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 تمهيـد

-6102السنة األولى من إنجاز المخطط التنموي للفترة  التي تعد  ، 6102يندرج الميزان اإلقتصادي لسنة 

، ضمن التمشي اإلستراتيجي المعتمد بالوثيقة التوجيهية لهذه الخماسية ويهدف، بالتالي، إلى 6161
ى إضفاء النجاعة تجسيم المحاور الرئيسية لمنوال التنمية البديل القائم باألساس علالشروع في 

والمردودية على دواليب اإلقتصاد وتحقيق نمو إدماجي ومستدام وقطع أشواط على درب إحالل 
 اإلنصاف والعدالة اإلجتماعية.

اإلعتبار جملة الرهانات والتحديات المطروحة ومختلف الضغوط  فيكما تأخذ وثيقة الميزان اإلقتصادي 
ي وال سيما منها تلك المتعلقة بالمستجدات التي طرأت على المرتقبة على الصعيدين الداخلي والخارج

الساحتين الدولية والوطنية وتواصل الضغوطات على التوازنات العامة جراء التداعيات السلبية لألحداث 
 ونة األخيرة.اإلرهابية التي شهدتها تونس في اآل

في  ستعادة النشاط االقتصاديتوفير الشروط المالئمة ال لإلنطالق فيسنة محورية  6102وتعتبر سنة 
تجسيم الطموحات واألهداف المرسومة بالوثيقة التوجيهية للخماسية المقبلة  جل المجاالت ثم الشروع في

والتأسيس لبناء إقتصاد ديناميكي يحتوي على طاقة تشغيلية عالية وعلى قدرة تنافسية متنامية األهمية 
ذكاء روح المب نخراط كل الفئات والجهات في المسار قوامها التجديد واإلبتكار وا  ادرة ويضمن اإلدماج وا 

 اإلنمائي العادل والمستدام.

وتقدم تونس على تجسيم منوالها التنموي البديل بأوفر حظوظ النجاح خاصة على إثر التقدم في 
جتماعي محفز وسانح إلسترجاع  إستكمال مرحلة التحول الديمقراطي قتصادي وا  رساء مناخ سياسي وا  وا 

إعترافا لها بوجاهة  5102جائزة نوبل للسالم لسنة تيرة النمو والتنمية الشاملة وهو ما أهلها إلى نيل و 
تناول قضايا الشأن العام في كنف الحوار والتوافق والتشاور  عندخياراتها في التعامل اإليجابي والبن اء 
 بين سائر مكونات المجتمع المدني.
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 البـاب األول

 5102سنة ل النتائج المنتظرة

في التقدم باستقرار المشهد السياسي بعد تركيز السلطة التنفيذية و  2015من سنة  منقضيةاتسمت الفترة ال
استكمال مرحلة التحول الديمقراطي بما يؤسس لبناء دولة القانون والمؤسسات ويهيئ لمناخ اقتصادي 

 .يمهد السترجاع تدريجي للنشاط االقتصاديواجتماعي مالئم 

إضافة إلى  الفارط بعد تقلبات تواصلت لفترات طويلة استعاد قطاع الفسفاط نشاطه منذ شهر جوانوقد 
 والتطور التقدم في إنجاز جملة من المشاريع المعطلةوخاصة  االستثماربالمؤشرات المتعلقة تحسن بعض 

مؤشر في تطور  النسبيوالتحكم انخفاض عدد االضرابات  فضال عن ملحوظ لالستثمارات الخارجيةال
ر في شه صدار قرض رقاعي بقيمة مليار دوالر لمدة عشر سنواتكما تسنى إ. عند االستهالك األسعار

 .اآلفاق المستقرة لالقتصاد التونسي من قبل وكاالت الترقيمجانفي نتيجة التأكيد على 

على تطور النشاط االقتصادي وساهمت بقسط وافر  األحداث االرهابية في باردو وسوسةوفي المقابل، أثرت 
ما كان لالنخفاض بحساب التغييرات الثالثية. ك انخفاض الناتج المحلي االجمالي لثالثيتين متتاليتينفي 

تقلص العجز التجاري الحاد للعائدات السياحية األثر المباشر والهام على تطور العجز الجاري بالرغم من 
. هذا الى جانب تراجع الوارداتمقابل  نتيجة ارتفاع الصادرات خاصة صادرات المواد الفالحية والغذائية

وارد الدولة بالرغم من وتراجع م اع كتلة االجورارتفتواصل الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة بسبب 
 حجم الدعم نتيجة تراجع أسعار النفط. انخفاض

 المحيــط العالمي

بتباين نسب النمو على مستوى مختلف  6102من سنة  الثانيخالل الثالثي لمي االوضع االقتصادي الع اتسم
تراجع أسعار المواد األساسية وتذبذب أسعار الدول وخاصة تلك المؤثرة على معدل النمو العالمي اضافة الى 

 الصرف.

 لى :إوتشير المعطيات المتوفرة 

  االنتعاشة االقتصادية بمنطقة االورو إضافة إلى التسريع في نسق نمو االقتصاد األمريكيتثبيت 
. أهم اقتصاديات البلدان الصاعدة تباطؤا في نشاطهاخاصة بفضل االستهالك الخاص في حين تشهد 
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خالل  0.7% مقابل 1.5%نمو بـ نسبة 2015من سنة  الثالثي الثانيخالل  منطقة االوروسجلت من ذلك 
بفضل تواصل اعتماد البنك المركزي االوروبي لسياسات مالية توسعية لمعاضدة  2014نفس الفترة من سنة 

النشاط االقتصادي في المنطقة إضافة إلى انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية وتراجع سعر 
 صرف األورو. 

 2.6%قابل م 2015من سنة  خالل الثالثي الثاني 2.7%بــ الواليات المتحدة األمريكية  تطور الناتج في 
مسجلة خالل نفس الفترة من السنة الماضية نتيجة تحسن مستوى الطلب الداخلي بعنصريه االستثمار 

 واالستهالك.

 7%مسجال نسبة  2015تباطأ النمو االقتصادي في الصين خالل الثالثي الثاني لسنة وفي المقابل، 
مسجلة خالل نفس الفترة من السنة  7.5%الثالثي األول مقابل نسبة  أي نفس المستوى المسجل خالل

ويعزى ذلك باألساس الى تداعيات السياسات االقتصادية المتبعة بهدف إعادة هيكلة االقتصاد  الماضية
 وتكريس استدامة النمو. 

  خالل شهر جويلية  5.3%تراجع معدالت البطالة حيث بلغت نسبة البطالة في الواليات المتحدة األمريكية
ة مسجلة منذ سبع سنوات. وبخصوص منطقة االورو فقد تراجعت معدالت البطالة وهي أقل نسب 2015

ن كانت النتائج متفاوتة حسب البلدان حيث تواصل  10.9%لتستقر خالل شهر جويلية في حدود  وا 
 .2015في موفى جويلية  22.2%االرتفاع القياسي لمعدل البطالة في اسبانيا وبلغ 

 البطالة

 

 الواليات المتحدة األمريكيةحيث بلغ تطور األسعار عند االستهالك في  تضخميةالتحكم في الضغوط ال 
وذلك للشهر  0.2%التضخم في منطقة األورو في حدود خالل شهر جويلية واستقرت نسبة  0.2%نسبة 

الثاني على التوالي وهي نسبة ال تزال بعيدة عن المستوى المستهدف من البنك المركزي األوروبي والمقدر 
لالقتصاد الصيني فقد انخفضت نسبة التضخم إلى وذلك بسبب توسع فجوة اإلنتاج. أما بالنسبة  2%بـ

مسجلة خالل شهر جويلية وهي نسبة أقل من السقف  1.6%خالل شهر أوت مقابل  1.4%مستوى 
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بالعالقة مع االنخفاض المسجل على مستوى أسعار المواد  3.5%المحدد من طرف البنك المركزي بـ
 لية في األسواق العالمية. األو 

 مؤشر األسعار عند االستهالك

 

  خالل شهر أوت بحساب  3.6%تراجع المؤشر العام ألسعار المواد األساسية )باستثناء الطاقة( بنسبة
. وشمل االنخفاض 2015خالل شهر جويلية من سنة  2.4%التغيرات الشهرية مقابل انخفاض بنسبة 

نتيجة األثر المزدوج للزيادة في المحاصيل  5%حية التي تراجعت بنسبة بالخصوص أسعار المنتجات الفال
 بفضل الظروف المناخية المالئمة وارتفاع سعر صرف الدوالر ازاء العمالت االخرى. 

  بحساب التغييرات الشهرية خالل شهر أوت من سنة  17.7%تواصل انخفاض أسعار المحروقات بنسبة
 دوالر للبرميل.  46.52حيث بلغ معدل البرنت  2015

  خالل  0.0660ارتفاع طفيف لسعر صرف االورو مقابل الدوالر خالل الفترة األخيرة ليستقر في حدود
خالل شهر أوت مما قد يؤثر على تنافسية صادرات بلدان  0.0031مقابل معدل  6102شهر سبتمبر 

 المنطقة.

 على الصعيد الوطني

ي عالوة على قتصادالجارية بتداعيات األحداث االرهابية على األداء االة من السنة ات سمت الفترة المنقضي
 التوازنات العامة التي ال تزال دون االنجازات المرجعية واألهداف المنشودة.تواصل الضغوط المسلطة على 

  اإلنتاج

بحساب االنزالق  1.2%تطورا بنسبة  5102السداسي األول من سنة سجل الناتج المحلي االجمالي خالل 
 0.7%مسجلة خالل نفس الفترة من السنة المنقضية وذلك على أساس نمو الناتج بنسبة  2.2% السنوي مقابل
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بحساب التغيرات  0.4%هذا وانخفض الناتج الثالثي بنسبة  .خالل الثالثي األول 1.7%وخالل الثالثي الثاني 
 .تهدفةمما يجعل من الصعب تحقيق نسبة النمو المس الثالثية

 

وتتأكد صعوبة الوضع االقتصادي من خالل تواصل تراجع عدد من المؤشرات الظرفية المتوفرة كما يبرزه 
 الجدول التالي.

 تطور مؤشرات االنتاج

 5102/5102التطور  5102 5102 أشهر ( 8)
 -40.8 649.0 1 786.1 2 إنتاج الفسفاط )ألف طن( 

 -7.7 597.0 1 730.0 1 إنتاج النفط الخام )ألف طن ( 

 -2.0 973.6 7 135.8 8 د( واردات المواد األولية ونصف المصنعة )م

 -24.0 850.0 3 065.1 5 دخول غير المقيمين )ألف شخص(
 -37.3 736.3 12 328.3 20 عدد الليالي المقضاة )باأللف(

 المصدر : المعهد الوطني لإلحصاء ووزارة الصناعة

ينتظر بالنسبة واستنادا الى النتائج المسجلة وآفاق تطور بعض األنشطة خالل الفترة المتبقية من السنة الحالية 
تم اعتمادها في  %0 باألسعار القارة مقابل 0.5%لناتج المحّلي اإلجمالي بـ لكامل السنة تحقيق نسبة نمو ل

أن احتساب قطاع الفالحة ينتظر  بدون  علما وأنه، 2014 سنة %6.3و 6102إطار قانون المالية التكميلي لسنة 
 .يسجل الناتج المحلي االجمالي شبه استقرار مقارنة بالسنة الماضية

 االستثمار

 :لمؤشرات المتعلقة باالستثمار وهو ما يتجلى من خاللمتباينة ل الفترة األولى من هذه السنة تطوراتعرفت 
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 من السنة الجارية مقابل  سبتمبرإلى موفى شهر  (-0.1%)واردات مواد التجهيز بنسبة  شبه استقرار
علما وأن هذا االرتفاع يشمل اقتناء طائرة لفائدة . 2014خالل نفس الفترة من سنة  5.9%ارتفاع بنسبة 

 الخطوط الجوية التونسية.

  وهو ما يعكس  2015إلى موفى جويلية  3.1%انخفاض مبيعات االسمنت في السوق الداخلية بنسبة
من مجموع  60%والذي يمثل حوالي  البناء والبنية األساسية بعنوانالتباطؤ المسجل في االستثمارات 

 االستثمارات. 

  5.8%مقابل ارتفاع بنسبة  6102سنة  جويليةإلى موفى شهر  3.5%تطور المساعدات لالقتصاد بنسبة 
أهمية توفير التمويالت الالزمة في بالنظر إلى  ضعيفة خالل نفس الفترة من السنة الماضية وهي نسبة

 .هذا الظرف االستثنائي

 2015األولى من سنة  الثمانية أشهرخالل  نوايا االستثمار في القطاع الصناعيل تطور طفيف 
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في د(.  م 706.0 1د مقابل  م 714.1 1)

مقابل تراجع لنوايا االستثمار في قطاع  75.5%نوايا االستثمار في قطاع النسيج والمالبس بنسبة 
. 12.3%و 19.3%صناعات مواد البناء والخزف والبلور والصناعات الكيميائية بنسبة تقدر على التوالي بـ

 2015من سنة األولى  الثمانية أشهر اع الخدمات فقد انخفضت نوايا االستثمار خاللقطأما بخصوص 
 د.  م 881.1لتبلغ  23.0%بنسبة 

  6102األولى من سنة  الثمانية أشهرخالل  19.7%ارتفاع حجم االستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 
التطور الملحوظ على  ة الماضية نتيجةد خالل نفس الفترة من السن م 069.6 1د مقابل  م 279.9 1ليبلغ 

 . والفالحة والصناعات المعملية الطاقة اتمستوى االستثمارات في قطاع

  أوتد إلى حدود موفى شهر  م 267.2 2لتبلغ  27%تطور في نفقات التنمية بعنوان ميزانية الدولة بنسبة 
االعتمادات المضمنة في قانون من  43%نسبة االنجاز خالل هذه الفترة بذلك  بلغتو  2015من سنة 

 . 2015لسنة  التكميلي المالية

وأن  باألسعار الجارية 1.5% كامل السنة بنسبةالجملي خالل  تطور االستثماري وعلى هذا األساس، ينتظر أن
 .من الناتج المحلي اإلجمالي 18.3%تبلغ نسبة االستثمار 

 الوضع االجتماعي 

األولى من السنة الحالية بانخفاض اإلضرابات في القطاعين الخاص  تميز الوضع االجتماعي خالل األشهر
  : والعام على حد سواء وهو ما يبرز من خالل

  مقارنة بنفس الفترة  2015من سنة خالل الثمانية األشهر األولى  39%انخفاض عدد االضرابات بنسبة
 من السنة الفارطة.

  2014مقارنة بنفس الفترة من سنة  32%المؤسسات المعنية بهذه اإلضرابات بنسبة  عددانخفاض . 
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  6101مقارنة بنفس الفترة من سنة  38%ارتفاع عدد األيام الضائعة بنسبة. 

  التشغيل

تفعيل آليات وبرامج دعم دفع التشغيل والعمل المستقل إلى جانب  على 2015خالل سنة  تركزت الجهود
مة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وذلك من خالل اتخاذ جملة من ءوتحسين تشغيلية الشبان ومالالتشغيل 

 االجراءات تمثلت بالخصوص في:

 الرفع من نسق إحداث ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكثيف عبر  تفعيل البرامج النشيطة للتشغيل
ا عداد برنامج لدفع المبادرات الجهوية والمحلية و  تقلاإلحاطة بالباعثين ومرافقتهم والتشجيع على العمل المس

  ،للتشغيل في إطار تفعيل برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل

  تمويل المؤسسات التضامنية بالتنسيق مع البنك التونسي للتضامن والوكالة لإعداد مشروع دليل إجراءات
ث المؤسسات الصغرى والمؤسسات التضامنية دعم إحداالوطنية للتشغيل والعمل المستقل في إطار 

  .واالجتماعية
  إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة مع جمعيات من خالل دعم الشراكة مع الجمعيات للنهوض بالتشغيل

 ومنظمات 

  الشروع في إنجاز دراسة إسترتيجية حول اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني في تونس تكون منطلقا إلعداد
 نية في هذا المجال.إسترتيجية وط

 6101نقطة مقارنة بسنة  1.1بـ اإرتفاعبذلك مسجلة  5102في سنة  %0255بلغت نسبة البطالة وفي الجملة، 
من مجموع السكان النشيطين الذي بلغ عددهم  ألف 11250إرتفع عدد العاطلين عن العمل ليبلغ كما 

فيما بلغت نسبة  ألف 50552وعدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا حوالي ألف  991.4 3
دات العليا فقد انسبة بطالة اإلناث من حاملي الشهفيما يتعلق بأما  .%67.2بطالة حاملي الشهادات العليا 

 .%37.1بلغت 

ألف عاطل عن  012.2الكبرى بلغ عدد العاطلين عن العمل بإقليم تونس وعلى صعيد التوزيع الجهوي فقد 
ألف  20.0 بقرابة الجنوب الغربيألف( و  41.1)ألف فالوسط الغربي  71.2بحوالي العمل يليه الوسط الشرقي 

الغربي بالجنوب  %62.0نسبة هذه النسب البطالة حسب الجهات فقد بلغت  بخصوصأما  عاطل عن العمل.
 .بالوسط الشرقي %7.1وإقليم تونس ب %07.6الشرقي والجنوب ب %66.6و

 ميزان المدفوعات

تطورات متفاوتة مثلما يتبين من خالل  6102سنة التسعة أشهر األولى من التجارية خالل  المبادالتشهدت 
 الجدول التالي:
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 تطور المبادالت التجارية خالل التسعة أشهر األولى من السنة )بالمليون دينار(

 6102أشهر  1 6101أشهر  1 6103أشهر  1 
 333.0 20 849.4 20 821.9 20 د( صادرات السلع )م

 6.2- 1.0 2.4 (%التطور )

 601.0 29 394.7 31 565.7 29 د( واردات السلع )م

 2.4- 2.6 1.1  (%التطور )

 -268.0 9 -545.3 10 -743.8 8 د( حاصل الميزان التجاري )م

 %27.4 %22.1 %41.1 (%نسبة التغطية )

 المسجلة على مستوى الصادرات:ومن أبرز النتائج 

  الزيادة الهامة لصادرات زيت نتيجة  %001.1قطاع الفالحة والصناعات الغذائية بنسبة  مبيعاتارتفاع
 .الزيتون التي سجلت مستوى قياسيا مقارنة بالسنوات األخيرة

 نتيجة تراجع األسعار العالمية  %2055قطاع الطاقة بنسبة باقي القطاعات على غرار  انخفاض مبيعات
نتيجة االضطرابات  %2059 وقطاع الفسفاط والمناجم بنسبةللنفط وتقلص اإلنتاج بأهم الحقول النفطية، 

بالعالقة  %150وقطاع النسيج والمالبس والجلد بنسبة التي شهدها الحوض المنجمي ومجمع الكيمياء، 
وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة حبوكة، مع تراجع مبيعات المالبس الجاهزة والمالبس الم

 نتيجة انخفاض مبيعات معدات النقل. 0%

 أما على مستوى الواردات، فقد تم تسجيل: 

  نتيجة تراجع األسعار العالمية للنفط.  %5552انخفاض واردات مواد الطاقة بنسبة 
  بالعالقة مع تراجع واردات كل من األقمشة  %3.2انخفاض واردات المواد األولية والنصف المصنعة بنسبة

 والجلد والحديد والفوالذ. 
  ( بالعالقة مع تطور نسق االستثمار وحاجيات المؤسسات %1.0-مواد التجهيز ) واردات استقرارشبه

 االقتصادية. 
  ( رغم ارتفاع واردات السيارات السياحية.%1.2-واردات المواد االستهالكية ) استقرارشبه 
 بالعالقة مع تراجع انتاج الحبوب. %152الغذائية بنسبة  الموادواردات  ارتفاع 

تراجعا في العائدات السياحية  6102قطاع الخدمات فقد شهدت التسعة أشهر األولى من سنة  مستوى وعلى 
 .6101مقارنة بنفس الفترة من سنة  %1.2وانخفاض مداخيل الشغل بنسبة  %30.4بنسبة 

 أن: 6102وبناء على هذه التطورات ينتظر بالنسبة لكامل سنة 

  6101مقارنة بالنتائج المسجلة سنة  %0.2-و %0.2تتطور صادرات وواردات السلع على التوالي بنسبة. 
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  التي عرفتها البالد. نتيجة األحداث اإلرهابية %99تنخفض العائدات السياحية بنسبة 
  من الناتج %151يستقر العجز الجاري في مستويات مرتفعة ليبلغ. 

