البحري سٓشرع فْ أشغاؿ إىجاز شاطئ
الشرقْ بجٓزرة جربة وهواصمة إىجاز أشغاؿ حهآة الهٓىاء رفراؼ والساحؿ الشهالْ 

الترفٍْٓ بالقىطاوي إلِ جاىب تٍٓئة وتطٍٓر السواحؿ الههتدة هف خىٓس إلِ 
 .البقالطة
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III-3-51  الشروع فْ الدراسات الخاّصة بالهىطقة  2013فضال عف ذلؾ، ٓىتظر خالؿ سىة
كرىٓش بىزرت وىابؿ الجىوبٓة الشرقٓة لجٓزرة جربة واىطالؽ الدراسات الخاّصة ب

 .والحهاهات وقمٓبٓة الهأهوىٓة
III-3-52  شتهؿ برىاهج سىة كذلؾ عمِ هواصمة برىاهج إحداث الهحهٓات البحٓرة بهواصمة  2013ٓو

تىفٓذ هكوىات هثاؿ التصرؼ إلحداث هحهٓة جالطة والهحهٓة البحٓرة بزهبرة إضافة إلِ 
 .إىجاز األشغاؿ بجٓزرة الهىاىْ واالىفاؽ بطبرقة فْالشروع 

III-3-53  هواصمة إىجاز  2013وفٓها ٓخّص برىاهج استصالح وتٍٓئة السباخ ٓىتظر خالؿ
أشغاؿ استصالح وتٍٓئة سبخة الهكىٓف فضال عف الشروع فْ القٓاـ بالدراسة 

 .سبخة الساحمٓفالخاّصة الستصالح 

III-3-iii تصحر المحافظة عمى الموارد الطبيعية ومقاومة ال 

III-3-54  هواصمة تعبئة الهوارد الهائٓة باستكهاؿ أشغاؿ سدود الكبٓر  2012شٍدت سىة
والهولِ بجىدوبة والقهقـو ببىزرت واىطالؽ أشغاؿ سد الكبٓر بقفصة وهواصمة اىجاز 

ؿ هٓاي السدود باإلضافة إلِ تٍٓئة  5 سدود أخرى بالشهاؿ وأشغاؿ قىوات تحٓو
هصبات األحواض والتصرؼ الهىدهج فْ الهوارد الطبٓعٓة فْ إطار هشآرع هختمفة 

كها تـ استكهاؿ الدراسات التفصٓمٓة لمجزء األوؿ هف . بعدد هف الهىاطؽ الداخمٓة
ة هجمة الهٓاي بٍدؼ تحٓٓىٍا حهآة حوض هجردة هف الفٓضاىات واىجاز دراس

وهراجعة بعض القواىٓف لكْ تتهاشِ والظروؼ الحالٓة التْ تفرض هٓزد إعطاء 
 .أٌهٓة لمهوارد الهائٓة

III-3-55  كها تـ إعداد هشآرع تىهٓة فالحٓة هىدهجة بهىاطؽ داخمٓة هىٍا الكاؼ والقصٓرف
الت الخارجٓة الىجاز ٌذي اله شآرع التْ وقفصة حٓث تـ التوصؿ إلِ تعبئة التهٓو

تٍدؼ إلِ الهحافظة عمِ الهوارد الطبٓعٓة وتحسٓف ظروؼ عٓش الهتساكىٓف 
ة بعدٓد هف  بهىاطؽ التدخؿ باإلضافة إلِ هواصمة إحداث وتٍٓئة الهىاطؽ السقٓو

 .الوالٓات قصد الرفع هف الهىتوج الفالحْ بٍا
III-3-56 ٓقع خالؿ سىة وىظرا الحتداد الضغط عمِ الهوارد الطبٓعٓة وخاصة الهٓاي والتربة س

هواصمة العهؿ عمِ ضهاف دٓهوهة ٌذي الهوارد الغٓر هتجددة والهحافظة عمٍٓا  2013
 : لألجٓاؿ القادهة وستتكثؼ الجٍود عمِ
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  حالٓا  %92هقابؿ  2016فْ أفؽ  %95هواصمة تعبئة الهوارد الهائٓة الهتاحة لبموغ ىسبة
الكبٓر )سدود كبرى  5ؿ وذلؾ عبر استكهاؿ اىجاز سد الحركة ببىزرت وهواصمة أشغا

هٓس والهالح والطٓف ببىزرتوسراط بالكاؼ بقفصة  ؿ هٓاي( والدٓو سدود الطٓف  وقىوات تحٓو
هٓس إلِ حوض  ؿ هٓاي سدي الهالح والدٓو والحركة والقهقـو واالىطالؽ فْ أشغاؿ تحٓو

كها ٓىتظر فْ . هجردة-جوهٓف-سجىاف باإلضافة إلِ هواصمة أشغاؿ تثمٓث قىاة سجىاف
استكهاؿ إعداد الدراسات وتعبئة هىظوهة حهآة حوض هجردة هف الفٓضاىات ار اط

الت لالىطالؽ فْ إىجاز  ولمجزء األوؿ هف تٍٓئة وادي سدي هالؽ العموي وتاسة التهٓو
هجردة الههتد هف سد العروسٓة إلِ قمعة األىدلس الذي ٓتضهف إىجاز خزاف بالهبطوح 

كمـ  56واحز ترابٓة عمِ ضفاؼ الوادي بطوؿ همٓوف هتر هكعب وح 50بطاقة استٓعاب 
رتهةبعض ىجاز أشغاؿ جٍر باإلضافة إلِ إ كها سٓتـ االىطالؽ فْ . األودٓة هىٍا وادي بٌو

دراسة واىجاز جٓؿ جدٓد هف السدود التمٓة لها لٍا هف هردودٓة فْ تغذٓة الهوائد الهائٓة 
 .وتقمٓص الرسوبات لمسدود األهاهٓة

 االىطالؽ فْ إىجاز الدراسة االستشرافٓة لقطاع الهٓاي فْ أفؽ و  الهٓاي استكهاؿ تحٓٓف هجّمة
والتْ تٍدؼ إلِ وضع إستراتٓجٓة لمهٓاي تتضهف الجواىب الكهٓة والىوعٓة واألبعاد  2050

د هختمؼ القطاعات باإلضافة إلِ اىطالؽ وضع  االقتصادٓة واالجتهاعٓة لتأهٓف تزٓو
التْ ستكوف أداة لتحسٓف التصرؼ فْ  « SINEAU »الهىظوهة اإلعالهٓة الوطىٓة لمهٓاي 

 .الهوارد الهائٓة عمِ الهستوى الوطىْ والجٍوي

  هواصمة البحث عف طبقات الهٓاي الجوفٓة بحفر عدٓد هف أبار العهٓقة االستكشافٓة
ؼ السعْ إلِ تدعٓـ الهىاطؽ الهحروهة بإٓصاؿ الهاء بٍد( بئر 400قرابة )واالستغاللٓة 

الصالح لمشرب لشٓرحة هف الهتساكىٓف هازالت تشٍد ىقصا كبٓرا فْ التزود إضافة إلِ 
ةهواصمة تأهٓف   .وخاصة الواحات بالجىوب استغالؿ الهىاطؽ السقٓو

  ة التقمٓص فْ ىسبة ضٓاع الهٓاي عف طٓرؽ هواصمة برىاهج تعصٓر وتٍٓئة الهىاطؽ السقٓو
ٌؾ  7500و( ٌؾ 5040)وسٓدي ثابت ( ٌؾ 5800)العهوهٓة هىٍا هىطقتْ حوض هجردة 

ة جدٓدة حوؿ  هف الواحات بوالٓات قابس وتوزر وقبمِ باإلضافة إلِ إحداث هىاطؽ سقٓو
وحوؿ أبار العهٓقة بهختمؼ الوالٓات لتدعٓـ الهىتوج الفالحْ بٍا ( ٌؾ 4500)سد سراط 

ة كها سٓتـ  434ز واستكهاؿ هشروع اىجا كمـ هف الهسالؾ الفالحٓة داخؿ الهىاطؽ السقٓو
عادة تركٓبة  ف وا  تدعٓـ جهعٓات التىهٓة الفالحٓة خاصة هىٍا الهائٓة عف طٓرؽ التكٓو

 .هسّٓري الهىظوهات الهائٓة لمحفاظ عمِ دٓهوهتٍا
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  صمة إىجاز وهوا( الهرحمة الثاىٓة)االىطالؽ فْ هشروع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة بقفصة
هشآرع التىهٓة الفالحٓة الهىدهجة بوالٓات سمٓاىة وسٓدي بوٓزد والكاؼ والقصٓرف وهشروع 
ا عف  التصرؼ الهىدهج فْ الهوارد الطبٓعٓة بجىدوبة والقصٓرف وهدىٓف والتْ ٓتـ اىجاٌز
طٓرؽ تشٓرؾ هتساكىْ األٓراؼ بٍدؼ الهحافظة عمِ الهوارد الطبٓعٓة وتحسٓف ظروؼ 

تٍٓئة البىٓة األساسٓة الفالحٓة واىجاز هسالؾ فالحٓة وبحٓرات جبمٓة وآبار  عٓشٍـ عبر
ة هها ٓساٌـ فْ تىهٓة القطاع الفالحْ بالهىاطؽ الداخمٓة ذات  استغالؿ وهىاطؽ سقٓو

 .اإلشكالٓات الخصوصٓة

  هواصمة التشجٓر الغابْ والرعوي فْ إطار هكافحة التصحر والرفع هف الهساحات الغابٓة
حالٓا  %13.7هقابؿ  2020فْ أفؽ  %16لبموغ ىسبة غطاء غابْ ورعوي ٓىاٌز ة والرعٓو

وهشآرع عف طٓرؽ البرىاهج السىوي لمغابات وذلؾ ( بخبدوف احتساب الصحراء والسّ )
وهشروع تىهٓة الهىاطؽ ( الهرحمة الثاىٓة) هشروع التصرؼ الهىدهج لمغاباتهختمفة هىٍا 

إلِ جاىب هشروع هقاوهة التصحر بوالٓة ( الهرحمة الرابعة)الجبمٓة والغابٓة بالشهاؿ الغربْ 
ة والزراعٓة بالجىوب الشرقْ والتْ تٍدؼ إلِ إدهاج  ف وهشروع التىهٓة الرعٓو تطآو
هتساكىْ الغابات والهراعْ فْ الدورة االقتصادٓة واالجتهاعٓة وتحسٓف ظروؼ عٓشٍـ 

ر عف طٓرؽ التوعٓة وتىظٓـ وتقمٓص الضغط عمِ الهىاطؽ الحساسة ودرء هخاطر التصحّ 
 .تعاطْ األىشطة الفالحٓة

  الهشآرع الهىدهجة و السىوي  البرىاهجتكثٓؼ أشغاؿ الهحافظة عمِ الهٓاي والتربة عف طٓرؽ
هشروع التصرؼ اإلطاري فْ هصبات األحواض بٍدؼ تفادي الىسؽ التصاعدي هىٍا 

 .ىجراؼ وتقمص األراضْ الزراعٓةوالحّد هف ظاٌرة اإل لمتدٌور التْ تشٍدي الهوارد الطبٓعٓة

  ىجاز أشغاؿ توسعة هواىئ الصٓد البحري بجرجٓس والكتؼ والشابة وقمٓبٓة وحهآة إاىطالؽ
البىٓة األساسٓة الهٓىائٓة وهواصمة  ـٓدعتوتٍٓئة هواىئ غار الهمح وأجٓـ والٍوآرة فْ إطار 

 .وة البحٓرةحهآة الثر هشروع حهآة خمٓج قابس هف الصٓد العشوائْ فْ إطار 
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IV.1  األوؿالبػاب 

  البشرية التنمية
IV-1-1  تسارعا فْ ىسؽ إىجاز البراهج والسٓاسات الراهٓة إلِ اإلرتقاء  2012شٍدت سىة

ات التىهٓة البشٓرة إلِ درجات أرفع وذلؾ وفقا لها ورد فْ برىاهج عهؿ  بهستٓو
 .2012الحكوهة لسىة 

IV-1-2  الهادٓة والهوارد البشٓرة واإلىطالؽ وتبعا لذلؾ تـ رصد اإلهكاىٓات وتعبئة الوسائؿ
فْ تىفٓذ الهشآرع الكفٓمة بتجسٓـ األٌداؼ الهرسوهة فْ هجاالت التىهٓة اإلجتهاعٓة 
ؿ البراهج والتدخالت فْ هٓادٓف عمِ غآة هف األٌهٓة  والبشٓرة ال سٓها عبر تهٓو

ا ف الهٍىْ والتشغٓؿ وغٌٓر  .كالتربٓة والتعمٓـ العالْ والتكٓو

IV-1-i التربية 

IV-1-3 فْ القطاع التربوي عمِ هواصمة تىفٓذ  2011/2012ركز العهؿ خالؿ السىة الدراسٓة ت
ة وتتهثؿ ٌذي . اإلجراءات الهتخذة اباف الثورة لضهاف تواصؿ اشتغاؿ الهىظوهة التربٓو

ة فْ  االجراءات باألساس فْ هواصمة العهؿ عمِ الرفع هف جودة الخدهة التربٓو
ىظٓهٓة هف خالؿ تحسٓف ظروؼ الدراسة والعهؿ هختمؼ تجمٓاتٍا البٓداغوجٓة والت

ة لجعمٍا فضاء ٓشجع التمهٓذ عمِ ارتٓادي والتهتع بخدهاتً فْ  بالهؤسسات التربٓو
أحسف الظروؼ باإلضافة الِ تذلٓؿ الصعوبات الهادٓة والموجستٓة جراء ها لحؽ 

ة والبٓدا تالؼ لمتجٍٓزات التربٓو ة هف أعهاؿ ىٍب وحرؽ وا  غوجٓة الهؤسسات التربٓو
ات  وعمِ تأهٓف االهتحاىات الوطىٓة والتقٓٓـ الهستهر لمتالهٓذ فْ كؿ الهستٓو

 .التعمٓهٓة
IV-1-4 فاف العدٓد هف الهشاكؿ قد برزت بجالء  ورغـ الهجٍودات التْ بذلت فْ ٌذا الهجاؿ

وهف . وحالت دوف اتهاـ جزء كبٓر هف الهشآرع والبراهج وذلؾ فْ أغمب الجٍات
ة لمتربٓة جراء بٓف أٌـ ٌذي الهشاكؿ ت عطٓؿ العهؿ فْ جؿ الهىدوبٓات الجٍٓو

 .اإلضرابات واالعتصاهات وىقص الهوارد البشٓرة والهادٓة فْ أغمب الهىدوبٓات



  التنمية البشرية والسياسات اإلجتماعية;  الجزء الرابع  وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

252 

IV-1-5  وقد عهمت وزارة التربٓة عمِ تذلٓؿ البعض هف ٌذي الصعوبات هف خالؿ التكثٓؼ
الٍا هف الٓزارات الهٓداىٓة الِ الجٍات التْ تعٓش صعوبات عمِ هستوى اشتغ

ة، وتهكىت بذلؾ  وعالقتٍا بالهتدخمٓف فْ القطاع بخصوص اىجاز الهشآرع التربٓو
واالىطالؽ اها فْ  2011الوزارة هف اىجاز جؿ الهشآرع الهبرهجة ضهف هٓزاىٓة 

اعداد الدراسات الفىٓة أو طمب العروض أو البدء فْ اىجاز بعض الهشآرع 
باإلضافة الِ ذلؾ واصمت الوزارة . 2012 لسىة الهبرهجة ضهف الهٓزاىٓة التكهٓمٓة

عهمٍا فْ اتجاي توفٓر أفضؿ السبؿ لضهاف عودة هدرسٓة فْ ظروؼ هقبولة والبدء 
ة تدٓرجٓا وفٓها ٓمْ أٌـ االجراءات والبراهج . فْ عهمٓة اصالح الهىظوهة التربٓو

 : 2011/2012والهشآرع الهىجزة خالؿ السىة الدراسٓة 

التحضٓٓرة هع التركٓز عمِ الهىاطؽ الٓرفٓة واالحٓاء الهحٓطة هواصمة تعهٓـ السىة  -
 ؛ بالهدف التْ ٓصعب فٍٓا تدخؿ القطاع الخاص والجهعٓات

هواصمة تطبٓؽ الىظاـ الجدٓد لمتقٓٓـ الذي بدأ العهؿ بً عمِ هستوى السىتٓف األولِ  -
 ؛ هستوى الثالثة ابتدائْ 2011/2012لٓشهؿ سىة والثاىٓة 

 ؛اصة بالهواد االجتهاعٓة لتالهٓذ السىوات الخاهسة تىقٓح الكتب الخ -

 ؛ تىقٓح كتب التآرخ والجغرافٓا لتالهٓذ السىوات السادسة -
 ؛ اعداد القاىوف األساسْ لمهعمهٓف واالساتذة تطبٓقا لالتفاقٓات هع الىقابات -
هواصمة العهؿ بالتقٓٓـ القبمْ لهكتسبات تالهٓذ السىوات السابعة إعدادي فْ هواد  -

العربٓة والفرىسٓة والٓراضٓات بٍدؼ ضبط حصٓمة دقٓقة لهكتسبات التالهٓذ فْ ٌذي 
ىٍـ اضافة الِ تهكٓف الهدرسٓف هف التعرؼ  الهواد ورصد الثغرات الهالحظة فْ تكٓو

 ؛ الِ هالهح التالهٓذ واتخاذ االجراءات البٓداغوجٓة الكفٓمة بهعالجة أٌـ الىقائص

ت الثاهىة والتاسعة إعدادي عاـ الجتهاعٓة لتالهٓذ السىواتىقٓح الكتب الخاصة بالهواد ا -
  ؛ وتقىْ

 ؛ ٓخ لتالهٓذ السىوات األولِ ثاىويتىقٓح الكتب الخاصة بالتربٓة الهدىٓة والتار  -
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تىقٓح الكتب الخاصة بالتآرخ والجغرافٓا لتالهٓذ السىوات الرابعة فْ شعبتْ أداب  -
 ؛واالقتصاد والتصرؼ 

ؽ بالحٓاة الهدرسٓة فْ اتجاي تفعٓؿ هجالس الهؤسسات بٍدؼ تشٓرؾ تىقٓح األهر الهتعم -
ة فْ الىٍوض بواقعٍا التربوي واالستفادة هها ٓتٓحً  كؿ الهتدخمٓف فْ الهؤسسة التربٓو

 ؛ هحٓط الهؤسسة هف اهكاىٓات فْ كؿ الهٓادٓف
الهبرهج ضهف ...( قاعات عادٓة وقاعات اختصاص وهخابر)اىجاز برىاهج التوسٓعات  -

 ؛ وذلؾ فْ كؿ الهراحؿ التعمٓهٓة 2012و 2011هٓزاىٓة القطاع لسىتْ 
ة التْ فتحت فْ بدآة السىة الدراسٓة -  ؛ استكهاؿ الهؤسسات التربٓو
ة الهبرهج ضهف هٓزاىٓة القطاع لسىة  - استكهاؿ برىاهج تٍٓئة وصٓاىة الهؤسسات التربٓو

 ؛ 2012والشروع فْ اىجاز برىاهج  2011
 ؛ هواصمة تعهٓـ الهدارس اإلعدادٓة والهعاٌد الىهوذجٓة -
ة - ة والبٓداغوجٓة لمهؤسسات التربٓو  ؛ اقتىاء التجٍٓزات التربٓو
 ؛ هواصمة توسٓع شبكة هكاتب اإلصغاء فْ اإلعدادي والثاىوي -
ر برىاهج العهؿ االجتهاعْ فْ الوسط الهدرسْ  - خالٓا العهؿ )هواصمة تدعٓـ وتطٓو

 ؛ (ط الهدرسْاالجتهاعْ فْ الوس
ر شبكة الهطاعـ الهدرسٓة بالهدارس االبتدائٓة -  ؛ هواصمة تطٓو
 ؛ هواصمة تحسٓف ظروؼ االقاهة بالهبٓتات واالكمة الهدرسٓة -
هواصمة اىجاز دراسات بالتعاوف هع هكتب الٓوىسٓؼ بتوىس حوؿ االىقطاع الهدرسْ  -
ٓرة والهدارس ذات والخارطة الهدرسٓة واألقساـ التحضٓ( هتابعة فوج هف التالهٓذ)

 ؛ الفرؽ
عقد ىدوة وطىٓة حوؿ هىٍجٓة إصالح هىظوهة التعمٓـ لرسـ خارطة طٓرؽ واضحة  -

 تجعؿ هف الفضاء التربوي فضاء ٓهتمؾ فًٓ التمهٓذ الهعارؼ الحدٓثة والهٍارات والقٓـ
 ؛ 2012هارس  31-29 خالؿ الفترة



  التنمية البشرية والسياسات اإلجتماعية;  الجزء الرابع  وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

254 

ة وهحمٓة حوؿ إصالح هىظوهة التعمٓـ  -  ؛ فْ الهرحمة االبتدائٓةتىظٓـ استشارات جٍٓو
ة هع كؿ األطراؼ الهتدخمة فْ الشأف  - التشاور والتىسٓؽ حوؿ اصالح الهىظوهة التربٓو

البحث التربوي، تقٓٓـ )التربوي هف خالؿ تىظٓـ العدٓد هف الهمتقٓات واالٓاـ الدراسٓة 
عمِ ىتائج البكالوٓرا، الهطالعة، الفشؿ الهدرسْ، ادهاج حاهمْ االعاقة، التربٓة 

 ؛ ...(الهواطىة
اعداد ىصوص ترتٓبٓة حوؿ الهجمس األعمِ لمتربٓة والهعٍد الوطىْ لتقٓٓـ الهىظوهة  -

ة ة ولجىة قٓادة اصالح الهىظوهة التربٓو  ؛ التربٓو
 ؛ بالهائة 25بعث لجىة فىٓة لدراسة شروط االسعاؼ والتهتع بػ  -
تقىٓات الهعموهات احداث الهركز الوطىْ لتكىولوجٓات التربٓة قصد هٓزد ادهاج  -

ات الرقهٓة وتسٍٓؿ تفعٓؿ  ة والتشجٓع عمِ اىتاج الهحتٓو واالتصاؿ فْ الهىظوهة التربٓو
 .برىاهج الهحفظة االلكتروىٓة

IV-1-6  وباإلضافة الِ ها ستساٌـ بً ٌذي البراهج والهشآرع هف تحسٓف ظروؼ الدراسة
ة واالستجابة الِ الطمبات الهمحة لمقط اع وتحقٓؽ االٌداؼ والعهؿ بالهؤسسات التربٓو

ة بٓف  الهىشودة خاصة فْ ضوء ها لوحظ هف تبآف فْ هستوى الخدهات التربٓو
 الجٍات واإلشكالٓات والىقائص التْ أفرزتٍا هختمؼ التقٓٓهات الداخمٓة والخارجٓة،
ستركز وزارة التربٓة فْ الفترة القادهة عمِ الحد هف الىقائص التْ الزالت تشوب 

ف األساسْ ىظاـ التربٓة والتع مٓـ الهدرسْ وخاصة الهستعجمة هىٍا كهىظوهة التكٓو
والهتواصؿ لمهدرسٓف وآلٓات اىتدابٍـ واالهتحاىات الوطىٓة والتقٓٓـ الهستهر لمتالهٓذ 
وظاٌرة الفشؿ الهدرسْ واالىقطاع الهبكر عف الدراسة باإلضافة الِ ضعؼ الترابط 

ة  ىٓة التوىسٓةوالتكاهؿ بٓف هختمؼ هكوىات الهىظوهة التربٓو وستعهؿ الوزارة . والتكٓو
ا التْ تتطمب هجٍودا كبٓرا  ة وتجٌٍٓز كذلؾ عمِ تعٍد وصٓاىة الهؤسسات التربٓو
لالرتقاء بخدهاتٍا وتوفٓر أفضؿ الظروؼ لمدراسة والعهؿ هف خالؿ هواصمة تحسٓف 

كها ستواصؿ الوزارة عهمٍا فْ اتجاي تحقٓؽ اصالح . هؤشرات الرفاي البٓداغوجْ
ة جدٓدة عهٓ ؽ ٓىسجـ هع أٌداؼ الثورة التوىسٓة ٓفضْ الِ بىاء هىظوهة تربٓو

ٓشارؾ جهٓع األطراؼ فْ رسـ هالهحٍا وتركٓز أسسٍا عبر وفاؽ اجتهاعْ تكوف 
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ة الهطمقة لموطف واستحقاقات الثورة وفْ ٌذا االطار ستعهؿ وزارة التربٓة  .فًٓ األولٓو
ة تدٓرجٓا وفؽ هىظور تشاركْ وتفاعمْ هع كؿ  األطراؼ الهتدخمة فْ العهمٓة التربٓو

والتعمٓهٓة عمِ تحقٓؽ جهمة هف األٌداؼ تـ االتفاؽ حولٍا خالؿ الىدوة الوطىٓة حوؿ 
ة وذلؾ فْ اىتظار بمورة استراتٓجٓة قطاعٓة عمِ  هىٍجٓة اصالح الهىظوهة التربٓو

 2013/2014استعدادا لمعودة الهدرسٓة آضا تعهؿ الوزارة سو . هدى هتوسط وبعٓد
عمِ توفٓر أفضؿ الظروؼ لمدراسة والعهؿ هف خالؿ اعدادٌا لهٓزاىٓة  2014/2015و

 . تتضهف الهشآرع والبراهج الكفٓمة بذلؾسالتْ  2013القطاع لسىة 
IV-1-7  ْتمهٓذ  ألؼ 1015 فْ الهرحمة اإلبتدائٓة بمغ عدد التالهٓذ فقدأها عمِ الصعٓد الكه

ألؼ تمهٓذا خالؿ السىة الدراسٓة  1003قابؿ ه 2011/2012 فْ السىة الدراسٓة
رجع ٌذا . 2010/2011 الرسوب وتقمص ىسب ارتفاع فْ عدد التالهٓذ إلِ  االرتفاعٓو

ىسب االىقطاع وكذلؾ استعادة الىسؽ الدٓهوغرافْ هف خالؿ ٓزادة عدد الهسجمٓف 
  .الجدد

IV-1-8 تمهٓذا 21.9 الذي بمغ هعدؿ كثافة الفصؿ وقد هّكف ارتفاع عدد الهدارس هف تحسٓف 
كها تقمص عدد الفصوؿ ذات . 2010/2011سىة تمهٓذا  22.1هقابؿ  2011/2012سىة 

حداث  ٓف بالفصؿ الواحد وا  الفرؽ السٓها بعد أف تـ إقرار عدـ تجهٓع أكثر هف هستٓو
ٓف هعا 25فصوؿ هوحدة الهستوى كمها تجاوز عدد التالهٓذ  إذ بمغ عدد ٌذي  لمهستٓو

 .خالؿ ىفس الفترة 1723هقابؿ  1487الفصوؿ 

 هتوسط كثافة الفصؿ باإلبتدائْ
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IV-1-9 ة ( العاـ والتقىْ)مهرحمة اإلعدادٓة بالىسبة ل أها تواصؿ التراجع فقد والهرحمة الثاىٓو
الهسجؿ فْ عدد التالهٓذ بىسؽ بطْء ىتٓجة ها شٍدتً الهرحمة االبتدائٓة هف تقمص 

هوزعٓف عمِ تمهٓذا  937287لٓصؿ الِ فْ عدد التالهٓذ خالؿ السىوات الفارطة 
درسٍـ أكثر هف 36أكثر هف  حسف هتوسط كثافة قد تو . ألؼ أستاذ 76 ألؼ فصؿ ٓو

ر  السىة الفارطة 26هقابؿ  2011/2012سىة  25.6الفصؿ لٓصؿ الِ  وذلؾ ىتٓجة تطٓو
 .طاقة االستٓعاب الهتوفرة بالتوسٓعات واالحداثات الجدٓدة

 والثاىويهتوسط كثافة الفصؿ باإلعدادي العاـ 

 

IV-1-11  ىفس التطور هقارىة بالسىة الفارطة حٓث  2012/2013ٓىتظر اف تشٍد السىة الدراسٓة و
أف كاف فْ اىخفاض هستهر تواصؿ  سٓرتفع عدد التالهٓذ فْ الهرحمة االبتدائٓة بعد

ألؼ تمهٓذ هوزعٓف  26و لٓصؿ الِ حدود همٓوف 2010/2011إلِ حدود السىة الدراسٓة 
درسٍـ أكثر هف الؼ ف 47عمِ حوالْ  توقع أف ٓتحسف . ألؼ هعمـ 60صؿ ٓو ٓو

 . السىة الفارطة 21.9هقابؿ  21.6هتوسط كثافة الفصؿ فْ ٌذي الهرحمة لٓصؿ الِ 
IV-1-11  ة ٓىتظر أف ٓكوف عدد ( العاـ والتقىْ)وبالىسبة لمهرحمة اإلعدادٓة والهرحمة الثاىٓو

درسٍـ أكثر هفألؼ فصؿ  36ألؼ هوزعٓف عمِ أكثر هف  920التالهٓذ فْ حدود   ٓو
تحسف هتوسط كثافة . آالؼ فْ اإلعدادٓات التقىٓة 3ألؼ أستاذ هىٍـ حوالْ  77 ٓو

توقع أف تفتح  .السىة الفارطة 25.6هقابؿ  25الفصؿ لٓصؿ الِ  هؤسسات  10ٓو
  .قاعة تدٓرس 120اعدادٓات وبىاء أكثر هف  7جدٓدة هىٍا 
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IV-1-12  الوطىْ واإلرتقاء بخدهاتً إلِ ولهٓزد تشٓرؾ القطاع الخاص التربوي فْ الهجٍود
ة لمهرحمة القادهة فقد ارتكز العهؿ عمِ هٓزد  درجات أفضؿ تتهاشِ والّرٌاىات التىهٓو
اإلحاطة البٓداغوجٓة بهدّرسْ الهؤسسات الخاّصة فْ هجاالت التفقد واإلرشاد 

ف  .والرسكمة والتكٓو
IV-1-13  محوظا فْ عدد تطّورا ه 2011/2012وعمِ الهستوى الكهْ، شٍدت السىة الدراسٓة

 24.953تمهٓذ هقابؿ  28.875التالهٓذ بالهرحمة االبتدائٓة بالقطاع الخاص حٓث بمغ 
أها عمِ هستوى الهرحمة الثاىٓة هف التعمٓـ . 2010/2011تمهٓذ خالؿ السىة الدراسٓة 

تمهٓذا هقابؿ  57.486األساسْ والتعمٓـ الثاىوي بالقطاع الخاص فقد بمغ عدد التالهٓذ 
كها شٍدت الهؤشرات الهتعمقة بهتوسط . مهٓذا خالؿ ىفس السىة الدراسٓةت 54.914

كثافة الفصؿ وهعدؿ التالهٓذ لمهدرس الواحد تحسىا همهوسا بٍذا القطاع حٓث بمغت 
  .بالهرحمة االبتدائٓة 2011/2012فْ السىة الدراسٓة  13.1و 21.5عمِ التوالْ 

 هتوسط كثافة الفصؿ بالتعمٓـ االبتدائْ الخاص

 

IV-1-ii التكويف الميني 

IV-1-14  ة الراهٓة إلِ بىاء ف الهٍىْ عىصرا هحوٓرا فْ التوجٍات التىهٓو ٓهثؿ قطاع التكٓو
هجتهع الهعرفة ودعـ القدرة التىافسٓة لمهؤسسات اإلقتصادٓة وذلؾ إعتبارا لدوري فْ 
كسابٍا الهٍارات الالزهة لهسآرة التقدـ العمهْ  تىهٓة قدرات الهوارد البشٓرة وا 

وفْ ٌذا اإلطار . ر ٔىدهاجٍا فْ سوؽ الشغؿوالتكىولوجْ وضهاف حظوظ أوف
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ف الهٍىْ فْ سىة  عمِ اإلرتقاء بأداء هىظوهة  2013سترتكز توجٍات قطاع التكٓو
ر آلٓاتٍا بها ٓهكىٍا هف التفتح عمِ حاجٓات اإلقتصاد وهف أف  ف الهٍىْ وتطٓو التكٓو

ةتكوف آلٓة لتوفٓر الٓد العاهمة الهاٌرة والكفأة لفائدة الهؤسسة وداف  .عا لمتىهٓة الجٍٓو

IV-1-15  ف عداد إستراتٓجٓة وطىٓة لمىٍوض بالتكٓو وفْ ٌذا السٓاؽ سٓتـ الشروع فْ تحدٓد وا 
هف شأىٍا أف تحدد التوجٍات والخطط اإلستراتٓجٓة لقطاع  2020الهٍىْ فْ أفؽ سىة 

ف الهٍىْ ٌذا وسٓعتهد إعداد ٌذي اإلستراتٓجٓة عمِ ىتائج الهؤتهر الوطىْ . التكٓو
ف ا ف الهٍىْ وتشخٓص لمتكٓو لهٍىْ باإلضافة إلِ القٓاـ بتقٓٓـ هعهؽ لهىظوهة التكٓو

ف الهٍىْ وتقٓٓـ هدى استجابتٍا لحاجٓات سوؽ الشغؿ  .كاهؿ لوضعٓة هراكز التكٓو

IV-1-16  ف بها ٓضهف استجابتً لحاجٓات سوؽ الشغؿ سٓتـ العهؿ ر التكٓو وعهال عمِ تطٓو
 :عمِ  2013خالؿ سىة 

 ف الهٍىْ الهتواصمة  استحثاث ىسؽ إىجاز هشآرع  –إحداث : هشروع  65)هراكز التكٓو
ر التدٓرب الهٍىْ  –إعادة ٌٓكمة   ؛(إقتىاء التجٍٓزات –وحدات الهبٓت  –تطٓو

  ة هف  35الشروع فْ إىجاز هشروع جدٓد ضهف برىاهج ٓتهاشِ وهتقضٓات التىهٓة الجٍٓو
ف الهٍىْ هوزعة عمِ هخ تمؼ والٓات الجهٍوٓرة خالؿ هشآرع إعادة ٌٓكمة هراكز لمتكٓو

، باإلضافة إلِ هشآرع إحداث (2011هشروع أىجزت دراسات الجدوى الخاصة بٍا سىة  23)
ف الهٍىْ  ف وهبٓت 08و( هراكز 03)هراكز لمتكٓو  (.قاعدات تكٓو

IV-1-17  ف ستشٍد سىة ىدسة التكٓو ف الهكوىٓف ٌو  28اىجاز وتحٓٓف  2013وفْ هجاؿ تكٓو
ف فْ قطاعات هتعددة  وذلؾ حسب حاجٓات قطاع اإلىتاج عمِ برىاهج تكٓو