 ميزانية الدولة

 النتائج التالية: 6102 إلى موفى شهر أوتتنفيذ ميزانية الدولة أبرز تقدم 

  حيث سجلت  6101مسجلة خالل نفس الفترة من سنة  %00مقابل  %6.6تطور الموارد الذاتية بنسبة
د كما حققت المداخيل غير الجبائية زيادة بنسبة  م 397.1 12 لتبلغ %6.3المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 

 د. م 075.4 1 لتبلغ 0.1%

  د نتيجة تعبئة القرض الرقاعي من  م 761.4 2 لتبلغ %00.6ارتفاع موارد االقتراض والخزينة بحوالي
 د. م 892 1 نفي بقيمةالسوق المالية العالمية في شهر جا

  لتبلغ  6101خالل نفس الفترة من سنة  %4.2مقابل  %3.4تراجع نسق تطور النفقات التي ارتفعت بنسبة
د نتيجة بالخصوص  م 226.9 11 لتبلغ %00د حيث سجلت نفقات التصرف ارتفاعا بنسبة  م 233.9 16

مقارنة مع نفس  %64كما حققت نفقات التنمية زيادة ملحوظة بحوالي  %06الرتفاع نفقات التأجير بحوالي 
 هذا كما تم تسجيل %.13مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود  د م 267.2 2 لتبلغ 6101الفترة من سنة 

 د. م 759.5 2 لتبلغ 6101مقارنة بنتائج موفى أوت  %63.2تراجع ملحوظ في نفقات خدمة الدين بنسبة 

  مقارنة بنفس الفترة من سنة د  م 458 4 بقيمة أي بزيادة د م 150 43 مستوى حجم الدين العمومي بلوغ
6101. 

 %6.0فتشير التقديرات إلى ارتفاع الموارد الذاتية للميزانية بنسبة  6102أما بالنسبة للنتائج المنتظرة لكامل سنة 
د  م 123.7نتيجة االرتفاع المرتقب للمداخيل غير الجبائية بقيمة  د م 778 20 لتبلغ 6101مقارنة بموفى سنة 

د بالنظر إلى ارتفاع عائدات المساهمات وعائدات النفط والغاز وذلك رغم االنخفاض الطفيف  م 238 2 لتبلغ
د الراجع أساسا لتراجع موارد الضريبة على  م 540 18 د لتبلغ م 11.2المنتظر للمداخيل الجبائية بقيمة 

د  م 536 6 لتبلغ %2.6لشركات. في المقابل تشير هذه النتائج إلى تراجع موارد االقتراض والخزينة بنسبة ا
 نتيجة تراجع موارد االقتراض الداخلي.

أي بنقص  6102د في موفى سنة  م 314 27 أما على مستوى النفقات فمن المنتظر أن يبلغ إجمالي اإلنفاق
د  م 31.2حيث ستسجل نفقات التصرف انخفاضا طفيفا بقيمة  6101سنة  د مقارنة بموفى م 00طفيف بقيمة 

د نتيجة بالخصوص للتراجع الملحوظ في نفقات دعم المحروقات الراجع إلى انخفاض السعر  م 236 17 لتبلغ
 %1.2العالمي لبرميل النفط وذلك رغم ارتفاع نفقات التأجير في المقابل ستسجل نفقات التنمية ارتفاعا بنسبة 

. أما نفقات خدمة الدين فستسجل نتيجة التحسن الحاصل في نسق إنجاز المشاريع العموميةد  م 264 5 لتبلغ
 د. م 700 4 لتبلغ 6101مقارنة بموفى سنة  %3.1انخفاضا بنسبة 
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ومداخيل  موارد التخصيص والهباتدون اعتبار  نسبة عجز الميزانية من الناتجوبالتالي ينتظر أن تبلغ 
من  نسبة التداين العمومي. أما 6101مسجلة خالل سنة  %1.1مقابل  6102في موفى سنة  %252المصادرة 

 .6101مسجلة سنة  %11.1مقابل  %2555الناتج فستبلغ 

 موارد واستعماالت الجهاز المالي 

تميزت السياسة النقدية المتبعة خالل الفترة المنقضية بالتركيز على معالجة الضغوط المسلطة على التوازنات 
هاج سياسة نقدية حذرة مع العمل على نتحيث واصل البنك المركزي ا التحكم في التضخمالمالية وباألخص 

من جهة وتوفير السيولة للبنوك نسبة التضخم في  مما ساهم في التخفيض مالءمتها مع الوضع االقتصادي
 من جهة أخرى. حتى تواصل نشاطها االقراضي بما يضمن التمويل المالئم لالقتصاد

في نسق نمّو الكتلة النقدية  بتباطئ 6102وقد اتسم مسار الجهاز المالي خالل الثمانية أشهر األولى من سنة 
. ويعكس هذا التطور نفس الفترة من السنة المنقضية خاللمسجلة  %551مقابل  %552( ليبلغ 9)ن

المساعدات ( و 6101 سنةفي  %1.1مقابل  %4.7)صافي المستحقات على الدولة كل من  تراجع باألساس
في المنحى صافي المستحقات على الخارج  (. فيما واصل6101 سنةفي  %2.6مقابل  %3.1)لالقتصاد 
ن  (.%61.0-مقابل  %02.4 -) 6101تم تسجيله خالل نفس الفترة من سنة بنسق أقل سرعة مما  كان التنازلي وا 

هذا وتجدر اإلشارة إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ على مستوى الموارد األخرى السيما الموارد الخصوصية 
 6102مليار دوالر أمريكي في شهر جانفي  0يعزى باألساس إلى تعبئة مبلغ قدره  (%1.1مقابل  31.4%)

 بعنوان القرض الرقاعي الذي طرحته الدولة التونسية في األسواق المالية الدولية.
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 تطور موارد الجهاز المالي ومقابالتها

 4102 أوت 
د( )م  

 (%تطور )
 (4102مقارنة بشهر ديسمبر )

 4102 أوت
د( )م  

 (%تطور )
 (4102مقارنة بشهر ديسمبر )

(2مجموع النقد )ن  58 881 552 60 713 559 

(3)نمجموع النقد   58 338 4.1 60 259 6.2 

(6مجموع النقد )ن  55 535 4.2 57 310 6.2 

"6ن-3المكونة "ن  2 803 6.0-  2 949 0.1 

"3ن-1المكونة "ن  213 0031.0 121 02.0-  

-959 963 15 موارد أخرى   18 076 152 

 - 789 78 - 844 74 جملة الموارد = جملة المقابالت

على الخارجصافي المستحقات   3 053 5150-  1 832 0255-  

 951 957 76 150 791 71 القروض الداخلية

 3.1 067 64 2.3 400 60 المساعدات لالقتصاد

تتطور  أن 6102على أساس هذه التطورات وباعتبار نسق النمو المتوقع لالقتصاد ينتظر بالنسبة لكامل سنة و 
مسجلة  %1.1و %4.7مقابل على التوالي  %0.4والمساعدات االقتصاد بنسبة  %2.7( بنسبة 3الكتلة النقدية )ن

 .6101سنة 

وذلك نتيجة تقلص  %3.0وفيما يتعلق بالمستحقات الصافية على الدولة فينتظر أن تسجل تراجعا بحوالي 
شهدت تعبئة  6101علما وأن سنة  6102ميزانية التكميلية لسنة الاإلصدارات المبرمجة لرقاع الخزينة في 
 االكتتابات بعنوان القرض الرقاعي الوطني.

بالعالقة مع  6102مع نهاية سنة  %63.4بنسبة  ينتظر أن تسجل ارتفاعاأما المستحقات الصافية على الخارج 
 .6102تكثيف التدفقات بعنوان التمويالت الخارجية المبرمجة في ميزانية الدولة التكميلية لسنة 

 األسعار 

مقارنة بنفس الشهر من السنة  سبتمبرخالل شهر  4.2%بنسبة  ر أسعار االستهالك العائليارتفع مؤش
ر بالخصوص بارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي بلغ نسبة    .5.8%الماضية. والزالت هذه الزيادة تفس 

 ويبرز من خالل تحليل المعطيات المتوفرة ما يلي:

  1.8%خالل شهر سبتمبر بحساب االنزالق السنوي مقابل نسبة  5.0%تطور أسعار المواد الحرة بنسبة 

  .بالنسبة للمواد المؤطرة
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  خالل شهر سبتمبر، وهو مستوى يعكس  4.8%ارتفاع مؤشر األسعار دون اعتبار الطاقة والتغذية بنسبة
 . 2015السياسة النقدية الحذرة التي تبعها البنك المركزي خالل الفترة األولى من سنة 

معالجة اإلشكاليات للمزيد التحكم في تطور مستوى األسعار تم إقرار العديد من االجراءات الظرفية والتدابير و 
المتصلة بالعرض وذلك من خالل تكثيف الجهود لضمان وفرة اإلنتاج لبعض المواد الحساسة وتكوين 

 مع المهنيين لتعديل األسعار.  المخزونات التعديلية وتكثيف المراقبة الميدانية وتدعيم الحوار والتشاور

ينتظر أن يتطور مؤشر األسعار عند وعلى أساس النتائج المسجلة خالل األشهر األولى من السنة الجارية 
  .2015خالل شهر ديسمبر  4.5%االستهالك بنسبة 
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 الثاني اب ـالب

 5101منـوال التنمية لسنة 

الذي  2016-2020باعتبارها السنة األولى من تنفيذ المخطط االستراتيجي  سنة محورية 2016تعتبر سنة 
على أساس  2016قد تم رسم محاور الميزان االقتصادي لسنة و . سيمهد طريق االمتياز لتونس والرخاء لشعبها

في بناء اقتصاد  باألساسالتوجهات واألهداف المرسومة ضمن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية والمتمثلة 
تشغيلية عالية وقدرة تنافسية هامة يرتكز على التجديد واالبتكار وهو ما يقتضى االنخراط  طاقةديناميكي ذو 

استدامة مسار تحقيق لفئات والجهات من جهة و ا لكل مع تكريس االدماج النجاعةفي مسار تنموي قوامه 
 خرى.أالتنمية من جهة 

تأخذ في االعتبار الوضع  تحقيق نسبة نمّو معقولة 5101يفترض منوال النمو لسنة ومن هذا المنطلق، 
االقتصادي الصعب الذي تمر به البالد نتيجة تتالي الصعوبات والتقلبات الظرفية وضرورة الشروع في توفير 

الستعادة نسق النمو شيئا فشيئا مع التقدم في مسار اإلصالحات الهيكلية الكبرى التي من الالزمة  الشروط
لدفع القطاع الخاص للعودة  ةشأنها تحسين مناخ األعمال واستعادة الثقة لدى المتعاملين االقتصاديين ومن ثم

حي الجديد من التقدم في وضع سيمكن النفس اإلصالو  .إلى االستثمار وخلق الثروة وتوفير مواطن الشغل
 األسس الكفيلة بإرساء نمط تنموي جديد يمكن من تحقيق األهداف المنشودة.

إلى جانب تواصل  على مواصلة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق اإلستقرار األمني تقوم آفاق النمو للسنة القادمةو 
شريك االقتصادي الرئيسي لتونس وهم تحسن النشاط االقتصادي في الدول المتقدمة وخاصة منطقة األورو ال

 ما من شأنه أن يسهم في دفع مساهمة التصدير في النشاط االقتصادي الوطني خالل الفترة القادمة.

 المحيط العالمي

 2016سنة  3.6%نمّو االقتصاد العالمي بنسبة  الصادر في شهر أكتوبر صندوق النقد الدوليتقرير  تضمن
وذلك على أساس توفر عدة شروط أهمها المواصلة في تيسير السياسات  2015منتظرة لسنة  3.1%مقابل 

التنفيذ المالية المتبعة في منطقة األورو بهدف دفع النشاط االقتصادي في المنطقة إضافة الى التقدم في 
يهدف إلى تصحيح مسار المالية في الواليات المتحدة األمريكية  الفعلي لبرنامج اقتصادي متوسط األمد

جراءات فعالة للتقليص من الديون الخارجية.  :ويرتكز هذا التحيين على العمومية ويتضمن تدابير وا 



 

02 

  ه  2015سنة  1.5%مقابل تطور بنحو  2016سنة  1.6%تطور النمو في منطقة األورو بحوالي مرد 
 1.5%وفرنسا )( 1.5%مقابل  1.6%باألساس االنتعاشة التدريجية للنشاط االقتصادي في كل من ألمانيا )

بالخصوص إلى تراجع أسعار المحروقات في األسواق العالمية  (. ويعزى تأكيد هذه االنتعاشة1.2%مقابل 
التي تهدف إلى تصحيح المالية العمومية واستبدالها  عن السياسات المالية التقشفية التخلي تدريجياو 

ما سيؤدي الى مزيد دفع الطلب الداخلي م إضافة إلى اتباع سياسات التيسير الكمي بسياسات أكثر مرونة
 .من خالل تحسن االستهالك واالستثمار العمومي

  استحثاث نسق نتيجة  في الواليات المتحدة األمريكية 2016سنة  2.8%تطور النشاط االقتصادي بنسبة
والتخلي التدريجي  التحسن المتواصل لسوق الشغل االستهالك الخاص في ظلوخاصة  الطلب الداخلي

  البنك الفيدرالي األمريكي خالل الفترة المقبلة. المتبعة منتوسعية المالية السياسات لى الع

  بفضل التسريع في  2015مسجلة سنة  0.6%مقابل  2016سنة  1.0%إلى  باليابان نسبة النموّ ارتفاع
وتيرة االستثمار الخاص والتصدير خاصة بعد توفر وتالقي عديد الظروف المالئمة المتعلقة أساسا بتحسن 

إضافة  النشاط االقتصادي ألهم الشركاء التجاريين والتخفيض في سعر صرف اليان خالل السنة المقبلة
 . إلى تراجع أسعار النفط في األسواق العالمية

  بدفع من 2015سنة  4.0%مقابل  2016سنة  .4%2بنسبة  بلدان الصاعدة والناميةفي ال النموتطور 

(. وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى تحسن 6.8%مقابل  6.3%الصين )و ( 7.3%مقابل  7.5%الهند )
مستوى الصادرات بالعالقة مع االسترجاع التدريجي للنشاط االقتصادي في الدول المصنعة وتواصل 

 ض سعر صرف العمالت. انخفا

  2.5%مقابل  2016سنة  3.9%نسبة ب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياارتفاع نسبة النمو في 
في ظل تباطؤ النشاط في الدول المصدرة للنفط وذلك بالتوازي مع حالة الترقب وعدم وضوح  2015سنة 

 الرؤية بشأن األوضاع الجيوستراتيجية في الدول الموردة للنفط. 

 طور النمو العالميت
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في تسريع نسق نمو حجم المبادالت العالمية من السلع  استرجاع النشاط االقتصادي العالميوسيساهم 
 .2015سنة  3.2%مقابل  2016سنة  4.1%والخدمات ليبلغ نسبة 

تواصل االرتفاع القياسي لنسبة البطالة في العالم حسب منظمة العمل الدولية أيضا  2016كما ستشهد سنة 
مليون عاطل عن العمل. وتفيد المؤشرات المتوفرة إلى أنه تم تسجيل تحسن نسبي  611أي ما يعادل  6%لتبلغ 

 .في نسب البطالة خاصة في الدول المتقدمة

 :فمن المتوقع أنالعالمية  أما بخصوص تطور األسعار

 مستوى الطلب من جهة  تحسنخالل السنة القادمة بالعالقة مع  في البلدان المصنعة نسب التضخم ترتفع
ل تطور األسعار في حدود حي  . 2015سنة  0.3%مقابل  2016سنة  1.2%ث سينحصر معد 

  نتيجة اتباع  5.6%مقابل  5.1%لتبلغ  2016تنخفض نسب التضخم في الدول الصاعدة والنامية سنة
 ت مالية أقل مرونة في العديد من الدول.سياسا

 تطور مؤشر األسعار عند االستهالك

 

سنة دوالر  11و 50بين النفط برميل سعر معدل  يتراوحينتظر أن على مستوى األسواق العالمية للنفط، فو 
 اإلنتاج. مع المحافظة على مستوى  الزيادة في الطلب العالمي للمحروقاتنتيجة  2016

  5101سنة ل منوال النموّ 

يهدف أساسا الى  2016-2020في اطار اقتصادي كلي متوسط المدى للفترة  2016يندرج منوال النمو لسنة 
تسمح بخلق مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا مع  االرتقاء بنسب النمو الى مستويات أرفع

 التحكم التدريجي في التوازنات المالية الكبرى.
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يمكن  بما بداية استرجاع فعلي للثقة في االقتصاد الوطني 2016ومن هذا المنطلق، يفترض منوال النمو لسنة 
دعم المجهود االستثماري يو  ياحة والنقل على وجه الخصوصاستعادة ديناميكية قطاعات الفسفاط والس من

 رسائها. بفضل المفعول االيجابي لجملة االصالحات الهيكلية التي تم الشروع في ا

 في: 2016وتتمثل أهم مالمح منوال التنمية لسنة 

 النمو

باألسعار القارة مقابل  2.5%تحقيق نمو للناتج المحلي االجمالي بنسبة  في 2016يتمثل الهدف بالنسبة لسنة 
 2016سنة  2.7%. ويتضمن هذا الهدف تطور الناتج بدون اعتبار الفالحة بنسبة  2015لسنةمنتظرة  %0.5

دينار سنة  840 8وستمكن هذه النسبة من االرتقاء بالدخل الفردي ليبلغ  .2015( سنة 0%مقابل استقرار )
 .2015دينار سنة  220 8مقابل  2016

 على:النمو  هدف  ويرتكز

  مليون  20على أساس انتاج للحبوب يقدر بـ 1%ارتفاع القيمة المضافة في القطاع الفالحي بنسبة
نتاج لزيتون الزيت حدد بـ 2015مليون قنطار سنة  13.1قنطار مقابل  ألف  400 1ألف طن مقابل  700وا 

 .2014ألف طن سنة  350و 2015طن سنة 

  خاصة نتيجة ارتفاع القيمة المضافة في  2%القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة نمو
 .2.5%و 8%على التوالي بنسبة  قطاعي الصناعات الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية

  بعد ثالث سنوات متتالية من  1.4%القيمة المضافة في قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة تطور
وفي قطاع المناجم  3.5%بنسبة  النمو السلبي يتضمن تطورا ايجابيا للقيمة المضافة في قطاع الكهرباء

بسبب التراجع  1.3%مقابل نمو سلبي لقطاع المحروقات للسنة السادسة على التوالي بنسبة  8.5%بنسبة 
 الطبيعي النتاج أهم الحقول النفطية.

  تستند  6102سنة  1%انخفاض بنسبة  مقابل 2.2%القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة بنسبة نمو
 الى تطور إيجابي لجل مكونات القطاع. 

 ة المضافة في قطاع الخدمات غير المسوقة مرده أساسا الزيادة الهامة في حجم االجور نمو مطرد للقيم
من الناتج المحلي  17%في الوظيفة العمومية. علما وأن حصة القطاعات غير المسوقة تبلغ حوالي 

 االجمالي.
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 (%تطور نسب نمو مختلف القطاعات ومساهمتها في نمو الناتج المحلي االجمالي )

 6102 6102 

والمساهمة في النم نسبة النمو  ونسبة النم  والمساهمة في النم   
 1.11 1.0 1.24 6.2 الفالحة والصيد البحري

 1.31 2.0 1.02 0.9 الصناعات المعملية

1.13- 3.6- الصناعات غير المعملية  1.4 1.04 

1.21- 1.0- الخدمات المسوقة  2.2 1.11 

 0.11 5.7 1.71 4.0 الخدمات غير المسوقة

 552 2.5 152 0.5 الناتج المحلي االجمالي

 مصادر النمو

المرتقبة  الزيادةباعتبار  مواصلة المساهمة المعتبرة لالستهالك في النموعلى  6102سنة  يعتمد منوال النمو 
 . إضافة إلى تحسن مساهمة كل  من االستثمار والتصديرالمتاح  في مستوى الدخلو  في حجم األجور

 (%النمو )مصادر 
 2015 2016 

 2.6 0.3 الطلب الداخلي

 3.8 3.7 االستهالك

 -1.2 -3.4 االستثمار

 1.0 -0.6 تكوين رأس المال الثابت : منه

 -0.1 0.2 المبادالت مع الخارج

 1.3 -2.3 الصادرات 

 -1.4 2.5 الواردات

 2.5 0.5 الناتج المحلي االجمالي

 االستهالك واالدخار

وهو مستوى  6102سنة  4.1%مقابل  2016سنة  4.0%استهالك العائالت بنسبة ترتكز التقديرات على زيادة 
هذا وقد ساهم تطور االستهالك خالل السنوات األخيرة  ،جمالييفوق المستوى المتوقع لنمو الناتج المحلي اإل

  .ر االستثمار والتصديرفي تحقيق نسب نمو إيجابية خاصة في ظل تعث

من الدخل القومي  10.3%تراجع نسبة االدخار لتبلغ ست وعلى هذا األساس، وباعتبار التطور المرتقب للدخل
ولمزيد استحثاث نسق اإلدخار تستدعي الفترة القادمة تشجيع . 2015مسجلة سنة  11.6%قابل المتاح م

العائالت على االدخار وترشيد االستهالك خاصة في ظل االرتفاع المنتظر للدخل وتحسن مستوى العيش 
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خالل السنوات القادمة، ويعتبر هذا التمشي عنصرا أساسيا من عناصر العمل التنموي في السنوات القادمة 
 الستثمار.للحد من الضغوط المسلطة على التوازنات الكبرى وتوفير التمويالت المالئمة ل

 االستثمار

د  م 481 17 ليرتفع حجم االستثمار إلى 2016سنة  باألسعار الجارية 10%تطور االستثمار بنسبة يينتظر أن 
د بعنوان  م 900 2. كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز اإلجمالين الناتج المحلي م 18.7% ما يعادل

 .2015م د متوقعة لسنة  550 2المباشرة مقابل  االستثمارات الخارجية

 تطور االستثمار

 

 بالخصوص: ويبرز التوزيع القطاعي لالستثمار

 باألسعار الجارية سنة  م د 290 1لتبلغ  4.9% بنسبة البحري  والصيد الفالحة قطاع في االستثمارات تطور
 سيقع انجازها من قبل القطاع الخاص. 64%تتضمن نسبة  2016

 مقابل  د م 071 2 لتبلغ 2016سنة 11.5%بنسبة  المعملية الصناعات قطاع في ارتفاع االستثمارات
إلنتاج ثالث الفسفاط  6. وتتضمن هذه االستثمارات مواصلة انجاز مصنع المظيلة 2015د سنة  م 857 1

د( والشروع في انجاز مصنع االسمنت بالمزونة بسيدي بوزيد  م 211للمجمع الكيميائي التونسي )
 .2015د( الذي كان مبرمجا خالل سنة  م 111)

 الهامة الزيادة نتيجة د م 265 3غ لتبل 12.4%بنحو  المعملية غير الصناعات قطاع في ارتفاع االستثمارات 
حيث ينتظر أن تشهد السنة القادمة االنطالق في انجاز  93%في استثمارات قطاع الكهرباء والغاز بنسبة 

م د( إضافة إلى الشروع في إنجاز  198م د( وبرادس ) 490محطة التوليد ذات الدورة المزدوجة بالمرناقية )
م د(. أما على مستوى قطاع النفط والغاز الطبيعي  32محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بتوزر )
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تبعا النجاز  2015د سنة  م 600 1مقابل  2016د خالل سنة  م 400 1جم االستثمارات فينتظر أن يبلغ ح
 د(.  م 955د( ولعمليات البحث والتنقيب ) م 445برنامج تنمية الحقول النفطية والغازية )

  2015سنة  600 2مقابل  2016م د سنة  900 2بلغ يسي ذاستثمار قطاع النقل ال في هامةزيادة. 

ستشهد أيضا تسريع نسق االصالحات الهيكلية ذات الصلة بتطوير مناخ  2016وتجدر االشارة الى أن سنة 
استكمال اإلطار التشريعي والترتيبي  األعمال واستحثاث المبادرة الخاصة. وستشمل االصالحات بالخصوص

ي والتقدم في تنفيذ وضع االطار القانوني للشراكة بين القطاعين الخاص والعمومو  لمجلة االستثمار
االصالحات المتصلة بالحوكمة ومقاومة الفساد فضال عن اصالح االدارة وتطوير الجهاز المصرفي بما من 

 شأنه أن يوفر التمويل المالئم لالقتصاد.

 المبادالت مع الخارج 

في عدد من  استرجاع ديناميكية اإلنتاجإلى  6102المبادالت مع الخارج لسنة  في مجالتستند التقديرات 
القطاعات التي شهدت تراجعا في الفترة الماضية خاصة قطاعات الفسفاط والمناجم والسياحة وتحسن الطلب 

وكذلك تحسن الطلب الداخلي خاصة في ضوء  وروالموجه لتونس في ظل تدعم آفاق النمو في منطقة األ
 اإلصالحات الكبرى المزمع االنطالق في تجسيمها. 

باألسعار  %255و %250صادرات وواردات السلع والخدمات على التوالي بنسبة نمو وتفترض التقديرات 
 .6102سنة  %0.2و %3.3مقابل نمو سالب بـ  الجارية

 ويتضمن هذا النسق :

  على أساس تحسن مبيعات جل  5102منتظرة سنة  %052مقابل  %9تطور صادرات السلع بنسبة
بالعالقة مع تحسن األوضاع األمنية بالحوض المنجمي  %71القطاعات خاصة الفسفاط والمناجم بنسبة 

 %4.1والمجمع الكيميائي والنسيج والمالبس والجلد والصناعات الميكانيكية والكهربائية على التوالي بنسبة 
بالعالقة مع تحسن القيمة المضافة لهذين القطاعين. وفي المقابل تفترض التقديرات تراجع مبيعات  %7.1و

 . 6102والصناعات الغذائية نتيجة الصابة القياسية لزيت الزيتون لسنة قطاع الفالحة 
  على أساس ارتفاع واردات  5102 سنة %052 انخقاض بنسبة مقابل %952تطور واردات السلع بنسبة

األولية والنصف المصنعة بالعالقة مع تطور نسق االستثمار  التجهيز والمواد جل المواد خاصة مواد
وحاجيات المؤسسات االقتصادية. وفي المقابل يفترض أن تعرف واردات المواد الغذائية تراجعا بالعالقة 

 مع االرتفاع المتوقع إلنتاج الحبوب.
  احي لتبلغ العائدات مستوى الخدمات فتفترض التقديرات تحسنا تدريجيا في أداء القطاع السيأما على

وذلك بالعالقة مع توقع تحسن الوضع األمني ومفعول  %63ـأي بنسبة تطور ب م د 988 2 السياحية
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 2016 م د سنة  228 4تحويالت التونسيين بالخارج لتبلغ  ينتظر أن ترتفعكما اإلجراءات المساندة للقطاع. 
 االقتصادي في منطقة االتحاد األوروبي. بالعالقة مع تحسن الوضع2015 م د سنة 001 4 مقابل حوالي 

 )م د( وتحويالت التونسيين بالخارجتطور العائدات السياحية 

 

من الناتج مقابل  %0255م د أي  382.4 13 العجز التجاري للسلعوبناء على هذه التطورات يفترض أن يبلغ 
 .6102من الناتج سنة  %01.2م د و 613.2 12

 بنود المدفوعات الخارجية.ويحوصل الجدول التالي أهم 

 تطور ميزان الدفوعات

 5102 5101 

 (%نسبة التطور ) القيمة )م د( (%نسبة التطور ) القيمة )م د(
 9 681.7 29 052 819.5 28 صادرات السلع 

الفالحة والصناعات 
  الغذائية

4 823.9 001 2 990.8 -37 

 71 805.7 1 37- 003.2 1 الفسفاط والمناجم

 952 064.0 43 052- 432.7 41 واردات السلع 

 6.2 258.4 6 04.3- 105.8 6 مواد الطاقة

 2.6 492.2 9 6.1 018.7 9 مواد التجهيز

 59 987.9 2 99- 429.2 2  العائدات السياحية

تحويالت التونسيين 
 بالخارج

4 001.3 152 4 227.9 255 

  761.5 7  707.8 7 )م د(  العجز الجاري 

  8.3  8.9 من الناتج %
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 المدفوعات الخارجية والتمويل الخارجي

منتظرة سنة  8.9%مقابل  8.3%التقليص في العجز الجاري من الناتج إلى  2016يفترض منوال النمو لسنة 
6102 . 

 (%تطور العجز التجاري والعجز الجاري من الناتج )

 

الدين وضرورة المحافظة على مستوى مدخرات من وباعتبار مستوى العجز الجاري ومتطلبات تسديد أصل 
 /)أي نسبة المدخرات الصافية من العملة  ،يوما من التوريد 135حوالي  ةتغطيعلى أساس فرضية  العملة

م د سنة  455 10تقدر حاجيات التمويل الخارجي بنحو  ،2015وهو نفس المستوى المنتظر لسنة  الواردات(
 . 2015 م د سنة 926 9مقابل  2016

م د في شكل استثمارات  900 2بعنوان الهبات وما يناهز  302.6تعبئة ويستوجب توفير هذه الحاجيات 
 . م د 253 7 موارد االقتراض الخارجي ستبلغ وعلى هذا األساسخارجية. 

 األسعار

ستشهد السنة المقبلة مواصلة الجهود الرامية الى مزيد التحكم في تطور األسعار حيث ينتظر أن تستقر نسبة 
في موفى السنة بمفعول مجمل االجراءات الرامية الى التحكم في مسالك التوزيع  4.2%في حدود التضخم 

 والتقليص من التهريب والتجارة الموازية. 
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 2016 لسنة النمو منوال

 2016 2015 2014 2013 (%)باألسعار القارة، 

 2.5 0.5 2.3 2.4 نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 2.7 0.0 2.2 3.0 الناتج ما عدا الفالحة

 4.0 4.1 4.2 4.2 تطور االستهالك الخاص

 1.6 1.2 1.1 2.4 )آخر الفترة( االستهالكتطور مؤشر األسعار عند 

 5.1 -3.3 2.9 3.3 1صادرات الخيرات والخدمات

 4.2 -1.5 6.6 4.0  1واردات الخيرات والخدمات

 10.0 1.5 1.5 -1.5 1تطور االستثمار

 18.7 18.3 19.0 20.2 نسبة االستثمار من الناتج

 900.0 2 550.0 2 986.6 1 010.8 2 د( االستثمار الخارجي المباشر والمساهمات )م

 10.3 11.6 14.9 15.2 نسبة االدخار من الدخل القومي المتاح اإلجمالي

 8.3 8.9 8.9 8.3 العجز الجاري من الناتج

 39.4 40.4 44.0 46.3 نسبة الصادرات من الناتج

 49.5 51.2 54.9 55.7 نسبة الواردات من الناتج

 839.5 8 217.0 8 792.2 7 145.4 7 الدخل الفردي )بالدينار(

 3.1 1.1 1.1 2.7 والمصادرة نسبة عجز الميزانية من الناتج دون التخصيص والهبات

 23.1 26.4 11.1 12.7 نسبة التداين العمومي من الناتج

      باألسعار الجارية 1
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 الثالثالبـاب 

 القتصاداتمويل  

باعتبار أهمية األهداف والبرامج المرسومة الستعادة طابع التحدي  6102يكتسي تمويل منوال النمو لسنة 
صالبة التوازنات المالية الداخلية والخارجية مع ستتكثف الجهود السترجاع وفي هذا اإلطار  .انتعاشة النمو

االقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي  للنشاط المالئم التمويل على توفيرالعمل في ذات الوقت 
. وباعتبار التراجع الهام لمستوى االدخار االقتصادية االستثمار وبالتالي دفع الحركة نسق الستحثاث وتوظيفه

حكامدعم الموارد الذاتية لالقتصاد و الوطني في السنوات األخيرة سيتم العمل على مزيد  التصرف في موارد  ا 
وتعزيز مساهمة القطاع المالي في مساندة الفاعلين االقتصاديين إضافة الى مواصلة تعبئة موارد الميزانية 

 التمويل الخارجي وتحسين هيكلتها.

 حاجيات التمويل الجملية

 
5102 5101 

 الحصة م د الحصة م د  
 01151 281.6 20 %100,0 177.9 20 مجموع الحاجيات

 %86,2 481.0 17 %78.8 892.0 15 االستثمار الجملي

 %0,5 106.6 %10.2 067.0 2 تغيير المخزون 

 %12,5 541.4 2 %6.8 374.5 1 تسديد أصل الدين ونفقات أخرى 

 %0,8 152,6 %4,2 844.4 الترفيع في احتياطي العملة

 %100,0 281.6 20 %100,0 177.9 20 مجموع الموارد

 %48,4 826.0 9 %50,8 251.2 10 االدخار الوطني

 %51,6 455.6 10 %49,2 926.7 9 التمويل الخارجي

 التمويل الداخلي 

االستراتيجي في إطار األهداف والتوجهات المرسومة بالمخطط  6102تنصهر التوازنات المالية الداخلية لسنة 
. وفي هذا اإلطار سيتم العمل على توفير التمويل الضروري لالقتصاد من خالل 6161-6102القادمة  للخماسية

حكام توظيف موارد  االدخار الوطنيإيجاد اآلليات لتطوير   حاجيات االقتصاد.لتغطية  الجهاز الماليوا 
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مقابل  م د 826 9 الوطني االدخار موارد تبلغ أن 6102 نةفينتظر خالل س الدخار الوطنيباففيما يتعلق 
في تغطية حاجيات التمويل  من الدخل المتاح وتساهم %01.3لتمثل حوالي  6102د منتظرة سنة م  251.6 10

ويفسر هذا التراجع الطفيف في حجم  .6102 سنة في منتظرة %21.7 نسبة مقابل %17.1 الجملية في حدود
 .صاالدخار الوطني أساسا بارتفاع نسق االستهالك بعنصريه العمومي والخا

العمل على مع  واالدخار طويل المدى المؤسساتي االدخار تطوير نحو 2016 سنةكما ستتجه الجهود خالل 
من خالل  البنكي الجهاز خدمات االجتماعي إضافة إلى تطوير الضمان صناديق التقليص من إخالالت توازن 

 .اإلسالميةاالدخار واستغالل الفرص واإلمكانيات التي توفرها المالية  تطوير نواتج

العجز الهيكلي  في معالجة 2016يتعلق بالمالية العمومية فتتمثل أهم محاور االصالحات خالل سنة أما فيما 
االنتدابات وكذلك على مستوى  التحكم فيعبر العمومية النفقات في ميزانية الدولة من خالل مزيد ترشيد 

لرفع من االمحروقات والمواد األساسية قصد  دعمفي نفقات  إيجاد األليات الكفيلة بالتحكم نفقات الدعم عبر
بما يضمن توفر هامش تحرك لميزانية الدولة لتصويب تدخالتها هذا الى جانب  تدخالت ميزانية الدولةفعالية 

 التقدم فى تكريس التصرف في الميزانية حسب األهداف.