ٓف الوطىْ والجٍوي ف بٓداغوجْ أساسْ . الهستٓو كها سٓتـ اىجاز عهمٓات تكٓو
ف وظٓفْ لفائدة  650وهستهر لفائدة  هكوىا فْ القطاعٓف العاـ والخاص وعهمٓات تكٓو

ف تقىْ لفائدة  300  .هكوىا 420إطار فْ القطاعٓف العاـ والخاص باإلضافة إلِ تكٓو

IV-1-18  ف  2013كها ستشٍد سىة ر الشراكة بٓف هىظوهتْ التكٓو هواصمة العهؿ عمِ تطٓو
الهٍىْ واإلىتاج حٓث سٓتواصؿ إعداد اتفاقٓات الشراكة اإلطآرة لتشهؿ خهسة 

الخشب واألثاث والجمود واألحذٓة والسٓاحة والفالحة والصٓد البحري )قطاعات أخرى 
ٓـ ٌذا التهشْ عمِ قطاعات اقتصادٓة هع إهكاىٓة تعه( والبىاء الهعدىْ والمحاـ

استكهاؿ اىجاز هدوىتْ الهٍف والكفاءات فْ قطاعْ  2013كها ستشٍد سىة . أخرى
ها خالؿ سىة   2012الىسٓج واإلكساء والىقؿ والموجستٓؾ التٓف تـّ الشروع فْ اىجاٌز
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واإلىطالؽ فْ إعداد هدوىتْ هٍف فْ قطاعْ الجمود واألحذٓة والخشب واألثاث 
 .وبٓمٓاواله

IV-1-19  ف ستشٍد سىة هراجعة كراس  2013ودعها لدور القطاع الخاص فْ هجاؿ التكٓو
ف الهٍىْ،  الشروط الهتعمقة بتىظٓـ قواعد إحداث وتسٓٓر الهؤسسات الخاصة لمتكٓو
ف األساسْ فْ القطاع الخاص فْ صٓغتً القدٓهة هف  واستكهاؿ برىاهج صؾ التكٓو

 –توزر  –القصٓرف  –سمٓاىة )والٓات  5 هتكوىا فْ 500خالؿ العهؿ عمِ استقطاب 
ف –زغواف  ف الهقٓس فْ القطاع الخاص( تطآو  .ال ٓتوفر بٍا بتاتا التكٓو

IV-1-21  ف هف أجؿ التشغٓؿ  2013كها ستشٍد سىة بٓة لبرىاهج التكٓو تفعٓؿ الهرحمة التجٓر
هف طالبْ الشغؿ خاصة هف حاهمْ  1500حٓث سٓتـ العهؿ عمِ استقطاب 

 .الشٍادات العمٓا
IV-1-21  ف الهٍىْ وهٓزد التعٓرؼ بآفاقً سٓتـ العهؿ ر الطمب عمِ التكٓو وسعٓا إلِ تطٓو

 2013عمِ إرساء هىظوهة وطىٓة لإلعالـ والتوجًٓ الهٍىْ، حٓث سٓتـ خالؿ سىة 
الشروع فْ إعداد دراسة هف أجؿ تشخٓص وتقٓٓـ الوضع الحالْ لهىظوهة اإلعالـ 

عداد برىاهج عهؿ هدوالتوجًٓ الهٍىْ تهّكف ىتائجٍا هف إقتراح و  ؽ هف أجؿ تركٓز قا 
 .ٌذي الهىظوهة

IV-1-22  كها سٓتـ العهؿ عمِ استكهاؿ تركٓز ىظاـ اإلعتراؼ بالشٍادات والهٍارات حٓث
 : 2013ستشٍد سىة 

  تركٓز لجىة هتابعة تطبٓؽ السمـ الوطىْ لمهٍارات والتْ ستعهؿ عمِ تىاوؿ الهشاغؿ
 .إلعتراؼ بٍاالهتعمقة بإحداث الشٍادات وتحٓٓىٍا وهف ثهة ا

 ٓحتوي ٌذا البرىاهج عمِ هقوهات تقٓٓـ ٓ: لإلشٍاد بالكفاءات  ةتركٓز الهىظوهة الوطى
ف أو فْ إطار التجربة الهٍىٓة لٓتـ فٓ ا بعد هالكفاءات سواء تـ اكتسابٍا عف طٓرؽ التكٓو

 .إسىاد الشٍادات الهوافقة لٍا واإلعتراؼ بٍا

IV-1-23  ف الذي العهؿ عمِ إرساء ىظا 2013كها ستشٍد سىة ـ الهواصفات الوطىٓة لمتكٓو
ىْ والهٍىة الهستٍدفة هىً والكفاءات الهطموبة  ٓقـو عمِ تحدٓد اإلختصاص التكٓو

كها سٓتـ العهؿ عمِ . فْ سوؽ الشغؿ وعىاصر تقٓٓـ اكتسابٍا هف قبؿ الهتكّوف
ف تتوّفر لدًٓ عىاصر  ف لكؿ هركز تكٓو ف إلسداء تكٓو إسىاد األٌمٓة لهراكز التكٓو

ف الجٓد الهستجٓب لحاجٓات سوؽ الشغؿضها  .ف الحّد األدىِ لمتكٓو
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IV-1-24  ف الهستهر الهوجً لمهؤسسات سٓتـ العهؿ عمِ الرفع هف عدد أها فْ هجاؿ التكٓو
ف الهستهر لٓبمغ  هؤسسة، وهف عدد  8460الهؤسسات الهىتفعة بعهمٓات التكٓو

ف الهستهر لتبمغ   .ألؼ هشاركة 280الهشاركات فْ عهمٓات التكٓو

 

 (ATFP)عدد الهتربصٓف

 

IV-1-iii التعميـ العالي 

IV-1-25  ْاعتبارا لدوري الٍاـ فْ تحسٓف هؤشرات التىهٓة ورفع التحدٓات الهستقبمٓة وف
اف التشغٓ ؿ، تـ صدارتٍا المحاؽ بهصاؼ الدوؿ الهتقدهة واالرتقاء بالدخؿ وكسب ٌر

هواصمة العهؿ عمِ تحسٓف جودة التعمٓـ العالْ  2012–2011 خالؿ السىة الجاهعٓة
ف الهكوىٓف وتعٓزز البحث العمهْ الجاهعْ والرفع  ودعـ استقاللٓة الجاهعات وتكٓو

 .ًٓتهف هردود

IV-1-26  ف ءفْ هجاؿ هال 2012-2011ولقد تهٓزت السىة الجاهعٓة لتشغٓؿ هع اهة التكٓو
ة ىظاـ التوجًٓ بوضع خطة عهؿ حوؿ ربط اإلجراءات لتجسٓهٍا بدآة هف هراجع

الجاهعْ إلِ غآة وضع األسس لتحقٓؽ الشفافٓة فْ تقٓٓـ جهٓع هكوىات التعمٓـ 
ري  ىٓةال ودعـوتطٓو  .هؤسسات الجاهعٓة وبراهجٍا التكٓو

IV-1-27  ففٓها ٓتعمؽ بالتوجًٓ الجاهعْ تـ خالؿ ٌذي السىة إدخاؿ جهمة هف اإلصالحات
 : تهّثمت خاصة فْ

90204 

103658 104047 
110557 

93753 

2007 2008 2009 2010 2011 
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  تفاضمٓا وتقسٓهٍـ إلِ هجهوعتٓف هع اعتهاد دورة ىٍائٓة ترتٓب الىاجحٓف فْ الباكالوٓرا
 .لمتدارؾ

  لغاء العهؿ بالتىفٓؿ الجغرافْ لعدد هف الشعب التْ تشٍد إقباال هراجعة هقآٓس التوجًٓ وا 
ْ شعب الطب   .الهراحؿ التحضٓٓرة لمدراسات الٍىدسٓةو ٌو

 ٓرة بالهوقع التىصٓص عمِ هجهوع الىقاط ٔخر هوجً بالىسبة لمثالث سىوات األخ
 .االلكتروىْ لمتوجًٓ الجاهعْ بدؿ ذكر هجهوع الىقاط ٔخر هوجً ضهف دلٓؿ التوجًٓ

 تهكٓف الىاجحٓف هف شعبة الباكالوٓرا ٓراضة هف الترشح لمشعب األخرى. 

IV-1-28 بالبىاء  أها عمِ الهستوى البٓداغوجْ، وعالوة عمِ إحداث سبع إجازات جدٓدة
حداث الهشترؾ بٓف الجاهعٓٓف والهٍىٓٓف و  هف الهىتظر أف ٓتـ  هسمكا جدٓدا، 45ا 

تهكٓف حاهمْ شٍادة الدراسات التكىولوجٓة العمٓا هف التسجٓؿ فْ السىة الثالثة هف 
 2012لسىة  1232لصدور األهر عد  تبعااإلجازات الهطابقة الختصاصاتٍـ وذلؾ 

مٓة  27الهؤرخ فْ   22الهؤرخ فْ  2008لسىة  3123الهتهـ لألهر عدد  2012جٓو
والهتعمؽ بضبط اإلطار العاـ لىظاـ الدراسة وشروط التحصٓؿ عمِ  2008سبتهبر 
ف والهواد والهسالؾ والتخصصات  ةالشٍاد الوطىٓة لإلجازة فْ هختمؼ هجاالت التكٓو

 ". إهد"فْ ىظاـ 
IV-1-29  ـ الجاهعْوفْ إطار االستجابة بأكثر هروىة لرغبات الطمبة فْ ىحت ضفاء  هساٌر وا 

ف الجاهعْ، تواصؿ قبوؿ همفات الطمبة الىاجحٓف فْ أكثر حركٓة عمِ هسال ؾ التكٓو
والراغبٓف فْ تعدٓؿ هساراتٍـ الدراسٓة فْ االتجآٌف " إهد"السىوات األولِ هف ىظاـ 

 .بٓف اإلجازات التطبٓقٓة واألساسٓة فْ ىٍآة السىة األولِ
IV-1-31  1 فْالهؤرخ  2012لسىة  1227أّها عمِ هستوى الهاجستٓر، فقد صدر األهر عدد 

والهتعّمؽ بضبط اإلطار العاـ لىظاـ الدراسة وشروط التحصٓؿ عمِ  2012أوت 
 2013-2012الشٍادة الوطىٓة لمهاجستٓر فْ ىظاـ أهد، وستشٍد السىة الجاهعٓة 

 . هسمكا جدٓدا 130 الشروع فْ العهؿ بػ

IV-1-31   ٓة الهدرسة العمٓا لمتكىولوجٓا واإلعالهوعمِ صعٓد آخر تـ خالؿ ٌذي السىة إقرار
ف هعته  ك ف فْ برهجٓة M.S.C. SoftWare هف طرؼ شركة داهركز عالهْ لمتكٓو  لمتكٓو

ADAMS  ْقاعدة تحتوي عمِ عدة تطبٓقات إعالهٓة لمىهذجة التْ تتهثؿ ف
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ف سٓهكف و  .التصهٓـ والتصىٓعو  ر اإلشٍاديٌذا التكٓو تشغٓمٓة خٓرجْ  هف تطٓو
 .الدولٓةشغؿ السوؽ  خاصة عمِ هستوىالتعمٓـ العالْ 

IV-1-32  ف الٍىدسْ بهختمؼ هراحمً حٓث تـ خالؿ سىة  2012-2011كها تواصؿ دعـ التكٓو
ف الهٍىدسٓف هف خالؿ الترفٓع فْ طاقة  تدعٓـ الهراحؿ التحضٓٓرة وهراحؿ تكٓو
استٓعاب الشعب الهوجودة، هف ىاحٓة، وبعث شعب جدٓدة فْ بعض الهؤسسات، 

ف هف ىاحٓة أخرى، إذ بمغ عدد الطمبة فْ الهر  احؿ التحضٓٓرة وهراحؿ تكٓو
 .2011-2010طالب سىة  33188طالب هقابؿ  34989الهٍىدسٓف 

IV-1-33  العالْ  التعمٓـالعهؿ عمِ تحسٓف جودة  2013-2012وسٓتواصؿ خالؿ السىة الجاهعٓة
هف خالؿ إرساء هىظوهة هتكاهمة لمتقٓٓـ وضهاف الجودة هها سٓهكف هف االرتقاء 

تهثؿ اإلجراء فْ . بتصىٓؼ الجاهعات التوىسٓة إصدار الىصوص الترتٓبٓة  إتهاـٓو
لمٍٓئة الوطىٓة لمتقٓٓـ وضهاف الجودة واالعتهاد والتْ هف شأىٍا أف تؤسس إلطار 

كها سٓتـ العهؿ . ٓعتهد عمِ حوكهة راشدة وشفافة الجاهعٓةجدٓد لتقٓٓـ الهىظوهة 
عمِ وضع إطار لتقٓٓـ وترتٓب هؤسسات التعمٓـ العالْ والجاهعات حسب ىظاـ ترقٓـ 

ىٓة أو هف ىاحٓة قابمٓتٍا عمِ  التعٓرؼ بٍآشجع عمِ  هف الىاحٓة البٓداغوجٓة والتكٓو
  .توفٓر خٓرجٓف قابمٓف لالىدهاج فْ سوؽ الشغؿ

IV-1-34  ْإطار تحسٓف جودة التعمٓـ العالْ سٓتـ كذلؾ توفٓر إطار التدٓرس الالـز لتعٓزز وف
ىنو التأطٓر تهاشٓا هع هتطمبات ىظاـ إهد العتهاد ىسبة تأطٓر قواهٍا هدرس واحد 

طالبا بالىسبة  20طالبا بالهعاٌد العمٓا لمدراسات التكىولوجٓة وهدرس واحد لكؿ  14
 . لبقٓة الهؤسسات

IV-1-35  2012لّسىة الجاهعّٓة ا البىٓة األساسٓة لمقطاع، فقد تـّ فْ هفتتح ىأها عمِ هستو-

ْ الهعٍد العالْ لمدراسات  2013 إضافة ثالث هؤسسات جاهعٓة جدٓدة ٌو
التكىولوجٓة بقمٓبٓة وكمٓة العمـو والتقىٓات بسٓدي بوٓزد والهعٍد العالْ لمعمـو 

  .التطبٓقٓة والتكىولوجٓا بالقصٓرف
IV-1-36 الحْ بوالٓة هدىٓف تتهثالف فْ  فهؤسستٓخدهات الجاهعٓة بكها تعززت شبكة ال

لّسىة ا فْ بدآة كها تـ الهركز الجاهعْ لمتىشٓط الثقافْ والٓراضْو " الفجاء"الجاهعْ 
افتتاح الحْ الجاهعْ بقمٓبٓة تبعا الىطالؽ الدروس بالهعٍد  2013-2012الجاهعّٓة 

 .العالْ لمدراسات التكىولوجٓة
IV-1-37  ٓهكف اإلشارة بالخصوص إلِ 2012الجدٓدة الهبرهجة لسىة وهف أٌـ الهشآرع: 
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  الشروع فْ القٓاـ بدراسات الجدوى وقابمٓة اإلىجاز والدراسات الفىٓة والهعهآرة الهتعمقة
 .هؤسسات جاهعٓة جدٓدة خاصة بالهىاطؽ الداخمٓة لمبالد بإحداث

 هؤسسات الجاهعٓة الأراضْ هحاذٓة لمهركبات الجاهعٓة والقٓاـ بدراسات تتعمؽ بتوسٓع  اقتىاء
 .أو بىاء أقساط جدٓدة لهؤسسات فْ طور االستغالؿ

  ْالشروع فْ إىجاز قسط جدٓد هف برىاهج دعـ الجودة بقطاع التعمٓـ العالْ والبحث العمه
 .فْ اىتظار استكهاؿ عهمٓة تقٓٓـ القسط األوؿ

 ساط جدٓدة ببعض الهؤسسات ىظرا لبموغٍا طاقة االستٓعاب القصوى عمِ غرار بىاء أق
الهعٍد العالْ لمفىوف والحرؼ بالقصٓرف والهعٍد العالْ لمبٓولوجٓا التطبٓقٓة بهدىٓف والهعٍد 

 .والهعٍد العالْ لعمـو وتكىولوجٓات الطاقة بقفصة العالْ لإلعالهٓة بالكاؼ

 بعض الهؤسسات الجاهعٓة بٍدؼ  بتوسعةوالفىٓة والهتعمقة فْ الدراسات الهعهآرة  الشروع
تخفٓؼ االكتظاظ هثؿ الهعٍد التحضٓري لمدراسات الٍىدسٓة بىابؿ وهعٍد الدراسات 

وىواة الهعٍد العالْ لمفىوف  التطبٓقٓة والتكىولوجٓا بهاطر والهعٍد العالْ لمغات بقابس
 .والحرؼ بسمٓاىة

  العمـو االقتصادٓة كمٓة  سسات الجاهعٓة عمِ غرارالقٓاـ بأعهاؿ التٍٓئة ببعض الهؤ
الهدرسة الوطىٓة لمهٍىدسٓف بتوىس و  والتصرؼ بتوىس وكمٓة الحقوؽ والعمـو السٓاسٓة بتوىس

والفضاءات السابقة لمهعٍد العالْ  أداب والعمـو اإلىساىٓة بهىوبة وكمٓة الطب بتوىس وكمٓة
 (.لعمـو والتقىٓات حالٓاكمٓة ا)لمدراسات التكىولوجٓة بسٓدي بوٓزد 

  هبٓتات جاهعٓة جدٓدة هىٍا هؤسستٓف بكؿ هف الكاؼ وسمٓاىة وذلؾ لهجابٍة  3بىاء برهجة
الىقص فْ هجاؿ السكف الجاهعْ بالهىاطؽ الداخمٓة باإلضافة إلِ بىاء فضاءات ثقافٓة 

 .وترفٍٓٓة لفائدة الطمبة

 ىْ الهؤسسات الجاهعٓة التْ إىجاز البرىاهج السىوي الهتعمؽ بتعٍد وصٓاىة بعض هبا
 .تتطمب ذلؾ

  ْالقٓاـ بأشغاؿ تٍٓئة وتٍذٓب بعض هؤسسات الخدهات الجاهعٓة عمِ غرار الهطعـ الجاهع
باإلضافة  ,بهىوبةالهىار بصفاقس والحْ الجاهعْ برأس الطابٓة والهبٓت الجاهعْ البساتٓف 

إلِ البرىاهج السىوي الهتعمؽ بأشغاؿ صٓاىة ببعض هؤسسات الخدهات الجاهعٓة وأشغاؿ 
 .حهآة بعض الهؤسسات األخرى

 ْاقتىاء تجٍٓزات لفائدة هؤسسات التعمٓـ العال. 

 ْاقتىاء تجٍٓزات لمبحث العمهْ الجاهع. 
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 بحثبىاء هجهوعة جدٓدة هف فضاءات البحث بهؤسسات التعمٓـ العالْ وال. 

 اقتىاء تجٍٓزات لفائدة هؤسسات الخدهات الجاهعٓة. 

IV-1-38  عتهادات الدفع باألساس اأها بالىسبة لمهشآرع التْ ٌْ بصدد اإلىجاز فستخصص
 :لهواصمة الهشآرع والبراهج التالٓة 

 عات بكؿ هف الهعٍد التحضٓري لمدراسات الٍىدسٓة بىابؿ وهعٍد الدراسات التطبٓقٓة ٓتوس
لمهوسٓقِ والهسرح بالكاؼ والهبٓت الجاهعْ البساتٓف بالهىستٓر عالْ بهاطر والهعٍد ال
 .وكمٓة العمـو بقفصة

  والهعٍد العالْ لمتجارة  بالقصٓرف لمعمـو التطبٓقٓة والتكىولوجٓا الهعٍد العالْالشروع فْ بىاء
 .والهحاسبة ببىزرت

 ْلمفىوف والحرؼ  بىاء أقساط جدٓدة بالهعٍد العالْ لإلعالهٓة بالكاؼ والهعٍد العال
 .بالقصٓرف والهعٍد العالْ لمبٓولوجٓا التطبٓقٓة بهدىٓف

IV-1-39 2012لّسىة الجاهعّٓة وفْ إطار تعٓزز شبكة البحث العمهْ الجاهعْ، سٓتـ خالؿ ا-

صمب القطب " الىاىوتكىولوجٓا"و" الهٓكرو إلكتروىٓؾ"إحداث هركز البحث فْ  2013
بحث فْ اإلعالهٓة والهمتهٓدٓا كها سٓتـ إحداث هركز ال. التكىولوجْ بسوسة

والهعالجة الرقهٓة لمهعطٓات بالقطب التكىولوجْ بصفاقس بها هف شأىً أف ٓساعد 
 .عمِ االرتقاء بىوعٓة البحث العمهْ فْ ٌذي القطاعات الواعدة

IV-1-41  فْ عدد الطمبة  تراجعا 2013-2012أها عمِ الصعٓد الكهْ فستشٍد السىة الجاهعٓة
ألؼ طالب فْ القطاع العهوهْ هقابؿ  325حىاىً إذ هف الهتوقع أف ٓبمغ عددٌـ 

 .2012-2011ألؼ خالؿ السىة الجاهعٓة  339.6
IV-1-41  ْتوقع أف ٓبمغ عدد خٓرجْ التعمٓـ العال ( دوف اعتبار خٓرجْ الهرحمة الثالثة)ٓو

هتخرجا فْ  58.500 الْحو هقابؿ  2013-2012فْ ىٍآة السىة الجاهعٓة  59000 حوالْ
-2010)هتخرجا خالؿ السىة التْ سبقتٍا  65.500و 2012-2011ىٍآة السىة الجاهعٓة 

2011). 
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 (دوف اعتبار خٓرجْ الهرحمة الثالثة)عدد خٓرجْ التعمٓـ العالْ 

 

IV-1-iv البحث العممي والتكنولوجيا 

IV-1-42  هواصمة تىفٓذ البراهج واإلصالحات الراهٓة إلِ  2012شٍد قطاع البحث العمهْ سىة
برىاهج تأٌٓؿ هراكز إرساء هىظوهة وطىٓة هتىاسقة وهتطورة هف خالؿ استكهاؿ 

رساء ىظاـ لمجودة واالعتهاد داخؿ الهراكز حسب الهواصفات العالهٓة  البحوث وا 
جٓة تعهٓـ صٓغة التعاقد عمِ هراكز وهعاٌد البحوث بهختمؼ الوزارات بصفة تدٓرو 

هراكز وهعاٌد بحوث تابعة لوزارة التعمٓـ العالْ  8حٓث تـ إهضاء عقود براهج 
 .والبحث العمهْ

IV-1-43  وبالتوازي تواصمت الجٍود لتهكٓف ٌٓاكؿ البحث هف الهٓزد هف الهروىة فْ التصرؼ
ؿ هؤسسات البحث إلِ  هؤسسات عهوهٓة لمبحث العمهْ ذات صبغة هف خالؿ تحٓو

التركٓز عمِ هراكز البحث التْ  2013وسٓتـ خالؿ سىة  (.EPST)عمهٓة وتكىولوجٓة 
ة إلِ جاىب التوجً ىحو  لـ تشهمٍا الخطة الجدٓدة والتْ تىشط فْ هجاالت ذات أولٓو
ف هجّهعات بحث مٍا إلِ هخابر بحث وتشبٓكٍا بتكٓو  تجهٓع وحدات البحث وتحٓو

(Consortiums) ِهف الفاعمٓة  بٍدؼ إٓجاد كتمة فاعمة هف الباحثٓف وضهاف حد أدى
سىة  147هخبرا هقابؿ  210وعمِ ٌذا األساس تطور عدد الهخابر لٓبمغ . والىجاعة

كها سٓتـ العهؿ عمِ تشجٓع . 324وحدة إلِ  639وتقمص عدد الوحدات هف  2010
طمبة الهراحؿ العمٓا وخاصة الهتهٓٓزف هىٍـ عمِ التفرغ لمبحث العمهْ ضهف وحدات 

  .تعاقدوهخابر بحث باعتهاد صٓغة ال

78500 

65500 

69500 

2010 2011 2012 
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IV-1-44   اقتىاء التجٍٓزات العمهٓة 2013ولدعـ عهؿ هختمؼ الفرؽ البحثٓة سٓتـ خالؿ سىة 
ٓاكؿ الكبرى والعهؿ عمِ  حكاـ استغاللٍا داخؿ فضاءات البحث ٌو حسف توظٓفٍا وا 
سىة  د ـ 3.4لٍذا الغرض هقابؿ  د ـ 5حٓث تـ رصد حوالْ  التجدٓد التكىولوجْ

وستتجً الجٍود ىحو تجهٓع هختمؼ التجٍٓزات العمهٓة الكبرى حسب . 2012
الهجاالت العمهٓة فْ إطار هجهعات لمخدهات الهشتركة ووضعٍا عمِ ذهة 

 . الهؤسسات البحثٓة واإلقتصادٓة
IV-1-45  ر البحوث العمهٓة وربطٍا باستراتٓجٓة التىهٓة، سٓتـ إحداث بىؾ وفْ سٓاؽ تطٓو

ات الوطىٓة فْ هجاؿ البحث لمهعموهات حوؿ الهواضٓع ذات  الصمة باألولٓو
هواصمة إىجاز عدد هف هشآرع وبراهج  وستتـ. األكادٓهْ والبحث هف أجؿ التىهٓة

البحث فْ هٓادٓف الطاقات الهتجددة والصحة والبٓوتكىولوجٓا وجرد الغابات والهراعْ 
ىطالؽ هشر االبواسطة  وعٓف ستشعار عف بعد وتكىولوجٓات الهعموهات واالتصاؿ وا 

 .لمبحث اإلٓالفْ ٓتعمقاف بإستراتٓجٓة الهؤسسة والتجدٓد التكىولوجْ
IV-1-46  جراءات  2012ولدعـ إىفتاح البحث عمِ الهحٓط اإلقتصادي تـ سىة هراجعة شروط وا 

عداد هشروع تىقٓح لمقاىوف الهىظـ لٍذي ألٓة االىتفاع بآلٓة تىقؿ وتفرغ الباحثٓف فْ  وا 
ؿ لدى الهؤسسات االقتصادٓة لمهساٌهة فْ إىجاز عمِ التىق الباحثٓف اتجاي تحفٓز

هشآرع بحث صمبٍا أو تفرغٍـ إلحداث هؤسسة هجددة هىبثقة عف تثهٓف ىتائج 
ىتظر أف تشٍد سىة  بحوثٍـ إىطالقة جدٓدة لٍذي ألٓة لدعـ الشراكة بٓف  2013ٓو

  .قطاعْ البحث واإلىتاج
IV-1-47  ة هىظوهة البحث والتجدٓد إىطالؽ تىفٓذ برىاهج هساىد 2012وستشٍد أواخر سىة

بالتعاوف هع اإلتحاد األوروبْ تحت إشراؼ الوكالة الوطىٓة لمبحث والتثهٓف التْ 
ستعىِ باألساس بتثهٓف ىتائج البحوث العمهٓة القابمة لإلستغالؿ والتطبٓؽ الصىاعْ 

شهؿ ٌذا البرىاهج ثالث . والتعٓرؼ بٍا لدى هختمؼ الهؤسسات اإلقتصادٓة ٓو
 :هكوىات

  كهة فْ هجاؿ البحث العمهْ والتجدٓد التكىولوجْ هف خالؿ خاصة إىجاز دراسة حوؿ الحو
الحوكهة فْ هجاؿ البحث العمهْ والتجدٓد التكىولوجْ وتقدٓـ الهساىدة الفىٓة لدعـ قدرات 
ف قدرات جدٓدة فْ هجاؿ التصرؼ  هختمؼ الهتدخمٓف فْ هىظوهة التجدٓد التكىولوجْ وتكٓو

 .فْ التجدٓد
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  هكوىات هىظوهة البحث والتجدٓد هف خالؿ خاصة الهساىدة الفىٓة  هختمؼلربط بٓف آلٓات ا
ف قدرات جدٓدة فْ هجاؿ الىقؿ التكىولوجْ وحهآة  إلحداث هكاتب ىقؿ التكىولوجٓا وتكٓو
براءات اإلختراع وتقدٓـ هىح دكتوراي تىجز صمب الهؤسسات اإلقتصادٓة إلِ جاىب هساىدة 

 . لمتصرؼ فْ التجدٓدهؤسسة عمِ وضع ىظاـ  200

  ىجاز ة لىقاط اإلعالـ وا  دعـ الشراكة والتعاوف الدولْ هف خالؿ خاصة تعٓزز الشبكة الجٍٓو
دراسات حوؿ قدرات الهؤسسات اإلقتصادٓة فْ هجاؿ البحث والتجدٓد فْ خهس قطاعات 

ة لمٓقظة اإلقتصادٓة ة إلِ جاىب إرساء هىظوهة وطىٓة وجٍٓو  .ذات أولٓو

IV-1-48 ٌذا البرىاهج ىشر طمب هشاركة لمتهتع بهىحة لدراسات الدكتوراي  وقد تـ فْ إطار
 .داخؿ الهؤسسات اإلقتصادٓة لفائدة الطمبة الذٓف ٓتهتعوف بالشروط الهطموبة

IV-1-49 وهقارىتٍا هع  ٍاتحمٓمالبحث والتجدٓد التكىولوجْ و  هتابعة ىسؽ تطور هؤشرات وقصد
إعداد لوحة قٓادة التجدٓد تـ الشروع فْ  الهؤشرات الههاثمة عمِ الصعٓد الدولْ

ر التكىولوجْ تضـ عشرات الهؤشرات  هساعدة عمِ أخذ القرار كآلٓة والتطٓو
ب البراهج لبموغ األٌداؼ الهىشودة ولتوفٓر هختمؼ الهعطٓات سٓتـ سىة  .وتصٓو

إعداد إستبٓاف وطىْ حوؿ التجدٓد التكىولوجْ لدى الهؤسسات اإلقتصادٓة  2013
 . رى سٓشهؿ هختمؼ القطاعات والجٍاتالكبرى والهتوسطة والصغ

IV-1-51  كها ٓتواصؿ تىفٓذ الخطة الوطىٓة لألقطاب التكىولوجٓة وذلؾ فْ إطار شراكة فاعمة
 :بٓف القطاع الخاص والدولة

 العالْ  داالىطالؽ فْ إىجاز الهعٍ 2012تـ سىة  ;القطب التكنولوجي برج السدرية
ىتظر وطىالهدرسة اللتكىولوجٓا اإلعالهٓة واالتصاالت و  ٓة لمهٍىدسٓف وهطعـ جاهعْ ٓو

كها تـ اىطالؽ بىاء القسط الثاىْ هف هحضىة الهؤسسات  .2013االىتٍاء هف األشغاؿ سىة 
عداد كراسات الشروط الخاصة بالقسط الثاىْ و  باقتىاء التجٍٓزات  (همٓوف دٓىار 16.5)ا 

ٌا سىة ؤ التْ سٓتـ اقتىاالعمهٓة الكبرى لفائدة هراكز البحث بالقطب التكىولوجْ ببرج السدٓرة 
فٍو فْ طور ( همٓوف دٓىار 4) أها بالىسبة لمقسط األوؿ. د ـ 21.5بكمفة تقدر بحوالْ  2013

كها تـ إعداد البرىاهج الوظٓفْ لمهركز الوطىْ لمبحث فْ عمـو الهواد . إبراـ الصفقات
وستتـ أٓضا .2013بالقطب التكىولوجْ ببرج السدٓرة الذي ٓىتظر االىطالؽ فْ إىجازي سىة 

 .برهجة اقتىاء التجٍٓزات لفائدة الهؤسسات الثالثة لمتعمٓـ العالْ بالقطب 2013سىة 
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 هواصمة اقتىاء التجٍٓزات العمهٓة لفائدة  2012تـ خالؿ سىة  ;القطب التكنولوجي بسوسة
ىتظر أف ٓتـ سىة  اقتىاء التجٍٓزات العمهٓة الخاصة  2013الهدرسة الوطىٓة لمهٍىدسٓف ٓو

لكتروىٓؾ والىاىوتكىولوجٓا الذي تـ االىتٍاء هف بىا . 2012ً سىة ئبهركز البحث فْ الهٓكروا 
 .2013كها ٓىتظر اىطالؽ هركز الهوارد التكىولوجٓة فْ أواخر سىة 

 ٓا إىجاز هركز البحث فْ اإلعالهٓة والهمتٓهٓد 2012تـ سىة  ;القطب التكنولوجي بصفاقس
ىتظر خالؿ سىة  االىتٍاء هف بىاء الهعٍد العالْ لإللكتروىٓؾ واالتصاؿ  2013بصفاقس ٓو

والهعٍد العالْ لمتصرؼ الصىاعْ واالىطالؽ فْ اقتىاء التجٍٓزات العمهٓة واالعالهٓة لفائدة 
 الهعٍد العالْ لإلعالهٓة والهمتٓهٓدٓا والهعٍد العالْ لإللكتروىٓؾ واالتصاؿ والهعٍد العالْ

 .لمتصرؼ الصىاعْ وهركز البحث فْ اإلعالهٓة والهمتٓهٓدٓا
 االىطالؽ فْ إىجاز الهعٍد العالْ لمتجارة  2012تـ سىة  ;القطب التكنولوجي بنزرت

فْ إىجاز الهدرسة الوطىٓة لمهٍىدسٓف واقتىاء  2013والهحاسبة وسٓتـ الشروع سىة 
اىطالؽ بىاء هركز الهوارد  كها ٓىتظر.التجٍٓزات العمهٓة الضروٓرة لٍذي الهؤسسات

 .2013التكىولوجٓة فْ أواخر سىة 
 ىشر طمب عروض خاص بالقسط األوؿ  2012تـ سىة  ;القطب التكنولوجي بسيدي ثابت

 عمها وأفالقتىاء التجٍٓزات العمهٓة لفائدة الهعٍد العالْ لمبٓوتكىولوجٓا وهحضىة الهؤسسات 
 . عدادفْ طور اإل هف ٌذا الهشروع ٌوقسط الثاىْ ال

 االىطالؽ فْ إىجاز هركز البحث فْ عمـو  2013سٓتـ سىة  ;القطب التكنولوجي بالمنستير
 .وتكىولوجٓات الىسٓج

IV-1-v  الثقافػة 

IV-1-51  2012هسآرة لمهجٍود اإلصالحْ الشاهؿ لمبالد، شٍد قطاع الثقافة خالؿ سىة 
الشروع فْ تىفٓذ جهمة هف اإلصالحات التشٓرعٓة والتىظٓهٓة والٍٓكمٓة الراهٓة إلِ 

ر الهىظوهة القاىوىٓة الخاصة بالهؤسسات الثقافٓة  هىٍا الهرجعٓة وخاصة تطٓو
مٍا لهواكبة التطور  والتىشٓطٓة فْ اتجاي تهكٓىٍا هف آلٓات التىظٓـ والتصرؼ التْ تٌؤ