الشروع في  م تعبئة الموارد الذاتية للميزانية عبرالتقديرات تكثيف الجهود لدعأما على مستوى الموارد فتفترض 
كسا اإلجراءات تبسيطإصالح المنظومة الجبائية لتحسين االستخالصات و   من مزيدا الجباية منظومة ءوا 

 . إضافة إلى تعصير جهاز الديوانة يةئالجبا دارةاإل وتعصير والعدالة النجاعة

لمناسبة وتحسين هيكلتها وذلك باعتماد صيغ تمويل جديدة كما ستتكثف الجهود قصد تعبئة موارد االقتراض ا
مثل الصكوك اإلسالمية والتوجه إلى السوق المالية العالمية قصد توفير الموارد الخارجية الالزمة بأنسب 

 الشروط الممكنة إضافة إلى تعبئة الموارد من المصتدر التقليدية في إطار التعاون الثنائي ومتعدد األطراف.

م د أي بزيادة  656 22 على تعبئة موارد ذاتية بقيمة 6102اإلطار تنبني تقديرات ميزانية الدولة لسنة  وفي هذا
بالعالقة مع ارتفاع المداخيل الجبائية المقدر بحوالي  6102منتظرة في موفى سنة  %6.3مقابل  %1بحوالي 

د. كما تستند التقديرات إلى تعبئة  م 600 20 لتبلغ بذلك حوالي 6102سنة  %1.6مقابل انخفاض بنسبة  00.0%
أما على مستوى النفقات فتشير التقديرات إلى ارتفاع في إجمالي النفقات  .م د 594 6 موارد اقتراض في حدود

مما يعكس االرتفاع  6102د مقابل انخفاض طفيف منتظر في موفى سنة  م 250 29 ليبلغ %4.0بحوالي 
إلى  6102 سنة %1.6م د مقابل انخفاض منتظر بنسبة  619 18 بلغلت %7المنتظر في نفقات التصرف بنسبة 
. وعلى هذا 6102 سنة %1.2 مقابل ارتفاع بنسبة م د 401 5 لتبلغ %6.2جانب ارتفاع نفقات التنمية بحوالي 

. وبالتوازي 5102 سنةمنتظرة  %252مقابل نسبة  %952عجز ميزانية الدولة نسبة األساس ينتظر أن يبلغ 
 .5102منتظرة سنة  %2555مقابل  %2952التداين العمومي ينتظر أن تبلغ نسبة 
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الرامية الى تحديت اطار  على جملة من األهداف 6102تقديرات سنة فقد انبنت  بالجهاز النقدي فيما يتعلقأما 
التمويل لمختلف  حاجياتلتغطية  الضرورية التمويالت توفيرلمواصلة الجهود قيادة السياسة النقدية و 

. كما سيواصل البنك المركزي العمل على مالءمة الخاص االستثمار دعم وبالتالييين االقتصادالمتعاملين 
 السياسة النقدية مع الظرف االقتصادي واستهداف استقرار األسعار.

 لتمويل الخارجي ا

الموارد المالئمة لمجابهة الحاجيات مواصلة الجهود لتعبئة  6102لسنة التمويل الخارجي تقديرات تفترض 
المتزايدة لالقتصاد والضغوطات المطروحة على النفقات العمومية مع السعي في ذات الوقت إلى المحافظة 
على استدامة الدين الخارجي ومصداقية البالد لدى األوساط الدولية. وقد ضبطت الحاجيات من التمويل 

بناء على فرضية التخفيض في نسق تطور العجز الجاري  د م 455.6 10 دفي حدو  6102الخارجي لسنة 
 .يوم توريد 092والترفيع من االحتياطي من العملة األجنبية ليغطي وارتفاع التسديدات بعنوان أصل الدين 

 دات من العملة بعدد أيام التوريدو تطور الموج

 

م د وقروض متوسطة وطويلة  919هبات بقيمة  شكلفي وستتم االستجابة لهذه الحاجيات عبر تعبئة موارد  
 في حدود والسوق المالية العالمية والصكوك المدى متأتية أساسا من التعاون الثنائي ومتعدد األطراف

م د في مختلف القطاعات في  900 2 وكذلك عبر استقطاب المزيد من االستثمارات الخارجية بحجم م د 253 7
مجلة االستثمار وقانون الشراكة  إصدار لتحسين مناخ األعمال والتي من أهمهاضوء االصالحات التي تهدف 

 .ة وتعصير الديوانةصالح الجبائيإبين القطاعين العام والخاص وكذلك 

وستمكن هذه الموارد من تمويل مشاريع في مجاالت البنية األساسية على غرار مشروع المحطة الكهربائية 
مشروع الطريق السريعة وادي الزرقاء بوسالم وبرنامج و اليابانية للتعاون الدولي  برادس الممول من قبل الوكالة
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الطرق والمسالك الفالحية من قبل الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وكذلك الطريق السيارة 
 قابس مدنين بتمويل من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

الخارجية من تمويل برنامج التنمية الحضرية وبرنامج تطوير القطاع المالي من قبل وكما ستمكن هذه الموارد 
البنك الدولي. الى جانب برنامج تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر توفير خطوط تموبل في إطار 

 واالجتماعي. التعاون الثنائي مع كل من إيطاليا وألمانيا واليابان وكذلك الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي

 5101و 5102هيكلة التمويل الخارجي لسنتي  جدول:

 5101 5102 )م د(

 313 124 الهبات

 253 7 920 6 القروض

 900 2 550 2 االستثمارات الخارجية

 456 10 927 9 المجموع

تم الشروع يستوجب تحقيق جملة األهداف المرسومة للسنة المقبلة الترفيع في نسق اإلصالحات الهيكلية التي 
وتعصير اإلدارة استكمال اإلطار التشريعي والترتيبي لمجلة االستثمار في تنفيذها خاصة تلك المتعلقة ب

صالح منظومة الجباية والديوانة ومنظومة الدعم وتحسين منظومة التمويل وذلك بهدف تحسين مناخ  وا 
 الشغل.األعمال واسترجاع نسق االستثمار كرافد لخلق الثروة وتوفير مواطن 

انطالقة جديدة للعمل التنموي بما يمكن من كما ستنصرف الجهود للشروع في توفير األرضية المالئمة لتحقيق 
إرساء منوال تنموي إدماجي ومستدام. ويستدعي هذا التوجه تظافر الجهود للشروع في تطوير هيكلة االقتصاد 

ضمان التنمية ت في الدورة االقتصادية إلى جانب ودعم طاقته التشغيلية وفي تكريس إدماج كل األفراد والجها
من خالل تعزيز منظومة التصرف في النفايات وتثمينها واستكمال إنجاز محطات التطهير الجديدة  المستدامة

 .ات المتجددة ومن التوليد المؤتلف للطاقةقوتدعيم إنتاج الكهرباء من الطا



 

 

 نيالثاالجزء  
 نحو تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية
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 البـاب األول

  البنية األساسيةتطوير السياسات القطاعية وتعصير 

يمثل تطوير السياسات القطاعية وتعصير البنية االساسية من ابرز المحاور التي ستمكن من النهوض 
 باالقتصاد الوطني ودعم قدرته التنافسية وحفز االستثمار والمبادرة الخاصة.

تطوير القطاعات ب الكفيلةلالنطالق في وضع االسس  6102خالل سنة  هذا االطار ستتركز الجهودوفي 
 العالمية واستغالل الفرص المتاحة. ةسل القيمالواعدة ودعم البحث والتجديد واالبتكار للتموقع في سال

 المشاريع المتواصلة من خالل استكمال إنجاز ساسيةوالبنية األ ستتركز الجهود على تطوير اللوجستيةكما 
تعزيز النفاذ في توفير مناخ مالئم لالستثمار و مهيكلة أخرى بما يسهم في نجاز مشاريع إواالنطالق في 

 سواق الداخلية والخارجية.لأل

 السياسات القطاعية

لرفع اإلنتاجية ودعم  القطاعية والبرامج السياسات مواصلة وضع وانجاز 6102ومن المتوقع ان تشهد سنة 
القدرة التنافسية للمؤسسات اإلقتصادية وذلك عبر مواصلة برامج تأهيلها والعناية بالجودة ودعم القطاعات 

القطاع السياحي وتطوير القطاع التجاري ب النهوضالواعدة والمجددة واسترجاع نسق استخراج ونقل الفسفاط و 
 قاومة التجارة الموازية والتهريب.من خالل تأهيل مسالك توزيع المنتوجات الفالحية والصيد البحري وم

 ، وتتمثلد م 230 1 واستثمارات تعادل 2014سنة  3%مقابل  6.2%نسبة نمو   2015سنة  قطاع الفالحةسجل 
 ألف طن من زيت الزيتون. 400 1م ق من الحبوب و 13.1النتائج المسجلة في إنتاج  أهم

 من خالل:  الفالحيلتعصير القطاع تكثيف الجهود  6102خالل سنة ينتظر و 

   تطوير منظومة التأمين الفالحي ووضع صيغة دائمة لجبر األضرار الفالحية تساهم خاصة في الترفيع
 من نسبة انخراط الفالحين وتطوير القطاع وتأمين حد أدنى من المداخيل عند حصول كوارث طبيعية،

  يجاد حلول جذرية خاصة بالنسبة لل معالجة المديونية فئات التي تفوق ديونها خمسة أالف الفالحية وا 
 دينار.
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  الشروع في التعداد العام للفالحة والذي يهدف إلى تطوير المنظومات اإلحصائية الفالحية وتوفير كافة
المعطيات الضرورية حول هيكلة المستغالت الفالحية وتركيبة القطاع والثروة الحيوانية والتشغيل وطرق 

 الري ومدخالت اإلنتاج.

 تائج االستشارة الوطنية لتطوير أداء األراضي الدولية الفالحية لضمان حسن استغاللها والمحافظة تفعيل ن
  تطويرها.و  عليها

  الرتقاء لالشروع في تجسيم التوجهات التي أفرزتها الدراسة المتعلقة بتطوير أداء ديوان األراضي الدولية
 بمردودية وتطوير أداء المركبات الفالحية التابعة له.

  مراجعة اإلطار القانوني للشركات التعاونية للخدمات الفالحية ومنظومة التشجيعات والتمويل ودعم
 .االحاطة والمتابعة والتكوين للرفع في نسبة انخراط الفالحين والبحارة بها

 بمعتمديات كسرى وماجل بن عباس  الشروع في إحداث مناطق نموذجية مختصة في الفالحة البيولوجية
 .لهوارية وسجنانوحزوة وا

 وقبلي بواليات قابس وتوزر هك( 500 7الواحات ) مياه في التصرف تحسين مواصلة مشروع 

 هك(  500 4شروع إحداث المنطقة السقوية حول سد سراط )مواصلة م 

 هك( والمرحلة  000 5بسيدي ثابت من والية أريانة ) االنطالق في انجاز مشروع تعصير المنطقة السقوية
  هك(. 800 2للحوض السفلي لوادي مجردة من والية منوبة ) الثانية من مشروع تعصير المنطقة السقوية

  هك أخرى. 700 4هك من المناطق السقوية الصغرى وتهيئة حوالي  231إحداث حوالي 

  تسهيل عملية فالحية لالمسالك من الكلم  011تهيئة وتعبيد و مواصلة تحسين أداء المناطق السقوية
 هك 300 2أشغال التطهير والصرف على مساحة  وانجاز الفالحية المنتوجات االستغالل ونقل

  عبر مواصلة إنجاز مشروعي إحداث ميناء سيدي منصور  تدعيم البنية األساسية للصيد البحري
صالح ميناء بنزرت باإلضافة إلى االنطالق في أشغال تهيئة مينائي قليبية وطبل  بة.بصفاقس وا 

 6102خالل سنة  %0 نسبة النمو بحواليو  م د 290 1وبناء على ذلك تقدر االستثمارات في القطاع الفالحي بـ 
 وذلك استنادا الى مستوى اإلنتاج المتوقع:

 61 م قنطار من الحبوب. 
 411 ألف طن من زيتون الزيت. 

تباطأ في نسق النمو تبعا لتقلبات األسواق العالمية  6102خالل سنة  الصناعات المعمليةشهد قطاع إلن و 
فسيتم السعي سنة  مؤسسات اإلنتاج في بعض االجتماعية األوضاع جانب تردي إلىوخاصة بمنطقة االورو 

 وتتمثل هذه اإلجراءات في: .التخاذ جملة من اإلجراءات تهدف لالسترجاع التدريجي لنسق نموه 2016

 مزيد العناية و  لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية أهيل الصناعيبرامج الت التقدم في انجاز
 .بالتجديد
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  للرفع في عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات المطابقة وفق  البرنامج الوطني للجودةمواصلة تنفيذ
 .6102مؤسسة مع موفى سنة  400 2 ليشملالمواصفات الدولية 

 عبر استكمال أشغال المجمع التقني بتونس والرفع من عدد المخابر  تطوير البنية التحتية للجودة مواصلة
 مخبرا.  66أي بزيادة  مخبرا 031المعتمدة إلى 

 وانجاز برنامج نموذجي في الغرض  وتسهيل تمويل المشاريع المنبثقة عنهاشبكات الشراكة  تطوير 

 ج والمنتوج النهائي باستهدافمواصلة برنامج المرور من المناولة الصناعية إلى المشاركة في اإلنتا 

 مؤسسة صناعية إضافية. 61

  مواصلة استحثاث نسق االستثمار واإلحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خالل مساندة
  .مؤسسة جديدة 011

 مشروعا لفائدة باعثي  411وحصة مرافقة  111ودورة تكوينية  611عبر إنجاز  مراكز األعمال دعم نشاط
 المشاريع.

 6102 مشروعا إضافيا خالل سنة 61بإحداث  برنامج اإلفراق ة تنفيذمواصل. 

 بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني  برنامج التجديد والتنمية الجهوية والتشغيل الشروع في
مؤسسة  41وتوفير اإلحاطة الفنية والمساندة لـ 6102سيتم تحديدها خالل سنة  ةسالسل قيم 2لتطوير 

  مؤسسات جامعية. 2صناعية و

 :بـ 2015فقد اتسمت سنة المناجم  قطاع وعلى مستوى  

 6101م طن خالل سنة  3.7م طن مقابل  3إنتاج الفسفاط إلى حدود  تراجع. 

  مع األخذ بعين االعتبار لفرضية تراجع أسعار  6161إعداد برنامج عمل خاص بإنتاج الفسفاط إلى حدود
 .الفسفاط

 المناجم :مجال في  6102 سنة ستشهدو 

 وبلوغ  6102م طن من الفسفاط التجاري سنة  2حيث يتوقع إنتاج  %7.2بحوالي  للقطاع نسبة نمو تحقيق
 م د. 022حجم استثمارات جملية بـ 

 من الدستور.  13مراجعة اإلطار التشريعي للمناجم ليتالءم مع أحكام الفصل  استكمال 

 اسيانجاز مشروع أم الخشب ومشروع منجم المكن مواصلة 

 نفطة للفسفاط -الدراسات إلنجاز مشروع توزر استكمال 

 في إنجاز دراسة لتثمين أمالح شط الجريد الشروع 

مقارنة  %31تراجعا بــ 6102سبتمبر  01سجلت الليالي السياحية إلى غاية  فقد لقطاع السياحيل بالنسبة اما
وذلك  %30.2كما انخفضت العائدات السياحية بـ %61.7وتراجع عدد الوافدين بـ  6101بنفس الفترة من سنة 
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بسبب العمليات اإلرهابية التي شهدتها األشهر الماضية من السنة والتي أثرت بصفة مباشرة وحينية على 
 . مؤشرات القطاع السياحي

أن  بفضل اإلجراءات التي تم إقرارها من المؤملإال انه و  6102ورغم النتائج السلبية التي تم تسجيلها سنة 
وبلوغ حجم استثمار  6102سنة  %6 ـانتعاشة نسبية وتحقيق نمو ب 6102خالل سنة  القطاع السياحييشهد 

 .م د 311 بـ

  في تنفيذ جملة من اإلصالحات والمشاريع تتمثل خاصة في: بالشروع 6102وستتميز سنة 

  االستثمار السياحي ومراجعة أمثلة إدراج المكون السكني ضمن المقاسم الفندقية بهدف الترفيع في مردودية
 .التهيئة العمرانية في هذا االتجاه

  دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات السياحية وتمكين شركات االستثمار ذات رأس مال مخاطر من
 االمتيازات الجبائية لالكتتاب في رأس مال المؤسسات السياحية بمناسبة إعادة هيكلتها المالية.

  يكلة الشاملة المالية والتجارية للنزل السياحية الناشطة والمسواة وضعيتها تجاه الجباية اله إعادةدعم
 والصناديق االجتماعية.

 منتوجات السياحة البحرية الترفيهية بدخول مارينا قمرت ومارينا بنزرت حيز االستغالل. تدعيم 

 مشروع سياحي غير  32ظر إنجاز السياحي بأنماط إضافية لدعم السياحة الشاطئية حيث ينت العرض إثراء
 . 6102مشروع جديد سنة  061والمصادقة على  6102تقليدي سنة 

  تدعيم الوجهة السياحية التونسية بتعزيز التواجد باألسواق التقليدية واكتساح أسواق سياحية جديدة والتركيز
  على السوق المغاربية والسوق الداخلية.

 عيم التكوين في المجال الفندقي والسياحي بالرفع من طاقة المتكونين تنمية الموارد البشرية المؤهلة وتد
وفي عدد المكونين من  6102متكون سنة  757 1إلى  6102متكون سنة  571 1بالمدارس السياحية من 

 . 6102سنة  11إلى  6102سنة  42
  وحدة فندقية وتكثيف عمليات المراقبة لضمان جودة الخدمات السياحية وحفظ الصحة والسالمة  02تأهيل

 .6102آالف منتظرة لسنة  01مقابل  6102ألف عملية تفقد سنة  02الغذائية لبلوغ 

من اإلشكاليات  من أهم ركائز قطاع السياحة إال أنه ماانفك يواجه العديد الصناعات التقليديةويعد قطاع 
المتعلقة خاصة بنقص اليد العاملة الكفأة والمنافسة من المنتوجات المقلدة والموردة هذا باإلضافة إلى ضعف 

 الترويج والتسويق.