 وذلؾ بها ٓستجٓب لهقتضٓات الالهركٓزة الثقافٓةفْ الحاصؿ فْ هىاٌج العهؿ الثقا
ر هىظوهة التصرؼ فْ حقوؽ الهؤلؼ والحقوؽ الهجاورة هف باإل ضافة إلِ تطٓو

خالؿ تفعٓؿ التشٓرعات الهىظهة لمهمكٓة األدبٓة والفىٓة والتقدـ فْ إعداد الىصوص 
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ورة وبتىظٓـ تدخؿ والحقوؽ الهجا الترتٓبٓة الهتعمقة بالهؤسسة التوىسٓة لحقوؽ الهؤلؼ
وهٓزد تىظٓـ األىشطة الثقافٓة واإلبداعٓة  صىدوؽ التشجٓع عمِ اإلبداع األدبْ والفىْ

 .بها ٓسهح بالتوظٓؼ األهثؿ ٔلٓات الدعـ والهساىدة
IV-1-52  هواصمة إىجاز الدراسة اإلستراتٓجٓة حوؿ الصىاعات الثقافٓة  2012كها شٍدت سىة

خاصة ببرىاهج ؿ الهىشآت الثقافٓة ودراسة والشروع فْ إىجاز دراسة إستراتٓجٓة حو 
 .رقهىة األرشٓؼ السٓىهائْ الوطىْ عمِ هراحؿ

IV-1-53  وتأكٓدا لمعىآة بالفىوف تـّ خالؿ ىفس السىة، بالهوازاة هع الشروع فْ إجراءات بعث
ر القطاع السهعْ  هركز وطىْ لمسٓىها والصورة كهؤسسة تعىِ بإصالح وتطٓو

ج اإلستشارة الوطىٓة حوؿ الكتاب لبمورة خطة البصري، الشروع فْ استثهار ىتائ
 .عهمٓة لمىٍوض بالكتاب والىشر والهطالعة

IV-1-54  وعالوة عمِ هواصمة اىجاز هدٓىة الثقافة والعهؿ عمِ إٓجاد الحموؿ الهالئهة لتجاوز
، فْ إطار تىفٓذ البرىاهج الخاص 2012سىة  ستشٍد هوفِاإلشكالٓات والعراقٓؿ، 

دور ثقافة جدٓدة بكؿ  5فة عمِ كافة الهعتهدٓات، إحداث بتعهٓـ التغطٓة بدور الثقا
ساقٓة الٓزت وهطهاطة الجدٓدة وهىزؿ الحبٓب والجدٓدة وجربة أجٓـ والهركب هف 

وحدة وبذلؾ تبمغ ىسبة  223لٓصؿ العدد الجهمْ لدور الثقافة إلِ  الثقافْ بسمٓاىة
 .هف هجهوع الهعتهدٓات %71.6التغطٓة بٍذي الفضاءات 

IV-1-55  دوار ٌٓشر والقسط الثاىْ هف الهكتبة  هف هكتبات جدٓدة بكؿ 3كها تـّ إحداث
 وتدعٓـ أسطوؿ الهكتبات الهتىقمة العهوهٓة بجرجٓس وىواة هكتبة بهىزؿ كاهؿ

 383لٓصؿ العدد الجهمْ لمهكتبات إلِ  بحافمتٓف لكؿ هف والٓة سوسة ووالٓة ىابؿ
 .هف الهىاطؽ الٓرفٓة %80وحدة هتىقمة تغطْ  31هف بٓىٍا وحدة قارة 
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 تطور الهىشآت الثقافٓة

 

IV-1-56  البىٓة األساسٓة الخاصة بالتراث إفتتاح الهتحؼ ، فْ سٓاؽ تعٓزز 2012وشٍدت سىة
ر عادة فتح الهتحؼ الوطىْ بباردو بعد أشغاؿ تٍٓئة وتوسعة وتطٓو  .األثري بسوسة وا 

IV-1-57  فْ باب اإلصالحات الهؤسساتٓة والتشٓرعٓة  هف ىاحٓتٍا 2013سىة ستشٍد و
ر التشٓرعات الهىظهة لمهؤسسات  والتىظٓهٓة هراجعة التىظٓـ الٍٓكمْ لموزارة وتطٓو

الهكتبات العهوهٓة الهركبات والهراكز الثقافٓة والفىٓة ودور الثقافة و الثقافٓة عمِ غرار 
باإلضافة إلِ استصدار وهعاٌد الهوسٓقِ والرقص وهراكز الفىوف الدراهٓة والركحٓة 

الىصوص التشٓرعٓة والترتٓبٓة الهتعمقة بإحداث إطار هؤسساتْ ٓعىِ بتىهٓة 
 .والتظاٌرات الثقافٓة الهٍرجاىات

IV-1-58  هواصمة اإلحتفاء بالفىوف  وعالوة عمِوفْ هجاؿ العىآة بالقطاعات اإلبداعٓة
ضافة إلِ هواصمة ت 2013بتخصٓص سىة  دعٓـ الفرؽ سىة وطىٓة لمفىوف التشكٓمٓة وا 

والهؤسسات الهرجعٓة، سٓتواصؿ خالؿ السىة القادهة التشجٓع عمِ إىتاج وتروٓج 
خضاعً إلِ هقآٓس  األعهاؿ اإلبداعٓة الهتهّٓزة هع العهؿ عمِ ترشٓد الدعـ وا 

 .وهدروسة وشفافة هوضوعٓة
IV-1-59  وفْ سٓاؽ العىآة بٍذي القطاعات سٓشٍد قطاع الهسرح بعث ٌٓئة عمٓا لمهسرح

الوزارة تعىِ بهعآىة ودراسة وضع الهسرح التوىسْ هف حٓث اإلىتاج والتوٓزع صمب 
ف واقتراح هىظوهة جدٓدة تواكب التطّورات الحاصمة فْ الهجاؿ  .والتكٓو

IV-1-61  وسٓشٍد قطاع الهوسٓقِ هف جٍتً هراجعة براهج التعمٓـ الهوسٓقْ واألسالٓب
ة لمهوسٓقِ واإلالبٓداغوجٓة الهع ٌتهاـ بوضعٓة ٌذي الهؤسسات تهدة بالهعاٌد الجٍٓو

205 209 217 218 223 238 

378 381 382 382 383 385 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 عدد المكتبات العمومٌة عدد دور الثقافة
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كها سٓتـ إعادة صٓاغة . هف حٓث التشٓرعات والبىٓة األساسٓة والهوارد البشٓرة
ف الخاصة بتعمٓـ  كراس الشروط الهتعمقة بضبط قواعد إحداث وسٓر ٌٓاكؿ التكٓو

هراجعة كراسات أٓضا  الهوسٓقِ لتصبح تحت إشراؼ وهراقبة وزارة الثقافة وسٓتـ
ة بإحداث هؤسسة خاصة بإىتاج أعهاؿ تتعمؽ بالهوسٓقِ والرقص الشروط الهتعمق

رساء خطة لتىشٓط قطاع الهوسٓقِ  وبتسجٓؿ الهصىفات الهوسٓقٓة واإلتجار فٍٓا وا 
ب األىهاط واإلختصاصات الهوسٓقٓة  عداد فْ الجٍات ٓتـ بهقتضاٌا تبٓو ة وا  الجٍٓو

 .خارطة لتوٓزعٍا جغرافٓا
IV-1-61  تشجٓع إىتاج األعهاؿ  2013ٓتواصؿ خالؿ سىة سوعمِ هستوى الفىوف التشكٓمٓة

جٍا لمهشاركة بٍا فْ الهعارض الدولٓة  أجودٌاالهتهٓزة وذلؾ بإقتىاء  اإلبداعٓة وترٓو
 .فْ ىطاؽ التعاوف الدولْ والتبادؿ الثقافْ

IV-1-62  ْإحداث صىدوؽ  2013السهعْ البصري هف الهىتظر أف تسجؿ سىة  الهجاؿوف
اىطالؽ ىشاط الهركز الوطىْ لمسٓىها والصورة الهحدث الدعـ السٓىهائْ بالهوازاة هع 

والشروع فْ هراجعة وتحٓٓف الىصوص  2011لسىة  86بهوجب الهرسـو عدد 
 .التشٓرعٓة الهىظهة لمقطاع

IV-1-63  عمِ تعٓزز اإلصالحات  2013وعمِ هستوى التىشٓط الثقافْ، سٓتـ العهؿ سىة
الراهٓة لمىٍوض بٍذا الهجاؿ هف خالؿ الشروع فْ إتهاـ إجراءات أختٓار هكتب 
دراسات ٓتولِ إىجاز الدراسة اإلستراتٓجٓة الخاصة برصد واقع الهىشآت الثقافٓة 
ر طرؽ التصّرؼ فٍٓا  وتشخٓصً بغآة تحدٓد التوجٍات وضبط خطط عهمٓة لتطٓو

 .واإلرتقاء بأدائٍا
IV-1-64 ٓشٍد ٌذا الهجاؿ بالتوازي وضع خطة عهمٓة لدعـ هجاالت اإلبداع الثقافْ صمب وس

ف فْ هختمؼ الهجاالت  تدعٓـالهؤسسات التىشٓطٓة عبر  ىوادي اإلختصاص لمتكٓو
 .اإلبداعٓة والتحفٓز عمِ اإلىخراط فْ هىظوهة اإلىتاج الثقافْ

IV-1-65 وظٓؼ قاعات فْ ت 2013 سىة وأهاـ تقمص قاعات العرض السٓىهائْ سٓشرع خالؿ
العروض الهتوفرة بهؤسسات التىشٓط الثقافْ كفضاءات لمعرض السٓىهائْ بعد دعـ 

 . ٌذي القاعات بالتجٍٓزات التقىٓة الضروٓرة
IV-1-66  وحرصا عمِ إدراج التىشٓط الثقافْ فْ هكوىات الدورة اإلقتصادٓة سٓواصؿ القطاع

لتخصص فٍٓا كها تشجٓع الجٍات عمِ تبىْ التظاٌرات الثقافٓة وا 2013خالؿ سىة 
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ر الهٍرجاىات الدولٓة حتِ تصبح عىصر جمب  سٓتواصؿ العهؿ هف أجؿ تطٓو
 .لىوعٓة جدٓدة هف السٓاح

IV-1-67 وعمِ هستوى الهطالعة العهوهٓة ولهٓزد ترسٓخ الهطالعة كعادة فْ الهجتهع، 
وباإلضافة إلِ هواصمة تىفٓذ البرىاهج الوطىْ لمترغٓب فْ الهطالعة، سٓواصؿ 

هف أجؿ هٓزد إثراء أرصدة الهكتبات عبر دعهٍا بالهجهوعات الوثائقٓة القطاع العهؿ 
كها . الهطبوعة وغٓر الهطبوعة تحسٓىا لمهعدؿ الوطىْ لمكتب هقارىة بعدد السكاف

ال سٓها هىٍا فاقدي و سٓتواصؿ دعـ الرصٓد الوثائقْ لبعض الفئات الخصوصٓة 
 .البصر وشٓرحة األطفاؿ فْ سف ها قبؿ الدراسة

IV-1-68 ٓبٍذا  2013خالؿ سىة  ستتكّثؼ العىآةاؽ العىآة بقطاع الكتاب والىشر وفْ س
قدـ الهجاؿ هف خالؿ اىجاز دراسة خاصة تسٍـ فْ إبراز اإلشكالٓات التْ تواجٍٍا وت

كها سٓتواصؿ الضغط عمِ كمفة الكتاب هف خالؿ . االحموؿ الكفٓمة باإلرتقاء بٍ
لتوىسْ لفائدة دور الىشر التوىسٓة تقدٓـ الدعـ لمورؽ الداخؿ فْ صىاعة الكتاب ا

بالهوازاة هع هواصمة تىفٓذ برىاهج اقتىاء الكتاب التوىسْ ودعـ توٓزعً فْ الداخؿ 
 .والخارج

IV-1-69  تركٓز الجٍود فْ آتجاي حهآة  2013وفٓها ٓتعمؽ بالعىآة بالهبدعٓف ستشٍد سىة
قاىوف  إىتاجات الهبدعٓف هف االستغالؿ الالهشروع هف خالؿ الحرص عمِ تفعٓؿ

الهمكٓة الفىٓة واألدبٓة والفكٓرة والسٍر عمِ تأهٓف حقوؽ الهبدع عبر هراجعة قواعد 
استغالؿ الهصىفات وتحسٓف هردود عائدات الحقوؽ الهادٓة الهتأتٓة هف ٌذي 

بالتوازي هع هواصمة اإلحاطة سائؿ اإلعالـ الهسهوعة والهرئٓة الهصىفات بو 
 .اإلجتهاعٓة بالهبدعٓف

IV-1-71  اىجاز دراسة إلعادة ٌٓكمة الهعٍد الوطىْ لمتراث  عفاث، وفضال وبخصوص التر
تىفٓذ براهج صٓاىة الهخزوف الوطىْ هف الهواقع والهعالـ والهدف التآرخٓة والقرى و 

حٓائً وتوظٓفً إلحداث هسالؾ سٓاحٓة وثقافٓة  والهجهوعات التقمٓدٓة وحهآتً وا 
ر أداء الهؤسسات الهر  2013جدٓدة، ستشٍد سىة  جعٓة فْ التراث بها ٓسهح تطٓو

. بهجابٍة اإلشكالٓات التْ ٓعاىْ هىٍا القطاع ودفع العهؿ فْ إطار الخارطة األثٓرة
ٌذا إضافة إلِ إىجاز هشآرع تعتهد عمِ التراث كرافد هف روافد التىهٓة ال سٓها فْ 
 الهىاطؽ الداخمٓة لمبالد بالتعاوف والتىسٓؽ هع الهؤسسات الهرجعٓة فْ التراث وهع

 .هختمؼ الوزارات الهعىٓة وخاصة وزارة السٓاحة
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IV-1-vi والتربية البدنية الرياضة 

IV-1-71 اإلجتهاعٓة ٓواصؿ قطاع و  االقتصادٓة هف دوري الهتىاهْ فْ تحقٓؽ التىهٓة اىطالقا
ع هجاؿ تدخالتً لىشر ههارسة الىشاط الٓراضْ والبدىْ عمِ  توسٓعالٓراضة  وتىٓو

ر الههارسة الٓراضٓة الهىظهة والرفع  ىطاؽ واسع وبكؿ الهؤسسات والجٍات وتطٓو
هف أداء الىخبة الٓراضٓة الوطىٓة قصد تشٓرؼ توىس ورفع رآتٍا عمِ الهستوى 

 . الدولْ
IV-1-72  فْ  2012وتهثمت أٌـ اإلىجازات خالؿ سىة : 

 الهؤّرخ  2011لسىة  66تىفٓذا ألحكاـ الهرسـو عػدد وذلؾ : دة ٌٓكمة الجاهعات الٓراضٓة إعا
مٓة  14فْ  تهاـ القاىوف األساسْ عػدد  2011جٓو الهتعمؽ  1995لسىة  11الهتعمؽ بتىقٓح وا 

بالٍٓاكؿ الٓراضٓة حٓث أسفرت ٌذي اإلىتخابات عف تجدٓد تركٓبة الهكاتب الهسّٓرة لٍذي 
ِ جاىب هواصمة ترشٓد التصرؼ الهالْ لمجاهعات عبر عقد جمسات دوٓرة الجاهعات إل

ف والتىهٓة الهرصودة  ثالثٓة لهتابعة كٓفٓة تىفٓذ هٓزاىٓة التسٓٓر والتصرؼ وهٓزاىٓة التكٓو
 .تٍالفائد

   ْالرفع فْ أداء الهسّٓٓرف الٓراضٓٓف صمب الٍٓاكؿ الٓراضٓة بتعٓٓف إطارات هختصة ف
التصرؼ والتىظٓـ " لهعاٌد العمٓا لمٓراضة والتربٓة البدىٓة شعبة التسٓٓر هف خٓرجْ ا
ة الوضعٓة الهٍىٓة ألعواف الجاهعات " اإلداري فْ الٓراضة  استصدار األىظهة بوتسٓو

 .األساسٓة الخاصة باألعواف واإلطارات الهتعاقدٓف هع الجاهعات الٓراضٓة

 ٓة قاّرة وهىح استثىائٓة لهساعدتٍا دعـ الجهعٓات الٓراضٓة هف خالؿ تهكٓىٍا هف هىح هال
عمِ هجابٍة الهصآرؼ الهستوجبة لتسٓٓر شؤوىٍا خاّصة بالىظر إلِ الظروؼ التْ تعاىْ 

وىقص الهداخٓؿ الهتأتٓة هف اإلشٍار  هىٍا ىتٓجة إجراء الهقابالت بدوف حضور الجهٍور
ة  .واإلستشٍار وتراجع دعـ السمط الجٍٓو

  ْتىفٓذ براهجٍا الفىٓة هع تخصٓص هٓزاىٓة ٌاهة  تهكىت هفدعـ الجاهعات الٓراضٓة الت
لمجاهعات األولهبٓة بعىواف اإلعداد األولهبْ وتكثٓؼ تحضٓرات العىاصر والفرؽ الهترشحة 

 حٓث أثهرت الهشاركة التوىسٓة 2012لتحقٓؽ هشاركة هشرفة بدورة األلعاب األولهبٓة لىدف 
رىٓزة إلِ جاىب تألؽ ٓراضة الهعوقٓف فْ األلعاب ٓة وبذٌب تٓفثالثة هٓدالٓات هٓدالٓبإحراز 

 .األولهبٓة الهوآزة
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  الهقٓهٓف بالخارج هف خالؿ توفٓر أفضؿ ظروؼ اإلقاهة  الىخبة ٓراضْٓبهٓزد اإلحاطة
ـ عمِ هٓزد البذؿ والعطاءوالدراسة واإلستقرار الى اإلرتقاء بأدائٍـ والتألؽ و  فسْ هها ٓحفٌز
 .فْ الهسابقات الٓراضٓة

  الٓراضٓة حٓث تواصمت جٍود تأٌٓؿ الهىشآت الٓراضٓة واإلرتقاء  ةٓر البىٓة األساسٓتطو
عمِ  2011سىة  192بهختمؼ الهؤشرات الٓراضٓة حٓث ارتفع عدد الهالعب الهعشبة هف 

قاعة  161هقابؿ  2012قاعة سىة  170كها بمغ عدد القاعات الٓراضٓة  2012سىة  197
 .2011ٓراضٓة سىة 

 الٓراضٓة تطور الهىشآت

 

  إعادة إجراء اهتحاف آخر السىة فْ هادة التربٓة البدىٓة ضهف هىاظرة: التربٓة البدىٓة 
 .هع تعدٓؿ فْ هحتوى اإلختبار وشبكة التقٓٓـ ،2012البكالوٓرا دورة جواف 

   هراجعة شبكة و إعداد البراهج الىظٓرة والفىٓة لإلختصاص الٓراضْ لتالهٓذ شعبة الٓراضة
 .والضوارب تالتعمٓها

 وهالءهة طاع الٓراضة والتربٓة البدىٓة إعداد دراسة إستشرافٓة حوؿ الىٍوض بالتشغٓؿ فْ ق
ف هع هتطمبات سوؽ الشغؿ  . التكٓو

  ف بالوزارة و ر ٌٓكمة التكٓو التربٓة البدىٓة فْ هجاؿ الٓراضة و  بالهعاٌد العمٓا لمٓراضةتطٓو
 .والتربٓة البدىٓة

 سىاد درجات التدٓرب بهختمؼ الٓراضاتو  لة الشٍائد األجىبٓةإعداد اإلطار الهرجعْ لهعاد  .ا 

174 180 187 192 197 
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155 159 161 
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 عدد القاعات الرٌاضٌة عدد المالعب المعشبة
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  ْف فْ إطار هٍف ) الهساٌهة فْ إحداث هسمؾ هؤطري الجهٍور الٓراض هسمؾ تكٓو
 (.الٓراضة 

  ر الٓراضة 8إحداث  .وحدات بحث عمهْ بالهعاٌد العمٓا لمهساٌهة فْ تطٓو

IV-1-73 عمِ بالخصوص 2013سىة  العهؿ خالؿسٓرتكز  سوعمِ ٌذا األسا : 

  الىٍوض بأداء الٍٓاكؿ والجهعٓات الٓراضٓة والسعْ إلِ التواصؿ بٓف الهكاتب هواصمة
الهرسـو الهتعمؽ بتجدٓدٌا فْ إطار هقتضٓات الجاهعٓة والجهعٓات الٓراضٓة بعد تىفٓذ 

تركٓز الهٓزد هف الالهركٓزة فْ تسٓٓر  سٓخ هبادئ الدٓهقراطٓة والشفافٓة والتوجً ىحوتر 
ة وذلؾ  ٓاضْالىشاط الر  تهكٓىٍا هف ٌاهش  بٍدؼهف خالؿ إعادة ٌٓكمة الرابطات الجٍٓو

ٓف الجٍوي والهحمْ  .أكبر هف اإلستقاللٓة فْ تسٓٓر الىشاط الٓراضْ عمِ الهستٓو

  ر هستوى الهسابقات الٓراضٓة فىٓا وأخالقٓا الرفع هف أداء هىظوهة الٓراضة الهدىٓة بتطٓو
 .هختمؼ هكوىات األسرة الٓراضٓةوذلؾ بالتعاوف هع كؿ الهتدخمٓف و 

   ر الههارسة الٓراضٓة الهىظهة قصد الرفع هف ىسؽ بعث الجهعٓات والترفٓع فْ عدد تطٓو
 . ألؼ هجاز 123إلِ  2011الهجآزف الذي تراجع سىة 

  دقٓقة ٓتـ  هف خالؿ إقرار هعآٓر هوضوعٓةدعـ الجهعٓات الٓراضٓة هراجعة هقآٓس
تتكّوف هف  عمِ أساسٍا الهىح الهالٓة فْ إطار لجىة هختصة تحدٓدٌا بصفة هسبقة وتسىد
 هختمؼ األطراؼ ذات العالقة

 هف خالؿ بعث جهعٓات ٓراضٓة ىسائٓة هدىٓة بالوسط  هٓزد الىٍوض بالٓراضة الىسائٓة
الهدرسْ والجاهعْ، ىظرا لها ٓوفري ٌذا الوسط هف إطار هىاسب لههارسة الىشاط البدىْ 

 .ةاوالٓراضْ هف قبؿ الفت

  هواصمة تىفٓذ الخطة الوطىٓة لمٓراضة لمجهٓع وىشر ههارسة األىشطة البدىٓة والٓراضٓة
الخطة الوطىٓة إلحداث  تىفٓذ عمِ اسع بالهؤسسات الجاهعٓة والهٍىٓة والعهؿعمِ ىطاؽ و 

 هالعب األحٓاء 

  بعد الىتائج الههٓزة التْ حققتٍا خالؿ األلعاب األولهبٓة هواصمة دعـ ٓراضة الهعوقٓف
 الهوآزة 

 ذلؾ بدراسة هشآرع العقود الهبرهة هف أطٓر الفىْ بالجاهعات الٓراضٓة و اإلرتقاء بهستوى الت
 .عمٍٓا وذلؾ وفقا لهعآٓر دقٓقة تقٓٓهٍا قبؿ الهصادقةو  طرؼ الجاهعات
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 لمهىتخبات الوطىٓة لإلعداد  ٓر الظروؼ الهالئهةاإلحاطة بالىخبة الٓراضٓة عبر توف هواصمة
وفؽ أسالٓب التدٓرب العصري والعهؿ عمِ تقٓٓـ هشاركة توىس فْ األلعاب األولهبٓة بمىدف 

مٓة) ٓة لهدٓىة هواصمة إعداد الٓراضٓٓف لمهشاركة فْ األلعاب الهتوسطو ( 2012أوت -جٓو
، 2014اىجٓىغ الصٓىة لسىة بف بهدٓىة األلعاب األولهبٓة لمشباو  2013التركٓة لسىة ' هرسٓف"

 .2016داد األولهبْ لسىة عإلِ جاىب وضع برىاهج لإل

 ٓعقود البراهج هع الجاهعات و  الىخبة ْهواصمة العهؿ بىظاـ عقود األٌداؼ هع ٓراض
 ةالهستٍدف

 ٓهف خالؿ إحداث تعاوىٓة خاصة الالعبٓف القداهْ ة بالجاىب اإلجتهاعْ لمٓراضٓٓف و العىا
 .ٓفلمٓراضٓ

  الصٓاىة تٍٓئة و وتىفٓذ براهج التعٓزز شبكة الهىشآت الٓراضٓة بكؿ الهىاطؽ والجٍات
كْ ٓتـ إجراء التهآرف والهسابقات الٓراضٓة فْ ظروؼ هالئهة، حٓث  مهىشآت الحالٓةل

، كها 2012قاعة سىة  170هقابؿ  2013سىة  196ٓىتظر أف ٓبمغ عدد القاعات الٓراضٓة 
 197هقابؿ  2013همعبا فْ هوفِ  248سٓتـ الرفع فْ عدد الهالعب الهعشبة لتصؿ إلِ 

 .2012سىة 

  الفىٓة هع ٓاضٓٓف هف الىاحٓتٓف القاىوىٓة و تىظٓـ الهراكز الهختصة إلعداد الر إعادة ٌٓكمة و
 .تالتجٍٓزاو  هواصمة تأٌٓمٍا فْ هستوى البىٓة األساسٓة

 ب الٓراضٓة والهسابح ساسٓة عبر إحداث القاعات والهالعاإلرتقاء بهؤشرات البىٓة األ
تأٌٓؿ الهركبات الٓراضٓة وتعشٓب الهالعب فْ ىطاؽ هقاربة و  هضاهٓر ألعاب القوىو 

ات التىهٓة خاصة بالهىاطؽ الداخمٓة  هوضوعٓة تالئـ بٓف هقتضٓات الىشاط الٓراضْ وأولٓو

 ْالهالعب ) هرحمة أولِ  بعث ٌٓكؿ هختص لصٓاىة الهىشآت الٓراضة الخصوصٓة ف
باإلضافة إلِ الهسابح التْ تتطمب هٍارات فىٓة وتقىٓة ىاعٓة و األرضٓات اإلصطو الهعشبة 

 .(صبغتٍا الدوٓرة

  ر الٓراضة فْ إطار هىظوهة تفعٓؿ دور الهؤسسات العهوهٓة الٓراضٓة لتساٌـ فْ تطٓو
ـو الٓراضة والهراكز الهرصد الوطىْ لمٓراضة، الهركز الوطىْ لمطب وعم)وطىٓة هتكاهمة 

ة، الوكالة الوطىٓة لهكافحة تعاطْ الهىشطات، صىدوؽ الىٍوض بالٓراضة، الهركز  الجٍٓو
ف والرسكمة إلطارات الشباب والٓراضة  (.الوطىْ لمتكٓو

  خالؿ هراجعة  ففْ الوسط الهدرسْ ه األىشطة الٓراضٓةرتقاء بقطاع التربٓة البدىٓة و اإلإ
 .لهادة التربٓة البدىٓة ج الرسهٓةالبراهو  التوجٍات
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  ر ىسبة التغطٓة بهادة التربٓة البدىٓة فْ الوسط الهدرسْ ال سٓها باإلبتدائْ واستٍداؼ  تطٓو
 .الهعتهدٓات ذات الهؤشرات الضعٓفة داخؿ الوالٓة

  ة و هراجعة الزهف الهخصص لتدٓرس هادة الترب خاصة بالتعمٓـ ٓة البدىٓة بالهؤسسات التربٓو
 بالتىسٓؽ هع وزارة التربٓةاإلبتدائْ وذلؾ 

  ر الٓراضة بالوسط الهدرسْ  دراسة تقٓٓهٓة لهختمؼ خالٓاإىجاز هراكز الىٍوض )تطٓو
ر الٓراضة وشعبة الٓراضةخالٓا تو بالٓراضة  لتدعٓـ ٌذا القطاع واإلرتقاء ( طٓو

 .وخاصة الٓراضات الفردٓة والىسائٓة هىٍا باإلختصاصات

  والهرافؽ والتجٍٓزات الٓراضٓة الهخصصة لتدٓرس هادة هسح شاهؿ لجهٓع الفضاءات إجراء
ٓجاد الحموؿ  لتشخٓصالتربٓة البدىٓة   .الهالئهة لتحسٓىٍاظروؼ تدٓرس ٌذي الهادة وا 

  ر الٓراضة الهدرسٓة والجاهعٓة حسب البراهج واألٌداؼ بالتىسٓؽ هع الجاهعة التوىسٓة تطٓو
 .لمٓراضة الهدرسٓة والجاهعٓة

  األىشطة الٓراضٓة الهالئهة لذوي االحتٓاجات الخصوصٓةإعداد براهج تدٓرس. 

 بدىٓة والٓراضٓةتقىٓات األىشطة الو  توجٍات البحث العمهْ فْ هجاؿ عمـوو  ضبط أٌداؼ. 
 ٓمٓة البدىْ لالعبٓف لضهاف تشغىاء الهشترؾ فْ اإلعداد الذٌىْ و إحداث إجازات تطبٓقٓة بالب

 .هباشرة لمهتخرجٓف فْ الهجاؿ
   فتح خطط جدٓدة لمهدرسٓف الباحثٓفالتأطٓر بالهعاٌد العمٓا لتعٓزز ىسبة. 
  تهكٓف ىخبة هف الهتخرجٓف الهتهٓٓزف هف الهعاٌد العمٓا إلىجاز دراسات دكتوراي بالخارج. 
 التربٓة البدىٓة و  الٓراضٓة لمهعاٌد العمٓا لمٓراضةالبىٓة األساسٓة البٓداغوجٓة و  هواصمة تأٌٓؿ 

 التربٓة البدىٓةو  همة لهؤسسات التعمٓـ العالْ لمٓراضةإعداد دراسة تقٓٓهٓة شا. 

 ف التربٓة البدىٓة لإلشراؼ و  بحث عمهْ فْ هجاؿ الٓراضةو  الىطر فْ إحداث هؤسسة تكٓو
 .عمْ الهعاٌد الٓراضٓة العمٓا ووحدات البحث

  إعادة ٌٓكمة خمٓة اإلحاطة بالٓراضة هجاؿ الشباب و اإلستثهار الخاص فْ دعـ
هٓزد العىآة بهمؼ بعث و الهادٓة الهالئهة و  دعهٍا بالهوارد البشٓرةو  الخواصبالهستثهٓرف 

العهؿ عمِ و  وضع تصورات جدٓدة لتحفٓز الهستثهٓرفو قطاع ٌذا ال الهشآرع الخاصة فْ
تحٓٓف األواهر الهىظهة ال سٓها عمِ الهستوى التشٓرعْ ب ضبط ألٓات الهثمِ لتجسٓهٍا
هف هجمة تشجٓع  49لمهستثهٓرف الخواص قْ إطار الفصؿ لإلعفاءات الجبائٓة الهسىدة 

لعهوهٓة عىد إقتىاء األواهر الهىظهة لإلعفاءات الجبائٓة الهسىدة لمٍٓاكؿ ااإلستثهار و 
 .الهعدات الٓراضٓةالتجٍٓزات و 
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IV-1-vii  الشباب 

IV-1-74  الهىاخ الجدٓد الذي أفرزتً الثورة والهتسـ بالحٓرة والدٓهقراطٓة دفعا جدٓدا  أعطِلقد
ر هشاركتً اإلجتهاعٓة والهدىٓة حٓث اىخرط لقطاع  الشباب الشباب وهكىً هف تطٓو
فْ سٓاؽ بعث الجهعٓات بهختمؼ هجاالتٍا والهشاركة فْ الهىابر اإلعالهٓة بكثافة 

 . وشبكات التواصؿ اإلجتهاعْ وهختمؼ الهؤسسات الشبابٓة والثقافٓة
IV-1-75   هف تحسٓف أدائٍا هف خالؿ  2012الهىظوهة الشبابٓة خالؿ سىة  تهكىتوقد: 

  تشكٓؿ لجىة هختصة تىظر فبإعادة صٓاغة هىظوهة دعـ هشآرع الجهعٓات الشبابٓة ْ
إطار عقود براهج ووفقا لهعآٓر الجهعٓات الشبابٓة فْ هطالب الدعـ الهادي لمهىظهات و 

 .هسبقةوهقآٓس هوضوعٓة دقٓقة و 

 تصبح هؤسسات  ٓهكف أفكز الشباب التْ تشكٓؿ لجىة هختصة لهعآىة القائهة األولٓة لهرا
 .عهوهٓة ذات صبغة غٓر إدآرة

  ر البىٓة األساسٓة لهؤسسات الشباب حٓث هؤسسة  313عدد دور الشباب هف  تعدىتطٓو
 .2012سىة  316إلِ  2011سىة 

 ة الهختمطة لألىشطة الصٓفٓة التْ تتولِ اإلشراؼ عمِ فع لٓات ىشاط اتفعٓؿ المجاف الجٍٓو
ستقباال وهتابعةاإلصطٓاؼ   .والتخٓٓـ بالجٍات إٓفادا وا 

 ف إلكتروىٓة رسهٓة بدور الشباب  .الشروع فْ إىجاز هواقع واب وعىآو
 سٓىها -ثقافة رقهٓة -فىوف)ىشٓطٓة الهقترحة هف قبؿ الجٍات هتابعة ودعـ الهشآرع الت- 

 ....(ٓفْأكادٓهٓة الشباب الهبدع بالوسط الر  -تظاٌرة عمهٓة فمكٓة -عمـو اإلستغوار
  ف هشروع  -ْقبم -سٓدي بوٓزد) والٓات  6فْ " صحافة الهواطىة " هتابعة ودعـ وتكٓو

 .(قفصة -بىزرت -سمٓاىة -القصٓرف

IV-1-76  هىعرجا ٌاها فْ تآرخ توىس بعد اإلىتٍاء هف صٓاغة الدستور  2013تهثؿ سىة وس
جراء اإلىتخابات التشٓرعٓة والرئاسٓة ت قطاع وعمِ ٌذا األساس سترتكز توجٍا. وا 

 :عمِ  الشباب
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  ؿ عمِ دوري فْ إىجاح هسار بىاء توىس تعٓزز هشاركة الشباب فْ الحٓاة العاهة والتعٓو
ات والتواجد فْ هختمؼ  الجدٓدة بالهساٌهة الفعالة فْ اإلىتخابات القادهة عمِ جهٓع الهستٓو

 .هراحؿ العهمٓة اإلىتخابٓة

  ًوطىْ ٍٓدؼ إلِ اإلىصات لهشاغمًإرساء آلٓات حوار جدٓدة هع الشباب فْ إطار توج 
 .وتفعٓؿ دور الهرصد الوطىْ لمشباب فْ ٌذا الهجاؿ

  دور الشباب  هف ات التىشٓط الشبابْالقاىوىْ الهىظـ لهؤسسوضع اإلطار التشٓرعْ و
  .الهركبات الشبابٓةو 

  ة فْ دعـ البراهج الهؤسساتٓة إعادة ٌٓكمة براهج التىشٓط الشبابْ هف خالؿ إعطاء األولٓو
 .والجهعٓاتٓة لمهشآرع الهتصمة بثقافة الهواطىة

 ىجاز هواقع إٓالء األٌهٓة لهجاؿ اإل , بدور الشباب" واب"عالـ الشبابْ الوظٓفْ والخدهاتْ وا 
 .الحدٓثة تتدعٓها لإلعالـ واإلتصاؿ عبر التكىولوجٓا

 رة ووحدات ىوادي الشباب الٓرفْ القا)شاهمة لهؤسسات التىشٓط الٓرفْ  إعداد دراسة تقٓٓهٓة
 .(وحافالت اإلعالهٓة واألىترىات التىشٓط الهتىقمة

  ؿ عدد هف ر أسالٓب التصرؼ بتحٓو الرفع هف أداء هىظوهة التىشٓط الشبابْ هف خالؿ تطٓو
ة  سسات عهوهٓة لمشبابدور الشباب إلِ هؤ  ذات صبغة إدآرة تتهتع بالشخصٓة الهعىٓو
 . بإطارات التىشٓط الشبابْو ة التجٍٓزات الحدٓثب ودعهٍا وباإلستقالؿ الهالْ

  ر البىٓة األساسٓة لمهؤسسات الشبابٓة هركبات الشباب و الدور بالعهؿ عمِ تعهٓـ تطٓو
وهواصمة تىفٓذ برىاهج الحد هف الفوارؽ بٓف الجٍات قصد  عمِ كافة الهعتهدٓاتشبابٓة ال

والتجٍٓزات عمِ هستوى البىآات والفضاءات الخارجٓة  تٍٓئة وتأٌٓؿ الهىشآت الشبابٓة
ة فْ هوفِ  336وعمِ ٌذا األساس ٓىتظر أف ٓبمغ عدد دور الشباب . الجهاعٓة والتربٓو

 .2012سىة  316هقابؿ  2013

  ر الخطة الوطىٓة لمسٓاحة الشبابٓة بتىفٓذ برىاهج تأٌٓؿ هراكز اإلقاهة وهراكز التخٓـ تطٓو
دخاؿ طرؽ عهؿ حدٓثة فْ  حداث هراكز جدٓدة وا  هجاالت التصرؼ اإلداري واإلصطٓاؼ وا 
بٍدؼ اإلرتقاء بأدائٍا  والهالْ تىفٓذا لمهرسـو الهتعمؽ ببعث هؤسسات عهوهٓة لمشباب

ضفاء الهروىة  آالىجاعة عمِ أسالٓب تسو وا  ب ٌذي الخطة ٌٓر ، إلِ جاىب التوجً ىحو تصٓو
 بوضع خارطة وطىٓة لمسٓاحة الشبابٓة تأخذ فْ اإلعتبار الهخزوف الثقافْ والحضاري

 .والطبٓعْ لمجٍات الداخمٓة
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IV.2  الثانيالبػاب 

  االجتماعيةالسياسات 
IV-2-1  حظٓت القطاعات اإلجتهاعٓة والهجاالت الراهٓة إلِ تحسٓف ظروؼ عٓش الهواطىٓف

ة، بعىآة فائقة سىة  هثمها ٓتجمِ ذلؾ خاصة  2012بهختمؼ فئاتٍـ واىتهاءاتٍـ الجٍٓو
هف خالؿ الترفٓع فْ حجـ اإلعتهادات الهرصودة لمغرض حٓث بمغت ىسبة 

ات قٓاسٓة تفوؽ  الت والهصآرؼ ذات الطابع اإلجتهاعْ هستٓو هف  %24التحٓو
ا خالؿ  %20و 17الىاتج الهحمْ اإلجهالْ هقابؿ هعدالت تتراوح ىسبٍا ها بٓف  سىٓو

 .العشٓرات الهىقضٓة
IV-2-2  ّة قصوى فْ ولقد تـ رصد ٌذي اإلعتهادات إلىجاز هشآرع وبراهج ذات أولٓو

لشباب والٓراضة هجاالت الصحة والىٍوض اإلجتهاعْ وهقاوهة الفقر والثقافة وا
ا  ....وطفولة وغٌٓر

IV-2-i الصحة 

IV-2-3  فْ الهجاؿ الصحْ بالشروع فْ هراجعة الخٓارات اإلستراتٓجٓة  2012تهٓزت سىة
 .ووضع سٓاسات جدٓدة تضهف الهساواة بٓف السكاف والفئات والجٍات

IV-2-4  وسعٓا إلِ تحقٓؽ ٌذا التوجً وهواكبة لتطمعات السكاف فْ الهجاؿ الصحْ، وخاصة
ة وجمسات الهقاربة هع ا لقطاعات هىٍا تمؾ التْ أفرزتٍا ىتائج اإلستشارة الجٍٓو

ىجاز هشآرع وبراهج هتعددة لفائدة دراسة و  الشروع فْ 2012والجٍات، تـ خالؿ سىة  ا 
هختمؼ الجٍات هع التركٓز عمِ الهىاطؽ الداخمٓة لمبالد والتْ تشكو ىقصا فْ 

 .هجاؿ الخدهات الصحٓة
IV-2-5  وقد تهثمت ٌذي التدخالت بالخصوص فْ إدراج هشآرع لدعـ البىٓة األساسٓة

االختصاصات  إحداث هستشفٓات جدٓدة هتعددةستشفائٓة عمِ غرار الصحٓة واإل
ر عدد هف الهستشفٓات بكؿ هف قفصة وباجة  والهستشفِ الجٍوي بهىوبة وتطٓو

ة هف صىؼ   –الرقاب  –هكىاسْ  –غار الدهاء " )ب"الهحمٓة إلِ هستشفٓات جٍٓو
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 –الحاهة  –الردٓؼ  –الهظٓمة  –أـ العرآس  –جمهة  –فٓراىة  –سبٓطمة  –تالة 
ف  –الجـ  –بوحجمة  –حفوز  وتجدٓد وتوسعة الهستشفٓات الهحمٓة ( هكثر  –تاجرٓو

إضافة إلِ بكؿ هف ىفطة وساقٓة سٓدي ٓوسؼ وىبر وتبرسؽ والصهار وسبٓبة 
ر وتوسعة وتٍٓئة عدٓد الٍٓاكؿ الصحٓة واإلستشفائٓة كها تـ خالؿ . األخرى تطٓو

ت والهعدات الطبٓة الهتطورة هع التركٓز عمِ العهؿ عمِ توفٓر التجٍٓزا 2012سىة 
 .الجٍات والٍٓاكؿ التْ تشكو ىقصا فْ ٌذا الهجاؿ

IV-2-6  ،وفْ هجاؿ الحرص عمِ توفٓر اإلطارات الطبٓة وشبً الطبٓة بهختمؼ الجٍات
االختصاص الهباشٓرف تعٓزز الحوافز واإلهتٓازات لفائدة أطباء  2012شٍدت سىة 

ةبالهىاطؽ الداخمٓة لمبالد وذا  .ت األولٓو
IV-2-7  وقد ساٌهت هختمؼ ٌذي اإلجراءات والتدخالت فْ تدعٓـ الهجٍودات الراهٓة لتحسٓف

عاها  74.8الهؤشرات الصحٓة عمِ غرار هؤشر هؤهؿ الحٓاة عىد الوالدة الذي بمغ 
 808وعدد السكاف لمطبٓب الواحد الذي بمغ  2011عاها سىة  74.7هقابؿ  2012سىة 

ساكف خالؿ ىفس الفترة وكذلؾ ىسبة وفٓات األطفاؿ  822ساكف لمطبٓب الواحد هقابؿ 
 .2011باأللؼ سىة  16.5لكؿ ألؼ والدة حٓة هقابؿ  16التْ اىخفضت إلِ 

 (بالسىة)هؤهؿ الحٓاة عىد الوالدة 

 

IV-2-8  باألساس  2013وتدعٓها لهختمؼ ٌذي الهكاسب واإلىجازات سٓتـ التركٓز خالؿ سىة
 :عمِ 

74,3 

74,5 

74,6 

74,7 

74,8 

2008 2009 2010 2011 2012 
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  هواصمة تىفٓذ البراهج الوطىٓة الهوجٍة ىحو دعـ الطب الوقائْ بها ٓضهف هٓزد التصدي
لألهراض السآرة وغٓر السآرة والهزهىة هع التركٓز عمِ الىٍوض بالسموكٓات والعادات 

 .وأىهاط العٓش الصحٓة وعمِ تعٓزز دور الفرد فْ الوقآة لىفسً هف األهراض

 ٍة وهتابعة الحالة الوبائٓة العالهٓة والترصد ضّد األهراض تعٓزز الجٍود الراهٓة لهجاب
 .الجدٓدة والهستجدة بها ٓدعـ األهف الصحْ لمبالد

  هواصمة تدعٓـ البىٓة األساسٓة الصحٓة أخذا فْ االعتبار لمهشآرع الهتأكدة التْ شٍدت
 .2012راجٍا بهٓزاىٓة هستوى اإلىجاز أو التْ لـ ٓتـ إدصعوبات عمِ 

  ْتركٓز ٌٓكؿ هستقؿ إلعتهاد الخدهات والٍٓاكؿ الصحٓة العهوهٓة والخاصة الشروع ف
 (.الٍٓئة الوطىٓة لإلعتهاد فْ الهجاؿ الصحْ)

  هراجعة الخارطة الصحٓة بٍدؼ الحّد هف التفاوت بٓف الهىاطؽ والجٍات فْ هجاؿ توفٓر
 .ؿالخدهات الصحٓة وتكثٓؼ العرض فْ اإلختصاصات التْ تشكو ىقصا فْ ٌذا الهجا

 ْتأٌٓؿ أقساـ اإلستعجالْ وتعٓزز أسطوؿ الىقؿ الطبْ اإلستعجال. 

 ر الهراكز الوسٓطة فْ إطار تقٓرب وتحسٓف جودة خدهات الرعآة الصحٓة األساسٓة  .تطٓو

  دعـ الٍٓاكؿ الصحٓة بالهعدات والتجٍٓزات الطبٓة الضروٓرة وهراجعة هعآٓر التوٓزع
ا  عمِ هستوى جٍات الشهاؿ الغربْ والوسط الغربْ الجغرافْ لمتجٍٓزات الثقٓمة وتوفٌٓر

 .والجىوب الغربْ والجىوب الشرقْ

 هة هع حاجٓات الهرضِ والٍٓاكؿ ئطارات الطبٓة وشبً الطبٓة الهتالالعهؿ عمِ توفٓر اإل
 .فْ كافة الجٍات

  ة بصفة هىتظهة وخاصة هىٍا تمؾ الهتعمقة بهعالجة األهراض العهؿ عمِ توفٓر األدٓو
مٍا وتعٓزز الهزهىة بك ؿ الٍٓاكؿ الصحٓة واإلستشفائٓة هها ٓستدعْ هراجعة هصادر تهٓو

 .هجٍودات ترشٓد إستعهالٍا

  ىٓة الطبٓة وشبً الطبٓة تهاشٓا هع هتطمبات جودة الخدهات وسالهة ر الهىظوهة التكٓو تطٓو
 .الهرضِ وهع حاجٓات سوؽ الشغؿ الداخمٓة والخارجٓة

  ْهف الفوارؽ بٓف الجٍات وتعٓزز الشراكة بٓىً وبٓف تقمٓص الدعـ دور القطاع الخاص ف
 .القطاع العهوهْ

  تعٓزز هجاؿ تصدٓر الخدهات الصحٓة وتوسٓع قاعدتٍا لتشهؿ هختمؼ الخدهات الصحٓة
 .وخاصة هىٍا تمؾ الهتعمقة باإلستشفاء بهٓاي البحر والهٓاي الهعدىٓة وبالسٓاحة الصحٓة
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IV-2-ii التنمية االجتماعية 

IV-2-9 اعْ هكاىة هتهٓزة صمب الهىواؿ الجدٓد لمتىهٓة وضهف االٌتهاهات ٓتبوأ البعد االجته
الوطىٓة الراهٓة إلِ تكٓرس هبادئ حقوؽ اإلىساف وتحقٓؽ الرفاي والعدالة االجتهاعٓة 

 .وضهاف تكافؤ الفرص وهجابٍة كؿ هظاٌر اإلقصاء والتٍهٓش
IV-2-11 ت ففْ إطار إصالح هىظوهة الضهاف االجتهاعْ الذي ٓىدرج ضهف البراهج ذا

ة وسعٓا إلِ استىباط الحموؿ الكفٓمة بتحقٓؽ التوازف الهالْ لٍذي األىظهة  األولٓو
إستراتٓجٓة هتكاهمة ٓتـ التشاور فْ شأىٍا هع األطراؼ االجتهاعٓة، أعّد هركز  صمب

الدراسات والبحوث االجتهاعٓة دراسة إستشرافٓة ألىظهة التقاعد تـّ عرضٍا خالؿ 
مجىة اإلستشآرة لهتابعة الدراسة اإلستشرافٓة ألىظهة عمِ أىظار ال 2012شٍر جواف 

 .الهعىٓة التقاعد التْ تضـّ الوزارات واألطراؼ االجتهاعٓة
IV-2-11  2012وفْ ىفس السٓاؽ سٓمتئـ الهجمس الوطىْ لمتأهٓف عمِ الهرض قبؿ هوفِ سىة 

لمىظر فْ دراسة تقٓٓهٓة لمىظاـ الجدٓد لمتأهٓف عمِ الهرض ٓتـّ إعدادٌا هف قبؿ 
الصىدوؽ الوطىْ لمتأهٓف عمِ الهرض بالتىسٓؽ هع هركز الدراسات والبحوث 

 .االجتهاعٓة
IV-2-12  سٓتواصؿ العهؿ عمِ توسٓع التغطٓة االجتهاعٓة هع الحرص  2013وبالىسبة لسىة

سداة لمسكاف الهشتغمٓف وذلؾ بالتوازي هع الحفاظ عمِ تحسٓف الهىافع والخدهات اله
كها ستتواصؿ الجٍود الراهٓة إلِ . عمِ التوازىات الهالٓة ألىظهة الضهاف االجتهاعْ

إرساء قاعدة وطىٓة لمحهآة االجتهاعٓة تهكف هف تغطٓة شاهمة لهختمؼ شرائح 
 .الهجتهع

IV-2-13  ،ىآة بالفئات الهعوزة وتجسٓها لمتوجٍات الراهٓة إلِ هٓزد العوهف ىاحٓة أخرى
الترفٓع فْ عدد العائالت الهىتفعة بهىح فْ  2012وهحدودة الدخؿ تـّ خالؿ سىة 

ألؼ  235إطار البرىاهج الوطىْ إلعاىة العائالت الهعوزة لٓصبح عددٌا الجهمْ 
ب 2011ألؼ عائمة هقارىة بسىة  50عائمة وذلؾ بإضافة  ، هع الحرص عمِ تصٓو

الهساعدات ىحو هستحقٍٓا عمها وأف وزارة الشؤوف االجتهاعٓة شرعت فْ إعداد 
تصور هتكاهؿ لهشروع ٍٓدؼ إلِ هراجعة البرىاهج الوطىْ إلعاىة العائالت الهعوزة 

وقد تـّ الشروع فْ تىفٓذ ٌذا الهشروع الهتهثؿ فْ إعداد . بالتعٓرفة الهىخفضةوالعالج 
ىجاز هراجعة شاهمة لمهىتفعٓف باإلعاىة الهالٓة الهباشرة وبالعالج بىؾ هعطٓا ت وا 
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الهجاىْ والعالج بالتعٓرفة الهىخفضة وسٓتواصؿ إىجازي عمِ هدى ثالث سىوات 
 .وذلؾ عالوة عمِ الشروع فْ إىجاز تقٓٓـ داخمْ أولْ لبراهج الىٍوض االجتهاعْ

IV-2-14 فاع بالتغطٓة الصحٓة حٓث بمغ كها واصمت العائالت الهعوزة وهحدودة الدخؿ االىت
ألؼ  235عدد الهىتفعٓف بالعالج الهجاىْ والعالج بالتعٓرفة الهىخفضة تباعا 

ة لمهعالجة الىشٓطة . أسرةألؼ  578و وبالتوازي، إتجً االٌتهاـ إلِ إعطاء األولٓو
لمفقر عبر إدهاج الفئات الضعٓفة والٍشة فْ الدورة االقتصادٓة وتهكٓىٍا هف هورد 

 . ضهف لٍا العٓش الكٓرـرزؽ ٓ
IV-2-15  واعتبارا لألٌهٓة التْ ٓكتسٍٓا العهؿ االجتهاعْ عمِ الهستوى الجٍوي والهحمْ تـ

الشروع فْ تىفٓذ برىاهج لدعـ الوحدات الهحمٓة لمىٍوض اإلجتهاعْ  2012خالؿ سىة 
فْ إطار تحسٓف ظروؼ العهؿ بٍا عمِ أف ٓتواصؿ تىفٓذ ٌذا ( تٍٓئة وتجٍٓز)

وحدات هحمٓة  6كها سٓتـ خالؿ ىفس السىة بىاء . 2013سىة البرىاهج خالؿ 
هف الوحدات توجد  %90قرابة )لمىٍوض االجتهاعْ فْ إطار دعـ استقاللٓتٍا 

 (.بفضاءات هستقمة
IV-2-16 تبمغ ) 2012سىة  أخصائْ اجتهاعْ 226اىتداب برهجة  تهت وتدعٓها لإلطار البشري

عمِ أىً ( ساكف 6479صائْ لكؿ ىسبة التغطٓة باألخصائٓٓف االجتهاعٓٓف حالٓا أخ
 .لتحسٓف ٌذي الىسبة تدٓرجٓا 2013أف ٓتواصؿ برىاهج االىتدابات سىة هف الهؤهؿ 

IV-2-17  وفْ إطار تكٓرس خصوصٓة سمؾ األخصائٓٓف االجتهاعٓٓف تـّ إدراج ٌذا السمؾ
ضهف األسالؾ الخصوصٓة الهىصوص عمٍٓا بقاىوف الوظٓفة العهوهٓة وتـّ إعداد 

لٍذي  ْ جدٓد لألخصائٓٓف االجتهاعٓٓف ٓتالءـ هع الواقع الهٍىْهشروع ىظاـ أساس
حدد الهجاالت الفىٓة لتدخمٍا كها تـّ إعداد هشروع أهر ٓتعمؽ بإصدار . الفئة ٓو

 .هرجعٓات وهٓثاؽ أخالقٓات هٍىة الخدهة االجتهاعٓة

الهتعمؽ بالتىظٓـ وبٍدؼ فتح أفاؽ الهٍىٓة أهاـ اإلطارات االجتهاعٓة الهٓداىٓة صدر األهر 
ة التابعة لوزارة الشؤوف االجتهاعٓة  .الٍٓكمْ الجدٓد لمٍٓاكؿ الهحمٓة والجٍٓو

IV-2-18  وفْ هجاؿ الدفاع االجتهاعْ تـّ دعـ شبكة هؤسسات الوقآة والرعآة االجتهاعٓة
دهاج )هؤسسة تعىِ بالفئات الٍشة هف األطفاؿ والهعوقٓف  16بإحداث  هركز دفاع وا 

رعآة االجتهاعٓة، وحدات عٓش لمطفولة الفاقدة لمسىد والهعوقٓف، اجتهاعْ، هراكز ال
دعـ شبكة هؤسسات  2013وسٓتـ خالؿ سىة ...( هراكز ىهوذجٓة لمتربٓة الهختصة
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الرعآة واإلحاطة االجتهاعٓة وذلؾ ببىاء هركز الدفاع واإلدهاج االجتهاعْ بالهىستٓر 
ف وستقـو هصالح وزارة الشؤوف ٌذا . وهركز الدفاع واإلدهاج االجتهاعْ بتطآو
دراسة تقٓٓهٓة لمحهآة االجتهاعٓة  االجتهاعٓة بالتعاوف هع الٓوىٓسٓؼ بإىجاز

 .الهوجٍة لألطفاؿ
IV-2-19  كها اتجً السعْ إلِ دعـ الشراكة هع الهجتهع الهدىْ فْ تىفٓذ البراهج االجتهاعٓة

ة وخدهات الهرافقة) ـّ إعداد هشروع وت( التهثٓمٓة فْ هختمؼ المجاف الهحمٓة والجٍٓو
. اتفاقٓة إطآرة هشتركة لتىظٓـ العالقات الهٍىٓة لمعاهمٓف بجهعٓات رعآة الهعوقٓف

 .كها تـّ إعداد هشروع قاىوف ٓتعمؽ بإحداث وتىظٓـ الهؤسسات الخٓٓرة
IV-2-21  واعتبارا لمدور الذي ٓمعبً الحوار االجتهاعْ فْ إرساء هىاخ اجتهاعْ ٓتسـ

ٍدؼ إلِ دفع الت ىهٓة االقتصادٓة عبر العالقات الهٍىٓة القائهة عمِ باالستقرار ٓو
االىطالؽ فْ صٓاغة عقد اجتهاعْ جدٓد فْ  2012التشاور والتوافؽ، شٍدت سىة 

الحكوهة واإلتحاد العاـ التوىسْ )إطار هقاربة تشاركٓة بٓف أطراؼ اإلىتاج الثالث 
ضهف لجاف ثالثٓة  (لمشغؿ واإلتحاد التوىسْ لمصىاعة والتجارة والصىاعات التقمٓدٓة

فرعٓة تـ إحداثٍا لتحدٓد أٌداؼ العقد االجتهاعْ وهحاوري الهتعمقة بالعالقات الهٍىٓة 
ف الهٍىْ والتغطٓة االجتهاعٓة والىهو  والعهؿ الالئؽ وسٓاسات التشغٓؿ والتكٓو

ة  .االقتصادي والتىهٓة الجٍٓو
IV-2-21  الذي ٓؤسس  التوقٓع عمِ العقد االجتهاعْ ثالثْ األطراؼ 2013وستشٍد سىة

رهْ إلِ  لهقاربة جدٓدة قواهٍا تقاسـ األدوار والتهشْ التشاركْ فْ صٓاغة القرار ٓو
 .إرساء دعائـ الهجتهع الهتضاهف بٓف هختمؼ األطراؼ االجتهاعٓة

IV-2-22  وبٍدؼ تدعٓـ الحؽ الىقابْ هف خالؿ تعٓزز حهآة الههثمٓف الىقابٓٓف فْ قطاع
الت لههارسة هٍاهٍـ، وهٓزد الىٍوض الوظٓفة العهوهٓة، وتهكٓىٍـ هف التسٍٓ

ات بالقطاعٓف العاـ والخاص، وكذلؾ  بالهفاوضة الجهاعٓة عمِ هختمؼ الهستٓو
تعٓزز الهشاورات الثالثٓة فْ هجاؿ هعآٓر العهؿ الدولٓة، هف الهىتظر أف تتـ 

ْ  3الهصادقة هف قبؿ الهجمس الوطىْ التأسٓسْ عمِ  اتفاقٓات عهؿ دولٓة ٌو
بشأف الهشاورات الثالثٓة فْ هجاؿ هعآٓر العهؿ الدولٓة، واالتفاقٓة  144 االتفاقٓة رقـ

بشأف  154بشأف عالقات العهؿ فْ الوظٓفة العهوهٓة، واالتفاقٓة رقـ  151رقـ 
 .الهفاوضة الجهاعٓة



   السياسات االجتماعية; الباب الثاني   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

287 

IV-2-23  وحرصا عمِ تحسٓف الهقدرة الشرائٓة لألجراء تـّ تسجٓؿ إتفاؽ بٓف الحكوهة واإلتحاد
دٓىارا عمِ كافة  70ؿ حوؿ تعهٓـ الهىحة الخصوصٓة الهحددة بػالعاـ التوىسْ لمشغ

ٓف  . أعواف الوظٓفة العهوهٓة عمِ أساس إسىاد ٌذي الهىحة عمِ قسطٓف هتسآو
IV-2-24 تـّ الترفٓع فْ أجور العهاؿ الخالصٓف  ولتشهؿ الٓزادات فْ األجور كافة األجراء

هع تىظٓر األجر  باألجر األدىِ الهضهوف فْ القطاعٓف الفالحْ وغٓر الفالحْ
جر األدىِ الهضهوف لهختمؼ الهٍف إلِ جاىب األدىِ الفالحْ الهضهوف باأل
لمعهاؿ الخالصٓف باألجر األدىِ الهضهوف لهختمؼ  الترفٓع فْ هىحة الىقؿ بالىسبة

الهٍف والٓزادة فْ جرآات التقاعد فْ الىظاـ العاـ لمصىدوؽ الوطىْ لمضهاف 
 .تطور األجر األدىِاالجتهاعْ بىسبة تساوي ىسبة 

IV-2-25  ّوفْ إطار الهفاوضات الجآرة إلبراـ اتفاقٓة هشتركة خاصة بشركات البٓئة تـ
تسجٓؿ اتفاؽ ٓضبط أجور األعواف حسب أصىافٍـ الهٍىٓة إلِ حٓف اإلهضاء عمِ 

 . آالؼ عاهؿ 10ٌذي االتفاقٓة ودخولٍا حٓز التىفٓذ والتْ تشهؿ حوالْ 
IV-2-26  إبراـ االتفاقٓة الهشتركة ألعواف جهعٓات رعآة  2012كها تـّ فْ ىٍآة شٍر أكتوبر

تىظـ العالقات الهٍىٓة بٓف ٌذي الجهعٓات وأعواىٍا، الذٓف التْ األشخاص الهعوقٓف 
وتتضهف ٌذي االتفاقٓة الجواىب الترتٓبٓة الهىظهة . عوىا 3500حوالْ بعددٌـ ٓقدر 

لمعالقات الشغمٓة والتصىٓؼ الهٍىْ لألعواف واألجور والهىح التْ سٓتـ إسىادٌا 
لٍؤالء األعواف، عمها وأف الهوارد الهالٓة لٍذي الجهعٓات هتأتٓة أساسا هف هساٌهة 

 .الدولة
IV-2-27 االجتهاعٓة واالرتقاء بٍا إلِ  وفْ إطار الحرص عمِ تدعٓـ السٓاسات والبراهج

ات وتهكٓىٍا هف تحقٓؽ األٌداؼ التْ بعثت هف أجمٍا سٓتـ العهؿ  أعمِ الهستٓو
إرساء قاعدة وطىٓة لمحهآة االجتهاعٓة فْ  هواصمة درس عمِ 2013خالؿ سىة 

ة  ٓاكؿ جٍٓو إطار هقاربة تشاركٓة تضـ كافة الهتدخمٓف هف هىظهات هجتهع هدىْ ٌو
إلِ التقمٓص هف ىسبة الفقر والحّد هف الفوارؽ االجتهاعٓة عبر وهحمٓة وتٍدؼ 

ر آلٓات التىهٓة االجتهاعٓة والعهؿ التضاهىْ وتكثٓؼ شبكات األهاف  تطٓو
االجتهاعْ التْ تكرس حقوؽ اإلىساف وتعهؿ عمِ تٓسٓر اإلدهاج وتحقٓؽ العدالة 

 .االجتهاعٓة
IV-2-28 ِالتىهٓة وباعتبار الدور الذي تضطمع لعالقة الوثٓقة التْ تربط الٍجرة با وبالىظر إل

بً الجالٓة التوىسٓة بالخارج عهوها والىخب والكفاءات عمِ وجً الخصوص فْ ىقؿ 
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التكىولوجٓا ودفع الهسار التىهوي، تبوأت الٍجرة هكاىة هتهّٓزة وارتقت إلِ هستوى 
تجسـ خاصة هف خالؿ إجراء جهمة هف  الذي الخٓار الوطىْ اإلستراتٓجْ

 : 2012الٍٓكمٓة حٓث شٍدت سىة  اإلصالحات

 كتابة الدولة لمٍجرة والتوىسٓٓف بالخارج ؛داث إح 

  تفعٓؿ الهراكز االجتهاعٓة والثقافٓة بالخارج وهٓزد العىآة بشباب الٍجرة هف خالؿ دعـ
 تواصمٍـ بالوطف ؛

 ر هىظوهة استقباؿ التوىسٓٓف بالخارج عىد العودة ؛  تطٓو

  ؿ أىشطتٍا حسب عقودالشروع فْ تأٌٓؿ جهعٓات  أٌداؼ ؛ -التوىسٓٓف بالخارج وتهٓو

 هٓزد تٓسٓر هساٌهة الجالٓة فْ االقتصاد الوطىْ ؛ 

 ا ؛  الشروع فْ تقٓٓـ براهج وهىاٌج تعمٓـ المغة العربٓة وتعٓزٌز

 دعـ التوظٓؼ بالخارج ؛ 

  دعـ التعاوف الفّىْ هف خالؿ توسٓع الهجاالت والوجٍات لتوظٓؼ أكبر عدد ههكف هف
 .لتوىسٓٓف لمعهؿ بالخارج فْ ٌذي الهرحمة وخصوصا فْ دوؿ الخمٓجا

IV-2-29  العهؿ عمِ  2013كها سٓتـ خالؿ سىة: 

 ؛ إحداث هجمس استشاري لمتوىسٓٓف بالخارج ٓضـ كافة هكوىات شرائح التوىسٓٓف بالخارج 

 ٓجاد ألٓات لتشجٓعٍا عمِ ىقؿ التكىولوجٓات الحدٓ تشبٓؾ الكفاءات  ثة ؛التوىسٓة بالخارج وا 

  ر خطة اتصالٓة إعالهٓة ىاجعة تضهف تفاعؿ التوىسٓٓف بالخارج هع هستجدات الوضع تطٓو
عداد قاعدة بٓاىات هعموهاتٓة ؛  بتوىس وتٓسٓر هساٌهتٍـ فْ الهجٍود التىهوي وا 

  حداث ر الىظاـ اإلحصائْ والبحوث والدراسات حوؿ ٌجرة التوىسٓٓف بالخارج وا  تطٓو
 ؛" الهرصد الوطىْ لمٍجرة"

 ؛" دار التوىسْ"واصمة فتح هراكز اجتهاعٓة وثقافٓة فْ عدٓد البمداف ه 

 ر االتفاقٓات الثىائٓة والهتعددة األطراؼ فْ هجاؿ الٍجرة ؛  تطٓو

 تسٓرع التعاوف هع الهىظهات األجىبٓة غٓر الحكوهٓة الهعىٓة بالٍجرة. 