 بـ: 6102وعلى هذا األساس ستتميز سنة 

 .مواصلة برامج التأهيل المهني الميداني لتطوير المهارات وتنمية الموارد البشرية 

  تاج المطبوع والتصدير المراقب وتحسين الجودة واحترام المواصفات.تطوير أساليب مراقبة اإلن 
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  تكثيف المشاركات في المعارض والصالونات الجهوية والوطنية والدولية وتمكين المؤسسات الحرفية من
 تسويق المنتوج التونسي وترويجه.بامتيازات وتشجيعات خاصة للنهوض من المشاركة في التظاهرات 

   التشجيع على االبتكار والتجديد في مجال الزربية والحياكة مع المحافظة على األصالة والتراث الوطني
 والحث على استعمال مواد أولية طبيعية وتقنيات تحمي البيئة وتحافظ على ديمومة المواد الطبيعية.

يزخر بمكامن هامة لتوفير القيمة  باعتباره قطاعا واعدامن أهم ركائز االقتصاد الوطني  القطاع التجاري يعتبر 
من  %05من الناتج المحلي اإلجمالي ويستقطب % 1المضافة وخلق مواطن الشغل وهو ما يمثل اليوم 

 العمل على تطوير قطاع التجارة الداخلية من خالل: 6102وسيتم خالل سنة  .مجموع المشتغلين

 من خالل تنقيح التشريع المتعلق بتجارة التوزيع لمزيد إحكام تنظيم القطاع  تعصير القطاع وتطويره
سناد التراخيص ذات الصلة وتوفير الفضاءات  التجاري واالنطالق الفعلي في تنظيم التجارة بالتجول وا 

ت مساحاال الدفعة األولى من المالئمة الستيعاب مثل هذه األنشطة واستكمال اإلجراءات المتعلقة بتركيز
 وا عداد مخطط مديري للمساحات التجارية الكبرى. 6ألف م 641بمساحة جملية تناهز  كبرى التجارية ال

  لتأهيل مسالك التوزيع للمنتجات الفالحة والصيد البحري برنامج الوطني تنفيذ الجزء الثاني من المتابعة 
ك توزيع الماشية والدواجن الذي يهدف إلى تطوير أداء هذه المسالك وتوسيع دائرة االهتمام إلى مسال

 ومنتجاتها وتطوير وتهيئة سوق بئر القصعة.

  لتقليص من الفجوات الهيكلية والظرفية ودعم سياسة المخزونات ل آليات التزّود وتزويد السوق تعزيز
لتنسيق في مستوى اإلنتاج والتسويق خاصة بالنسبة لتفعيل دور المجامع المهنية و التعديلية واإلستراتيجية 

للمنتجات الحساسة والكثيرة االستهالك وتدعيم الهياكل المعنية بالوسائل الالزمة للمتابعة والتعديل والخزن 
 .القاعدة التجارية بجبل الوسطو  كبرى بسيدي بوزيدالنتاج اإلإضافة إلى استكمال مشروعي سوق 

 ل التقليص في نسبة التضخم وبتوجيه المنظومة الرقابية نحو حماية المقدرة من خال التحكم في األسعار
 .الشرائية للمواطن والتصدي لظاهرة التقليد

  وتفعيل مختلف محاورها بالتنسيق مع  لمقاومة التجارة الموازية والتهريبمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية
العشوائي خاصة للمواد الحساسة والمدعمة  األطراف المعنية وتكثيف العمل الرقابي للتصدي للتصدير

 .وتطوير العمل مع مصالح الجباية
  لمزيد التحكم في حجمه والتعديل التدريجي  لمنظومة الدعمالشروع في إعداد برنامج إصالح شامل

لألسعار المدعمة واالنطالق في إرساء منظومة لتوجيه الدعم مباشرة نحو مستحقيه واعتماد األسعار 
 الحقيقية.

 تمام الدراسة األولية حول جدوى إنجاز مشروع المنصة االفتراضية لتجارة التوزيع  إنجاز وا 
"e-retail plateforme لربط مختلف المتدخلين في تجارة التوزيع من مزودين وموزعين بمختلف "

 .لتهريبأحجامهم بهدف ضمان استرسال مختلف المنتجات المتبادلة بما يسمح بمقاومة التجارة الموازية وا

 " إسناد عالمة الثقة لمواقع التجارة اإللكترونيةe- dhamen لدعم الثقة لمواقع البيع على الخط لدى "
 .باعثي مشاريع التجارة االلكترونية لفائدةالمستهلك التونسي واألجنبي وتنظيم سلسلة من الورشات 
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 النهوض بالتجديد واالبتكار

 لهيكلةنقلة نوعية  ناالساسية لتطوير االنشطة الصناعية والخدماتية وضماواالبتكار الرافعة  يعتبر التجديد
  .الصناعة التونسية وتأقلمها مع التطورات والمتغيرات العالمية

جعل البحث والتجديد من االولويات الوطنية واالنطالق ل 6102وفي هذا االطار ستتكثف الجهود خالل سنة 
 ا االرتقاء بهذا المجال.في وضع وتنفيذ اصالحات هامة من شأنه

 6162-6102بانطالق مشروع اإلصالح  6102تميز قطاع البحث العلمي والتجديد التكنولوجي خالل سنة وقد 
ا عادة هيكلة و  والرامي إلى إرساء منظومة وطنية متناسقة ومتطورة من خالل تطوير منظومة الحوكمة والجودة

دة وخاصة في المجاالت اإلنسانية واالجتماعية والبحث مؤسسات البحث وفق أولويات وميادين بحثية محد
 البيداغوجي ودعم التمويل وتطوير البنية التحتية للبحث.

 على: 6102سيتم العمل خالل سنة  المتاحة الموارد واضحة للقطاع والتصرف المحكم في رؤيا اعتماد وقصد

 االعتبار بعين أخذا الوطنية األولويات تحديد تتولى البحث والتجديد مجال في وطنية عليا هيئة إحداث 

  البحثية العلمية الهيئات بين التنسيقو  المستدامة واالجتماعية االقتصادية التنمية متطلبات
 وحسن المنظومة حوكمة وتسهيل لتوحيد بالجامعات البحث هياكل إلحاق مراجعة النصوص التشريعية قصد 

 مع محيطها. تفاعلها

 محاور البحث وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على  تحديد األولويات في خصوص
لة من قبل االتحاد األوروبي  المشاركة في المشاريع الوطنية والثنائية ومتعددة األطراف بما في ذلك الممو 

(H 20 20 (. 

 رة تشجيع البحوث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية من خالل الشروع في إنشاء مراكز اختصاص وخب
مرتبطة بالجامعات للتنسيق بين مختلف الهياكل وفرق البحث العاملة في المجال إلنجاز مشاريع موحدة 

 ومتعددة اإلختصاصات. 
 ا عداد خارطة وطنية جديدة في و  اإلنطالق في تشخيص واقع البنية التحتية صلب مختلف هياكل البحث

 الغرض.
 يز نظم الرصد والمراقبة للبحوث واصالح نظام تقييم البحث واالعتماد وتعز  للتقييم الوطنية تطوير المنظومة

 من خالل دعم استقاللية اللجنة الوطنية لتقييم البحث ومراجعة المؤشرات المعتمدة.
  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومراجعة آليات التحفيز الحالية وفق حاجيات ومتطلبات

 المؤسسات االقتصادية. 
  إلى  6102الوطني للبحث والتجديد من خالل الترفيع في الميزانية المخصصة له خالل سنة دعم البرنامج

مؤسسة إضافية لالنتفاع بآلية منحة البحوث التنموية  02قصد استهداف  6102م د سنة  0م د مقابل  6.3
 .%21والرفع من نسبة إنجاز المشاريع إلى 
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 ظومة األقطاب التكنولوجية وا عداد برامج ترويجية مواصلة إرساء شبكات التجديد الصناعي وتعزيز من
لمختلف األقطاب والشروع في تهيئة القطب التنموي بقفصة والقطب التكنولوجي ببوشمة /قابس والقطب 

 التكنولوجي بصفاقس.

  الشروع في انجاز مراكز الموارد التكنولوجية بكل من القطب التكنولوجي بسوسة والقطب التكنولوجي
 .د م 02القطب التكنولوجي ببنزرت بكلفة جملية تقدر بحوالي بالمنستير و 

  تقديم المساندة الفنية لتطوير أربع شبكات شراكة في مجاالت الزيتون بالوسط الغربي والتمور والنخيل
بالجنوب الغربي والميكانيك بصفاقس وتثمين المياه الحرارية بقابس بالتعاون مع برنامج دعم منظومة 

 . البحث والتجديد
  اإلنطالق في انجاز دراسة لمراجعة منظومة التصرف في األقطاب في إتجاه مراجعة النصوص التشريعية

  .تحديد األدوار بين القطاعين العام والخاصل
  وتقلص عدد الوحدات  6102مخبرا سنة  361إلى  6102مخبرا سنة  302الرفع من عدد هياكل البحث من

 .6102سنة  011مقابل  6102وحدة سنة  71إلى 
  م د القتناء  2.2م د لفائدة مشاريع البحث االيالفية في ميادين ذات عالقة باألولويات الوطنية و 13.4رصد

 التجهيزات العلمية الكبرى.
  البرنامج الوطني للبحث والتجديد و  مشروعا في إطار آليتي منحة االستثمار في البحوث التنموية 32تمويل

  .6102مشروعا سنة  01مقابل 
  في إطار آلية تنقل الباحثين  6102سنة  عقدا إلى حدود 027تمويلMOBIDOC  الممولة في إطار

 برنامج دعم منظومة البحث والتجدد مع المؤسسات االقتصادية ومراكز البحث لفائدة طلبة الدكتوراه.

 تطوير البنية األساسية ودعم اللوجستية

لبنية األساسية وتجهيز البالد بالمرافق األساسية فقد تراجعت رغم ما تم تحقيقه من نتائج على مستوى دعم ا
حسب تقرير التنافسية العالمية لسنة  71مرتبة تونس في المجال بثالث نقاط حيث أصبحت تحتل المرتبة 

 .6101سنة  44مقابل المرتبة  6102

لقدرة التنافسية لالقتصاد ل ادعم لتطوير البنية األساسية 6102وعلى هذا األساس ستتكثف الجهود خالل سنة 
 الوطني وتحسين جاذبية الوجهة التونسية وتعميق االندماج الترابي واإلقليمي والعالمي.

م د تخصص باألساس  421بحوالي  6102تقدر االستثمارات الجملية خالل سنة  الطرقات والجسورففي مجال 
  لـ :

 ونس الكبرى وتوفير وصالت ربط بين مختلف تهيئة وتدعيم الطرقات المهيكلة بالمدن الكبرى وطرقات ت
التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية واألقطاب التجارية بشكل يضمن سيولة أكبر لحركة المرور من 

 خالل:
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 والية 01 على موزعة المرقمة الطرقات من كلم 262 وتدعيم كلم 341.6 تهيئة. 

 الطريق مشروع من 6 القسط إنجاز مواصلة X20 الغربي المخرج –30 ج ط بين . 

 والطريق 01 الوطنية الطريق بين الربط وصلة إنجاز X. 

 زغوان بين 1 و ط ومضاعفة كلم 22 بطول والقيروان سوسة بين 06 و ط مضاعفة في االنطالق 
 بين زغوان والفحص. 033 ج ط ومضاعفة كلم 11 بطول وسليانة

  والية 63 على موزعة الريفية المسالك من كلم 421 تهيئةاالنتهاء من . 

 أولوية ذات واليات 1 بـ الريفية المسالك من كلم 231.6 تهيئة مواصلة . 

  كلم من المسالك الريفية 111وكلم من الطرقات المرقمة  144 ـلالصيانة الدورية. 

  خاصة 6102سيتم خالل سنة ف لشبكة الطرقات السيارةأما بالنسبة  : 

  بوسالم –الزرقاء وادي السيارة والطريق قابس –صفاقس السيارة الطريق إنجاز استكمال. 

 الجدير راس – ومدنين مدنين -قابس السيارة الطريق انجاز مواصلة  

 بوزيد وسيدي والقيروان تونس بين الرابطة الداخلية السيارة للطريق بالنسبة الدراسات إعداد من االنتهاء 
  .وقفصة والقصرين

تتمثل أهم المشاريع المبرمجة لتطوير البنية التحتية المينائية وتحسين جودة لنقل البحري والموانئ ا وفي مجال
 في: 6102الخدمات خالل سنة 

 وتحيين الدراسات الخاصة بمشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة استكمال 

  بميناء رادس 1و 7االنطالق في إجراءات طلب العروض إلنجاز الرصيفين 

 جرجيس. ميناء جهرو  وبنزرت وصفاقس سوسة بموانئ المسطحات تهيئة أشغال مواصلة 
  إعادة العمل بإضبارة النقل بصفة إجبارية بكل مكوناتها بميناء رادس لعمليات التصدير والتوريد والشروع

 في استغالل نظام التصر ف اآللي في الحاويات والمجرورات.

 رامي إلى مالئمة اإلطار التشريعي لالتفاقيات الشروع في تنفيذ برامج التوأمة مع اإلتحاد األوروبي ال
 الدولية.

  والمخطط التوجيهي لميناء  6111الشروع في إنجاز الدراسات المتعلقة بالمخطط المديري للموانئ في أفق
 الصخيرة.

سيتم العمل على تحسين مردودية شركة الخطوط التونسية ومواصلة تأهيل البنية  النقل الجوي وعلى مستوى  
 ية للموانئ الجوية من خالل:األساس

  .رساء إستراتيجية تجارية جديدة  الشروع في تنفيذ خطة تطوير وا عادة هيكلة شركة الخطوط التونسية وا 
  خطوط جديدة تربط بين تونس والخرطوم ونيامي ودواال وليبرافيل وبرازافيل وكنشاسااحداث 
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  اقتناء طائرتين من نوعA320 تحسين جاهزية األسطول. ل 
  توسيع مربض الطائرات بمطار صفاقس وا عادة تأهيل و إعادة تهيئة مدرج الطائرات بمطار تونس قرطاج

 .البنية التحتية لمطار جربة جرجيس

على مزيد تحسين الخدمات من حيث الجودة  6102سيتم العمل خالل سنة فبالنسبة لقطاع النقل الحديدي أما 
 :من خاللدعم النقل الجماعي و والسالمة 

  بين تونس والقصرين.  2مواصلة مشروع تأهيل وتعصير الخط 

 بنزرت.-بناء وتدعيم الجسور على خط الجديدة 

   تسريع إنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة لتونس الكبرى.  

 العاصمة. بوسط المركزي  الجذع تهيئة إعادة في الشروع 

  تقاطعا باإلشارات الضوئية والحواجز اآللية وتركيز شبكة اإلتصاالت بين القطار والمحطات  61تجهيز 

  .مواصلة تهيئة وتعصير ورشات الصيانة للرفع من مردوديتها 

  .بناء مستودع جديد للقاطرات 

  عربة لنقل المسافرين. 013تأهيل 

 على: 6102سيتم العمل خالل سنة اللوجستية  وعلى مستوى 

  مرصد للوجستية ووكالة تونسية للتحكم في سلسلة اللوجستية.إحداث 

   زغوان وقفصة وتوزر وجرجيس  بوالياتإنجاز األشغال الطبوغرافية للمناطق اللوجستية التي تم تشخيصها
 قابس وتطاوين.و  وجندوبة والنفيضة وصفاقس

 إلى جانب  لوجستيةاستصدار األمر المتعلق بإحداث دوائر التدخل العقاري الحتضان المناطق ال
 .تخصيص العقار للمنطقة اللوجستية بجبل الوسط

 .انجاز الدراسة حول إحداث مناطق حرة بالمعابر الحدودية التونسية الجزائرية 

 .مواصلة تنفيذ مشروع انجاز منطقة تجارية ولوجستية ببن قردان 

  تطوير المعابر الحدودية وتفعيل الديوان الوطني للمعابر الحدودية. 

 شريك  عن والبحث اللوجستية برادس مشروع المنطقة لدراسة جدوى  مديري  مخطط إلعداد أعمال بنك تكليف
 استراتيجي.

 " تنفيذ برنامج التعاون األورو متوسطيSoft Logismed" تطوير منظومة التكوين في مجال إلى  الرامي
 اللوجستية.