   السياسات االجتماعية; الباب الثاني   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

289 

IV-2-iii الطفولػة 

IV-2-31   ة الرتباطً بفئات عهٓرة هتعددة وذات قطاع الطفولة ضهف ٓىدرج الهجاالت الحٓٓو
حاجٓات هختمفة تتصؿ بهٓادٓف الصحة والتربٓة والطفولة الهبكرة، ٌذي الفئات التْ 
تعاىْ هف اإلقصاء والتٍهٓش ال سٓها بالهىاطؽ الداخمٓة وتفتقر لمخدهات الصحٓة 

 . عمٓـ التحضٓريوخدهات الطفولة الهبكرة هف ٓراض أطفاؿ وكتاتٓب وهؤسسات الت
IV-2-31  باألساس عمِ  2013وهف ٌذا الهىطمؽ سترتكز التدخالت سىة: 

  ِسىة %28.9و 2011سىة  %30هقابؿ  %32اإلرتقاء بىسبة اإللتحاؽ بٓراض األطفاؿ إل 
ال سٓها  2011روضة سىة  3843هف خالؿ تكثٓؼ شبكة ٓراض األطفاؿ البالغ عددٌا  2010

بالجٍات الهفتقرة لٍذا الصىؼ هف الهؤسسات والتْ الزالت ىسبة التغطٓة بٍا دوف الهعدؿ 
 . الوطىْ وحفز الباعثٓف لإلستثهار بٍذي الهىاطؽ

  ر شبكة هؤسسات الطفولة ببعث ىوادي وهركبات جدٓدة لمطفولة وهواصمة تىفٓذ هختمؼ تطٓو
مٍا وصٓاىتٍا إلِ جاىب دعـ ىوادي األطفاؿ البراهج الهتعمقة بتٍٓئة ٌذي الهؤسسات وتأٌٓ

 .هىاطؽ الداخمٓةالهتىقمة لتغطٓة ال

  ر خدهات رعآة الطفولة الفاقدة لمسىد هف خالؿ دعـ قدرات األسر وتشجٓع صٓغة تطٓو
عادة ٌٓكمة الهراكز الهىدهجة لمشباب والطفولة  .اإلٓداع العائمْ وا 

 لطفؿ إلِ جاىب رصد وضعٓة الطفولة فْ هواصمة األىشطة الٍادفة إلِ ىشر ثقافة حقوؽ ا
ىجاز الدراسات والبحوث واستغالؿ ىتائج الهسح العىقودي هتعدد الهؤشرات لألـ  توىس وا 

 .دة لمطفولةحبالتعاوف هع صىدوؽ األهـ الهت 2011الهىجز سىة ( MICS4)والطفولة 

  ا بوضع خدهات ٌر هواصمة ىشر الثقافة الرقهٓة عبر هراكز اإلعالهٓة الهوجٍة لمطفؿ وتطٓو
رساء خطة هتكاهمة لحهآة األطفاؿ هف الهخاطر الرقهٓة والشروع فْ  تفاعمٓة جدٓدة وا 

 .دراسة حوؿ الهٍاـ الجدٓدة لهراكز اإلعالهٓة الهوجٍة لمطفؿإىجاز 

 الجٓة والعهؿ عمِ الىٍوض بالطب الهدرسْ السٓها تىفٓذ البراهج الصحٓة الوقائٓة والع
 .بالهىاطؽ الداخمٓة

  تعٓزز هىظوهة حهآة الطفولة بتدعٓـ دور هىدوبْ حهآة الطفولة وتهكٓىٍـ هف ألٓات
 .الضروٓرة إلىجاز هٍاهٍـ ودعـ العهؿ الشبكْ هع هختمؼ األطراؼ الهتدخمة
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IV-2-iv والمسنوف المرأة واألسرة 

IV-2-32  ا  بإٓالء 2012تهٓزت سىة إٌتهاـ خاص لهجالْ الهرأة واألسرة وذلؾ باعتبار دوٌر
األساسْ فْ استكهاؿ هقوهات الهجتهع التوىسْ وتهكٓىً هف بموغ درجات هتقدهة 

 .هف التىهٓة بهختمؼ هكوىاتٍا

IV-2-iv-1 المرأة 

IV-2-33  إرتكز اإلٌتهاـ فْ ٌذا الهجاؿ عمِ تكٓرس هبدأ تكافؤ الفرص بٓف الجىسٓف وتعٓزز
ألصعدة اإلقتصادٓة واإلجتهاعٓة والسٓاسٓة وذلؾ فْ إطار دور الهرأة عمِ هختمؼ ا

ر هىظوهة هجتهعٓة هتكاهمة العىاصر واألبعاد قواهٍا حهآة حقوؽ  العهؿ عمِ تطٓو
اإلىساف وتفعٓؿ دور كؿ الفئات فْ ىحت هعالـ الهشروع الهجتهعْ الجدٓد لتوىس ها 

اعْ فْ بمورة الخٓارات واعتبارا ألٌهٓة اعتهاد هقاربة الىوع االجته. بعد الثورة
إحداث شبكة ىظراء تضـ ههثمٓف عف كافة  2012اإلىهائٓة الوطىٓة تـ خالؿ سىة 

الٍٓاكؿ الهعىٓة وتتولِ تكٓرس ٌذي الهقاربة فْ هختمؼ الهجاالت وتىسٓؽ تدخالتٍا 
 .وبراهجٍا فْ شتِ الهٓادٓف

IV-2-34  2012ة فْ الٓرؼ تـ خالؿ سىة فْ إطار الىٍوض بأوضاع الهرأو: 

 الٓرفٓة الهرأة ألوضاع شاهؿ هسح إىجاز فْ ٓتهثؿ هشروع تىفٓذالشروع فْ و  إعداد -
 إىجاز هف الهسح ٌذا وسٓهكف .عدد هف الوالٓات فْ الخدهات عمِ حصولٍا وهدى
فٓة الهىاطؽ فْ الىساء أوضاع حوؿ اجتهاعٓة خارطة  .لٍف الهتاحة والخدهات الٓر

ؿ تثهٓف عبر الٓرفٓة لمهرأة االقتصادي لمتهكٓف هشروع إىجاز -  الفالحٓة الهىتوجات وتحٓو
 .الٓرؼ فْ الىساء لدى الهبادرة روح وتعٓزز الذاتْ التشغٓؿ تدعٓـ بٍدؼ وذلؾ

فٓة الهىاطؽ فْ الهرأة حقوؽ ثقافة لىشر برىاهج إعداد -  .الٓر

IV-2-35  وفْ إطار الوقآة هف العىؼ ضد الهرأة وىظرا لألٌهٓة القصوى التْ تكتسٍٓا حهآة
االىطالؽ فْ إعادة تفعٓؿ اإلستراتٓجٓة الوطىٓة  2012الهرأة هف العىؼ شٍدت سىة 

 .لهقاوهة العىؼ ضد الهرأة عبر هراحؿ العهر
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IV-2-36  ٓؼ اإلحاطة إقرار جهمة هف اإلجراءات الراهٓة إلِ تكث 2012وبالتوازي، شٍدت سىة
بالهرأة ذات اإلحتٓاجات الخصوصٓة كإدهاج الهرأة السجٓىة اجتهاعٓا واقتصادٓا 

 . وصوف كراهتٍا
IV-2-37  عمِ إرساء وتكثٓؼ ألٓات الكفٓمة بدعـ حقوؽ الهرأة  2013وسٓتـ العهؿ خالؿ سىة

وتعٓزز هكاسبٍا فْ شتِ الهجاالت حٓث سٓتـ استكهاؿ البراهج والهشآرع التْ شرع 
ا خالؿ سىة  هع التركٓز بالخصوص عمِ هٓزد تحقٓؽ تكافؤ الفرص  2012فْ اىجاٌز

ٍوض باألوضاع بٓف الجىسٓف وتقمٓص الفجوات القائهة عمِ الىوع اإلجتهاعْ والى
اإلقتصادٓة لمهرأة واإلحاطة بالهرأة الٓرفٓة عبر إعداد وتىفٓذ خطة عهؿ وطىٓة فْ 
عداد  الغرض وذلؾ إستىادا لىتائج الهسح الشاهؿ حوؿ أوضاع الهرأة الٓرفٓة وا 

ة  .هخططات تىهٓة هحمٓة ىهوذجٓة فْ الهىاطؽ ذات األولٓو
IV-2-38  لمهرأة وذلؾ هف خالؿ تأٌٓؿ كها سٓتواصؿ اىجاز برىاهج التهكٓف االقتصادي

ف الهوجً لمفتٓات فْ الٓرؼ بضبط وتىفٓذ خطة عهمٓة لتأٌٓؿ هراكز الفتاة  التكٓو
حداث هجاهع ذات هصمحة اقتصادٓة هشتركة لفائدة باعثات الهشآرع  الٓرفٓة وا 

فٓة  .الصغرى فْ الهىاطؽ الٓر
IV-2-39  كز هختصة فْ هرا 3وفْ هجاؿ هقاوهة العىؼ ضّد الهرأة سٓتـ الشروع فْ إحداث

ا بوحدات طبٓة  الهدف ذات الكثافة السكاىٓة الهرتفعة إلٓواء الىساء الهعىفات وتجٌٍٓز
لإلسعافات األولٓة إضافة إلِ إعادة فتح الخط األخضر لفائدة الىساء ضحآا العىؼ 

ري بىاءا عمِ ىتائج التقٓٓـ  . بعد تطٓو
IV-2-41  ا فْ ال"وهف ىاحٓة أخرى، سٓتواصؿ اىجاز عدٓد الدراسات حوؿ هرأة الٓرفٓة ودوٌر

التشغٓؿ وبعث الهشآرع والتهكٓف االقتصادي لمىساء فْ هجاؿ " تىهٓة الهوارد البشٓرة
ا  . ...وغٌٓر

IV-2-41  ف سٓتـ تىظٓـ دورات تدٓربٓة حوؿ تكافؤ الفرص بٓف الجىسٓف "وفْ هجاؿ التكٓو
" القرارالهرأة والهشاركة فْ الحٓاة العاهة وأخذ "و" وآلٓات الهىاصرة وكسب التأٓٓد

 ".الىوع االجتهاعْ والهشاركة السٓاسٓة والتحوؿ الدٓهقراطْ"و
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IV-2-iv-2  األسرة 

IV-2-42  اعتبارا لها تهثمً األسرة كخمٓة أساسٓة لمهجتهع ودعاهة هحوٓرة لترسٓخ السموؾ
عمِ إٓجاد آلٓات وبراهج لهجابٍة األوضاع  2012الهدىْ تـ العهؿ، خالؿ سىة 

كها تـ إحداث . ؤسسة اجتهاعٓة هحوٓرةالجدٓدة لألسرة حتِ تحافظ عمِ هوقعٍا كه
ات عاهمة فْ ٌذا الهجاؿ ٓشبكة هف الهتدخمٓف هتكوىة هف ٌٓاكؿ حكوهٓة وجهع

ا جٍود جهٓع األطراؼ الهتدخمة فْ الهٓادٓف االجتهاعٓة  تتظافر فْ إطاٌر
واالقتصادٓة والثقافٓة واالعالهٓة لبموغ األٌداؼ الهرسوهة فْ هختمؼ القطاعات 

 .رةلفائدة األس
IV-2-43  وفْ إطار دعـ وترسٓخ قٓـ التهاسؾ والتآزر داخؿ األسرة وتهكٓف أفراد األسر الفقٓرة

ودعـ قدراتٍا االقتصادٓة تـ بعث هشآرع صغرى لفائدة ٌذي الفئة والتْ تهثؿ الهرأة 
ة وخارطة  2012كها تـ الشروع خالؿ سىة . عائمٍا الوحٓد فْ وضع براهج تىهٓو

ةتدخؿ لفائدة ٌذي الفئة وتح  .دٓد هىاطؽ التدخؿ ذات األولٓو
IV-2-44  وشٍدت ىفس السىة كذلؾ تىفٓذ برىاهج دعـ قدرات األهٍات وهرافقتٍف فْ هجاؿ

كها اىطمقت عهمٓة تجهٓع وتحٓٓف . التعٍد بأطفالٍف ذوي اضطرابات التعمـ
الهعطٓات اإلحصائٓة الخاصة باألسرة لوضع قاعدة بٓاىات حوؿ األسرة والشروع فْ 

ٓٓهٓة لمخدهات الهسداة لألسر الهٍاجرة ببمداف اإلقاهة وبالوطف عمِ اىجاز دراسة تق
 .حّد السواء

IV-2-45 الكثافة السكاىٓة ٓتـ الىظر  وفْ الهجاؿ التثقٓفْ والترفٍْٓ لألسر فْ األحٓاء ذات
ر الفضاء الىهوذجْ بالعهراف األعمِ قصد االستجابة حالٓا فْ  كٓفٓة تٍٓئة وتطٓو

 .لكثافة السكاىٓة الهحٓطة بًلحاجٓات األسر باألحٓاء ذات ا
IV-2-46  تكثٓؼ الجٍود هف أجؿ هواصمة برىاهج بعث هشآرع صغرى  2013وستشٍد سىة

ف ورسكمة قدرات  لفائدة األسر الفقٓرة التْ تهثؿ الهرأة عائمٍا الوحٓد هف خالؿ التكٓو
ىٓة لفائدة  ة وتىظٓـ دورات تكٓو إهرأة حوؿ كٓفٓة  160الهرأة فْ الجٍات ذات األولٓو

 .وتسٓٓر الهشآرع الصغرى بعث
IV-2-47  وسٓتـ إستكهاؿ تىفٓذ برىاهج دعـ قدرات األهٍات وهرافقتٍف فْ هجاؿ التعٍد

بأطفالٍف ذوي اضطرابات التعمـ هف خالؿ تجٍٓز وحدات التعٍد باألطفاؿ ذوي 
 . اضطرابات التعمـ بكؿ هف والٓات جىدوبة والقٓرواف وقابس وقفصة والهىستٓر
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IV-2-48 ف ودعـ ا لىساء والفتٓات فْ الحرؼ التقمٓدٓة وتىظٓـ هعارض وسٓتواصؿ تكٓو
ج هىتوجاتٍف كذلؾ اإلىطالؽ فْ إعداد  2013وستشٍد سىة . لهساعدتٍف عمِ ترٓو

حداث هركز ىهوذجْ لمتوجًٓ األسري دراسة حوؿ التحوالت داخؿ األسرة التوىسٓة وا  
 . ووضع استراتٓجٓة إعالـ واتصاؿ وتثقٓؼ حوؿ األسرة

IV-2-iv-3 المسّنوف 

IV-2-49 العىآة بالهسىٓف ودعـ هكاىتٍـ داخؿ األسرة والهجتهع تـ بالخصوص  فْ هجاؿ
لمهعوٓزف هىٍـ هف  الترفٓع فْ عدد الهسىٓف الهىتفعٓف بالهىح القارة 2012خالؿ سىة 

 .د فْ الشٍر 100د إلِ  70وهسّىة، والترفٓع فْ الهىحة هف  اهسىّ  10.000 إلِ 4910
IV-2-51  فرؽ هتىقمة هحمّٓة لتقدٓـ الخدهات االجتهاعٓة والصحٓة لمهسىٓف فْ  10إحداث تـ و

بٓوتٍـ بالهىاطؽ ذات الكثافة السكاىٓة والىائٓة بكؿ هف هارث هف والٓة قابس وتالة 
ف وقعفور ( أٓراىة)حْ التضاهف و  هف والٓة القصٓرف وغهراسف هف والٓة تطآو

وسجىاف ( سٓدي بوٓزد)وجمهة ( الهٍدٓة)والسواسْ ( القٓرواف)وىصر اهلل ( سمٓاىة)
ا و 24)فٓرقا  46، لٓبمغ عددٌا الجهمْ (باجة)وهجاز الباب ( بىزرت)  22فٓرقا جٍٓو

 .2012هع ىٍآة  (فٓرقا هحمٓا
IV-2-51  الهجتهع ووقآتٍـ هف العزلة عهال عمِ هٓزد إدهاج كبار السف والهتقاعدٓف فْ و

واالستبعاد هف ىاحٓة، وهعاضدة هجٍود األسر فْ التكفؿ بهسىٍٓا خالؿ فترات 
ىٍآرة لكبار السف بكؿ  يىواد 4تـّ إحداث  لمعهؿ أو الدراسة هف ىاحٓة أخرى تغّٓبٍا

ف الشهالٓة وغهراسف والهٍدٓة  تبذلؾ تجاوز و  هف جربة قاللة هف والٓة هدىٓف وتطآو
 .يىواد 3والهتهثمة فْ  2012سىة لالهبرهجة  عدد تمؾ داثاتاإلح

IV-2-52  وفْ إطار تىفٓذ براهج الخطة الوطىٓة لإلعداد لمتقاعد ولشٓخوخة ىشٓطة، وخاصة
ة والتحسٓسٓة والتثقٓفٓة لفائدة كبار السف، تـّ تىظٓـ  هىٍا الهتعمقة بالحهالت التوعٓو

" مة بهمئ أوقات فراغ الهتقاعدالتقاعد الىشٓط والسبؿ الكفٓ"ىدوتٓف حوؿ هوضوعْ 
 .ؽ هع الجهعٓات العاهمة فْ الهجاؿوذلؾ بالتعاوف والتىسٓ" استثهار هرحمة التقاعد"و

والبتوازي  .جهعٓات عاهمة فْ هجاؿ الهسىٓف 7، إحداث 2012شٍدت بدآة سىة كها 
بىسبة  2012خالؿ السداسْ األّوؿ هف سىة  الوطىْ ارتفع عدد الهىخرطٓف بالسجؿ

 .هىخرطا وهىخرطة 2157لٓبمغ  % 25.5
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IV-2-53  سٓجري العهؿ خالؿ سىة  فْ إطار العىآة واإلحاطة بالهسىٓف فْ وسطٍـ الطبٓعْو
 :ِعم 2013

 الخدهات بهستوى واالرتقاء ،الرعآة بهراكز الهقٓهٓف الهسىٓف عٓش ظروؼ حسٓفت -
 : االطار ٌذا فْ سٓتـّ و  إلٍٓـ الهسداة

  لمعهؿ بٍذي الهراكز إحاطة حٓاتٓة اعوافاىتداب. 

 ،الشروع فْ إعادة بىاء وحدات اإلقاهة بهركز رعآة الهسىٓف بهىزؿ بورقٓبة 
 ،الشروع فْ بىاء وحدات عٓش إضافٓة بهركز رعآة الهسىٓف بباجة 
  االىطػػػالؽ فػػػْ بىػػػاء سػػػور خػػػارجْ وتٍٓئػػػة وحػػػدات عػػػٓش بهركػػػز رعآػػػة الهسػػػىٓف

 بالكاؼ،
 لهسىٓفتجدٓد التجٍٓزات ببعض هراكز رعآة ا. 

IV-2-54  هواصمة تىفٓذ البراهج الخاصة بكبار السف ودعـ هكاىتٍـ  2013سىة  ستشٍدكها
فرؽ هتىقمة هتعددة االختصاصات  5داخؿ األسرة والهجتهع حٓث سٓتـ إحداث 

بكؿ هف الّصخٓرة هف والٓة صفاقس، حزوة  بالهعتدٓات ذات الكثافة السكاىٓة والىائٓة
قفصة، الىاظور هف والٓة زغواف، والفّوار هف والٓة هف والٓة توزر، الّردٓؼ هف والٓة 

 .فرؽ الهحمٓة الهحدثة 5سٓارات لػ 5اقتىاء كها سٓتـ .قبمْ
IV-2-55  فٓرقا هتىقال بأعواف إحاطة حٓاتٓة بحساب عوىٓف لمفٓرؽ الواحد  11تدعٓـ وسٓتـ

باالضافة الِ وذلؾ  لهساعدة الهسىٓف فاقدي االستقاللٓة عمِ القٓاـ بشؤوىٍـ الحٓاتٓة
إطار إعداد خطة وطىٓة لالرتقاء  إىجاز دراسة تقٓٓهٓة لخدهات الفرؽ الهتىقمة فْ

  .بهستوى خدهات ٌذي الفرؽ
IV-2-56  عمِ الترفٓع فْ عدد الهسىٓف الهكفولٓف إلِ 2013وسٓجري العهؿ خالؿ سىة 

رساءهسىة و و هسىا  110 العائالت الراغبة فْ التكفؿ بهسىٓف هعطٓات حوؿ بىؾ  ا 
  .الجهعٓات العاهمة فْ الهجاؿهع عاوف والتىسٓؽ بالت

IV-2-57  دعـ وتشجٓع الجهعٓات عمِ إحداث  تىفٓذ برىاهج 2013وسٓتواصؿ خالؿ سىة
فضاءات ىٍآرة تثقٓفٓة ترفٍٓٓة لتٓسٓر هساٌهة كبار السف فْ الحٓاة االجتهاعٓة 

رعآة وهعاضدة هجٍود األسر فْ  ،ووقآتٍـ هف هخاطر العزلة واالستبعاد هف ىاحٓة



   السياسات االجتماعية; الباب الثاني   وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

295 

ىادٓا  56وهف الهىتظر أف ٓرتفع عدد الىوادي الىٍآرة إلِ  .هسىٍٓا هف ىاحٓة أخرى
 .2013جدٓدة خالؿ سىة  يىواد 3وذلؾ بإحداث 

IV-2-58 2013خالؿ سىة سٓتـ  لخطة الوطىٓة لإلعداد لمتقاعد ولشٓخوخة ىشٓطةو فْ اطار دعـ ا: 

 ،"الوقآة هف األهراض األكثر اىتشارا "إعداد دلٓؿ حوؿ  -

 تىظٓـ لقاءات تأٌٓمٓة هع الهقبمٓف عمِ التقاعد إلعدادٌـ لٍذي الهرحمة، -
ىٓة لهىشطْ المقاءات التأٌٓمٓة لإلعداد لمتقاعد -  .تىظٓـ دورة تكٓو
فوائد العهؿ التطوعْ والىشاط البدىْ "تحسٓسٓة لفائدة كبار السف حوؿ  القٓاـ بحهالت -

 ".د التقاعدفْ فترة ها بع

IV-2-59  اإلقاهػة والرعآػة لمهسىٓف الفاقدٓػف لمسىد العائمػْ وحفػاظا ولضهاف أفضؿ ظروؼ
 : عمِ 2013سٓجري العهؿ خالؿ سىة  عمِ كراهتٍـ،

 .إعادة بىاء وحدات اإلقاهة بهركز رعآة الهسىٓف بهىزؿ بورقٓبة -
 .بىاء وحدة عٓش جدٓدة وتوسٓع اإلدارة بهركز رعآة الهسىٓف بباجة -
 .القصٓرفو  القٓروافو  جىدوبةكؿ هف هركز رعآة الهسىٓف بعدد هف الهراكز هىٍا  تٍٓئة -
 .بىاء قاعة هتعّددة االختصاصات بهركز رعآة الهسىٓف بسوسة -

IV-2-61  ىٓة لتأٌٓؿ ورسكمة أعواف الرعآة الهباشرة تىظٓـ  2013كها ستشٍد سىة دورات تكٓو
 .السف حوؿ كٓفٓة التعاهؿ هع كبٓرالجهعٓات الىاشطة فْ الهجاؿ و  بالهراكز العاهمٓف

IV-2-61 تقدٓـ ىتائج الدراسة الوطىٓة التْ تقـو بٍا وزارة  2013سىة  وعالوة عمِ ذلؾ ستشٍد
أوضاع كبار السف االجتهاعٓة والصحٓة واالقتصادٓة فْ "شؤوف الهرأة واألسرة حوؿ 

تحدٓد حاجٓات الهسىٓف بصفة دقٓقة وبموغ البعد االستشرافْ  والتْ ستهّكف هف "توىس
 .ْ بمورة البراهج الهوجٍة لمهسىٓفوالهىٍجٓة العمهٓة ف
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IV.3  الثالثالبػاب 

  مقاومة الفقر
IV-3-1  ة الجدٓدة اإلىساف هكاىة هحوٓرة صمب اإلٌتهاهات لقد بوأت اإلستراتٓجٓة التىهٓو

الوطىٓة بآعتباري فْ أف ذاتً الوسٓمة الهثمِ والغآة القصوى لكؿ عهؿ إىهائْ 
وتطمعات ىحو الحٓرة وبالىظر كذلؾ إلِ ها أفرزتً الثورة التوىسٓة هف إستحقاقات 

 .والكراهة وتوؽ إلِ تكٓرس العدالة اإلجتهاعٓة بٓف هختمؼ الفئات والجٍات
IV-3-2  ِة تشاركٓة تقـو باألساس عم وهف ٌذا الهىطمؽ، إعتهدت توىس هؤخرا هقاربة تىهٓو

الهالءهة بٓف هقتضٓات التىهٓة اإلقتصادٓة وهتطمبات التىهٓة البشٓرة واإلجتهاعٓة 
ة وتعكس ال عٓزهة الصادقة لهعالجة إشكالٓات التىهٓة بهختمؼ أبعادٌا حٓث والجٍٓو

جاىفْ عف هدى عهؽ الٍوة بٓف ها كاف ٓسوؽ لً الىظاـ السابؽ هف  14كشفت ثورة 
خالؿ االحصائٓات الرسهٓة الهعتهدة وبٓف الواقع االجتهاعْ الذي ٓتسـ باىتشار 

دى إلِ تفاقـ البطالة ال الفقر والتٍهٓش واختالؿ توازف التىهٓة بٓف الجٍات هها أ
وعمِ ٌذا األساس فإف هراجعة هىواؿ التىهٓة . سٓها لدى حاهمْ الشٍادات العمٓا

والهىواؿ االجتهاعْ بهختمؼ أبعادي بات أهرا ضروٓرا إلرساء هىواؿ إجتهاعْ جدٓد 
ٓرة كالفقر والتفاوت الجٍوي والبطالة  و ها ٓقتضْ إعادة الىظر فْ الهسائؿ الجٌو ٌو

 ...ة االجتهاعٓةوالحهآ

IV-3-i أىـ اإلستنتاجات; في تونس مقاومة الفقر السياسات العمومية ل 

IV-3-3 فْ هجاؿ إقرار السٓاسات العهوهٓة وتجارب هتىوعة  ةعرفت توىس هراحؿ هتعدد
ات العٓش   وهقاوهة الفقرالراهٓة إلِ الىٍوض باألوضاع اإلجتهاعٓة وتحسٓف هستٓو

IV-3-4  ولقد سجمت الفترة الهىقضٓة عدٓد الىقائص عمِ هستوى الىجاعة والهردودٓة لهختمؼ
 : البراهج والتدخالت االجتهاعٓة والذي ٓتجمِ خاصة هف خالؿ 

 ا لمتىسٓؽ بٓف هختمؼ الهتدخمٓف فتقاٌر  .تعدد وتشتت البراهج ذات الطابع االجتهاعْ وا 
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  (هحدودةسهٓة،اجراءات هساعدات ذات صبغة هو )هعالجة جزئٓة ولهدة قصٓرة. 

 وتداخؿ األدوار  توظٓفٍا لغآات سٓاسٓةو  سٓاسات هوجٍة بصفة هتعهدة لتجهٓع بؤر التوتر
 .بٓف الٍٓاكؿ والقطاعات

  عدـ توخْ أسالٓب )وتجاوزات الكمْ لمهجتهع الهدىْ هها أّدى إلِ اىزالقات شبً الغٓاب
بٍاوعدـ الحوكهة الرشٓدة عىد تىفٓذ ٌذي البراهج  ىحو هستحقٍٓا الذٓف ٓستجٓبوف  تصٓو

 ....(لهقآٓس االىتفاع
 عوض أف تغذي قٓـ ( لهدة قصٓرة)تجاي ٌذي البراهج واإلجراءات  ترسٓخ التبعٓة الههىٍجة

ؿ عمِ الذات   (.الىظاـ السٓاسْ)لخدهة القائهٓف عمٍٓا  وتوظٓفٍا االعتهاد والتعٓو

IV-3-5 ِالرغـ هف أف التشغٓؿ ٓعتبر األداة الهثمِ لإلىدهاج فْ الدورة اإلقتصادٓة  وعم
ة لألفراد والهجهوعات وألٓة  والوسٓمة األىجع لتحسٓف الظروؼ الهادٓة والهعىٓو

 هقاوهة الفقر إال أف تأثٓر االعتهادات الهخصصة لبراهج التشغٓؿ عمِلاألساسٓة 
 .هف البطالة كاف هحدودا غرار الصىدوؽ الوطىْ لمتشغٓؿ فْ الحدّ 

IV-3-6  ّف فْ أشغاؿ ذات هصمحة عاهة لمتشغٓؿ”آلٓة  كها أف عف ٌدفٍا حادت “ التكٓو
ف، لتصبح آلٓة لمتخفٓؼ هف الضغط  و التكٓو هف قبؿ  الهسمطاألصمْ واألساسْ ٌو

 .طالبْ الشغؿ

IV-3-7  وبحكـ ضعؼ “ التربص ضهف الجهعٓات”أف برىاهج كذلؾ أثبتت التجربة ولقد
هواردي الهالٓة، تـ استعهالً فْ أغمب الحاالت و  اتْ هف حٓث أدائًالىسٓج الجهعٓ

 . لتهكٓف الهىتفعٓف هف هىحة دوف أف ٓكوف لٍـ ىشاط فعمْ

IV-3-8  األٌهٓة القصوى التْ فْ ٌذا اإلطار بالذات، وفْ ٌذا الهىعرج الحاسـ، تتأّكد و
وضرورة تكتسٍٓا هسألة الحوكهة الرشٓدة واإلستغالؿ األهثؿ لإلهكاىٓات الهتاحة 

إضفاء الىجاعة والهردودٓة عمِ السٓاسات والبراهج العهوهٓة لمىٍوض اإلجتهاعْ ال 
الت والهصآرؼ ذات الطابع اإلجتهاعْ  سٓها عبر إحكاـ التصرؼ فْ التحٓو

ا وسٓمة ة وتأهٓف استداهتٍا فْ ظّؿ  بآعتباٌر  الهستجداتهثمِ لتجسٓـ األٌداؼ التىهٓو
 .والوطىٓة عمِ حّد السواء التْ طرأت عمِ الساحة الدولٓة

IV-3-9  الت اإلجتهاعٓة فْ توىس خالؿ سىة حٓقّدر و  د ـ 13.037بحوالْ  2011جـ التحٓو
وبذلؾ  2000سىة  د ـ 5.182هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ، هقابؿ  %20أي ها ٓىاٌز 
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الت قد تضاعؼ بها ال ٓقؿ عف هرتٓف وىصؼ ها بٓف سىتْ  ٓكوف حجـ ٌذي التحٓو
 .2011و 2000

IV-3-11 ت الت خالؿ ٓو عّٓف التأكٓد فْ ىفس السٓاؽ عمِ اإلرتفاع الغٓر هسبوؽ لٍذي التحٓو
، أي بٓزادة 2012سىة  د ـ 16.842السىة الحالٓة إذ أّىً هف الهىتظر أف ٓبمغ حجهٍا 

الت  2011هقارىة هع سىة  %29.2تقدر ىسبتٍا بحوالْ  وبذلؾ تهثؿ جهمة التحٓو
 .هف الىاتج الهحمْ اإلجهالْ %24ال ٓقؿ عف  اإلجتهاعٓة الهبرهجة لمسىة الجآرة ها

IV-3-11  اء ؿ اإلجتهاعْ لكؿ فرد بٌز دٓىار فْ السىة  1561وعمِ ٌذا األساس، ٓقّدر التحٓو
و ها ٓعىْ أف كؿ أسرة توىسٓة تىتفع شٍٓرا  بدخؿ  -عالوة عمِ دخمٍا الهباشر–ٌو

و هبمغ ٓفوؽ األجر األدىِ الهضهوف بأكثر هف  531إضافْ بهعّدؿ ٓىاٌز  دٓىار ٌو
 .هّرة وىصؼ

IV-3-12  ْالت حسب التدخالت كأت  :وتتوّزع ٌذي التحٓو

 2000 2012 

المبمغ  % (د ـ)المبمغ  
 % (د ـ)

ف  27.4 4607.2 35.0 1816 تربٓة وتعمٓـ وتكٓو

 7.4 1253.4 11.0 570 صحة عهوهٓة

 7.7 1303.2 6.7 345 ...(ثقافة ،إجتهاعٓة، شبابشؤوف )هصآرؼ إجتهاعٓة أخرى 

 19.0 3208.0 5.0 257 أعباء التعٓوض

ة)صىادٓؽ الدعـ والهساىدة   5.1 849.0 14.8 771 ...(عائالت هعوزة، براهج جٍٓو

 33.4 5621.3 27.5 1423 هىافع إجتهاعٓة

 100 1684251 100 5182 المجموع

IV-3-13 الت اإلجتهاعٓة كها أّىً هف البدٍْٓ أف تساٌـ ، بحكـ حجـ اإلعتهادات التحٓو
فْ تحسٓف ظروؼ العٓش هثمها ٓتجّمِ ذلؾ بالخصوص هف خالؿ الهرصودة، 

إلِ  2009دٓىار سىة  5652.1باألسعار الجآرة هف  اإلرتقاء بهعّدؿ الدخؿ الفردي
لِ  2010دٓىار سىة  6054.1 عمِ أىً هف الهىتظر أف  2011دٓىار سىة  6127.4وا 
 .دٓىار فْ هوفِ السىة الحالٓة 6596.7حدود إلِ ى ٌذا الدخؿ ٓتعد

IV-3-14  إال أّف الهتأهؿ فْ الوضع الذي آلت إلًٓ البالد فْ الفترات األخٓرة ٓتجّمِ لً بوضوح
ة إلِ تحقٓؽ الرفاي والعدالة اإلجتهاعٓة  عدـ توفؽ اإلستراتٓجٓات والسٓاسات التىهٓو
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لِ إتساع الفوارؽ األ بؿ، عمِ العكس هف ذلؾ، أدت إلِ ترّدي وضاع الهعٓشٓة وا 
هثمها ٓتبٓف ذلؾ بالخصوص هف خالؿ هعدالت الفقر التْ تبقِ هرتفعة هثمها ٓبرزي 

 . 2010الهسح الوطىْ حوؿ اإلىفاؽ واإلستٍالؾ وهستوى عٓش األسر لسىة 

IV-3-ii  نتائج المسح الوطني حوؿ اإلنفاؽ واالستيالؾ ومستوى عيش
 حوؿ نسب الفقر 0202األسر لسنة 

IV-3-15 مهسح الخهاسْ حوؿ اإلىفاؽ واالستٍالؾ وهستوى عٓش األولٓة ل أظٍرت الىتائج
ا لالستٍالؾ بىسبة  األسر خالؿ العشٓرة الهتراوحة ( باألسعار القارة) %2.9ىهوا سىٓو

ذ. 2010و 2000بٓف سىة  ا هقابؿ  2601بمغ هستوى اإلىفاؽ الجهمْ لمفرد  وا  دٓىارا سىٓو
 2010سىة  %15.5أف ىسبة الفقر بمغت  أبرزت ىتائج، فإف ال2000دٓىارا سىة  1424
عتبر الفرد فقٓرا حٓف ال ٓتجاوز . 2000 سىة %32.4و 2005سىة  %23.3 هقابؿ ٓو

دٓىارا لمفرد فْ الهدف الكبرى  1277بـهستوى استٍالكً السىوي خط الفقر الذي حّدد 
 .دٓىارا بالوسط غٓر البمدي 820هقابؿ 

IV-3-16  12و 2005سىة  %7.6هقابؿ  2010خالؿ سىة  %4.6كها بمغت ىسبة الفقر الهدقع% 
ا لمفرد بالهدف الكبرى هقابػؿ  757وحدد خط الفقر الهدقع بػ . 2000سىة  دٓىارا سىٓو
 .دٓىارا بالهىاطؽ غٓر البمدٓة 571

IV-3-17 عود اىخفا إلِ ىهو االستٍالؾ خالؿ تمؾ  2010و 2000ىسبة الفقر بٓف سىتْ  ضٓو
ترة وخاصة بالىسبة لمفئات ذات الدخؿ الهحدود التْ عرفت أكبر ىسبة ىهو سواء الف

 .باألسعار القارة أو باألسعار الجآرة

IV-3-18  كها أظٍرت ىتائج الهسح عمِ الهستوى الجٍوي أف اىخفاض ىسبة الفقر تـ بصفة
هتفاوتة بٓف الجٍات، حٓث لـ تشٍد الجٍات الداخمٓة ىفس وتٓرة االىخفاض التْ 

هؤشر )هؤشر قٓاس التفاوت االجتهاعْ  ورغـ تراجع. ا الهىاطؽ الساحمٓةشٍدتٍ
سىة  % 37.7هقابؿ  2010سىة  %35.8عمِ الهستوى الوطىْ حٓث قدر بػ ( جٓىْ
فإف هؤشر التفاوت بٓف الجٍات ٓبرز عهؽ الفجوة الحاصمة بٓف هختمؼ  2000

 .2000سىة  %16.7هقابؿ  % 18.2 ىسبة 2010جٍات البالد حٓث بمغ سىة 
IV-3-19  ّ103.6إلِ  2000سىة  %77.7هف  كها ٓؤّكد ارتفاع هؤشر االستقطاب الذي هر% 

 .ىهو الشعور باالىعزاؿ والتٍهٓش لدى سكاف الجٍات الهحروهة 2010سىة 
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IV-3-21  وتجدر اإلشارة إلِ أف ىتائج الهسح أبرزت أف السكاف العاطمٓف عف العهؿ وكذلؾ
ٌـ الفئة األكثر عرضة ( أو ال شْء ابتدائْ)ذوي الهستوى التعمٓهْ الهىخفض 
 . لالىزالؽ فْ دائرة الفقر والفقر الهدقع

 2010-2000تطور خط الفقر وخط الفقر الهدقع حسب الوسط 

 خط الفقر المدقع خط الفقر  
 2010 2005 2000 2010 2005 2000 الوسط

 757 615 534 1277 1038 902 هدف كبرى

 733 596 518 1158 941 818 هدف هتوسطة

 571 466 405 820 669 581 غٓر بمدي

 2010-2000 والجٍة الفقر الهدقع حسب الوسط ىسبةو  الفقر ىسبةتطور 

 نسبة الفقر المدقع نسبة الفقر 
2000 2005 2010 2000 2005 2010 

 456 756 1250 1555 2353 3254 تونس

 الوسط
 1.3 2.2 4.3 9.0 15.4 21.5 هدف كبرى

 2.9 6.5 10.5 14.0 22.1 32.5 هدف هتوسطة

 9.2 13.4 19.1 22.6 31.5 40.4 غٓر بمدي

 الجية
 1.1 2.3 4.3 9.1 14.6 21.0 توىس الكبرى

 1.8 5.4 10.5 10.3 21.6 32.1 الشهاؿ الشرقْ

 8.8 8.9 12.1 25.7 26.9 35.3 الشهاؿ الغربْ

 1.6 2.6 6.4 8.0 12.6 21.4 الوسط الشرقْ

 14.3 23.2 25.5 32.3 46.5 49.3 الوسط الغربْ

 4.9 9.6 17.5 17.9 29.0 44.3 الجىوب الشرقْ

 6.4 12.1 21.7 21.5 33.2 47.8 الجىوب الغربْ
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 2010-2000 تطّور ىسبة الفقر وىسبة الفقر الهدقع

 

 2010-2000 (هؤشر جٓىْ)تطور التفاوت االجتهاعْ 

 2000 2005 2010 

 35.8 37.7 37.5 مؤشر جيني

 103.2 93.6 77.7 االستقطاب

IV-3-iii المالمح الكبرى لمتوجيات المستقبمية لمقاومة الفقر  

IV-3-21  اىطالقا هف اإلشكالٓات الهطروحة وهف اإلستحقاقات التْ قاهت عمٍٓا الثورة سٓتكثؼ
العهؿ فْ آتجاي إقرار برىاهج عهمْ لردئ اإلخالالت وتجسٓـ تطمعات الهجهوعة 

ة األبعاد وواضحة الهعالـ تكّرس الهقاربة الوطىٓة وذلؾ فْ إطار خطة هتىاسق
التشاركٓة وتىخرط فٍٓا كؿ الٍٓاكؿ والكفاءات وهختمؼ هكوىات الهجتهع الهدىْ، 
هستىدة فْ ذلؾ إلِ قٓـ العدؿ واألهاىة فْ إدارة الشأف العاـ وهعتهدة عمِ هبادئ 

ف الهشروع الشفافٓة والحوكهة الرشٓدة وعمِ إرادة صادقة وعـز راسخ عمِ تثبٓت أركا
الهجتهعْ القائـ عمِ أٌداؼ الثورة والهجسـ لطهوحات كؿ الشرائح والفئات 

 .اإلجتهاعٓة دوف آستثىاء
IV-3-22  وتٍدؼ الخطة الوطىٓة الهرسوهة إلِ توخْ سٓاسة إجتهاعٓة عادلة وهتضاهىة

وشاهمة لكؿ الفئات والجٍات وذلؾ إىطالقا هف تشخٓص دقٓؽ لهدى تدٌور األوضاع 

4,6 

7,6 

12 

15,5 

23,3 

32,4 

2010 2005 2000 

 نسبة الفقر نسبة الفقر المدقع
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دراج اإلجتهاعٓة لمف ئات الهعوزة وال سٓها هىٍا تمؾ الهتواجدة بالهىاطؽ الداخمٓة وا 
ة  . إحتٓاجاتٍا الهادٓة والهعٓشٓة ضهف اإلٌتهاهات الرئٓسٓة لإلستراتٓجٓة التىهٓو

IV-3-23 وسٓرتكز العهؿ، فْ ٌذا اإلطار، فْ اتجاي: 

  بٍا ىحو العهؿ عمِ اإلرتقاء بالبراهج االجتهاعٓة إلِ هستوى الىجاعة الهرجوة وهٓزد تصٓو
هستحقٍٓا ال سٓها عبر هراجعة قائهة الهىتفعٓف بالبرىاهج الوطىْ لمعائالت الهعوزة البالغ 

 .د 100ألؼ هىتفع تسىد لٍـ هىحة شٍٓرة تقدر بػ 235عددٌـ حالٓا حوالْ 
 ألؼ هسكف اجتهاعْ  30عْ هف خالؿ اإلىطالؽ فْ بىاء حوالْ العىآة بالسكف اإلجتها

ؿ سعر الهسكف اإلجتهاعْ حتِ تتهكف الفئات  وتىفٓذ برىاهج لهساٌهة الدولة فْ تهٓو
 . هحدودة الدخؿ هف إقتىائً

  قطف بٍا  30إىجاز أشغاؿ تٍٓئة وتٍذٓب حّٓا شعبٓا هوّزعة عمِ هختمؼ والٓات الجهٍوٓرة ٓو
حّٓا  73إلِ جاىب إقرار برىاهج جدٓد ٓشهؿ تٍٓئة  د ـ 44ألؼ ساكف بكمفة تىاٌز  123

سىوات اىطالقا هف  4ٓتـ إىجازي عمِ قسطٓف لهدة  د ـ 267ألؼ ساكف بكمفة  430ٓقطىً 
 .2012سىة 

  التقمٓص التدٓرجْ فْ أشكاؿ التشغٓؿ الٍّش وتحسٓف األجور الدىٓا ضهف سٓاسة عاهة
ة والتشغٓؿ، إلِ جاىب تراعْ القدرات اله ة لمتىهٓة الجٍٓو الٓة العهوهٓة وتعطْ األولٓو

التحكـ فْ إرتفاع األسعار وال سٓها هىٍا أسعار الهواد األساسٓة بتشدٓد الهراقبة والتشجٓع 
عمِ ٓزادة اإلىتاج والقضاء عمِ التٍٓرب واإلحتكار والتحكـ فْ هسالؾ التوٓزع وتفعٓؿ 

ا  التعدٓمْ هف خالؿ الهخزوىات اإلستراتٓجٓة هع الهحافظة عمِ تدخؿ الدولة فْ إطار دوٌر
 .الدعـ

IV-3-24  أها فٓها ٓتعمؽ باإلجراءات الهبرهجة فْ هجاؿ تحسٓف الخدهات اإلجتهاعٓة
والصحٓة فتتهثؿ باألساس فْ تهكٓف ضعاؼ الحاؿ هف هجاىٓة الخدهة الصحٓة 

لهراكز الصحٓة وتقٓربٍا هف الهىتفعٓف واعتهاد هىظوهة إعالهٓة هتطورة لربط ا
بالهستشفٓات الجاهعٓة وتقٓرب خدهات اإلختصاص هف الهواطف بتوفٓر هستشفِ 

 . بكاهؿ االختصاصات فْ كؿ والٓة وذلؾ فْ إطار دعـ التوازف بٓف الجٍات
IV-3-25  وستشٍد الهىظوهة الصحٓة وقطاع الضهاف االجتهاعْ هف ىاحٓتٍا إدخاؿ جهمة هف

ر التشر  ٓعات الهىظهة لمقطاع وهراجعة األىظهة اإلصالحات تتعمؽ بالخصوص بتطٓو
عادة ٌٓكمة الوكالة  حداث وكالة وطىٓة لمهواد الصٓدالىٓة وا  األساسٓة لمسمؾ الطبْ وا 
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وبالتوازي ستتـ هراجعة الخارطة الصحٓة . الوطىٓة لمرقابة الصحٓة والبٓئٓة لمهىتجات
بٓف الجٍات  باعتهاد هقآٓس دقٓقة تأخذ بعٓف اإلعتبار حاجٓات السكاف والتوازف

والتكاهؿ بٓف القطاعٓف العهوهْ والخاص إلِ جاىب هتابعة الحسابات الوطىٓة 
مٍا  .لمصحة والقٓاـ بالدراسات الهعهقة حوؿ تطور الىفقات الصحٓة وطرؽ تهٓو

IV-3-26  ف بعىآة قصوى حٓث أفرزت ثورة  14وعمِ صعٓد آخر تحظِ براهج التشغٓؿ والتكٓو
الة خاصة فْ صفوؼ الشباب وحالة الٓأس هدى إحتداد ظاٌرة البط 2011جاىفْ 

ىطالقا هف تشخٓص دقٓؽ لٍذا الوضع ستتكثؼ . التْ تردى فٍٓا حاهمو الشٍائد وا 
ألؼ طالب شغؿ لمعهؿ بالقطاع  25الجٍود فْ ٌذا الهجاؿ ال سٓها عبر إىتداب 

ىجاز برىاهج إضافْ ٍٓدؼ إلِ إدهاج  2012العهوهْ سىة  آالؼ شاب وشابة  10وا 
ف"الشٍادات العمٓا بالوظٓفة العهوهٓة فْ صٓغة هف حاهمْ  ". شاب فْ طور التكٓو

ج لتوىس كوجٍة هتهّٓزة لألىشطة ذات القٓهة الهضافة العالٓة عمِ  كها سٓتـ الترٓو
غرار أىشطة ىقؿ الخدهات خارج بمد الهىشأ ال سٓها وأف الدراسات قد أبرزت أف ٌذا 

ا لفائدة حاهمْ أ 15القطاع ٓهكف أف ٓساٌـ فْ إحداث قرابة  لؼ هوطف شغؿ سىٓو
 . الشٍادات العمٓا

IV-3-27 بقِ تجسٓـ األٌداؼ الهرسوهة فْ هجاؿ التىهٓة البشٓرة والىٍوض اإلجتهاعْ إلِ  ٓو
ٓف إحكاـ التصرؼ فْ السٓاسات العهوهٓة فْ ٌذي الهٓادٓف وآىخراط  حّد بعٓد ٌر

لىٍج اإلصالحْ هختمؼ األطراؼ وهكوىات الهجتهع الهدىْ وثباتٍا وهثابرتٍا عمِ ا
لتوىس ها بعد الثورة حتِ ٓتسىِ بموغ الغآات الهىشودة ال سٓها فٓها ٓتعمؽ بتأهٓف 
الوقع اإلٓجابْ لٍذي السٓاسات والرفع هف ىجاعتٍا وتحسٓف هردودٓتٍا خاصة عف 
ب البراهج والتدخالت ىحو الفئات  طٓرؽ إحكاـ عهمٓة إىتقاء الهىتفعٓف وتصٓو

 :ع التركٓز فْ ذلؾ عمِ ثالث إتجاٌات أساسٓة الهستٍدفة دوف سواٌا، ه

فْ آتجاي تعٓزز ألٓات ذات العالقة بتىهٓة الهوارد البشٓرة عمِ غرار تمؾ الهتعمقة  ;أّوال 
ف الهٍىْ والصحة  .بالتربٓة والتعمٓـ العالْ والتكٓو

ة لمهعالجة اإلقتصادٓة والحموؿ الهستداهة والىشٓ ;ثانيا  ا فْ آتجاي إعطاء األولٓو طة بآعتباٌر
 .الوسٓمة الهثمِ إلعادة اإلدهاج والقطع هع أسباب الفقر واإلقصاء
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فْ آتجاي ترشٓد التدخالت والبراهج الخصوصٓة ال سٓها فٓها ٓتعمؽ بالصىدوؽ العاـ  ;ثالثا 
ض وىظاـ الهعالجة الهجاىٓة وبالتعٓرفة الهىخفظة والبرىاهج الوطىْ إلعاىة العائالت  لمتعٓو

 .الهعوزة

IV-3-28 ت ىّزؿ فْ ٌذا اإلطار بالذات الخٓار الحضاري الذي أقدهت عمًٓ توىس ها بعد ٓو
ة تقـو باألساس ( Inclusive)تشاركٓة وهدهجة  الثورة والقاضْ بآعتهاد هقاربة تىهٓو

عمِ التوفٓؽ بٓف هقتضٓات التىهٓة اإلقتصادٓة وهتطمبات التىهٓة البشٓرة والعدالة 
ٓرة تجعؿ هف الهعالجة اإلقتصادٓة اإلجتهاعٓة هعتهدة فْ ذلؾ عمِ ثواب ت جٌو

لظاٌرة الفقر الركف الرئٓسْ والهحوري هع إرساء شبكة لألهاف االجتهاعْ تكفؿ 
 .إلِ بوتقة الخصاصة والحرهاف واإلقصاء االرتدادالتوقْ هف االىعكاسات السمبٓة و 

 ;المعالجة االقتصادية النشيطة ال سيما عبر 

  حداث هوارد  .الرزؽ والتقمٓص، بالتالْ، هف ىسب البطالةدفع التشغٓؿ وا 
 التقمٓص التدٓرجْ هف أشكاؿ التشغٓؿ الٍش وتحسٓف األجور الدىٓا. 
 ة وتعٓزز قدرات الجٍات عمِ تثهٓف طاقاتٍا وقدراتٍا الذاتٓة  .دفع التىهٓة الجٍٓو

 ْر هختمؼ أىهاط االقتصاد االجتهاعْ التضاهى  .تطٓو

 ٔلٓات الكفٓمة بترسٓخ هبادئ اإلعتهاد عمِ الذات وىبذ عقمٓة القٓاـ بهراجعة شاهمة لمبراهج وا
 .التواكؿ وآستىٍاض الطاقات الكاهىة

 ;إرساء شبكة لألماف اإلجتماعي خاصة عف طريؽ 

 توسٓع هظمة التغطٓة اإلجتهاعٓة لتشهؿ كؿ الفئات الهٍىٓة. 
 بٍا ىحو هستحقٍٓا الت اإلجتهاعٓة هع ضهاف تصٓو  .تدعٓـ الىفقات والتحٓو

 تكثٓؼ الهساىدة واإلحاطة بالعائالت الهعوزة وذات اإلحتٓاجات الخصوصٓة. 

  رسـ سٓاسة ىقدٓة وهالٓة تكفؿ التحكـ فْ ىسب التضخـ وفْ آرتفاع األسعار هع هواصمة
 .دعـ الهواد األولٓة األساسٓة

  ات عٓش األسر الضعٓفة وتحسٓف أوضاعٍا الهعٓشٓة سكف إجتهاعْ، )اإلرتقاء بهستٓو
ر،هرافؽ أ  ..(..ساسٓة، هاء صالح لمشرب، تىٓو

 القضاء عمِ الفقر الهدقع والتقمٓص هف عدد السكاف الهعوٓزف. 
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IV-3-29  وهها ال شّؾ فًٓ أف الهقاربة الجدٓدة لهسألة الفقر تقتضْ بالضرورة إدخاؿ إصالح
جذري وعهٓؽ ال فقط عمِ أسالٓب التصرؼ فْ هختمؼ هكوىات الهىظوهة العهوهٓة 

ؿ وكذلؾ عمِ صعٓد بمورة السٓاسات ذات العالقة وتىفٓذٌا لمىٍوض اإلجتهاعْ ب
ا وتقٓٓهٍا  .وهتابعة إىجاٌز

IV-3-31  كها أف اإلستغالؿ األهثؿ لإلهكاىٓات الهتاحة فْ ٌذي الهجاالت ٓفرض عمِ كؿ
ٓف إرساء قواعد  ا ٌر الهتدخمٓف التقٓد بهقتضٓات الحوكهة الرشٓدة التْ تبقِ بدوٌر

 . ضوعٓة وهدروسة لٍذا الغرضوآلٓات ىاجعة وضوابط وهعآٓر هو 
IV-3-31  ىدرج فْ ٌذا اإلطار بالذات التوجً الراهْ إلِ تدعٓـ الالهركٓزة وتعٓزز إستقاللٓة ٓو

ا األساسْ فْ وضع وتىفٓذ السٓاسات االجتهاعٓة فْ ىطاؽ  الجٍات وتثهٓف دوٌر
ة والهحمٓة ووفقا لصٓغ  ات الهركٓزة والجٍٓو تحدٓد أدوار هختمؼ األطراؼ والهستٓو

دٓة هضبوطة وشراكة هحددة بٓف القطاعٓف العهوهْ والخاص وكذلؾ هع الىسٓج تعاق
 .الجهعٓاتْ

IV-3-32  وهف هىطمؽ الحرص عمِ إضفاء التىاسؽ والتكاهؿ الهرجو عمِ البراهج وألٓات
ذات الطابع اإلجتهاعْ التْ ال زالت تتهّٓز بتشرذهٍا وعدـ الترابط بٓف هختمؼ 

ا وغآاتٍا وبآىعد اـ الىظرة اإلستراتٓجٓة الشاهمة ألبعادٌا وهراهٍٓا هكوىاتٍا وعىاصٌر
فإىً ٓتعٓف التأكٓد عمِ ضرورة دراسة إهكاىٓة إحداث ٌٓكؿ هوحد لقٓادة السٓاسات 
ا ضهف  العهوهٓة لهقاوهة الفقر ٓتولِ السٍر عمِ تأهٓف إىدهاج التدخالت وآىصٍاٌر

 .األٌداؼ والتوجٍات الوطىٓة الهرسوهة فْ ٌذي الهجاالت
IV-3-33  هراجعة أسالٓب التصرؼ والٍٓكمة التىظٓهٓة لقٓادة وتىفٓذ  تجً العهؿ عمِٓكها

السٓاسات والبراهج العهوهٓة لمىٍوض اإلجتهاعْ ال سٓها عبر إرساء هىظوهة 
هستحدثة لمغرض، هتكاهمة األدوار والهٍاـ وهتىاسقة األبعاد والهراهْ وهتجاىسة 

 .العىاصر والهكوىات
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 ((دد  ــ))الجارية الجارية سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  11  جدوؿ عددجدوؿ عدد

 2009 2010 2011 2012 2013 

 78308,8 71318,8 65369,9 63522,3 58883,3 الىاتج الهحمْ بأسعار السوؽ

 43015,0 39000,2 35780,0 34240,3 28181,4 واردات الخٓرات والخدهات

 121323,8 110319,0 101149,9 97762,6 87064,7 هجهوع الهوارد واالستعهاالت

 13601,0 12478,7 11511,7 10315,2 9542,3 االستٍالؾ العهوهْ

 51732,7 47192,4 42846,9 39729,3 36381,3 االستٍالؾ الخاص

 65333,7 59671,1 54358,6 50044,5 45923,6 جهمة االستٍالؾ 

ف رأس الهاؿ الثابت   17704,0 15986,6 14083,9 15543,5 14189,1 تكٓو

 916,1 807,5 1677,4 1299,8 477,6 تغٓر الهخزوف

 83953,8 76465,3 70119,9 66887,9 60590,2 الطمب الداخمْ

 37370,0 33853,7 31030,0 30874,7 26474,5 صادرات الخٓرات والخدهات
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 ((%%))الجارية الجارية سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  22  جدوؿ عددجدوؿ عدد  

 2009 2010 2011 2012 2013 

 9,8 9,1 2,9 7,9 6,5 الىاتج الهحمْ بأسعار السوؽ

 10,3 9,0 4,5 21,5 13,1- والخدهاتواردات الخٓرات 

 10,0 9,1 3,5 12,3 0,7- هجهوع الهوارد واالستعهاالت

 9,0 8,4 11,6 8,1 7,3 االستٍالؾ العهوهْ

 9,6 10,1 7,8 9,2 7,8 االستٍالؾ الخاص

 9,5 9,8 8,6 9,0 7,7 جهمة االستٍالؾ 

ف رأس الهاؿ الثابت   10,8 13,4 9,4- 9,5 9,1 تكٓو

 9,8 9,0 4,8 10,4 6,4 الداخمْالطمب 

 10,4 9,1 0,5 16,6 13,9- صادرات الخٓرات والخدهات



  الممحؽ اإلحصائي  وزارة التنمية الجيوية والتخطيطوزارة التنمية الجيوية والتخطيط
 

315 

 ((%%))القارة القارة سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  33  جدوؿ عددجدوؿ عدد  

 2009 2010 2011 2012 2013 

 4,5 3,5 2,0- 3,1 3,1 الىاتج الهحمْ بأسعار السوؽ

 6,6 5,3 2,3- 17,5 7,2- واردات الخٓرات والخدهات

 5,2 4,2 2,1- 7,7 0,7- هجهوع الهوارد واالستعهاالت

 4,5 4,2 6,3 4,4 4,2 االستٍالؾ العهوهْ

 4,6 4,4 4,2 4,5 4,0 االستٍالؾ الخاص

 4,6 4,4 4,6 4,5 4,0 جهمة االستٍالؾ 

ف رأس الهاؿ الثابت   6,8 8,0 12,6- 5,5 4,6 تكٓو

 4,8 4,3 1,1- 5,6 3,0 الطمب الداخمْ

 6,1 3,9 4,3- 12,6 7,6- صادرات الخٓرات والخدهات
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   الجاريةالجارية  ررباألسعاباألسعا  التمويؿ الخارجيالتمويؿ الخارجيو و االدخار االدخار   ;;  44جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 2009 2010 2011 2012 2013 

 78307,8 71319,2 65369,9 63522,3 58883,3 الىاتج الهحمْ بأسعار السوؽ

 3490,0- 3540,0- 3159,0- 3052,6- 3021,2- صافِ الهداخٓؿ هف الخارج

 74817,8 67779,2 62210,9 60469,7 55862,1 الىاتج القوهْ اإلجهالْ

الت الجآرة  3810,0 3379,0 3162,5 3405,7 3116,4 صافِ التحٓو

 78627,8 71158,2 65373,4 63875,4 58978,5 الدخؿ الوطىْ الهتاح اإلجهالْ

 65333,7 59671,1 54358,6 50044,5 45923,6 جهمة االستٍالؾ 

 13294,1 11487,0 11014,8 13830,9 13055,0 االدخار القوهْ

 16,9 16,1 16,8 21,7 22,1 )%(الىسبة هف الدخؿ الهتاح 

ف رأس الهاؿ الثابت   17704,0 15976,6 14083,9 15543,5 14189,1 تكٓو

 22,6 22,4 21,5 24,5 24,1 )%( الىسبة هف الىاتج الهحمِ اإلجهالْ

 915,1 817,9 1677,4 1299,8 477,6 تغٓٓر الهخزوف

 5325,0- 5307,5- 4746,5- 3012,5- 1611,7- العجز الجاري

 6,8 7,4 7,3 4,7 2,7 )%(الىسبة هف الىاتج الهحمِ اإلجهالْ 

الت رؤوس األهواؿ  424,5 612,2 217,5 117,9 222,1 حصٓمة تحٓو

ؿ القوهٓة  21844,1 20569,2 16715,4 19018,3 18835,9 حاجٓات التهٓو

 27,8 28,9 25,6 29,8 31,9 )%(ىسبة الحاجٓات هف الدخؿ الهتاح 

ف رأس الهاؿ   123,4 128,7 118,7 122,4 132,7 )%(ىسبة الحاجٓات هف تكٓو
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   باألسعار الجاريةباألسعار الجارية  الفرديالفردي  واالستيالؾواالستيالؾالدخؿ الدخؿ   ;;  55  عددعددجدوؿ جدوؿ   

 2009 2010 2011 2012 2013 

 78307,8 71319,2 65369,9 63522,3 58883,3 (د ـ)الىاتج الهحمْ اإلجهالْ 

 3490,0- 3540,0- 3159,0- 3052,6- 3021,2- (د ـ)هداخٓؿ العواهؿ الصافٓة 

 74817,8 67779,2 62210,9 60469,7 55862,1 (د ـ)الدخؿ الوطىْ 

الت الجآرة   3810,0 3379,0 3162,5 3405,7 3116,4 (د ـ)حصٓمة التحٓو

 78627,8 71158,2 65373,4 63875,4 58978,5 الهتاحالدخؿ الوطىْ اإلجهالْ 

 10788 10787 10669 10550,8 10434,8 (باأللؼ)السكاف 

 6935,3 6283,4 5831,0 5731,3 5353,4 (د)الىاتج الوطىْ حسب الفرد 

 7288,5 6596,7 6127,4 6054,1 5652,1 (د)الدخؿ الهتاح حسب الفرد 

      

 6056,1 5531,8 5095,0 4743,2 4401,0 (د)الفرد جهمة االستٍالؾ حسب 

 4795,4 4374,9 4016,0 3765,5 3486,5 (د)االستٍالؾ الخاص الفردي 
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 ((%%))باألسعار القارة باألسعار القارة القيمة المضافة لمقطاعات والناتج المحمي اإلجمالي القيمة المضافة لمقطاعات والناتج المحمي اإلجمالي   ;;  66جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 2009 2010 2011 2012 2013 

 3,1 4,1 9,5 9,3- 9,2 الفالحة والصيد البحري

 4,3 0,1- 3,6- 4,3 1,5- الصناعات المعممية

 4,1 4,5 0,5 4,7 4,2 الصىاعات الفالحٓة والغذائٓة 

 5,0 2,0 3,4- 3,4 1,8 والبمورهواد البىاء والخزؼ  

 5,0 2,0- 4,0 24,2 2,6- الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة 

 2,2 1,6 5,9 66,5- 6,4- تكٓرر الىفط 

 8,0 4,0 39,8- 6,5 3,4 الصىاعات الكٓهٓائٓة 

 2,0 4,0- 0,9- 4,8 7,4- صىاعات الىسٓج والهالبس والجمد 

 1,4 0,5 1,7- 1,6 2,5 عة التبغصىا 

 4,0 2,0 2,5 3,9 0,6 صىاعات هختمفة 

 4,4 1,0- 4,4- 4,2 2,5- (الصناعات المعممية غير الصناعات الفالحية والغذائية)

 4,3 6,5 12,1- 5,4 1,0 الصناعات غير المعممية 

 9,7 61,8 63,1- 10,8 3,3- الهىاجـ 

 2,8 2,8 19,5- 6,9 0,5 الهحروقات 

 5,0 3,0 3,2 2,0 1,9- الكٍرباء 

 4,0 3,0 3,0 5,9 1,9 الهاء 

 5,5 3,0 3,0 3,6 3,8 البىاء واألشغاؿ العاهة 

 4,8 4,1 3,1- 4,2 3,6 الخدمات

 3,0 0,1- 0,2- 2,6 3,0 التجارة 

 3,5 5,0 15,8- 3,3 1,6 الىقؿ 

 10,0 10,0 12,5 13,5 16,1 الهواصالت 

 4,5 8,0 21,3- 3,8 0,7- الىزؿ والهقاٌْ والهطاعـ 

 4,5 3,5 3,5 5,9 3,9 هؤسسات هالٓة 

 3,5 3,0 3,0 3,3 2,8 إصالح وصٓاىة 

ؽ   5,0 3,0 3,0 2,1 3,0 خدهات أخرى لمتسٓو

 4,0 4,0 5,0 5,6 6,5 إىتاج خدهات الوساطة الهالٓة غٓر الهحتسبة 

 4,5 3,6 3,6- 2,9 2,5 جممة أنشطة التسويؽ

 5,0 4,0 5,5 4,5 5,1 جممة األنشطة غير المسوقة

 5,0 4,0 5,5 4,6 5,2 اإلدارة العهوهٓة 

 7,0 6,0 5,0 1,4 1,4 الجهعٓات 

 4,0 4,0 5,0 2,0 2,7 أعهاؿ هىزلٓة 

 4,6 3,7 2,0- 3,1 2,9 الناتج المحمي بتكاليؼ العوامؿ

 4,0 2,0 1,8- 2,1 5,7 األداءات غٓر الهباشرة بعد طرح الهىح

 4,5 3,5 2,0- 3,1 3,1 الناتج المحمي بأسعار السوؽ
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 ((دد  ــ))باألسعار الجارية باألسعار الجارية   القيمة المضافة لمقطاعات والناتج المحمي اإلجماليالقيمة المضافة لمقطاعات والناتج المحمي اإلجمالي; ;   77  جدوؿ عددجدوؿ عدد  

 2009 2010 2011 2012 2013 

 6277,8 5832,4 5351,2 4654,2 4868,6 الفالحة والصيد البحري

 12553,0 11458,5 10926,3 10736,2 9877,2 الصناعات المعممية

 2138,9 1988,7 1839,4 1766,5 1620,8 الصىاعات الفالحٓة والغذائٓة 

 1135,8 1010,5 924,1 898,3 828,2 صىاعات هواد البىاء والخزؼ والبمور 

 4382,9 3966,0 3828,7 3522,9 2512,4 الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة 

 17,4 14,8 10,7 6,5 747,3 تكٓرر الىفط 

 1022,4 893,9 868,2 1286,6 1125,9 الصىاعات الكٓهٓائٓة 

 2432,1 2275,2 2240,1 2120,5 1970,2 صىاعات الىسٓج والهالبس والجمد 

 105,9 99,4 93,2 87,6 81,4 عة التبغصىا 

 1317,5 1210,0 1121,8 1047,3 991,1 صىاعات هختمفة 

 10414,1 9469,8 9086,9 8969,7 8256,4  (الفالحية والغذائية الصناعات المعممية غيرالصناعات)

 10138,3 9149,7 8008,7 7417,2 6407,7 الصناعات غير المعممية

 746,9 621,7 495,2 521,2 425,7 الهىاجـ 

 4951,9 4550,5 3872,9 3456,2 2719,2 الهحروقات 

 812,9 733,1 674,4 616,5 564,3 الكٍرباء 

 250,2 226,6 206,8 196,9 175,9 الهاء 

 3376,4 3017,8 2759,4 2626,5 2522,6 البىاء واألشغاؿ العاهة 

 32061,7 29139,9 26563,0 26832,1 24449,9 الخدمات

 5800,6 5381,4 5067,6 5067,6 4672,8 التجارة 

 5434,4 5027,0 4555,3 5254,5 4785,2 الىقؿ 

 4139,5 3637,5 3176,6 2863,7 2546,0 الهواصالت 

 3291,5 3033,0 2697,7 3204,2 2934,3 الىزؿ والهقاٌْ والهطاعـ 

 2809,2 2561,5 2354,8 2272,9 2087,8 هؤسسات هالٓة 

 285,0 259,6 240,0 230,7 211,1 إصالح وصٓاىة 

ؽخدهات أخرى    10301,5 9239,9 8471,0 7938,5 7212,6 لمتسٓو

 1158,8 1082,9 1011,9 940,2 864,9 (-)إىتاج خدهات االوساطة الهالٓة غٓر الهحتسبة  

 59871,9 54497,7 49837,3 48699,6 44738,4 جممة أنشطة التسويؽ

 12579,6 11509,1 10619,2 9727,6 8987,1 جممة األنشطة غير المسوقة

 12241,2 11199,2 10334,4 9464,4 8742,2 اإلدارة العهوهٓة 

 89,3 80,2 72,6 67,1 63,4 الجهعٓات 

 249,1 229,8 212,3 196,1 181,5 أعهاؿ هىزلٓة 

 72451,5 66006,9 60456,5 58427,2 53725,5 الىاتج الهحمْ بتكالٓؼ العواهؿ

 5856,3 5312,3 4913,3 5095,1 5157,8 األداءات غٓر الهباشرة بعد طرح الهىح

 78307,8 71319,2 65369,9 63522,3 58883,3 الناتج المحمي بأسعار السوؽ

 9,8 9,1 2,9 7,9 6,5 )%(الٓزادة  
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  ((دد  ــ))  سب القطاعاتسب القطاعاتحح  تتببرأس الماؿ اإلجمالي الثارأس الماؿ اإلجمالي الثا  تكويفتكويف  ;;  88جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 2009 2010 2011 2012 2013 

 1370,0 1297,0 1058,0 1034,8 977,0 والصٓد البحري الفالحة

 2290,0 2017,0 2008,0 1838,5 1419,8 الهعهمٓة الصىاعات

 425,0 385,0 340,0 307,0 288,0 الفالحٓة والغذائٓة الصىاعات

 15,0 12,0 10,0 10,0 12,0 عة التبغصىا

 460,0 320,0 630,0 300,0 250,0 والبمور الخزؼهواد البىاء و  صىاعات

 410,0 360,0 300,0 321,5 310,0 الكٍربائٓةالهٓكاىٓكٓة و  الصىاعات

 80,0 80,0 70,0 130,0 39,8 تكٓرر الىفط 

 490,0 460,0 258,0 400,0 150,0 الكٓهٓائٓة الصىاعات

 190,0 200,0 200,0 220,0 225,0 والجمد الهالبسالىسٓج و  صىاعات

 220,0 200,0 200,0 150,0 145,0 هختمفة صىاعات

 3924,0 3564,0 2595,6 3543,5 3537,3 غٓر الهعهمٓة الصىاعات

 144,0 142,5 67,6 145,2 139,0 الهىاجـ

 2100,0 2000,0 1366,0 2000,0 2260,2 الهحروقات

 1200,0 983,2 774,0 1051,0 804,0 الكٍرباء

 160,0 158,3 118,0 85,7 94,1 الهاء

 320,0 280,0 270,0 261,6 240,0 العاهةواألشغاؿ  البىاء

 9020,0 8098,6 7422,3 8082,4 6905,0 الخدهات

 60,0 48,6 42,3 31,0 32,7 إصالح وصٓاىة

 2700,0 2330,0 1700,0 2121,4 2050,0 الىقؿ

 880,0 720,0 720,0 900,0 800,0 الهواصالت

 400,0 380,0 360,0 470,0 380,0 الهطاعـوالهقاٌْ و  الىزؿ

 4980,0 4620,0 4600,0 4560,0 3642,3 وخدهات أخرى التجارة

 200,0 200,0 200,0 198,0 178,7 هؤسسات هالٓة

 310,0 310,0 300,0 301,0 250,5 التجارة

 4470,0 4110,0 4100,0 4061,0 3213,1 خدهات أخرى

 1100,0 1000,0 1000,0 1044,3 1350,0 الجهاعٓة التجٍٓزات

ف رأس الهاؿ  جهمة  17704,0 15976,6 14083,9 15543,5 14189,1 الثابتتكٓو
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  ((%%))  سب القطاعاتسب القطاعاتحح  تتببرأس الماؿ اإلجمالي الثارأس الماؿ اإلجمالي الثا  تكويفتكويف  ;;  99جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 2009 2010 2011 2012 2013 

 5,6 22,6 2,2 5,9 5,9 والصٓد البحري الفالحة

 13,5 0,4 9,2 29,5 4,5- الهعهمٓة الصىاعات

 10,4 13,2 10,7 6,6 6,7 الفالحٓة والغذائٓة الصىاعات

 25,0 20,0 0,0 16,7- 20,0 عة التبغصىا

 43,8 49,2- 110,0 20,0 16,3- والبمور الخزؼهواد البىاء و  صىاعات

 13,9 20,0 6,7- 3,7 2,5- الكٍربائٓةالهٓكاىٓكٓة و  الصىاعات

 0,0 14,3 46,2- 226,4 0,4- تكٓرر الىفط 

 6,5 78,3 35,5- 166,7 11,1 الكٓهٓائٓة الصىاعات

 5,0- 0,0 9,1- 2,2- 18,2- والجمد الهالبسالىسٓج و  صىاعات

 10,0 0,0 33,3 3,4 3,6 هختمفة صىاعات

 10,1 37,3 26,8- 0,2 7,6 غٓر الهعهمٓة الصىاعات

 1,1 110,8 53,4- 4,5 40,1 الهىاجـ

 5,0 46,4 31,7- 11,5- 9,9- الهحروقات

 22,1 27,0 26,4- 30,7 123,0 الكٍرباء

 1,1 34,2 37,7 8,9- 0,4- الهاء

 14,3 3,7 3,2 9,0 6,7 العاهةواألشغاؿ  البىاء

 11,4 9,1 8,2- 17,1 13,4 الخدهات

 23,5 14,9 36,5 5,1- 4,4 إصالح وصٓاىة

 15,9 37,1 19,9- 3,5 13,9 الىقؿ

 22,2 0,0 20,0- 12,5 8,1 الهواصالت

 5,3 5,6 23,4- 23,7 7,8 الهطاعـوالهقاٌْ و  الىزؿ

 7,8 0,4 0,9 25,2 15,1 وخدهات أخرى التجارة

 0,0 0,0 1,0 10,8 4,4 هؤسسات هالٓة

 0,0 3,3 0,3- 20,1 4,4 التجارة

 8,8 0,2 1,0 26,4 16,7 خدهات أخرى

 0,0 23,5 56,1 13,9 13,0 هىٍا السكف 

 10,0 0,0 4,2- 22,6- 11,0 الجهاعٓة التجٍٓزات

ف رأس الهاؿ  جهمة  10,8 13,4 9,4- 9,5 9,1 الثابتتكٓو
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 ((دد  ــ))  العمميات مع الخارجالعمميات مع الخارج  حسابحساب  ;;  1100عدد عدد   جدوؿجدوؿ  