 : 6102 ستشهد سنة األساسية الصناعيةوفي مجال تطوير البنية 

  هك  331مناطق صناعية على مساحة  02انجاز أشغال تهيئة 
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  هك 121انطالق أشغال التزود بالشبكات الخارجية لتسع مناطق صناعية على مساحة  

  مراجعة اإلجراءات الترتيبية والتشريعية المنظمة لتهيئة المناطق الصناعية والعمل على وضع صيغ جديدة
حكام متابعة   وضعية المناطق الصناعية.للتصرف فيها وا 
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 الثانيالبـاب 

  دفع االستثمار وتطوير مناخ األعمال

األعمال  مناخ لتطوير والترتيبية والتشريعية المؤسساتية صالحاتاإل من جملة تركيز في الشروع 2015 سنة شهدت
 الحوكمة الرشيدة مقومات إرساء إلى الرامية اإلصالحات نسق تسريع على التركيز مع االستثمار إجراءات وتبسيط

 وتشجيع حرية االستثمار مبدأ وتجسيم االستثمار منظومة في المتدخلين مختلف بين الثقة لبناء والنجاعة والشفافية

 .االقليمي والعالمي محيطها في الفاعل االندماج على البالد قدرة يعزز بما األجنبي االستثمار

 مختلف المنظومات في اإلصالحات من جديد جيل اعتماد على 6102 سنة خالل االستثمار تنمية خطة وترتكز

جراءات وجباية وحوافز تمويل من األعمال بمناخ المرتبطة  الصدد، هذا وفي .بشرية وموارد أساسية وبنية إدارية وا 

 :التالية اإلصالحات حول العمل برنامج يتمحور

 اإلطار التشريعي

 بهدف تنشيط االستثمارات  الشراكة بين القطاعين العاّم والخاّص اإلطار القانوني المنظ م لصيغ  إرساء
المشتركة وفق مبدأ تقاسم المخاطر والمنافع لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع المهيكلة، وتم 
االستئناس في بلورة هذا اإلطار القانوني بأفضل التجارب والممارسات العالمية الناجحة في مجال الشراكة، 

لةحاليا ض و عر موهو قانون   على مصادقة السلطة التشريعية. ،في صيغته المعد 
 الشعب قبل موفى  نواب مجلس مصادقة على عرضها المنتظر من الجديدة والتي االستثمار مجلة إصدار

المجلة مبادئ حرية االستثمار والحوكمة  المقبلة. وتكر س هذه السنة بداية في جاهزة لتكون  6102سنة 
 تجسيما وتطويرها المؤسسات إحداث وتشجيع باالستثمار النهوض ، كما تهدف إلىالرشيدة والشفافي ة

 :عبر الوطني االقتصاد ألولويات

  لالقتصاد الوطني على المستوى والمحتوى التكنولوجي الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية
ولي،  اإلقليمي والد 

 ،إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية 
 مندمجة ومتوازنة، تحقيق تنمية جهوية 
 .تحقيق تنمية مستدامة 
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  كسائه مزيدا من النجاعة وخاصة تدعيم  هتبسيط من خالل صالح الجبائيتنفيذ برنامج اإلمواصلة وا 
العدالة الجبائية عبر التوزيع العادل للعبء الجبائي بين مختلف المطالبين بالضريبة ومراجعة النظام 
التقديري والتصدي إلى التهرب الجبائي وهو ما من شأنه أن يدعم الثقة لدى المطالبين باألداء ويحسن 

ائية إضافة إلى دعم الجباية المحلية في إطار التوجه القائم إلرساء أسس العالقة بينهم وبين اإلدارة الجب
 الالمركزية وبالتالي دفع التنمية في الجهات. 

 وسيشمل برنامج االصالح للسنة المقبلة بالخصوص الضرائب المباشرة وستتمثل أهم اإلجراءات في:

  من خالل توحيد الحد األقصى لرقم إحكام االنتفاع بالنظام التقديري وتبسيطه وحصره في مستحقيه
المعامالت المستوجب لالنتفاع بالنظام التقديري وتعويض الضريبة النسبية على أساس رقم 

 المعامالت بضريبة تقديرية.
  منح األشخاص الطبيعيين من الفالحين والصيادين الذين يمسكون محاسبة طرحا من أساس

تأتية من النشاط وذلك مع مالءمة نسبة الضريبة الضريبة على الدخل يساوي ثلثي المداخيل الم
 ( التي تخضع لها الشركات المتعاطية لنفس النشاط.%01على الشركات )

  إلزام أصحاب المهن غير التجارية بإصدار مذكرات أتعاب تتضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة
 تكون مرقمة حسب سلسلة منتظمة وغير منقطعة.

  ونية التي تستجيب للشروط الجاري بها العمل لتمكين المؤسسات من تبرير اعتماد الفواتير االلكتر
 أعبائها القابلة للطرح ومن طرح األداء على القيمة المضافة. 

  تطوير جهاز الديوانة من خالل التقليص في نسب وعدد المعاليم الديوانية عالوة على تطوير وتحسين
الحديثة مع الحرص على الحفاظ على مرونة حركة البضائع  نوعية الخدمات المسداة واعتماد التكنولوجيات

ومن أبرز اإلجراءات التي سيقع إعتمادها للسنة المقبلة  وتأمين السلسلة اللوجستية للمبادالت التجارية.
 نذكر:

  مزيد ترشيد منح اإلعفاء من دفع األداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد للمعدات الدارجة
 قصوى للمعدات الدارجة بخمس سنوات على غرار شاحنات نقل البضائع.بتحديد السن ال

  إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد االيداع الديواني بما يمكن من
 تخفيف االكتظاظ بمساحات التسريح الديواني والرفع من مردودية الموانئ.

  اإلدارة العامة للديوانة ذات الصبغة السرية بعدم تبسيط إجراءات عقد الصفقات المتعلقة بحاجيات
 إخضاعها لتأشيرة مراقب المصاريف العمومية.

  تكريس مفهوم المتعامل االقتصادي المعتمد بمجلة الديوانمة قصد دعم الشراكة بين إدارة الديوانة
البالد التونسية والمتعاملين االقتصاديين وتفعيل إعتماد هذا اإلجراء في إطار اإليفاء بااللتزامات 

 المترتبة عن تطبيق اتفاق تسهيل المبادالت للمنظمة العالمية للتجارة.
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  على مراجعة عدد من القوانين المتعلقة بالمنافسة واألسعار واألراضي الفالحي ة في اتجاه  العملكما سيتم
ضفاء أكثر جدوى وشفافية باإلضافة إلى استكمال تنفيذ اإلصالحات اتبسيط اإلجر  ءات والتسريع فيها وا 

 مراجعة منظومة الصرف ودعم الشفافية والضمانات للمطالبين بالضريبة.بذات العالقة التشريعية األخرى 

 تستمماررشيدة لالحوكمة  تركيز

  ؤسساتية واإلجرائية الجديدة لالستثمار انطالق العمل بالمنظومة الم 6102تشهد سنة أن  المنتظرمن
حداث  المجلس األعلى لالستثمارإحداث ترتكز باألساس على  لضبط االستراتيجيات الوطنية لالستثمار وا 

الوظائف المتعلقة  عدد منللتنسيق وتنفيذ استراتيجية الدولة ودراسة تجميع  "الهيئة التونسية لالستثمار
حداثو  باالستثمار تطوير وترشيد التصرف في موارد الدولة هدف ب الصندوق التونسي لالستثمار ا 

وتجميع  تفادي تشتت تدخالت الدولة في تمويل االستثمار الخاصمن خالل  المخصصة لدعم االستثمار
 مختلف الصناديق العمومية المتدخلة في المجال.

  للمستثمر صلب الهيئة الوحيد المخاطبإجراءات االستثمار بشكل جذري حيث سيتم إحداث  تبسيطوسيتم 
 والوقت الجهد من الكثير يوفر مما االستثمار ملف يستوجبها التي اإلجراءات بجميع المستثمر مكان ليقوم

 التمويل وطرق  بالحوافز المستثمر بمهام إعالم للبيروقراطية، كما سيضطلع تفاديا المطلوبة النجاعة ويحقق
 .لالستثمار موحدة إضبارةمن خالل  يتم والذي المؤسسات لبعث القانوني التكوين بإجراءات لفائدته والقيام

  واالنطالق في تنفيذ مجموعة من المشاريع  اإلطار المؤسساتي واإلجرائي للمشاريع الكبرى استكمال
الكبرى للقطاع الخاص في القطاعات االستراتيجية والشروع في تنفيذ األحكام الخاصة بالشراكة بين 

 وتركيز الهياكل التنفيذية ذات العالقة. والخاصاعين العام القط

 اإلدارية  ودة الخدمات المسداة بتبسيط اإلجراءاتوتحسين ج برنامج إصالح جهاز اإلدارةإنجاز  تسريع
 " وحرية النفاذ إلى المعلومة. المفتوحة ذات العالقة باالستثمار وتكريس آلية "الحكومة

 لحوافزامنظومة ترشيد 

 حسب والتطوير االستغالل ومرحلة االستثمار إنجاز مرحلةمع  تتالءممنظومة جديدة للحوافز  اعتماد 
 :يلي كما االستثمار لسياسة المضبوطة ياتو األول

 في إطار التمييز االيجابي الذي كرسه الدستور التونسي،  التنمية الجهوية في مناطق االستثمار
 .ستهداف الواليات األقل نمواالمؤشر التنمية الجهوية  حيث سيتم ألول مرة اعتماد

 من القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية الرفع. 
 والمنظومات االقتصادية القطاعات ذات األولويةفي  االستثمار. 
 من خالل االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة األداء االقتصادي  من الرفع

ي إلى المصادقة على وبرامج التكوين  الالمادية ومصاريف البحث والتطوير واالستثمارات التي تؤد 
 الكفاءات.
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 ر عدد األجراء وكلفة المصادقة على الكفاءات. القدرة التشغيلية تطوير  باالعتماد على مدى تطو 
  تحتسب على أساس كلفة استثمارات  التنمية المستدامةتحقيق تساهم في  التياالستثمارات

 قاومة التلوث وحماية البيئة.م

 تعزيز الوجهة التونسية واتسترجاع ثقة المستممرين

 للمستثمر التونسي واألجنبي خاصة في مجال  لتسهيل النفاذ إلى السوق اإلجراءات  تجسيم عدد من
وملكية العقارات وتشغيل اإلطارات األجنبية خالل فترة  حذف التراخيص وتبسيط إجراءات االستثمار

ضفاءانطالق المشاريع   مزيد من الشفافية على إجراءات تحويل األموال وا 
 من خالل إرساء منظومة  حماية حقوق المستثمر وواجباتهالعالمية في مجال  الممارسات تكريس أفضل

 بها الجاري  التشاريع ثمر المسؤول الذي يحترممتكاملة لفض النزاعات والتأكيد على الحاجة إلى المست
 والشغل. البيئة والصحة ذات العالقة بحماية التشاريع ومنها

 خاصة في المناطق الداخلية باعتبارها شرايين التنمية والمحر ك األساسي  بجودة البنية األساسية االرتقاء
حداث المؤسسات، حيث سيتم إقرار عديد المشاريع الهامة ورصد االعتمادات الالزمة  لدفع االستثمار وا 
إلنجازها في المدى القريب والمتوسط، على غرار ربط عدد من واليات الشمال والوسط الغربي والجنوب 

نجاز المناطق بالطر  قات السيارة والسكك الحديدية واستكمال إيصال شبكات نقل الغاز الطبيعي لها وا 
 ...الصناعية واللوجستية 

 عبر تكثيف حمالت الترويج واإلحاطة والعمل على توفير  االستثمار الخارجيالجهود لدعم نسق  تنسيق
رى المبرمجة مع التركيز على تشجيع الالزمة إلنجاز المشاريع الكب والعلميةاالختصاصات التقنية 

االستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع، 
 .الوطني قتصادلالالتي من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية 

 وطنية ولتعبئة الموارد للتعريف بالخيارات والتوجهات ال تنظيم مؤتمر دولي إثر نهاية أشغال المخطط
الضرورية إلنجاز المشاريع االستثمارية وذلك بحضور ممثلين عن أوساط المال واألعمال الدولية 

 والشركاء. 

 تطوير منظومة التمويل

في إطار مواصلة تعميق المسار اإلصالحي والرقي بأداء الجهاز المصرفي  6102تندرج السياسة المالية لسنة 
 لقدرة التنافسية لالقتصاد وتطوير مناخ األعمال والحفاظ على سالمة التوازنات المالية.والمالي بهدف دعم ا

وستنبني اإلصالحات باألساس على إتباع سياسات مالية تتالئم واألهداف المرسومة بمنوال التنمية للسنة 
االرتقاء بنسبة االدخار وبالخصوص  6161-6102المقبلة وهي السنة األولى لتنفيذ المخطط التنموي للفترة 

وكذلك ضمان المناخ المالئم لدفع االستثمار الخاص ودعم  الوطني من الناتج ودعم االدخار طويل المدى
 الحركة االقتصادية.
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مع توفير  مزيد التحكم في التضخموعلى مستوى السياسة النقدية سيتواصل اتباع سياسة حذرة تهدف إلى 
دي وذلك بواسطة التعديل الدقيق للسيولة النقدية على أساس دراسة مختلف التمويل الالزم للنشاط االقتصا

المؤشرات النقدية والمالية وتحليل تطورات الظرف االقتصادي. كما سيتم العمل على مزيد تطوير آليات 
لى السياسة النقدية وتحسين أدائها وذلك إلرساء البنية التحتية وتوفير الشروط الضرورية لضمان االنتقال ع

 لتضخم.ا للتحكم فيالمدى المتوسط العتماد إطار جديد للسياسة النقدية 

وفي هذا اإلطار تتمثل أهم التوجهات للسنة القادمة في مزيد تكريس دور نسبة الفائدة في قيادة السياسة النقدية 
دخال مزيد من المرونة على سياسة سعر الصرف وفق قواعد السوق إضافة إلى تحديث منظومة  توقعات وا 

صالح اإلطار التشريعي لسوق سندات الدين القابلة للتداول باإلضافة إلى مراجعة شروط  السيولة المصرفية وا 
الضمانات. هذا كما سيتم العمل على إيجاد السبل الناجعة للتنسيق مع سياسة المالية العمومية قصد تحسين 

 نجاعة قيادة السياسة النقدية.

اية خاصة بالنظر إلى دوره الريادي في توفير التمويل المالئم وتقديم الخدمات وسيحظى القطاع المصرفي بعن
المصرفية المناسبة لدفع حركية االقتصاد. وفي هذا اإلطار سيتركز العمل على استكمال عملية إعادة هيكلة 

ة حوكمتها البنوك العمومية وبلورة مخططات التصرف في مواردها البشرية وسبل تحسين نجاعة أدائها ومنظوم
إضافة إلى ضمان تطبيق البنوك لمعايير التصرف الدولية والحد من حجم الديون المصنفة وذلك بالتوازي مع 

مراجعة اإلسراع في إصدار النصوص التشريعية المتعلقة باإلطار التشريعي المنظم للعالقات البنكية من خالل 
 . يالقانون البنكي والقانون المنظم للبنك المركزي التونس

كما يعد تكريس االدماج المالي من أبرز محاور اإلصالح للفترة المقبلة حيث ينتظر استكمال وضع األطر 
التنظيمية والتشريعية المالئمة لنشاط التمويل الصغير التقليدي واإلسالمي إضافة إلى تطوير الخدمات المسداة 

مؤشرات استغالل كل الفئات للمنتجات المالية وتنويعها. كما يجب العمل على بناء قاعدة بيانات تحتوي على 
 قصد تقليص الفجوة في مجال النفاذ الى التمويل بين الطبقات االجتماعية وبين الجهات.

وفي محور المالية العمومية سيتركز العمل على الرفع من نجاعة تدخالت ميزانية الدولة وتعصير صيغ 
حكام تصويب نفقات الدعم نحو التصرف في النفقات العمومية في اتجاه ترشيد ا لنفقات القارة للميزانية وا 

مستحقيها قصد الحد من العجز المالي الهيكلي للميزانية المسجل خاصة في السنوات األخيرة. كما سيتواصل 
العمل على تطبيق منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف ووضع اإلطار التشريعي المناسب لها قصد 

 قبة المشاريع العمومية وتسريع إنجازها.تسهيل عملية مرا

وبخصوص السوق المالية ستتعزز الجهود المبذولة بغاية تطوير حصة التمويل المباشر لالقتصاد خاصة من 
إضافة إلى تعزيز ثقة المدخرين والمستثمرين في السوق المالية  الترفيع في حجم المعامالت بالبورصةخالل 

نسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى جانب النهوض بقطاع رأس المال وتسهيل النفاذ إليها خاصة بال
المخاطر وتطوير آليات تمويل جديدة وخاصة الصناديق االستثمارية وذلك وفقا لتوجهات مجلة االستثمار 

 الجديدة.
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وسيشهد قطاع التأمين مواصلة النهوض بأداء المؤسسات العاملة وتطوير مختلف أصناف التأمين بغرض 
 اكبة تطور وتنوع الحاجيات في ظل التفتح المتزايد لالقتصاد الوطني على الدورة العالمية.مو 

 تحسين مردودية االستثمار العمومي

والتنمية في البالد من خالل دوره في تحسين مناخ األعمال  يعتبر االستثمار العمومي دافعا للنمو االقتصادي
على  متطورة أساسية بنية توفيرعبر  وتشجيع االستثمار الخاص ةالخاص للمبادرة مالئم إطار توفير وبالتالي

 المناطق عزلة وفك العيش ظروف تحسينتهيئة المناطق الصناعية إضافة إلى و غرار تطوير شبكات الطرقات 

 .الداخلية

وانطالقا من الوضع الراهن الذي يشكو من ضعف نسق انجاز المشاريع العمومية نتيجة لعدد من العراقيل 
تدقيق ملكية  وخاصة تشعب المسائل العقارية وطول اإلجراءات اإلدارية سيتم العمل خالل الفترة القادمة على

قصد تفادي اإلشكاليات العقارية التي قد تطرأ أثناء انجاز هذه المشاريع  االراضى المخصصة للمشاريع
بت  في القضايا العقاري ة المتعل قة واإلسراع في ال إجراءات تخصيص األراضي لفائدة الوزارات فى لتسريعوا

يتم اللجوء إليها عند  العمل على توفير مدخرات عقاريةبانجاز مشاريع عمومية وا عطائها األولوي ة اضافة الى 
دماجه العقار توظيف لحسن ئمالالم اإلطار توفيرالضرورة و   عند محددا راعنص واعتباره االقتصادية الدورة في وا 

 .المشاريع برمجة

ة  مراجعة قائمات المشاريع العمومّية التي لم تنجز واالستغناء عن البعضي نفس السياق ستتم وف منها وخاص 
تلك التي لم تنطلق والتي لم تعد تستجيب للحاجة أو لعدم جدوى انجازها بعد التأخير الكبير الذي شهدته على 

ة إليواء االدارات اضافة الى مرا جعة بعض المشاريع المعطلة بسبب ارتفاع كلفتها غرار البناءات المدني ة المعد 
 واعتماد الت كلفة الحقيقي ة المحي نة قصد مواصلة انجازها أو االستغناء عنها أو تعويضها أو تأجيلها.

إضافة إلى وضع  العمومية المشاريع إنجاز ومتابعة تقييم منظومة وضعهذا كما سيتم خالل الفترة القادمة 
منظومة إعالمية لمتابعة المشاريع الممولة عن طريق قروض أو هبات خارجية والتي تشكو صعوبات في 
ي ة لتمكينها من سرعة االنجاز  التنفيذ الى جانب دعم اإلدارات الجهوية القطاعية باإلمكانيات البشري ة والماد 

 بصورة مرضي ة. ةوالمتابع
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 الثالثالبـاب 

  االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة

تعتبر تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي ركيزة أساسية من ركائز منوال التنمية الجديد، من منطلق دورها 
 كقاطرة لتطوير مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية وتقريب الخدمات اإلدارية للمواطن والمؤسسة.