 2009 2010 2011 2012 2013 

 43015,0 39000,2 35780,0 34240,3 28181,4 واردات الخٓرات والخدهات 

 37370,0 33853,7 31030,0 30874,7 26474,5 صادرات الخٓرات والخدهات 

 5645,0- 5146,5- 4750,0- 3365,6- 1706,9- حصٓمة الخٓرات والخدهات 

 3940,0 3920,0 3579,0 3567,5 3383,8 الهوارد 

 450,0 380,0 420,0 514,9 362,6 االستعهاالت 

الت الهداخٓؿ  3490,0- 3540,0- 3159,0- 3052,6- 3021,2- تحٓو

 47405,0 43360,2 39916,5 38163,4 31911,8 الهوارد 

 42080,0 38052,7 35170,0 35150,9 30300,1 االستعهاالت 

 5325,0- 5307,5- 4746,5- 3012,5- 1611,7- العجز الجاري

ؿ رأس الهاؿ  424,5 612,2 217,5 117,9 222,1 تحٓو

     18,0 11,9 4,8 الهوارد 

 424,5 612,2 235,5 129,8 226,9 االستعهاالت 

ؿ  4900,5- 4695,3- 4529,0- 2894,6- 1389,6- الحاجٓات والقدرة عمْ التهٓو

      العهمٓات هع الخارج

 2925,0 2974,7 3345,1 2448,6 1964,9 الهوارد

 2550,0 2659,7 2843,7 2433,7 2312,5 تسدٓد أصؿ الدٓف 

 400,0 420,0 1124,2 555,1 425,9 هساٌهات 

 25,0- 105,0- 622,8- 540,2- 773,5- قروض قصٓرة األهد وتعدٓالت

 8125,5 8470,0 5483,1 5069,5 5558,8 االستعهاالت 

 3000,0 2400,0 1711,3 2428,2 2365,7 هساٌهات 

 3399,0 2900,0 3104,0 1600,0 2583,2 قروض عهوهٓة

 1726,5 3170,0 667,8 1041,3 609,9 قروض خاصة

 5200,5 5495,3 2138,0 2620,9 3593,9 حصٓمة العهمٓات الهالٓة

 300,0 800,0 2391,0- 273,7- 2204,3 الحصٓمة العاهة
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  ((دد  ــ))  الدولةالدولةميزانية ميزانية   ونفقاتونفقاتموارد موارد   ;;العموميةالعمومية  الماليةالمالية  ;;  1111جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 
2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 ق َ د

2012 

 ِحُٓ

2013 

 ق َ

 16650.0 15170.0 14566.0 13667.8 12698.7 11685.1 11330.9 الجبائٓة الهداخٓؿ

 21.2 21.3 21.0 20.9 20.0 19.8 20.5 الىسبة هف الىاتج

 3325.0 4570.0 5078 2952.2 2123.8 2076.8 2383.3 غٓر الجبائٓة الهداخٓؿ

 700.0 1805.0 1600.0 590.5 54.1 177.6 338.4 التخصٓص والٍبات: هىٍا

        

 19975.0 19740.0 19644.0 16620.0 14822.5 13761.9 13714.2 والٍبات الذاتٓةالهوارد  جهمة

 6817.0 5811.0 5757.0 4095.3 3085.3 3653.8 2354.2  والخٓزىة قتراضاال هوارد

 26792.0 25551.0 25401.0 20715.3 17907.7 17415.7 16068.4 الهٓزاىٓةهوارد  هجهوع        

 4220.0 4139.0 4089.0 3606.9 3616.1 3241.2 3276.6 الدٓف خدهة        

 1360.0 1300.0 1300.0 1190.1 1152.0 1180.1 1142.5 الفائدة

 2860.0 2839.0 2789.0 2416.8 2464.1 2061.1 2134.1  األصؿ

 16972.0 15723.0 14787.0 12470.5 10001.2 9365.0 9264.3  التصرؼ ىفقات

 9781.0 8847.0 8647.4 7679.4 6785.2 6298.7 5761.4 العهوهْ التأجٓر: هىٍا

 4200.0 4226.0 3208.0 2869.0 1500.0 1430.0 2036.0 الدعـ 

        

 5500.0 5514.0 6400.0 4726.6 4326.1 4013.7 3315.0  التىهٓة ىفقات

 26792.0 25551.0 25401.0 20715.3 17907.7 17415.7 16068.4 الهٓزاىٓةىفقات  هجهوع        

 4657.0 4697.0 4568.0 2269.0 675.3 1770.3 558.5  العجز        

 5.9 6.6 6.6 3.5 1.1 3.0 1.0 هف الىاتج  الىسبة
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  ((دد  ــ))  الماليالمالي  الجيازالجيازواستعماالت واستعماالت   مواردموارد  ;;  1122جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 2009 2010 2011 2012 2013 

 56670 51563 47459 43484 38761 (4ف)الىقد بهفٍوهً األوسع  هجهوع

 56347 51271 47211 43268 38591 (3ف)النقد بمفيومو الواسع  مجموع

 53404 48593 44646 40854 36497 (2ف)الىقد بهفٍوهً الضٓؽ  هجهوع

 2943 2678 2565 2414 2094 (2ف-3ف) اقتراضات رقاعٓة وادخار هوظؼ

 323 292 248 216 170 (3ف-4ف) الهكوىة

 18231 16692 15258 15303 13665 أخرى هوارد

      

 74901 68256 62717 58787 52426 االستعماالتمجموع = الموارد  مجموع

      

 6143 5843 5756 9078 9631 الهستحقات الصافٓة عمِ الخارج

 9468 8805 8049 6567 6735 الدولةالهستحقات الصافٓة عمِ 

 59290 53608 48912 43142 36060 لالقتصاد مساعداتال
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  مؤشرات ديمغرافيةمؤشرات ديمغرافية; ;   1133جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 2007 2008 2009 2010 2011 

 10669 10551 10434 10329 10225 (باأللؼ)عدد السكاف 

 1.20 1.20 1.20 1.19 1.18 ىسبة الىهو الطبٓعْ 

 17.9 17.8 17.7 17.7 17.4 ىسبة الوالدات 

 5.9 5.8 5.7 5.8 5.5 ىسبة الوفٓات 

 74.7 74.6 74.5 74.3 74.2 (بالسىة)هؤهؿ الحٓاة عىد الوالدة 

 2.04 2.05 2.05 2.06 2.04 هؤشر الخصوبة

      

  والتعميـ العالي والتكويف المينيوالتعميـ العالي والتكويف الميني  التربيةالتربيةالت الت مؤشرات في مجامؤشرات في مجا; ;   1144جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 2010 2011 2012 2013 

 85.0 83.0 80.0 77.5 (%)ىسبة االلتحاؽ بالسىة التحضٓٓرة 

     (باأللؼ)عدد التالهٓذ فْ القطاع العهوهْ 

 1026 1015 1003.0 1008.6 ابتدائْ -

 484.1 484.2 486.3 503.4 إعدادي -

 439.5 453.0 466.9 481.8 ثاىوي -

ف الهٍىْ الهقٓس    126.0 100.0 103.0 (باأللؼ)عدد الهتكوىٓف فْ الجٍاز الوطىْ لمتكٓو
  355.0 351.0 346.6 عدد الطمبة الىظاهٓٓف فْ القطاع العهوهْ 

  15.0 15.0 12.6 الىظاهٓٓف فْ القطاع الخاصعدد الطمبة 

  69.0 65.5 78.6 (بدوف اعتبار خٓرجْ الهرحمة الثالثة)عدد الهتحصمٓف عمِ شٍادات عمٓا 

  17.2 18.0 19.0 (%) ىسبة األهٓة
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 مجالي الصحة والتغطية االجتماعيةمجالي الصحة والتغطية االجتماعيةمؤشرات في مؤشرات في ; ; 1155جدوؿ عدد جدوؿ عدد 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 74.9 74.8 74.7 74.6 74.5 74.3 )بالسىة (الحٓاة عىد الوالدة هؤهؿ

 795 808 822 836 850 865 عدد السكاف لمطبٓب الواحد

 15.5 16 16.5 17.0 17.8 18.4 )والدة حٓة 1000لكؿ (ىسبة وفٓات األطفاؿ 

 97.5 97.2 96.8 96.4 96 95.4  (%)ىسبة الوالدات الهؤهىة صحٓا 

 19573 19391 19210 19030 18850 18771 ة فْ القطاع العهوهْعدد األسرّ 

 2102 2098 2094 2090 2085 2083 عدد هراكز الصحة األساسٓة

 *81.8 *81.5 81.3 78.9 77.5 74.8 (%) االجتهاعٓةالتغطٓة ىسبة 

  مجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافةمجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافةمؤشرات في مؤشرات في ; ;   1166جدوؿ عدد جدوؿ عدد 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 248 197 192 187 180 174 عدد الهالعب الهعشبة 

 196 170 161 159 155 138 عدد القاعات الٓراضٓة 

 135 130 123.7 129.4 124.2 121.4 (باأللؼ)عدد الهجآزف فْ الٓراضة الهدىٓة  

 336 316 313 310 307 304 عدد دور الشباب 

 238 223 218 217 209 205 عدد دور الثقافة 

 385 383 382 382 381 378 عدد الهكتبات العهوهٓة 

  الدخؿ والنيوض االجتماعي الدخؿ والنيوض االجتماعي مؤشرات في مجاؿ مؤشرات في مجاؿ ; ;   1177جدوؿ عدد جدوؿ عدد 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 6596.7 6127.4 6054.1 5652.1 5312 (بالدٓىار)هعدؿ دخؿ الفرد السىوي 

 277.6 246.3 235.0 225.1 217.8 (ساعة 40)األجر األدىِ الهضهوف لهختمؼ الهٍف 

 320.0 286.0 272.4 260.6 251.8 (ساعة 48)األجر األدىِ الهضهوف لهختمؼ الهٍف 

 11.608 9.000 8.380 8.019 7.749 األجر األدىِ الفالحْ الهضهوف

الت االجتهاعٓة   16842.1 12850 11550 10566 9846 (د ـ)التحٓو

الت والىفقات االجتهاعٓة هف الىاتج   24.1 20.1 19.6 19.1 19.1  (%)ىسبة التحٓو

 235000 185000 135000 125290 124124 عدد الهىتفعٓف ببرىاهج العائالت الهعوزة

 235000 195000 170000 165000 164775 عدد الهىتفعٓف ببطاقات العالج الهجاىْ

 578000 575900 557900 557600 550500 عدد الهىتفعٓف بالتعٓرفات الهىخفضة

  114 101 94 87 الجهعٓات الىاشطة فْ هجاؿ الىٍوض بالهعوقٓفعدد 

  237 233 231 228 عدد الفروع التابعة لمجهعٓات

  299 290 279 269 عدد هراكز التربٓة الهختصة لمهعوقٓف
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  التشغيؿالتشغيؿ; ;   1188جدوؿ عدد جدوؿ عدد   

 2007 2008 2009 2010 2011 
2012 

 (اٌثبٍٔاٌثالثٍ )

 - 3909.1 3769 3689 3604 3522 (سىة فها فوؽ 15( )باأللؼ)السكاف الىشٓطوف 

 - 47.8 46.9 46.5 46.2 45.8 (%)ىسبة الىشاط 

 - 25.7 24.8 24.8 24.7 24.5 إىاث -

 - 70.6 69.5 68.7 68.0 67.7 ذكور -

       (%)توٓزع السكاف الهشتغمٓف حسب القطاع 

 17.0 16.9 17.7 18.2 17.8 18.5 فالحة وصٓد بحري

 33.1 32.5 33.0 32.0 33.2 32.5 صىاعات هعهمٓة، هىاجـ، طاقة، بىاء وأشغاؿ عاّهة 

 49.8 50.3 49.3 49.8 49.0 49.0 تجارة وخدهات

       توٓزع السكاف الهشتغمٓف حسب الهستوى التعمٓهْ

 - 43.8 46.6 47.1 48.5 49.6 وها دوف  ابتدائْ

 - 38.7 37.2 37.3 36.7 36.2 وثاىويإعدادي 

 - 17.5 15.2 15.6 14.8 14.2 عالْ

       

 17.6 18.9 13.0 13.3 12.4 12.4 (%)( سىة فها فوؽ  15)ىسبة البطالة 
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 ((دد  ــ))الجارية الجارية سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  1199  عددعددجدوؿ جدوؿ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 118815,1 106539,2 95836,0 86354,1 78308,8 71318,8 65369,9 63522,3 58883,3 الىاتج الهحمْ بأسعار السوؽ

 66016,7 58838,4 52807,8 47574,6 43015,0 39000,2 35780,0 34240,3 28181,4 واردات الخٓرات والخدهات

 184831,9 165377,7 148643,8 133928,7 121323,8 110319,0 101149,9 97762,6 87064,7 هجهوع الهوارد واالستعهاالت

 19338,8 17676,3 16172,1 14824,0 13601,0 12478,7 11511,7 10315,2 9542,3 االستٍالؾ العهوهْ

 75406,7 68532,7 62342,4 56763,7 51732,7 47192,4 42846,9 39729,3 36381,3 الخاصاالستٍالؾ 

 94745,4 86209,0 78514,5 71587,7 65333,7 59671,1 54358,6 50044,5 45923,6 جهمة االستٍالؾ 

ف رأس الهاؿ الثابت   29695,0 25820,0 22510,0 19862,0 17704,0 15986,6 14083,9 15543,5 14189,1 تكٓو

 127,2 299,2 755,8 811,4 916,1 807,5 1677,4 1299,8 477,6 تغٓر الهخزوف

 124567,7 112328,2 101780,3 92261,2 83953,8 76465,3 70119,9 66887,9 60590,2 الطمب الداخمْ

 60264,2 53049,5 46863,5 41667,6 37370,0 33853,7 31030,0 30874,7 26474,5 صادرات الخٓرات والخدهات
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 ((%%))الجارية الجارية سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  2200  جدوؿ عددجدوؿ عدد

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 11,5 11,2 11,0 10,3 9,8 9,1 2,9 7,9 6,5 الىاتج الهحمْ بأسعار السوؽ

 12,2 11,4 11,0 10,6 10,3 9,0 4,5 21,5 13,1- واردات الخٓرات والخدهات

 11,8 11,3 11,0 10,4 10,0 9,1 3,5 12,3 0,7- هجهوع الهوارد واالستعهاالت

 9,4 9,3 9,1 9,0 9,0 8,4 11,6 8,1 7,3 االستٍالؾ العهوهْ

 10,0 9,9 9,8 9,7 9,6 10,1 7,8 9,2 7,8 االستٍالؾ الخاص

 9,9 9,8 9,7 9,6 9,5 9,8 8,6 9,0 7,7 جهمة االستٍالؾ 

ف رأس الهاؿ الثابت   15,0 14,7 13,3 12,2 10,8 13,4 9,4- 9,5 9,1 تكٓو

 10,9 10,4 10,3 9,9 9,8 9,0 4,8 10,4 6,4 الطمب الداخمْ

 13,6 13,2 12,5 11,5 10,4 9,1 0,5 16,6 13,9- صادرات الخٓرات والخدهات
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 ((%%))القارة القارة سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  2211  جدوؿ عددجدوؿ عدد

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 7,0 6,6 6,2 5,2 4,5 3,5 2,0- 3,1 3,1 الىاتج الهحمْ بأسعار السوؽ

 8,9 8,2 7,8 6,9 6,6 5,3 2,3- 17,5 7,2- واردات الخٓرات والخدهات

 7,7 7,2 6,8 5,8 5,2 4,2 2,1- 7,7 0,7- هجهوع الهوارد واالستعهاالت

 5,4 5,3 5,1 4,8 4,5 4,2 6,3 4,4 4,2 االستٍالؾ العهوهْ

 5,9 5,6 5,3 5,0 4,6 4,4 4,2 4,5 4,0 االستٍالؾ الخاص

 5,8 5,5 5,3 5,0 4,6 4,4 4,6 4,5 4,0 جهمة االستٍالؾ 

ف رأس الهاؿ الثابت   11,0 10,7 9,4 8,1 6,8 8,0 12,6- 5,5 4,6 تكٓو

 6,8 6,1 6,2 5,2 4,8 4,3 1,1- 5,6 3,0 الطمب الداخمْ

 9,8 9,4 8,1 7,2 6,1 3,9 4,3- 12,6 7,6- صادرات الخٓرات والخدهات
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   الجاريةالجارية  ررباألسعاباألسعا  التمويؿ الخارجيالتمويؿ الخارجيو و االدخار االدخار   ;;  2222جدوؿ عدد جدوؿ عدد 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 118815,1 106539,2 95836,0 86354,1 78307,8 71319,2 65369,9 63522,3 58883,3 الىاتج الهحمْ بأسعار السوؽ

 3230,0- 3340,0- 3370,0- 3380,0- 3490,0- 3540,0- 3159,0- 3052,6- 3021,2- صافِ الهداخٓؿ هف الخارج

 115585,1 103199,2 92466,0 82974,1 74817,8 67779,2 62210,9 60469,7 55862,1 الىاتج القوهْ اإلجهالْ

الت الجآرة  4580,0 4350,0 4270,0 4120,0 3810,0 3379,0 3162,5 3405,7 3116,4 صافِ التحٓو

 120165,1 107549,2 96736,0 87094,1 78627,8 71158,2 65373,4 63875,4 58978,5 الهتاح اإلجهالْالدخؿ الوطىْ 

 94745,4 86209,0 78514,5 71587,7 65333,7 59671,1 54358,6 50044,5 45923,6 جهمة االستٍالؾ 

 25419,7 21340,2 18221,5 15506,4 13294,1 11487,0 11014,8 13830,9 13055,0 االدخار القوهْ

 21,2 19,8 18,8 17,8 16,9 16,1 16,8 21,7 22,1 )%(الىسبة هف الدخؿ الهتاح 

ف رأس الهاؿ الثابت   29695,0 25820,0 22510,0 19862,0 17704,0 15976,6 14083,9 15543,5 14189,1 تكٓو

 25,0 24,2 23,5 23,0 22,6 22,4 21,5 24,5 24,1 )%( الىسبة هف الىاتج الهحمِ اإلجهالْ

 127,2 299,2 755,8 811,4 915,1 817,9 1677,4 1299,8 477,6 تغٓٓر الهخزوف

 4402,5- 4779,0- 5044,3- 5167,0- 5325,0- 5307,5- 4746,5- 3012,5- 1611,7- العجز الجاري

 3,7 4,5 5,3 6,0 6,8 7,4 7,3 4,7 2,7 )%(الىسبة هف الىاتج الهحمِ اإلجهالْ 

الت رؤوس األهواؿحصٓمة   200,0 246,5 246,0 320,6 424,5 612,2 217,5 117,9 222,1 تحٓو

ؿ القوهٓة  35562,2 31253,5 28191,8 25673,4 21844,1 20569,2 16715,4 19018,3 18835,9 حاجٓات التهٓو

 29,6 29,1 29,1 29,5 27,8 28,9 25,6 29,8 31,9 )%(ىسبة الحاجٓات هف الدخؿ الهتاح 

ف رأس الهاؿ   119,8 121,0 125,2 129,3 123,4 128,7 118,7 122,4 132,7 )%(ىسبة الحاجٓات هف تكٓو
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   باألسعار الجاريةباألسعار الجارية  الفرديالفردي  واالستيالؾواالستيالؾالدخؿ الدخؿ   ;;  2233  عددعددجدوؿ جدوؿ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 118815,1 106539,2 95836,0 86354,1 78307,8 71319,2 65369,9 63522,3 58883,3 (د ـ)الىاتج الهحمْ اإلجهالْ 

 3230,0- 3340,0- 3370,0- 3380,0- 3490,0- 3540,0- 3159,0- 3052,6- 3021,2- (د ـ)هداخٓؿ العواهؿ الصافٓة 

 115585,1 103199,2 92466,0 82974,1 74817,8 67779,2 62210,9 60469,7 55862,1 (د ـ)الدخؿ الوطىْ 

الت الجآرة   4580,0 4350,0 4270,0 4120,0 3810,0 3379,0 3162,5 3405,7 3116,4 (د ـ)حصٓمة التحٓو

 120165,1 107549,2 96736,0 87094,1 78627,8 71158,2 65373,4 63875,4 58978,5 الدخؿ الوطىْ اإلجهالْ الهتاح

 10791 10791 10790 10789 10788 10787 10669 10550,8 10434,8 (باأللؼ)السكاف 

 10711,3 9563,5 8569,6 7690,6 6935,3 6283,4 5831,0 5731,3 5353,4 (د)الىاتج الوطىْ حسب الفرد 

 11135,7 9966,6 8965,3 8072,5 7288,5 6596,7 6127,4 6054,1 5652,1 (د)الدخؿ الهتاح حسب الفرد 

          

 8780,0 7989,0 7276,6 6635,2 6056,1 5531,8 5095,0 4743,2 4401,0 (د)جهمة االستٍالؾ حسب الفرد 

 6987,9 6350,9 5777,8 5261,3 4795,4 4374,9 4016,0 3765,5 3486,5 (د)االستٍالؾ الخاص الفردي 
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 ((%%))باألسعار القارة باألسعار القارة القيمة المضافة لمقطاعات والناتج المحمي اإلجمالي القيمة المضافة لمقطاعات والناتج المحمي اإلجمالي   ;;  2244جدوؿ عدد جدوؿ عدد 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 4,1 4,0 4,0 3,5 3,1 4,1 9,5 9,3- 9,2 الفالحة والصيد البحري

 6,3 6,2 5,7 4,5 4,3 0,1- 3,6- 4,3 1,5- الصناعات المعممية

 4,8 4,7 4,5 4,2 4,1 4,5 0,5 4,7 4,2 الصىاعات الفالحٓة والغذائٓة 

 6,8 6,5 6,0 5,0 5,0 2,0 3,4- 3,4 1,8 هواد البىاء والخزؼ والبمور 

 8,5 8,5 8,5 6,0 5,0 2,0- 4,0 24,2 2,6- الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة 

 6,5 6,5 5,0 3,0 2,2 1,6 5,9 66,5- 6,4- تكٓرر الىفط 

 7,5 7,5 6,5 5,0 8,0 4,0 39,8- 6,5 3,4 الصىاعات الكٓهٓائٓة 

 2,0 2,0 1,5 1,5 2,0 4,0- 0,9- 4,8 7,4- صىاعات الىسٓج والهالبس والجمد 

 1,6 1,6 1,6 1,3 1,4 0,5 1,7- 1,6 2,5 عة التبغصىا 

 6,5 6,5 5,5 5,0 4,0 2,0 2,5 3,9 0,6 صىاعات هختمفة 

 6,6 6,5 6,0 4,6 4,4 1,0- 4,4- 4,2 2,5- (الصناعات المعممية غير الصناعات الفالحية والغذائية)

 5,9 5,7 5,5 5,3 4,3 6,5 12,1- 5,4 1,0 الصناعات غير المعممية 

 4,5 4,5 6,0 6,0 9,7 61,8 63,1- 10,8 3,3- الهىاجـ 

 5,0 5,0 5,0 5,0 2,8 2,8 19,5- 6,9 0,5 الهحروقات 

 7,2 7,0 6,5 6,0 5,0 3,0 3,2 2,0 1,9- الكٍرباء 

 6,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 5,9 1,9 الهاء 

 7,0 6,5 6,0 5,5 5,5 3,0 3,0 3,6 3,8 البىاء واألشغاؿ العاهة 

 7,9 7,4 7,0 5,6 4,8 4,1 3,1- 4,2 3,6 الخدمات

 8,0 7,2 7,0 4,0 3,0 0,1- 0,2- 2,6 3,0 التجارة 

 7,5 6,8 6,1 4,8 3,5 5,0 15,8- 3,3 1,6 الىقؿ 

 9,0 9,0 9,5 10,0 10,0 10,0 12,5 13,5 16,1 الهواصالت 

 7,6 6,8 6,2 5,0 4,5 8,0 21,3- 3,8 0,7- الىزؿ والهقاٌْ والهطاعـ 

 7,8 7,0 6,5 5,0 4,5 3,5 3,5 5,9 3,9 هؤسسات هالٓة 

 5,5 5,5 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,3 2,8 إصالح وصٓاىة 

ؽ   7,8 7,5 7,0 5,5 5,0 3,0 3,0 2,1 3,0 خدهات أخرى لمتسٓو

 6,5 6,0 5,5 5,0 4,0 4,0 5,0 5,6 6,5 إىتاج خدهات الوساطة الهالٓة غٓر الهحتسبة 

 6,9 6,5 6,2 5,1 4,5 3,6 3,6- 2,9 2,5 جممة أنشطة التسويؽ

 7,0 6,0 5,5 5,0 5,0 4,0 5,5 4,5 5,1 جممة األنشطة غير المسوقة

 7,0 6,0 5,5 5,0 5,0 4,0 5,5 4,6 5,2 اإلدارة العهوهٓة 

 9,0 8,0 7,5 7,0 7,0 6,0 5,0 1,4 1,4 الجهعٓات 

 7,0 6,0 5,5 5,0 4,0 4,0 5,0 2,0 2,7 أعهاؿ هىزلٓة 

 6,9 6,4 6,1 5,1 4,6 3,7 2,0- 3,1 2,9 الناتج المحمي بتكاليؼ العوامؿ

 8,7 8,3 7,8 6,6 4,0 2,0 1,8- 2,1 5,7 األداءات غٓر الهباشرة بعد طرح الهىح

 7,0 6,6 6,2 5,2 4,5 3,5 2,0- 3,1 3,1 الناتج المحمي بأسعار السوؽ
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 ((دد  ــ))باألسعار الجارية باألسعار الجارية   القيمة المضافة لمقطاعات والناتج المحمي اإلجماليالقيمة المضافة لمقطاعات والناتج المحمي اإلجمالي; ;   2255  جدوؿ عددجدوؿ عدد

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 8533,8 7905,2 7322,9 6770,4 6277,8 5832,4 5351,2 4654,2 4868,6 الفالحة والصيد البحري
 18292,2 16587,1 15044,3 13702,2 12553,0 11458,5 10926,3 10736,2 9877,2 الصناعات المعممية

 2898,7 2680,1 2480,5 2300,0 2138,9 1988,7 1839,4 1766,5 1620,8 الصىاعات الفالحٓة والغذائٓة 
 1764,4 1573,4 1407,0 1264,1 1135,8 1010,5 924,1 898,3 828,2 صىاعات هواد البىاء والخزؼ والبمور 
 7008,8 6211,3 5504,5 4878,1 4382,9 3966,0 3828,7 3522,9 2512,4 الصىاعات الهٓكاىٓكٓة والكٍربائٓة 
 25,2 22,7 20,5 18,8 17,4 14,8 10,7 6,5 747,3 تكٓرر الىفط 
 1538,2 1382,5 1236,6 1116,5 1022,4 893,9 868,2 1286,6 1125,9 الصىاعات الكٓهٓائٓة 
 2962,6 2819,9 2684,1 2567,4 2432,1 2275,2 2240,1 2120,5 1970,2 صىاعات الىسٓج والهالبس والجمد 
 129,8 123,4 117,4 111,6 105,9 99,4 93,2 87,6 81,4 عة التبغصىا 
 1964,6 1773,8 1593,8 1445,7 1317,5 1210,0 1121,8 1047,3 991,1 صىاعات هختمفة 

 15393,6 13907,0 12563,8 11402,2 10414,1 9469,8 9086,9 8969,7 8256,4  (الفالحية والغذائية المعممية غيرالصناعاتالصناعات )
 15195,8 13747,0 12421,5 11223,3 10138,3 9149,7 8008,7 7417,2 6407,7 الصناعات غير المعممية

 1188,7 1083,3 968,8 854,2 746,9 621,7 495,2 521,2 425,7 الهىاجـ 
 7068,6 6473,1 5927,7 5417,9 4951,9 4550,5 3872,9 3456,2 2719,2 الهحروقات 
 1249,2 1120,5 1006,9 904,8 812,9 733,1 674,4 616,5 564,3 الكٍرباء 
 359,2 325,8 295,6 270,7 250,2 226,6 206,8 196,9 175,9 الهاء 
 5330,2 4744,3 4222,5 3775,8 3376,4 3017,8 2759,4 2626,5 2522,6 البىاء واألشغاؿ العاهة 
 50390,1 44721,1 39848,9 35565,4 32061,7 29139,9 26563,0 26832,1 24449,9 الخدمات
 9389,4 8279,9 7321,1 6454,9 5800,6 5381,4 5067,6 5067,6 4672,8 التجارة 
 8155,1 7294,3 6567,2 5951,6 5434,4 5027,0 4555,3 5254,5 4785,2 الىقؿ 
 6164,4 5599,4 5086,2 4598,9 4139,5 3637,5 3176,6 2863,7 2546,0 الهواصالت 
 4840,1 4346,1 3931,8 3577,0 3291,5 3033,0 2697,7 3204,2 2934,3 الىزؿ والهقاٌْ والهطاعـ 
 4300,3 3835,7 3446,9 3097,2 2809,2 2561,5 2354,8 2272,9 2087,8 هؤسسات هالٓة 

 415,1 378,3 343,1 311,2 285,0 259,6 240,0 230,7 211,1 إصالح وصٓاىة 
ؽ   17125,8 14987,4 13152,6 11574,5 10301,5 9239,9 8471,0 7938,5 7212,6 خدهات أخرى لمتسٓو

 1609,0 1472,5 1353,9 1250,8 1158,8 1082,9 1011,9 940,2 864,9 (-)إىتاج خدهات االوساطة الهالٓة غٓر الهحتسبة  

 90803,0 81487,9 73283,7 66010,5 59871,9 54497,7 49837,3 48699,6 44738,4 جممة أنشطة التسويؽ

 18428,8 16590,4 15076,2 13738,7 12579,6 11509,1 10619,2 9727,6 8987,1 جممة األنشطة غير المسوقة

 17923,3 16137,5 14666,7 13367,4 12241,2 11199,2 10334,4 9464,4 8742,2 اإلدارة العهوهٓة 

 140,9 124,5 111,1 99,3 89,3 80,2 72,6 67,1 63,4 الجهعٓات 

 364,7 328,3 298,4 272,0 249,1 229,8 212,3 196,1 181,5 أعهاؿ هىزلٓة 

 109231,8 98078,3 88359,9 79749,2 72451,5 66006,9 60456,5 58427,2 53725,5 الىاتج الهحمْ بتكالٓؼ العواهؿ

 9583,3 8460,9 7476,1 6604,9 5856,3 5312,3 4913,3 5095,1 5157,8 األداءات غٓر الهباشرة بعد طرح الهىح

 118815,1 106539,2 95836,0 86354,1 78307,8 71319,2 65369,9 63522,3 58883,3 الناتج المحمي بأسعار السوؽ

 11,5 11,2 11,0 10,3 9,8 9,1 2,9 7,9 6,5 )%(الٓزادة  
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  ((دد  ــ))  سب القطاعاتسب القطاعاتحح  تتببرأس الماؿ اإلجمالي الثارأس الماؿ اإلجمالي الثا  تكويفتكويف  ;;  2266جدوؿ عدد جدوؿ عدد 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 1820,0 1690,0 1540,0 1420,0 1370,0 1297,0 1058,0 1034,8 977,0 والصٓد البحري الفالحة

 3805,0 3135,0 2695,0 2475,0 2290,0 2017,0 2008,0 1838,5 1419,8 الهعهمٓة الصىاعات

 590,0 550,0 470,0 440,0 425,0 385,0 340,0 307,0 288,0 الفالحٓة والغذائٓة الصىاعات

 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 12,0 10,0 10,0 12,0 عة التبغصىا

 720,0 650,0 550,0 500,0 460,0 320,0 630,0 300,0 250,0 والبمور الخزؼهواد البىاء و  صىاعات

 680,0 600,0 510,0 450,0 410,0 360,0 300,0 321,5 310,0 الكٍربائٓةالهٓكاىٓكٓة و  الصىاعات

 400,0 120,0 90,0 90,0 80,0 80,0 70,0 130,0 39,8 تكٓرر الىفط 

 780,0 640,0 560,0 520,0 490,0 460,0 258,0 400,0 150,0 الكٓهٓائٓة الصىاعات

 270,0 240,0 220,0 210,0 190,0 200,0 200,0 220,0 225,0 والجمد الهالبسالىسٓج و  صىاعات

 350,0 320,0 280,0 250,0 220,0 200,0 200,0 150,0 145,0 هختمفة صىاعات

 6180,0 5513,0 4793,0 4355,0 3924,0 3564,0 2595,6 3543,5 3537,3 غٓر الهعهمٓة الصىاعات

 220,0 203,0 183,0 175,0 144,0 142,5 67,6 145,2 139,0 الهىاجـ

 2980,0 2700,0 2450,0 2200,0 2100,0 2000,0 1366,0 2000,0 2260,2 الهحروقات

 2100,0 1900,0 1650,0 1500,0 1200,0 983,2 774,0 1051,0 804,0 الكٍرباء

 280,0 220,0 130,0 120,0 160,0 158,3 118,0 85,7 94,1 الهاء

 600,0 490,0 380,0 360,0 320,0 280,0 270,0 261,6 240,0 العاهةواألشغاؿ  البىاء

 16440,0 14132,0 12232,0 10462,0 9020,0 8098,6 7422,3 8082,4 6905,0 الخدهات

 90,0 82,0 72,0 62,0 60,0 48,6 42,3 31,0 32,7 إصالح وصٓاىة

 7000,0 6320,0 5080,0 3650,0 2700,0 2330,0 1700,0 2121,4 2050,0 الىقؿ

 1400,0 1200,0 1080,0 1010,0 880,0 720,0 720,0 900,0 800,0 الهواصالت

 520,0 480,0 440,0 420,0 400,0 380,0 360,0 470,0 380,0 الهطاعـوالهقاٌْ و  الىزؿ

 7430,0 6050,0 5560,0 5320,0 4980,0 4620,0 4600,0 4560,0 3642,3 وخدهات أخرى التجارة

 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 200,0 200,0 198,0 178,7 هؤسسات هالٓة

 580,0 560,0 420,0 320,0 310,0 310,0 300,0 301,0 250,5 التجارة

 6570,0 5230,0 4900,0 4780,0 4470,0 4110,0 4100,0 4061,0 3213,1 خدهات أخرى

 1450,0 1350,0 1250,0 1150,0 1100,0 1000,0 1000,0 1044,3 1350,0 الجهاعٓة التجٍٓزات

ف رأس الهاؿ  جهمة  29695,0 25820,0 22510,0 19862,0 17704,0 15976,6 14083,9 15543,5 14189,1 الثابتتكٓو
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  ((%%))  سب القطاعاتسب القطاعاتحح  تتببرأس الماؿ اإلجمالي الثارأس الماؿ اإلجمالي الثا  تكويفتكويف  ;;  2277جدوؿ عدد جدوؿ عدد 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 7,7 9,7 8,5 3,6 5,6 22,6 2,2 5,9 5,9 والصٓد البحري الفالحة

 21,4 16,3 8,9 8,1 13,5 0,4 9,2 29,5 4,5- الهعهمٓة الصىاعات

 7,3 17,0 6,8 3,5 10,4 13,2 10,7 6,6 6,7 الفالحٓة والغذائٓة الصىاعات

 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 20,0 0,0 16,7- 20,0 عة التبغصىا

 10,8 18,2 10,0 8,7 43,8 49,2- 110,0 20,0 16,3- والبمور الخزؼهواد البىاء و  صىاعات

 13,3 17,6 13,3 9,8 13,9 20,0 6,7- 3,7 2,5- الكٍربائٓةالهٓكاىٓكٓة و  الصىاعات

 233,3 33,3 0,0 12,5 0,0 14,3 46,2- 226,4 0,4- تكٓرر الىفط 

 21,9 14,3 7,7 6,1 6,5 78,3 35,5- 166,7 11,1 الكٓهٓائٓة الصىاعات

 12,5 9,1 4,8 10,5 5,0- 0,0 9,1- 2,2- 18,2- والجمد الهالبسالىسٓج و  صىاعات

 9,4 14,3 12,0 13,6 10,0 0,0 33,3 3,4 3,6 هختمفة صىاعات

 12,1 15,0 10,1 11,0 10,1 37,3 26,8- 0,2 7,6 غٓر الهعهمٓة الصىاعات

 8,4 10,9 4,6 21,5 1,1 110,8 53,4- 4,5 40,1 الهىاجـ

 10,4 10,2 11,4 4,8 5,0 46,4 31,7- 11,5- 9,9- الهحروقات

 10,5 15,2 10,0 25,0 22,1 27,0 26,4- 30,7 123,0 الكٍرباء

 27,3 69,2 8,3 25,0- 1,1 34,2 37,7 8,9- 0,4- الهاء

 22,4 28,9 5,6 12,5 14,3 3,7 3,2 9,0 6,7 العاهةواألشغاؿ  البىاء

 16,3 15,5 16,9 16,0 11,4 9,1 8,2- 17,1 13,4 الخدهات

 9,8 13,9 16,1 3,3 23,5 14,9 36,5 5,1- 4,4 إصالح وصٓاىة

 10,8 24,4 39,2 35,2 15,9 37,1 19,9- 3,5 13,9 الىقؿ

 16,7 11,1 6,9 14,8 22,2 0,0 20,0- 12,5 8,1 الهواصالت

 8,3 9,1 4,8 5,0 5,3 5,6 23,4- 23,7 7,8 الهطاعـوالهقاٌْ و  الىزؿ

 22,8 8,8 4,5 6,8 7,8 0,4 0,9 25,2 15,1 وخدهات أخرى التجارة

 7,7 8,3 9,1 10,0 0,0 0,0 1,0 10,8 4,4 هؤسسات هالٓة

 3,6 33,3 31,3 3,2 0,0 3,3 0,3- 20,1 4,4 التجارة

 25,6 6,7 2,5 6,9 8,8 0,2 1,0 26,4 16,7 خدهات أخرى

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 56,1 13,9 13,0 هىٍا السكف 

 7,4 8,0 8,7 4,5 10,0 0,0 4,2- 22,6- 11,0 الجهاعٓة التجٍٓزات

ف رأس الهاؿ  جهمة  15,0 14,7 13,3 12,2 10,8 13,4 9,4- 9,5 9,1 الثابتتكٓو
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 ((دد  ــ))  العمميات مع الخارجالعمميات مع الخارج  حسابحساب  ;;  2288عدد عدد   جدوؿجدوؿ

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 66016,7 58838,4 52807,8 47574,6 43015,0 39000,2 35780,0 34240,3 28181,4 واردات الخٓرات والخدهات 

 60264,2 53049,5 46863,5 41667,6 37370,0 33853,7 31030,0 30874,7 26474,5 صادرات الخٓرات والخدهات 

 5752,5- 5789,0- 5944,3- 5907,0- 5645,0- 5146,5- 4750,0- 3365,6- 1706,9- حصٓمة الخٓرات والخدهات 

 3920,0 3920,0 3890,0 3860,0 3940,0 3920,0 3579,0 3567,5 3383,8 الهوارد 

 690,0 580,0 520,0 480,0 450,0 380,0 420,0 514,9 362,6 االستعهاالت 

الت الهداخٓؿ  3230,0- 3340,0- 3370,0- 3380,0- 3490,0- 3540,0- 3159,0- 3052,6- 3021,2- تحٓو

 70276,7 63118,4 57067,8 51814,6 47405,0 43360,2 39916,5 38163,4 31911,8 الهوارد 

 65874,2 58339,5 52023,5 46647,6 42080,0 38052,7 35170,0 35150,9 30300,1 االستعهاالت 

 4402,5- 4779,0- 5044,3- 5167,0- 5325,0- 5307,5- 4746,5- 3012,5- 1611,7- العجز الجاري

ؿ رأس الهاؿ  200,0 246,5 246,0 320,6 424,5 612,2 217,5 117,9 222,1 تحٓو

         18,0 11,9 4,8 الهوارد 

 200,0 246,5 246,0 320,6 424,5 612,2 235,5 129,8 226,9 االستعهاالت 

ؿ  4202,5- 4532,5- 4798,3- 4846,4- 4900,5- 4695,3- 4529,0- 2894,6- 1389,6- الحاجٓات والقدرة عمْ التهٓو

          العهمٓات هع الخارج

 3740,0 3484,3 3276,0 3100,0 2925,0 2974,7 3345,1 2448,6 1964,9 الهوارد

 2900,0 2703,0 2651,0 2600,0 2550,0 2659,7 2843,7 2433,7 2312,5 تسدٓد أصؿ الدٓف 

 840,0 781,3 625,0 500,0 400,0 420,0 1124,2 555,1 425,9 هساٌهات 

 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0- 105,0- 622,8- 540,2- 773,5- قصٓرة األهد وتعدٓالتقروض 

 9942,5 9666,8 9039,8 8859,1 8125,5 8470,0 5483,1 5069,5 5558,8 االستعهاالت 

 5700,0 5150,0 4400,0 4000,0 3000,0 2400,0 1711,3 2428,2 2365,7 هساٌهات 

 2600,0 2885,5 2839,8 2859,1 3399,0 2900,0 3104,0 1600,0 2583,2 قروض عهوهٓة

 1642,5 1631,3 1800,0 2000,0 1726,5 3170,0 667,8 1041,3 609,9 قروض خاصة

 6202,5 6182,5 5763,8 5759,1 5200,5 5495,3 2138,0 2620,9 3593,9 حصٓمة العهمٓات الهالٓة

 2000,0 1650,0 1650,0 1900,0 300,0 800,0 2391,0- 273,7- 2204,3 الحصٓمة العاهة



 

 

 توزيع القطاعيالممحؽ الخاص بال
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 التوزيع القطاعي
 معمميةالصناعات اللممؤسسات في 

ٓعطْ وخاصٓات القطاعْ والجٍوي لمىسٓج الصىاعْ والهؤسساتْ هف شأىً أف  تقدٓـ التوٓزع
دفع الجٍود ىحو  لتوجٍات الهٓزاف االقتصادي الدٓىاهٓكٓة الهرجوة بهختمؼ جٍات والقطاعات ٓو

 :التوازف الجٍوي األهثؿ وتتهثؿ ٌذي الخاصٓات فْ

  هعهمٓة فْ هف الصىاعات ال %94.9 حٓث أىٍا تهثؿ والهتوسطةٓرة الصغ هؤسساتالأٌهٓة
الهؤسسات كها تجدر اإلشارة أف . %5.1 ى فتهثؿالهؤسسات الكبر القطاع الهٍٓأ أّها 

واجد تتو ( %75.6)كثر هف ثالثة أرباع الشركات الصغٓرة والهتوسطة أ تهثؿ الصغٓرة وحدٌا
راعٓة الصىاعات الزّ فْ و ( %27.5)الغزؿ والىسٓج والهالبس  صىاعات فْ باألساس
 (.%20.6)والغذائٓة 

 التوٓزع القطاعْ لمهؤسسات فْ الصىاعات الهعهمٓة

 المجموع

   مييأ

 النشاط
 الكبرى

الصغيرة 
 والمتوسطة

 الصغيرة المتوسطة
  

الصناعات الزراعية  العدد 1416 131 1547 50 1597
 الىسبة %18,0 %1,7 %19,7 %0,6 %20,3 والغذائية

صناعة النسيج  العدد 1456 743 2199 173 2372
 الىسبة %18,5 %9,4 %28,0 %2,2 %30,2 والمالبس

صناعة الجمود  العدد 254 89 343 26 369
 الىسبة %3,2 %1,1 %4,4 %0,3 %4,7 واألحذية

صناعة اآلالت  العدد 442 158 600 79 679
والمعدات 

الميكانيكية 
والكيربائية 
 وااللكترونية

8,6% 1,0% 7,6% 2,0% 5,6% 

 الىسبة

النجارة وتصنيع  العدد 177 13 190 0 190
 الىسبة %2,3 %0,2 %2,4 %0,0 %2,4 المنتجات الخشبية
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 المجموع

   مييأ

 النشاط
 الكبرى

الصغيرة 
 والمتوسطة

 الصغيرة المتوسطة
  

صناعة الورؽ  العدد 234 53 287 8 295
7 والورؽ المقوى
 النشر والطباعة

3,8% 0,1% 3,7% 0,7% 3,0% 
 الىسبة

 العدد 187 46 233 18 251
 الصناعة الكيميائية

 الىسبة 2,4% 0,6% 3,0% 0,2% 3,2%

 العدد 224 57 281 10 291
 المطاط والبالستيؾ

 الىسبة 2,8% 0,7% 3,6% 0,1% 3,7%

تصنيع المنتجات  العدد 259 67 326 35 361
األخرى غير 

 المعدنية
4,6% 0,4% 4,1% 0,9% 3,3% 

 الىسبة

التعديف وأشغاؿ  العدد 596 94 690 15 705
 الىسبة %7,6 %1,2 %8,8 %0,2 %9,0 معدنية

الصناعات  العدد 239 46 285 8 293
 الىسبة %3,0 %0,6 %3,6 %0,1 %3,7 االستخراجية

الصناعات المعممية  العدد 364 69 433 27 460
 الىسبة %4,6 %0,9 %5,5 %0,3 %5,9 األخرى

 العدد 5848 1566 7414 449 7863
 المجموع

 الىسبة 74,4% 19,9% 94,3% 5,7% 100%

 السجؿ الوطىْ لمهؤسسات الهصدر

 هٍٓأال الغٓر فْ القطاعالكبرى ف توىس الصىاعْ فْ هىطقة الىسٓج ثمث هف أكثر اىتصاب ،
 فْ الوسط الشرقْ %23.6و توىس الكبرى هىطقة هف الهؤسسات تتواجد فْ %35.3فإّف 
 .فْ الشهاؿ الشرقْ %13.4و

 وفْ الوسط الشرقْ  %45فْ هىطقة توىس الكبرى بىسبة  الهٍٓكمة ىتصاب الهؤسساتا
 .%13.1وفْ الشهاؿ الشرقْ بىسبة  %30.6بىسبة 
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 2011التوٓزع الجٍوي لمهؤسسات فْ القطاع الغٓر هٍٓأ لسىة 

 

 2011التوٓزع الجٍوي لمهؤسسات فْ القطاع الهٍٓأ لسىة 

 

  الصىاعات الهعهمٓة عف جٍات الجىوب والشهاؿ الغربْ حٓث تىحصر األىشطة فْ غٓاب
 .ٌذي الهىاطؽ عمِ التجارة
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 2011سىة حسب األىشطة توٓزع الجٍوي لمهؤسسات 

 المجموع
الشماؿ 
 الشرقي

الشماؿ 
 الغربي

الوسط 
 الشرقي

الوسط 
 الغربي

 

الجنوب 
 الشرقي

الجنوب 
 الغربي

 الفالحة والصيد البحري 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4%

 الصناعات االستخراجية الصناعة 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3%

 الزراعية والصناعات الغذائية 0,1% 0,2% 0,2% 0,5% 0,1% 0,8% 1,9%

 صناعة النسيج والمالبس 0,1% 0,1% 0,1% 0,9% 0,1% 1,1% 2,4%

 صناعة الجمود واألحذية 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4%

 النجارة والمنتجات الخشبية تصنيع 0,1% 0,2% 0,1% 0,7% 0,2% 0,9% 2,1%

 تصنيع الورؽ والكرتوف والطباعة والنشر 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5%

 الصناعة الكيميائية 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3%

 مطاط وبالستيؾ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2%

 تصنيع المنتجات المعدنية األخرى غير المعدنية 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,3% 0,5%

 تعديف وأشغاؿ معدنية 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 0,1% 0,8% 1,7%

 صناعة اآلالت والمعدات الميكانيكية والكيربائية  0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 0,8%

 الصناعات التحويمية األخرى 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,9%

 مجموع 0,4% 0,8% 0,7% 3,8% 0,6% 5,7% 12,0%

 إنشاءات 0,2% 0,3% 0,3% 1,1% 0,4% 2,0% 4,4%

4,1% 1,7% 0,3% 1,2% 0,3% 0,4% 0,2% 
تصميح السيارات والمقاالت التجارة 7 التجارة

 المحمية، 

 تجارة الجممة والتجارة المجنة 0,2% 0,4% 0,4% 1,6% 0,3% 3,1% 5,9%

صالح السمع المنزلية 1,7% 2,6% 3,0% 7,4% 3,4% 15,3% 33,4%  تجارة التجزئة وا 

 مجموع 2,1% 3,3% 3,8% 10,2% 4,0% 20,0% 43,4%

 الفنادؽ والمطاعـ 0,2% 0,4% 0,3% 1,0% 0,4% 2,4% 4,7%

 واالتصاالت السمكية والالسمكيةآخر والنقؿ  0,6% 1,1% 1,8% 4,3% 1,9% 7,6% 17,3%

 األنشطة المالية 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3%

 العقارات، وتأجير وخدمات األعماؿ 0,2% 0,4% 0,3% 1,8% 0,3% 6,3% 9,3%

 التعميـ والصحة والعمؿ االجتماعي 0,1% 0,2% 0,2% 0,9% 0,2% 1,7% 3,3%

4,9% 2,4% 0,4% 1,1% 0,4% 0,3% 0,2% 
أنشطة الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية 

 وأخرى

 المجموع 4,0% 7,0% 7,7% 24,4% 8,3% 48,6% 100,0%
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  بالهرافؽ و  اف اىتصاب الهؤسسات هرتبط بالهستوى الحضاري لمجٍةتبٓف الهعطٓات الهتوفرة
تحسٓف و  الداخمٓة لهىاطؽبافهف الّضروري العهؿ عمِ تشجٓع بعث الهشآرع . بٍاالهتوّفرة 

  .بٍاالهرافؽ الهوجودة 

 التوٓزع الجٍوي لمهؤسسات فْ توىس الكبرى

 

 التوٓزع الجٍوي لمهؤسسات فْ الشهاؿ الشرقْ
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 التوٓزع الجٍوي لمهؤسسات فْ الشهاؿ الغربْ

 

 التوٓزع الجٍوي لمهؤسسات فْ الوسط الشرقْ
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 التوٓزع الجٍوي لمهؤسسات فْ الوسط الغربْ

 

 لمهؤسسات فْ الجىوبالتوٓزع الجٍوي 
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 مقارنة بيف خصائص المنواؿ السابؽ
 وتوجيات المنواؿ الجديد لمتنمية





  خصائص منواؿ التنميةخصائص منواؿ التنمية  والتخطيطوالتخطيطوزارة التنمية الجيوية وزارة التنمية الجيوية 
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 لمتنميةتوجيات المنواؿ الجديد  خصائص المنواؿ السابؽ لمتنمية 
 نظاـ المركزي يستند إلى التمشي التشاركي   ىظاـ ههركز ٓقـو عمِ فوقٓة القرارات نظاـ أخذ القرار وتسيير الشأف العاـ27
الحكـ الرشيد الذي يقـو عمى الشفافية والمحاسبة وسمطة   ضعؼ سمطة القاىوف والهؤسسات 

  القانوف وفاعمية المؤسسات
   النظاـ االقتصادي37

 طبيعة النظاـ2737

 

تكاهؿ األدوار بٓف الدولة  ىظاـ السوؽ الهعدؿ الهبىْ عمِ
  :ٓعٍدٓث حلخاص والقطاع 

  وظائؼ ضهاف استقرار االقتصاد الكمْ وتٍٓئة لمدولة
الهىاخ الهالئـ لألعهاؿ وتىهٓة الهوارد البشٓرة وتحسٓف 
ة وحهآة البٓئة  الوضع االجتهاعْ ودعـ التىهٓة الجٍٓو

ة خهاسٓةفْ إطار    هخططات تىهٓو
  وظائؼ اإلىتاج والتوٓزع بها ٓحقؽ لمقطاع الخاص

 الىجاعة والهردودٓة

تدعٓـ ىظاـ السوؽ الهعدؿ هع إضافة دعاهة جدٓدة ٌْ 
 ". االقتصاد االجتهاعْ والتضاهىْ"

  :ثالثة دعاماتٓستىد الىظاـ االقتصادي الجدٓد إلِ 

  فاعمٓة القطاع الخاص الذي ٓجب أف ٓمعب دور أكثر
 فْ عهمٓة الىهو

  ِالدولة التْ ٓجب أف تتدخؿ بأكثر ىجاعة عم
ات االجتهاعٓة والبشٓرة هف خالؿ الترفٓع فْ  الهستٓو

ومراجعة مقاربة استثهاراتٍا بالحجـ والىوعٓة الالزهٓف 
التخطيط في اتجاه إرساء وظائؼ االستشراؼ وتقييـ 
السياسات العامة واعتماد أطر النفقات عمى المدى 

 المتوسط ومنيجية التعاقد واالستشارة الفاعمة
  مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني مف جمعيات
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 لمتنميةتوجيات المنواؿ الجديد  خصائص المنواؿ السابؽ لمتنمية 
وتعاضديات وتعاونيات التي تيدؼ إلى معاضدة 
تدخالت القطاعيف العاـ والخاص في خمؽ الثروة 
حداث مواطف الشغؿ في مختمؼ األنشطة  وا 

  7االقتصادية
 االختيارات القطاعية3737

 

  هبىْ عمِ قطاع الخدهات والصىاعات الهوجٍة اقتصاد
 .لمتصدٓر

 

  اقتصاد مبني عمى التجديد واألنشطة ذات القيمة
  .المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع

 
   اعتهاد ىهط الهىاولة فْ الصىاعات الهصدرة والتركٓز

 عمِ األىشطة ذات الكثافة العهالٓة ضعٓفة الهٍارات 
 اإلنتاج مراحؿ كامؿ يغطي اقتصادي نمط اعتماد.  

   الفصؿ بٓف القطاع الهوجً لمسوؽ الداخمٓة والقطاع
 .الهوجً كمٓا لمتصدٓر

 

  اقتصاد ال يفصؿ بيف األنشطة الموجية لمسوؽ
 7الداخمية والخارجية

 
   المنظومات فاعمية عمى وقائمة مندمجة إنتاج منظومة 

 االقتصادية
 االقتصاد العالميمسار االندماج في 4737

 

  التحٓرر التدٓرجْ لمهبادالت التجآرة وعهمٓات رأس
 .الهاؿ

 

  ْهواصمة هسار التحٓرر الخارجْ بخطِ ثابتة والتقدـ ف
تٍٓئة اإلطار التشٓرعْ والتىظٓهْ الهالئـ لتعهٓؽ هسار 

 .االىدهاج
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 لمتنميةتوجيات المنواؿ الجديد  خصائص المنواؿ السابؽ لمتنمية 
   ْاختٓار االىدهاج فْ الهحٓط األوروهتوسطْ والهغرب

 .استراتٓجْوالعربْ كخٓار 
 

  توسٓع هجاؿ االىدهاج لفضاءات إقمٓهٓة أخرى لالستفادة
أكثر ها ٓهكف هف الفرص التْ تتٓحٍا العولهة والتقمٓص 

 . هف هخاطر التغٓرات االقتصادٓة
 

 منظومة تمويؿ التنمية5737

 

  هىظوهة تقـو عمِ التكاهؿ بٓف القطاعٓف العاـ والخاص
 .هف جٍة أخرى داالقتصا ؿهف جٍة وتعدد آلٓات تهٓو

 

  ة الجٍاز هواصمة تطوٓر الهىظوهة القائهة فْ اتجاي تقٓو
ؿ  الهصرفْ وتدعٓـ دور سوؽ رؤوس األهواؿ فْ تهٓو
االستثهار واستقطاب الهٓزد هف االستثهارات األجىبٓة 

 .الهباشرة
 

  آالء أٌهٓة كبرى إلِ االستثهارات الخارجٓة الهباشرة . 
 

  7المنظومة الوطنية لمتمويؿإدراج المالية اإلسالمية في 
 

   ؿ التقمٓص هف المجوء إلِ االقتراض الخارجْ والتعٓو
ؿ حاجٓات االقتصاد  .أكثر عمِ الهوارد الداخمٓة فْ تهٓو

 

  خمؽ آليات جديدة لمتمويؿ لمالئمة حاجيات االقتصاد
 7   االجتماعي والتضامني مف التمويؿ

 
   النظاـ االجتماعي47

البراهج الخصوصٓة لدعـ التشغٓؿ والعهؿ الهستقؿ تعدد  التشغيؿ7 274
 .واإلدهاج واإلعداد لمحٓاة الهٍىٓة

إعادة النظر في مضموف وحوكمة السياسة النشيطة 
 7  لمتشغيؿ
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 لمتنميةتوجيات المنواؿ الجديد  خصائص المنواؿ السابؽ لمتنمية 
 منظومة إعادة توزيع المداخيؿ3747

 

  ْٓتوزع بٓف األداءات الهباشرة وغٓر " هعتدؿ"ىظاـ جبائ
هىح عدٓد االهتٓازات الجبا ئٓة لألشخاص الهباشرة ٓو

 .والهؤسسات
 

  هواصمة تحسٓف أداء الهىظوهة الجبائٓة فْ اتجاي تحقٓؽ
 .العدالة االجتهاعٓة وتوفٓر هوارد ذاتٓة هالئهة لمهٓزاىٓة

 

   ىظاـ تغطٓة اجتهاعٓة ٓشهؿ هختمؼ شرائح الهجتهع
والفئات الهٍىٓة ٓقـو عمِ هبدأ التضاهف بٓف األجٓاؿ 
قع تسٓٓري هف قبؿ صىادٓؽ تقاعد تهوؿ بهساٌهات  ٓو

 .    األجراء والهشغمٓف
 

  هواصمة العهؿ عمِ تعهٓـ التغطٓة االجتهاعٓة هع
 .إصالح التوازىات الهالٓة ألىظهة التقاعد

 

   الت االجتهاعٓة هىظوهة واسعة وهتكاهمة هف التحٓو
الهباشرة وغٓر الهباشرة تتوزع بٓف دعـ الهواد االستٍالكٓة 

الت و  والهحروقات والىقؿ الهدرسْ عٓىٓة الىقدٓة و الالتحٓو
عمِ غرار هساعدة  براهج التىهٓةفْ إطار لمفقراء 

ا  .العائالت الهعوزة واإلعاىات الهدرسٓة وغٌٓر
 

 الت االجتهاعٓة هع ضرورة تعٓزز هىظ وهة التحٓو
ب الستٍداؼ الفئات االجتهاعٓة  إصالح ىظاـ التصٓو
ضفاء الىجاعة الالزهة عمِ الهصآرؼ  الهستحقة وا 

 .العهوهٓة
 

 الموارد البشرية4747

 

  ْؿ هىظوهات التربٓة والتعمٓـ العال تكفؿ الدولة بتهٓو
ف الهٍىْ والبحث العمهْ ودعـ قطاعات  الثقافة والتكٓو

 .والشباب

  هواصمة دعـ استثهارات الدولة فْ هجاؿ الهوارد
 . البشٓرة
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   ِىظاـ قاعدي لمتأهٓف اعتهاد هىظوهة صحٓة تقـو عم
باإلضافة إلِ  ْستثىائاىظاـ تكهٓمْ و  عمِ الهرض

األىظهة القاىوىٓة لجبر األضرار الىاتجة عف حوادث 
 .الشغؿ واألهراض الهٍىٓة

 

  إرساء منظومة متطورة لمموارد البشرية تقـو عمى
عمى التحميؿ الفاعمية والمستوى الرفيع لمكفاءة والقدرة 

لتمبية وذلؾ الحفاظ عمى اليوية مع  والتفكير واإلبداع
لتعامؿ وااإلنتاجية في لزيادة وا احتياجات سوؽ العمؿ

 7التقني والمعموماتيةالعممي و  التقدـمع 
 

   لمقطاع الخاص لمتدخؿ فْ ٌذي الهجاالت فتح الهجاؿ
 .خاصة عمِ هستوى الصحة والتعمٓـ

 

   التنمية الجيوية7 5
 التنظيـ اإلداري 7 275

 

  ة والهحمٓة إعطاء عدٓد الصالحٓات لمهجالس الجٍٓو
 .وفتح تركٓبتٍا إلِ  بعض هكوىات الهجتهع

 

 اعتماد الالمركزية والديمقراطية المحمية. 
 

  ة  . اعتهاد الالهحوٓرة لتسٓٓر الشؤوف الجٍٓو
 

 تعهٓـ الهصالح العهوهٓة عمِ هختمؼ الجٍات . 
 

  توفٓر الهوارد البشٓرة فْ عدٓد االختصاصات الهطموبة. 
 

  هكاىات هالئهة لمهصالح إسىاد صالحٓات حقٓقٓة وا 
ة  .الجٍٓو
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 تحسيف ظروؼ العيش 3757

 

  بالجٍاتتوفٓر الهرافؽ والتجٍٓزات الجهاعٓة. 
 

 دعـ االستثهارات الكهٓة والىوعٓة بالجٍات الداخمٓة . 
 

   ة عمِ غرار إقرار براهج خصوصٓة لمتىهٓة الجٍٓو
البرىاهج الجٍوي لمتىهٓة وبراهج التىهٓة الهىدهجة 

 . وبالبرىاهج الوطىْ لمتضاهف
 

  اعتماد خارطة جديدة لألولويات الجيوية تعتمد تقسيـ
البالد ومفاتيح توزيع عادلة أفقي لمختمؼ جيات 

 7وموضوعية لالعتمادات بيف مختمؼ جيات البالد
 

   اعتهاد براهج تدخؿ خصوصٓة لمتشغٓؿ فْ الوسطٓف
ة  .الحضري والٓرفْ لفائدة الهعتهدٓات ذات األولٓو

 

  تدعٓـ هضهوف البراهج التىهٓة عمِ الهستوى الجٍوي
ات تأخذ فْ االعتبار الحاجٓات الحقٓقٓة لمهواطف  وأولٓو

 .هختمؼ الهىاطؽ
 

    توظيؼ جزء مف الموارد الطبيعية الكبرى في تنمية
 7الجيات الداخمية

 
دعـ االستثمار الخاص وتنويع 7 475

 القاعدة االقتصادية

 

  العهؿ بالحوافز والتىشجٓعات الجبائٓة والهالٓة لدفع
االستثهار الخاص ولترتٓب الجٍات والهىاطؽ حسب 

ة ة التىهٓو  . األولٓو
 

 7 اعتماد منظومة جديدة مف الحوافز الجبائية والمالية 
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  اىجاز هشآرع البىٓة األساسٓة الهوجٍة لالستثهار . 

 
  حاجٓات هواصمة تعصٓر البىٓة األساسٓة لهواكبة

الجٍات وهقتضٓات تطور االقتصاد واستقطاب 
 .االستثهار األجىبْ الهباشر
 

    إحكاـ استغالؿ الهىظوهات االقتصادٓة الهتوفرة بكؿ
 .جٍة

 
   تثهٓف التعاوف الدولْ الالهركزي. 

 
   المحافظة عمى البيئة67
   الهحافظة عمِ الهوارد الطبٓعٓة وهقاوهة التصحر هف

 .البىٓة األساسٓةخالؿ هشآرع 
  هواصمة دعـ براهج الهحافظة عمِ الهوارد الطبٓعٓة

 .والتقمٓص هف التموث وتحسٓف التٍٓئة الترابٓة
   هقاوهة التموث وتحسٓف ىوعٓة الحٓاة عبر إسىاد اهتٓازات

 .جبائٓة وهالٓة وتخصٓص براهج لمغرض
  تكريس االقتصاد البيئي كمصدر جديد ومستداـ لمنمو

 7 والتشغيؿ
  الترابط بٓف حاجٓات التىهٓة والتٍٓئة الترابٓة.  
   إدهاج البٓئة فْ هىظوهة التىهٓة االقتصادٓة واالجتهاعٓة  
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III-1-v-1 194 ................................................................... اىيىخستٍت واىخذماث اىـىقو 
III-1-v-2 196 .............................................................................. واىـترفٍه اىـسٍاحت 
III-1-v-3 201 ............................................................. واالتصاه اىمعيىماث تنىىىىخٍا 
III-1-v-4 206 ........................................................................................... اىتدارة 
III-1-v-5 208 ................................................................................. اىماىٍت اىخذماث 
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III-1-v-6 209 .................................................. واىتربىٌت واالختماعٍت اىصحٍت اىخذماث 
III-2 213 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 األسبسُخ اٌجُٕخ 

III-2-i 213 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555 وإٌمً اٌرَفُخ واٌّسبٌه واٌطرلبد اٌدسىر 
III-2-ii د اٌصٕبػُخ إٌّبطك تهُئخ  218 5555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌصٕبػُخ واٌّحالا

III-2-iii 220 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 واٌحضرَخ اٌجٍذَخ اٌتُّٕخ 
III-2-iv ٓ223 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌؼّرأُخ واٌتهُئخ اٌسى 
III-2-v 226 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌتراثُخ اٌتهُئخ 

III-2-vi 227 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ٌٍشرة اٌصبٌح اٌّبء 
III-2-vii 230 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌرَفٍ اٌتٕىَر 

III-3 231 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌّستذَّخ اٌتُّٕخ 
III-3-i ُ235 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌّتدذدح واٌطبلبد اٌطبلخ فٍ اٌتحى 
III-3-ii 238 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌجُئخ حّبَخ 

III-3-iii 245 555555555555555555555555555555555555555555555 اٌتصحر وِمبوِخ اٌطجُؼُخ اٌّىارد ػًٍ اٌّحبفظخ 
IV 249 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اإلختّبػُخ واٌسُبسبد اٌجشرَخ اٌتُّٕخ اٌراثغ اٌدسء 

IV-1 251 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌجشرَخ اٌتُّٕخ 
IV-1-i 251 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌترثُخ 

IV-1-ii َٓ257 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌّهٍٕ اٌتىى 
IV-1-iii ٍُُ260 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌؼبٌٍ اٌتؼ 
IV-1-iv 265 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 واٌتىٕىٌىخُب اٌؼٍٍّ اٌجحث 
IV-1-v 268 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌثمبفـخ 
IV-1-vi 273 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌجذُٔخ واٌترثُخ اٌرَبضخ 

IV-1-vii 278 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌشجبة 
IV-2 281 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 االختّبػُخ اٌسُبسبد 

IV-2-i 281 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌصحخ 
IV-2-ii 284 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 االختّبػُخ اٌتُّٕخ 
IV-2-iii 289 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌطفىٌـخ 
IV-2-iv 290 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 واٌّسٕىْ واألسرح اٌّرأح 

IV-2-iv-1 290 ............................................................................................ اىمرأة 
IV-2-iv-2 292 ........................................................................................... األسرة 
IV-2-iv-3 293 ......................................................................................... اىمسىّىن 

IV-3 297 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌفمر ِمبوِخ 
IV-3-i 297 555555555555555555555555555555 اإلستٕتبخبد أهُ:  تىٔس فٍ اٌفمر ٌّمبوِخ اٌؼّىُِخ اٌسُبسبد 

IV-3-ii سح ٔتبئح ىطٍٕ اٌّ ٔفبق حىي ٌا ٌفمر ٔست حىي 0202 ٌسٕخ األسر ػُش وِستىي واالستهالن اإل  022 5555 ا
IV-3-iii 302 555555555555555555555555555555555555555555555 اٌفمر ٌّمبوِخ اٌّستمجٍُخ ٌٍتىخهبد اٌىجري اٌّالِح 

V 307 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌّالحـك 
 311 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 اإلحصبئٍ اٌٍّحك
 329 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 (2017-2012) اٌّتىسظ اٌّذي ػًٍ اٌتُّٕخ ِٕىاي

 341 55555555555555555555555555555555555555555555555555555 اٌّؼٍُّخ اٌصٕبػبد فٍ ٌٍّؤسسبد اٌمطبػٍ ثبٌتىزَغ اٌخبص اٌٍّحك

 351 5555555555555555555555555555555555555555555555555555 وتىخهبد إٌّىاي اٌدذَذ ٌٍتُّٕخ ِمبرٔخ ثُٓ خصبئض إٌّىاي اٌسبثك
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 +(216) 71 351 381:  الٍػػػػاتؼ
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  boc@mdrp.gov.tn: البٓرد اإللكتروىْ

 