" بصفة تشاركية بين مختلف الفاعلين بهدف 5101تونس الرقمية وفي هذا اإلطار تم ضبط إستراتيجية وطنية "
 :  خالل وذلك منجعل تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة رقمية في اتجاه دول المنطقة، 

 .الفجوة الرقمية من والحد االجتماعي االندماج ضمان .0
 المحتويات التعليمية والتكوينية ورقمنة المسارات في الحديثة التكنولوجيات استعماالت تعميم .6

 .البيداغوجية
 .وفاعلة وسلسة وشفافة المواطن منصفة خدمة في الكترونية إدارة نحو التوجه .3
 .متميزة وطنية مؤسسات وبعث الرقمي المجال في المنشأ بلد خارج الخدمات تطوير مجال نقل .1
 .الرقمي الكل إلى تونس مرور تأمين .2

 5102إنجازات سنة 

استحثاث نسق إنجاز المشاريع والبرامج خاصة تلك المتعلقة بتحسين البنية  6102هذا اإلطار شهدت سنة  في
التحتية االتصالية ودعم التجديد التكنولوجي والتقدم في إرساء اإلدارة اإللكترونية باإلضافة إلى تطوير اإلطار 

شملت اإلنجازات التنظيمي والتشريعي وتنمية القدرات البشرية وتنظيم المنتديات والملتقيات ذات الصلة. و 
 باألساس:

  : البنية التحتية االتصالية

 .الشروع في إجراءات تقسيم الحلقة المحلية التصاالت تونس وفتحها للمنافسة لتطوير سوق الهاتف القار 

 .تدعيم شبكة البث الرقمي األرضي الذي أصبح يوفر باقة بعشر قنوات وطنية عمومية وخاصة 

  طبقا للتعهدات الدولية لتونس في هذا المجال. الشروع في إطفاء البث التناظري 
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 اإلدارة اإللكترونية :

 " استغالل منظومة الشراءات العمومية على الخطTUNEPS.عبر شباك افتراضي موحد " 

 .انطالق خدمة طلب وثائق الحالة المدنية عبر األنترنات 

  التونسية لألنترنات".انطالق مشروع تركيز منصة حوسبة سحابية للقطاع العمومي لدى شركة" 

 األعمال اإللكترونية واالستعماالت :

  دعم استغالل قواعد البيانات الضخمة ومراكز حفظ البيانات ومعالجتها بانطالق نشاط المؤسسة المشتركة
 " المختصة في مجال الحوسبة السحابية.Cloud Temple Tunisiaالتونسية الفرنسية "

 وطني وتأهيل منظومة "ساهر" لالستشعار والكشف المبكر للهجمات.تعزيز حماية الفضاء السيبرني ال 

 " تركيز منصة جديدة لهيكل المفتاح العموميPKI.لدى الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية " 

 التجديد التكنولوجي :

 بيقات.وضع حيز االستغالل البطاقة التكنولوجية لتيسير تعامل الشباب مع المواقع العالمية إليواء التط 

  شاب بمختلف واليات الجمهورية في مجال البرمجة على الهاتف الجو ال،  000 1انطالق برنامج لتكوين
 تطبيقة معلوماتية بمواقع اإليواء العالمية. 000 1بهدف إيواء 

 الدراسات بمركز والمترولوجيا الكهربائية الكهرومغناطيسية والسالمة المالءمة قياسات مخبر انطالق نشاط 

 لالتصاالت الذي سيمكن من تطوير خدمات اختبار أجهزة االتصاالت. لبحوثوا
  م د. 1مشروعا على موارد صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصال بكلفة  04تمويل 

 تنمية القدرات البشرية :

  منتفعا ببرنامج المصادقة على الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال  300 1تكوين
راسات في تكنولوجيا المواصالت على عالمة مكتب  وحصول مركز اإلعالم والت كوين والت وثيق والد 

 نموذجي الجتياز امتحانات المصادقة على الكفاءات.

 ات في تكنولوجيا المواصالت إلى نسيج مراكز التميز انضمام مركز اإلعالم والتكوين والتوثيق والدراس
 العربية واإلقليمية التابعة لإلتحاد الدولي لالتصاالت.

 نقل الخدمات خارج بلد المنشأ :

 .استكمال هيكلة مشروع "تونس الذكية وانطالق نشاطها 

 ( إبرام اتفاقية مع مؤسسةSofrecom ستمكن من خلق )سنوات، 3موطن شغل خالل  311 
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 6102للجميع ) واالتصال المعلومات تكنولوجيا التاسعة لمنتدى تم تنظيم الدورةسي (ICT4ALL  إلى  02من
 تحت شعار "من االقتصاد الرقمي إلى االقتصاد اإلبداعي". 6102نوفمبر  01

 اإلطار التنظيمي والتشريعي :

 تناصفية بين القطاع العام إصدار األمر المحدث للمجلس االستراتيجي لالقتصاد الرقمي ذو التركيبة ال
 والقطاع الخاص وعقد اجتماعين له.

  وعقد ثالثة اجتماعات.6107إحداث لجنة قيادة المخطط الوطني اإلستراتيجي "تونس الرقمية " 

 .الشروع في إعداد المجلة الرقمية الجديدة 

  06إقرار توحيد األداء على القيمة المضافة لخدمات لألنترنات القارة بنسبة%. 

 .الشروع في إعداد قانون مكافحة الجرائم المرتبطة بشبكات المعلومات واالتصال 

 .إمضاء اتفاقية شراكة في المجال الرقمي مع الكوت ديفوار 

 .انضمام تونس إلى المنتدى العالمي للخبراء في المجال السيبريني 

 تنمية الخدمات البريدية :

  موزعا آليا جديدا لألوراق المالية تتضمن وظائف جديدة  21تعزيز شبكة النقديات للبريد التونسي باقتناء
 على غرار استخالص الحواالت وخالص فواتير الهاتف والماء والكهرباء.

 .فتح مكاتب البريد أيام السبت بمراكز الواليات وبالمدن التي بها أسواق أسبوعية خالل هذا اليوم 

 ع مشغلي االتصاالت.تطوير عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال بالتعاون م 

 مجال االتصاالت :

  تجديد إجازة االتصاالت الجوالة من الجيل الثاني لفائدة المشغل الموريتاني "ماتال" الذي تمتلك اتصاالت
 من رأسماله. %20تونس نسبة 

 " الشروع في تركيز خدمة تحميل األرقامPortabilité de numéros التي تمكن من المحافظة على أرقام "
 اتف القارة والجوالة عند تغيير مشغل االتصاالت.الهو 

 5101توقعات سنة 

ضرورة مع األخذ بعين االعتبار  "6107"تونس الرقمية  مشروع االنطالق الفعلي في تنفيذب 6102تتميز سنة 
جسم األهداف اإلستراتيجية الثالثة التالية في أفق سنة ي( و 6161-6102امتداده ليغطي المخطط الخماسي )

6161 : 
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 ،األنترنات ذات السعة العالية لكافة األسر 

 ،الكل  الرقمي بالمدارس 

 .إدارة رقمية ناجعة وسريعة بدون سند ورقي 

 : وسيتم  الشروع في تجسيم هذه األهداف وفق المحاور التالية

 البنية التحتية االتصالية :

 على  %62أمين تغطية بنسبة أدناها إسناد إجازات أجيال جديدة لالتصاالت الجوالة من الجيل الرابع وت
 على المستوى الجهوي وذلك لضمان المساواة بين مختلف الجهات. %61الصعيد الوطني، و

 .انطالق برنامج الخدمات الشاملة لربط المدارس بالمناطق الريفية بشبكة األنترنات ذات السعة العالية 

  هيكال(. 321ة )ما يقارب عن من الهياكل العمومية بالشبكة اإلدارية المندمج %21ربط 
  مراجعة مجلة التهيئة الترابية في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق ضروري على غرار شبكات

 الماء والكهرباء والغاز والتطهير يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية.

  هة للتموقع ة للتصرف في قاعدة معطيات خرائطية موج   الجغرافي.وضع منص 

  حداث منصات تدعيم مبدأ السيادة الوطنية عبر تعزيز شبكات للبث األرضي الرقمي اإلذاعي والتلفزي وا 
 للبث الفضائي لفائدة مختلف القنوات الوطنية العمومية والخاصة. 

  إثراء الفضاء السمعي البصري والتوجه نحو التلفزة ذات الدقة العاليةHD. 

 اإلدارة اإللكترونية :

 لبرمجة ومتابعة العمل الحكومي.“ 6أمان”وير منظومة تط 

  وضع منظومة التصرف اإللكتروني في المراسالت”GEC“.على مستوى خمس وزارات 

 .)إرساء منظومة أنترانات اإلدارة )خدمات أساسية وخدمات ذات قيمة مضافة 

  خدمات على الخط لفائدة المواطن. 01وضع 

 الشروع في إرساء نموذجX-road بط المنظومات المعلوماتية لإلدارة التونسية والمتعاملين معها.لترا 

 .إرساء المعرف الوطني الوحيد 

 األعمال اإللكترونية واالستعماالت :

 .تنفيذ مشروع "التبادل االلكتروني للبيانات لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض 

  بين القطاع العام والقطاع الخاص.تنفيذ مشروع "رقمنة التراث الثقافي" في إطار الشراكة 

 .)الشروع في إرساء المدرسة الرقمية )تعميم الربط باألنترنات وتوفير تجهيزات النفاذ والمحتويات الرقمية 
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  مزيد التنسيق حماية الفضاء السيبرني الوطني ضد الهجمات ومحاوالت االختراقات بما يؤمن انفتاح النظم
 ويمكن من انتشار أنجع للخدمات على الخط.المعلوماتية الوطنية واندماجها 

 .وضع إجراءات لتحفيز الصناعات اإلبداعية في المجال الرقمي 

 .إحداث خطة مندوب جهوي للتنمية الرقمية 

 التجديد التكنولوجي :

 " إنجاز دراسة إستراتيجية حول إسناد عالمة تجديدLabel innovation 6107" لمشاريع "تونس الرقمية." 

 ة عمل حول أنترنات األشياء "تنظيم ورشInternet des objets: وبعث مشروعين مجددين في المجال ،" 

  المتابعة الرقمية للزراعات– "e-farming"، 
  المتابعة الرقمية الستهالك الطاقة– "smart meter." 

 " إعداد برنامج حول الصناعات اإلبداعيةIndustries créatives." 

 الدولية. المصادقة والمالءمة الكهرومغناطسية على شهادة االعتماد تنفيذ برنامج لحصول مخابر 

 .تدعيم قطب الغزالة لتكنولوجيات االتصال كمناخ أعمال متكامل للتعاون واالبتكار وتطوير األعمال 

 .خلق شراكة بين قطب الغزالة وأقطاب مماثلة على المستوى الدولي وتعزيز التبادل التكنولوجي فيما بينها 

  إحداث مرصد وطني لتكنولوجيات المعلومات واالتصال يتولى معالجة النظام المعلوماتي للتصرف في
 مؤشرات تكنولوجيات المعلومات واالتصال وا عداد دراسات استشرافية وتأمين اليقظة التكنولوجية. 

 تنمية الموارد البشرية :

 واالتصال. تعزيز التكوين في المهن المستحدثة في تكنولوجيا المعلومات 

 .دعم التكوين المتخصص والرسكلة في مجال السالمة المعلوماتية 
  .حداث مواقع نموذجية للتكوين بالجهات  توطيد منظومة التكوين عن بعد على المستوى الوطني وا 

 نقل الخدمات خارج بلد المنشأ :

  موطن شغل إضافي في المجال. 000 6استقطاب كبرى المؤسسات بما يمكن من إحداث  

 .طالق حمالت ترويجية للتسويق لتونس كوجهة لالستثمار  المشاركة في التظاهرات الدولية وا 

 .العمل على إدراج تونس في أهم الدراسات العالمية حول تنافسية مختلف وجهات االستثمار 

 مجال.تدعيم التعليم والتكوين لتحسين مستوى الكفاءات التونسية وفقا لمتطلبات المؤسسات العالمية في ال 

 .اإلحاطة بالمؤسسات الموقعة على االتفاقية اإلطارية لمشروع تونس الذكية  
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 اإلطار التنظيمي والترتيبي :

  إقرار مبدأ خصوصية المجال الرقمي على مستوى النصوص المنظمة للشراءات العمومية والشراكة بين
 القطاع العام والقطاع الخاص.

 .إصدار المجلة الرقمية الجديدة 

 حوكمة التصرف في صندوق تنمية المواصالت وتكنولوجيات المعلومات واالتصال. مراجعة 

 .دعم مناخ الثقة الرقمية ومراجعة النصوص المتعلقة بالمصادقة اإللكترونية وسالمة المبادالت 

 .إعداد دراسة لضبط السياسة الوطنية لتصنيف المعطيات العمومية 

 تصالية عند التوريد وتسريعها والتوجه نحو المراقبة الال حقة.تبسيط إجراءات المصادقة على التجهيزات اال 

  .مراجعة اإلطار التشريعي والترتيبي لالتصاالت الراديوية مواكبة للتطور التكنولوجي الذي يشهده المجال 

 تنمية الخدمات البريدية :

 لحريف وتطويرها.تنظيم السوق البريدية وتعزيز دور القطاع كمرفق عمومي عبر تقريب الخدمات من ا 

 .مراجعة تعريفات الخدمات البريدية بما يتالءم والكلفة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطنين 

  قرار إصالحات هيكلية لتعزيز تموقعه صلب المنظومة المالية بإحداث تعصير الخدمات المالية للبريد وا 
 بنكية. بنك بريدي أو تمكينه من إبرام عقود شراكة إستراتيجية مع مؤسسات

 .تعميم منظومة اإلتحاد البريدي العالمي لمراقبة جودة المراسالت باعتماد تقنية الترددات الراديوية 

 مجال االتصاالت :

  إطالق خدمة تحميل األرقام الهاتفية القارة والجوالة”Portabilité des numéros.“ 

  والدفاع عن المصالح الوطنية في المجال.تحيين المخططات الوطنية الراديوية طبقا للمواصفات العالمية 

  مراجعة المخطط الوطني للترددات لألخذ بعين االعتبار أنترنات األشياء”Internet des objets.“ 

  تثمين الطيف الترددي وتوظيفه لتطوير التكنولوجيات ذات السعة العالية جدا والخدمات المستقبلية
 .رددي المستعمل واستغاللهلالتصاالت من خالل إعادة توظيف الطيف الت
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 تطور أبرز مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 5101تقديرات  2015تقديرات  5102جوان  2014 

 011 013 034.2 034.2 (%)نسبة الكثافة الهاتفية الجملية 

 7 7.6 7.1 7.2 (%)نسبة كثافة الهاتف القار 

 010 031.7 061.3 061.0 (%) نسبة كثافة الهاتف الجوال

 031 022 022 606 (GB/S)سعة الربط بالشبكة الدولية لألنترنات 

 980 1 826 1 662.8 1 684.5 1 جوالة )باأللف( +عدد المشتركين بشبكة األنترنات قارة 

 510 1 327 1 154.1 1 165.7 1 عدد المشتركين بشبكة األنترنات عبر الشبكات الجوالة )باأللف(

 %55 %50  %45,7 ساكن 011عدد مستعملي األنترنات عن كل 

 %45 %40  33.0 (%)نسبة األسر المجهزة بحاسوب 

 %40 %35  67.7 (%)نسبة األسر المرتبطة بشبكة األنترنات 

 000 15 000 13 636 12 589 11 عدد شهادات اإلمضاء اإللكتروني الصالحة لإلستعمال

 350 320 312 312 في مجال السالمة المعلوماتية عدد خبراء التدقيق الناشطين
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 الرابعالبـاب 

دعم المجهود التصديري وتعميق االندماج الفاعل في 
  الدورة االقتصادية العالمية

تعتبر سياسة التجارة الخارجية من أهم العوامل المساهمة في تنمية االقتصاد الوطني واالرتقاء بمستوى التنمية 
ي سياسة تعتمد على مزيد  بالبالد، ويقتضي كسب الرهانات التي يفرضها النظام الجديد للتجارة العالمية توخ 
زالة العراقيل، إلى جانب دعم تنافسية  االنفتاح على األسواق وتحرير التجارة الخارجية وتسهيل إجراءاتها وا 
المؤسسات التونسية واستغالل أفضل طاقاتها ومواردها قصد تدعيم قدرة االقتصاد التونسي على المنافسة على 

 الساحة االقليمية والعالمية.

ن تتيح للمؤسسات التونسية اقتحام أسواق جديدة وواعدة واالستفادة بشكل ومن شأن هذه السياسة التجارية أ
ن من  مباشر من التطور العلمي والتكنولوجي لالنصهار في الشبكة الدولية للمبادالت التجارية، كما ستمك 

ي تحقيق تدعيم المبادالت التجارية وتعزيز تدفقات االستثمار األجنبي واالندماج االقتصادي، وهو ما سيساهم ف
 .%16الهدف االستراتيجي المتمثل في بلوغ المجهود التصديري نسبة 

 تعميق االندماج االقتصادي

 من خالل: تعميق االندماج االقتصاديسيتم العمل على 

  مواصلة متابعة تنفيذ االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف للتمكن من استغالل الفرص التي تتيحها في
 تحسين الميزان التجاري مع البلدان المعنية.مجال دفع التصدير و 

  استكمال المفاوضات الجارية بخصوص االتفاقيات التفاضلية واتفاقيات التبادل الحر في إطار اتحاد
الكنغو  -جزر الموريس –ايران  -موريطانيا -المغرب العربي ومع عدد من البلدان األخرى )الجزائر

 باكستان(. -الديمقراطية

  اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل.مفاوضات جديدة مع االتحاد األوروبي بخصوص االنطالق في 

 .الشروع في مفاوضات جديدة مع االتحاد األوراسي ومجموعة المركوسور 

 .الشروع في مفاوضات جديدة مع االتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبيالروسيا وكزخستان وأرمينيا 

 وص توسيع مجال منطقة التبادل الحر وتعميق اتفاقية الشراكة.الشروع في محادثات مع تركيا بخص 
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 .التفاوض مع سويسرا بخصوص مراجعة بروتوكول تحرير المنتجات الفالحية 

 .مواصلة مراجعة السياسة التجارية لتونس في إطار المنظمة العالمية للتجارة 

 سلع العربية غير المتفق عليها الستكمال مواصلة الجهود الرامية إلى االنتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية لل
 أسس المنطقة.

  انطالق تنفيذ برنامج دعم تنافسية الخدمات بين تونس واالتحاد األوروبي لتقديم المساندة للمؤسسات
الخدماتية في قطاعات النقل وتكنولوجيات االتصال والخدمات الموجهة للمؤسسة باإلضافة إلى قطاعي 

 يدية.السياحة والصناعات التقل

 مزيد االرتقاء بالمجهود التصديري 

 من خالل:لالرتقاء بالمجهود التصديري  6102ستتكثف الجهود خالل سنة 

  تنفيذ البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الرامي إلى دعم تحسين مناخ األعمال وتوفير الخدمات المالية
ن هذا البرنامج على مدى خمسة سنوات قرابة  مؤسسة من  0111والغير مالية للمؤسسات المصدرة. وسيمك 

 .مليون أورو 66التمتع بدعم مالي جملي في حدود 

 راتيجية حول نشاط صناعة إعادة التصدير وتحديث وتحيين الدراسة المتعلقة االنطالق في الدراسة االست
 بالعرض التونسي القابل للتصدير من السلع والخدمات.

  إعادة هيكلة صندوق النهوض بالصادرات باتجاه تطوير تدخالته واالرتقاء بخدماته إلى مستويات تتوافق
 والمتعاملين معه.

  المادي لكل وثائق التجارة الخارجية.االنطالق في تعميم حذف الطابع 

 تحويل المرصد إلى وحدة يقظة وذكاء اقتصادي.و  وضع تطبيقة إعالمية خاصة بمرصد التجارة الخارجية 
  في تنفيذ دورة ثالثة للبرنامج النموذجي لمرافقة المؤسسات. 6102االنطالق بداية من سنة 
  قرار برنامج تكثيف األنشطة التعريفية بفرص التصدير وتدعيم الحضور التونسي باألسواق الخارجية وا 

 خاص بإفريقيا.

 " ق االفتراضية " بالتعاون مع مركز التجارة العالمي Virtual Market Placeإنجاز مشروع منصة التسو 
إلى تحسين قدرات الشركات التونسية الصغرى والمتوسطة  هذا المشروع ويهدف .بجينيف والبنك الدولي

لالستفادة من الفرص التصديرية والشراكة المتاحة عبر مواقع التسويق االفتراضية العالمية مع القيام 
بعمليات اإلحاطة والتأطير للشركات التي سيقع اختيارها في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات 

ت العالقة بتكنولوجيات المعلومات والصناعات المختلفة مع اعتماد التمييز االيجابي التقليدية والخدمات ذا
 للجهات الداخلية الختيار هذه المؤسسات.
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 الخامسالبـاب 

  دعم التشغيل وتحسين التشغيلية

على الرفع من تشغيلية طالبي الشغل ودعم القدرة التنافسية لجهاز اإلنتاج  6102سيرتكز العمل خالل سنة 
يالء عناية قصوى للعمل المستقل  والرفع من محتواه التشغيلي وحفز المبادرة وتنمية روح الخلق واإلبداع وا 

حداث المؤسسات. وفي هذا اإلطار سيتم العمل على :  وا 

 االستثمار وتصويبه نحو األنشطة ذات الكثافة التشغيلية العالية والمحتوى المعرفي الرفيع دفع. 

  المرتفع.دعم القطاعات اإلستراتيجية التقليدية ذات المحتوى التشغيلي 

 من االستثمار والتشغيل في الجهاتدفع االستثمار العمومي في اتجاه استغالل مكا. 

 تشغيل وذلك بتحسين القدرة التنافسية للجهات وتعبئة كل الطاقات تعزيز دور الجهة في النهوض بال
م المتواجدة بها واستغالل الميزات التفاضلية التي تتوفر لها مع تعميق اإلصالحات المؤسساتية لدع

رساء  اإلطار المناسب الستحثاث نسق النمو والتكامل والتضامن بين الجهات. الالمركزية والالمحورية وا 

 والتشغيل الذاتي والترفيع في نسق إحداث المؤسسات الجديدة  لمستقل والتمويل الصغيردعم العمل ا
دة لقدرتها على خلق مواطن الشغل واستقطاب خريجي التعليم العالي  .والمجد 

  تعزيز تشغيلية خريجي أنظمة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي من خالل تطوير البرامج ومناهج
 .ين وجعلها أكثر التصاقا بسوق الشغل وحاجيات االقتصادالتعليم والتكو 

  ن من ة عالية وذات محتوى معرفي تصدير خدمات ذات قيمة مضافتعزيز بناء اقتصاد المعرفة الذي يمك 
 باالعتماد خاصة على العنصر البشري. مرتفع

 تجذير ن خالل العمل علىإعتبارا لتميزه بقدرة تشغيلية عالية وذلك م التضامنياإلجتماعي و  االقتصاد دعم 
 ه.وتحديد مفاهيمبمجاالته ووضع خارطة طريق ترمي إلى التعريف  والتضامني االجتماعي االقتصادثقافة 

صالح البرامج النشيطة للتشغيل بما يمكن  6102وسترتكز الجهود خالل سنة  على مواصلة تنفيذ إعادة هيكلة وا 
من تنمية وتعزيز مهارات الفاعلين في سوق الشغل ويساهم في خلق القيمة المضافة وتكثيف احداثات سوق 

حيث تم تخصيص  طالب شغل 182521 ينتفع بالبرامج النشيطة للتشغيل حوالي الشغل، ومن المنتظر أن 
 على موارد الصندوق الوطني للتشغيل موزعة حسب البرامج كما يلي: م د 331

  :منتفعا( 650 125) م د 184.5تحسين التشغيلية 

  :منتفعا( 000 6م د ) 13.5دعم التشغيل 
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  منتفعا( 000 75) م د 72دعم باعثي المؤسسات الصغرى 

  :منتفعا( 532 23م د ) 48برنامج الشراكة مع الجهات 

 التكوين واإلدماج في إطار  -برامج مختلفة )التحسيس واإلعالم واالتصال حول آليات النهوض بالتشغيل
 منتفعا( 000 10د ) م 12مشروع تونس الذكية(: 

 الشروع في إحداث مؤسسات تضامنية 

 مزيد اإلحاطة المشاريع المتعثرة والتي تشهد صعوبات 

لعات طالب الشغل وتلبي حاجيات المؤسسات من المهارات، كما سيتم العمل على تأمين خدمات تستجيب لتط
 وذلك من خالل:

 وفق أثرهما وتقييم التشغيل دعم وصك التشغيلية تحسين صك لبرنامجي التجريبية العمليات تنفيذ 
 يمولها، التي والبرامج للتشغيل الوطني الصندوق  هيكلة إعادة في اعتمادها تم التي التوجهات

 الشغل، بطالبي واإلحاطة المرافقة منظومة وتطوير دعم 

 للتشغيل، النشيطة بالبرامج الرشيدة الخاصة حوكمةال منظومة تطوير 

التعاون مع مختلف البلدان  تعزيزتدعيم فرص توظيف الكفاءات التونسية بالخارج سيتم العمل على  وبهدف
في مجال التصرف المشترك في مجال الهجرة والعمل على استقطاب وجهات جديدة )كندا، أستراليا، النمسا، 

 ألمانيا...( وعلى إسناد الترخيص إلى مؤسسات خاصة إضافية للتوظيف بالخارج وذلك عن طريق:

 التونسية الكفاءات وتسويق بالخارج الشغل عروض استكشاف قدرات دعم، 

 والمجاالت اللغات في اإلضافي التكوين طريق عن بالخارج للعمل التونسيين المترشحين تشغيلية تحسين 
 .المستوجبة الفنية

 تدعيم التوظيف بالسوق الكندية،و  التونسية الكفاءات توظيف في ألمانيا دولة مع الثنائي التعاون  تنمية 

 الجهات، كافة على وتعميمه بعد عن التكوين برنامج مواصلة 

 بالقطاع المعاقين تشغيل) الخاصة االحتياجات ذات الفئات لتشغيل الخصوصي ة البرامج تكثيف ،  الخاص 
 ،...(الشغل فاقدي إدماج إعادة المهجر، من العائدين التونسيين إدماج الجانحين، إدماج

 طالبي مرافقة ودليل شغل عن البحث دليل وا عداد الشغل لطالبي المرافقة منظومة ودعم تطوير مواصلة 
 الشغل،

أم ا على المستوى التنظيمي فسيتواصل إنجاز برنامج الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في مجال 
 .فضاءات مبادرة 2و مكاتب تشغيل 2سيتم إحداث إحداث مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة حيث 

ت التضامنية من خالل مساعدة الباحثين عن شغل في سيتم العمل على التشجيع على إحداث المؤسساكما 
مختلف المناطق خاصة منها الداخلية على االشتراك في إحداث مؤسسات قصد تحقيق التكامل في المهام 
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ولهذا  .والوظائف داخل المؤسسة مما يضمن حسن التصرف فيها واالنفتاح على األسواق الداخلية والخارجية
ظومة التمويل ومنظومة المرافقة قصد مساعدة باعثي المشاريع على تحسين الغرض سيتم تدعيم كل من من

 النجاعة والقدرة التنافسية لمؤسساتهم وتأمين ديمومتها وقدرتها على إحداث مواطن الشغل.

تفعيل اآلليات  باإلضافة إلى 6102اعتبارا لمقتضيات الفترة القادمة واعتمادا على نسب النمو المرتقبة لسنة و 
ألف موطن شغل  21فإن ه من المنتظر أن تبلغ إحداثات الشغل  ،الجديدة وبرامج السياسة النشيطة للتشغيل

 .جديد





 

 

 الثالثالجزء  
 التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي
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 البـاب األول

  التنمية البشرية

على دعم اإلجراءات الرامية إلى مزيد تحسين التغطية الصحية واالجتماعية  2016سيتم العمل خالل سنة 
 .2015سنة  0,734بهدف الترفيع في مؤشر التنمية البشرية الذي يبلغ  والحد  من ظواهر الفقر واإلقصاء

المنظومات التربوية )التربية والتعليم العالي والتكوين المتعلقة ب تجسيم اإلصالحات بداية 2016ستشهد سنة كما 
سهامها في وتأمين تفاعلها اإليجابي مع محيطها الداخلي والخارجي وا   بينهاتكامل الضمان السعي لو  المهني(

وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع نسق البرامج الرامية إلى رفع أداء قطاعي الثقافة تحقيق األهداف التنموية 
 والرياضة.

  ضمان جودة المنظومة التربوية وتحسين التشغيلية

المثلى والغاية  تحظى الموارد البشرية بعناية فائقة صلب اإلستراتيجية التنموية بإعتبارها في اآلن نفسه الوسيلة
 القصوى لكل عمل إنمائي مدمج ومندمج في مختلف مكوناته وأبعاده ومراحله.

وتتجلى هذه األهمية خاصة من خالل حجم اإلعتمادات واإلمكانيات المرصودة للغرض وتنوع التدخالت 
 .جات أرفعوالبرامج الرامية إلى اإلرتقاء بالعنصر البشري وبقدراته الذاتية وبمستويات عيشه إلى در 

 التربية

باعتبار العالقة المتينة بين قطاع التربية وتوفير الموارد البشرية الكفأة التي تحتاجها إستراتيجيات التنمية فقد 
حتى يؤد ي دوره بالنجاعة المطلوبة  6102-6101تواصل إيالء هذا القطاع العناية الالزمة في السنة الدراسية 

 الفرص تكافؤ مبدأ وتكريس والنجاعة الجودة مؤشرات في تحسن وبرامج ساهمت مشاريع عدة من خالل إنجاز
ثراء التدريس تطوير مناهج بالتوازي مع وذلك  مجتمع إلى بناء الهادفة اإلستراتيجية الخيارات إطار في مضامينها وا 

لم وتأمين األمثل ال نحو على الناشئة وا عداد المعرفة  .رهاناته وكسب المستقبللمواجهة تحديات  الحياة مدى التع 

الشكاليات في انتظار ما يسفر عنه الحوار ل الرامية إلى إيجاد الحلول المالئمةوقد تم تكثيف المجهودات  
الوطني حول اصالح المنظومة التربوية من نتائج وتوصيات تترجم الحقا عبر اجراءات وتدابير تكفل 

 االنصاف والجودة في قطاع التربية.
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 5102خالل سنة  المنجزةأهم السياسات والبرامج والمشاريع  -أ

تم إعداد مخطط إطاري وكذلك مخطط عملي تنفيذي إلنجاز المشاريع المبرمجة على ميزانية القطاع لسنة 
في اآلجال وذلك من خالل تكثيف عمليات المتابعة والمراقبة  6102-6102والمتعلقة بالعودة المدرسي ة  6102

 لمساندة للقائمين على هذه المشاريع والمكلفين بإنجازها على المستويين الجهوي والمركزي.والمعاضدة وا

مؤسسة تربوية في  096 6وقد تواصل توسيع خارطة المؤسسات التربوية في كل المراحل ليبلغ عددها الجملي 
 : موزعة كما يلي 2015-2014مؤسسة مقارنة بالسنة الدراسية  10أي بزيادة  6102-6102مفتتح السنة الدراسية 

 مدرسة 36مدرسة أي بزيادة  597 4:  ابتدائية مدارس. 
  : مؤسسات 9بزيادة  أي 499 1مدارس إعدادية ومعاهد. 

كما ينتظر أن يتم بعث مرحلة إعدادية نموذجية بالمهدية وبعث مرحلة ثانوية نموذجية بأربع إعداديات نموذجية 
 مارس سليانة. 6)زغوان، توزر، قبلي وتطاوين( وبمعهد 

أما في باب التوسيعات المدرسية فالتدخالت شملت بناء القاعات العادية والمختصة ومخابر التقنية وقاعات 
 المراجعة والمجموعات الصحية واألسيجة والمراقد وقاعات األكل والمطابخ...

منها  مؤسسة تربوية 264 1وصيانة واصل في نفس االطار التدخل في المؤسسات التربوية بتعهد سيتكما 
  .مدرسة إعدادية ومعهد ومبيت 121مدرسة ابتدائية و 711

وقد تركز العمل في هذا المجال على المؤسسات التربوية التي تتطلب تدخال عاجال وذلك اعتمادا على نتائج 
ل مكوناتها االختبارات الفنية المنجزة في الغرض، كما تشمل عمليات الصيانة والتعهد المبيتات المدرسية بك

 بهدف تحسين ظروف اإلقامة للتالميذ. 

 6102وحرصا على حسن سير العملية التربوية عملت المصالح التربوية في إطار تنفيذ ميزانية التنمية لسنة 
على توفير التجهيزات العادية واإلعالمية والمعدات التعليمي ة وتوزيعها على المؤسسات التربوية قبل مفتتح 

 .ةالسنة الدراسي

كما أنه عالوة على تأهيل المنتدبين الجدد ، أما في باب التكوين فقد تم  تكوين المنتدبين الجدد من المدرسين 
من المدرسين تم  األخذ بعين االعتبار المكلفين بخطط وظيفية وبرمجة دورات تكوينية لفائدتهم خالل الثالثي 

 .6102الرابع من السنة المالية 

ح إلى المؤسسة التربوية واستعادة مركزها كخلية اهتمام اجتماعي بامتياز تم تنظيم شهر وعمال على إعادة الرو 
المدرسة ليتحول فيما بعد إلى سنة المؤسسة وهي حملة وطنية لصيانة المؤسسات التربوية وتعهدها. وتضافرت 

ي ومحلي( وكذلك فيها جهود جميع المعنيين بالشأن التربوي بمختلف مستويات إدارة القطاع )مركزي وجهو 
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السلط الجهوي ة والمحلي ة )واليات ومعتمديات وبلديات ومجالس قروية( ومختلف مكونات المجتمع المدني 
والمنظمات ونواب الجهة فضال على السياسيين ورجال األعمال واألسرة التربوية ورجاالت الدولة والفنانين 

موما وعملوا جميعا على تحسين ظروف العمل بعدد والمبدعين في مختلف المجاالت واألولياء والمواطنين ع
 كبير من المؤسسات التربوية حتى يتسنى انطالق الدروس في أقوم صورة ممكنة. 

آالف طن من الورق  6آالف طن من الورق لطباعة الكتب و 5وفي مجال الكتب المدرسية تم تخصيص 
الشرائية لألولياء تم المحافظة على نفس أسعار لتصنيع الكراس المدرسي كما أنه أخذا بعين االعتبار القدرة 

 الموسم الدراسي الفارط بالنسبة إلى كل من الكتاب المدرسي والكراس المدع م. 

نجاز ما  كما تم بذل عديد الجهود لتنفيذ جملة من التعهدات في المجالين المادي والبشري من خالل متابعة وا 
 لك الشأن بالنسبة لالتفاقيات المبرمة مع الطرف االجتماعي.ورد ببرنامج العمل الحكومي للمائة يوم وكذ

من تحقيق ما ترنو إليه األسرة التربوية عموما من  6102-6101وقد ساهمت البرامج والمشاريع المنجزة سنة 
توفير الظروف المالئمة لضمان عودة مدرسية طيبة وضمان حسن سير العملية التربوية وتأمين مواصلة 

ات التربوية طوال السنة الدراسية وكذلك من االيفاء بالتزاماتها في مجال االمتحانات الوطنية إشتغال المؤسس
رغم كل الصعوبات والعراقيل التي اعترضتها خاصة منها المتأتية من االضرابات المتكررة لمختلف أسالك 

داريين.  القطاع من مدرسين وعملة وا 

التربوية فقد تم تنظيم حوار وطني محوره االصالح المرتقب كما تم  المنظومة أما في باب االستعداد إلصالح
إحداث لجنة من  6102في نفس السياق انجاز استشارة وطنية في الغرض حيث تم بين شهري فيفري ومارس 

الخبراء لتشخيص واقع المنظومة التربوية وضبط اإلشكاليات ضمن مشاغل ومحاور رئيسية. وقد تم يوم 
طالق الحوار الوطني إلصالح المنظومة التربوية بصفة رسمية وفي خالل شهر ضبطت إ 6102أفريل  63

الخط ة التنفيذية للحوار الوطني في الجهات وصيغت مختلف الورقات التأطيرية بما يتالءم مع األصناف 
رف على المشاركة فيه. وفي إطار إدارة الحوار الوطني في الجهات واإلشراف عليه تم تكوين لجان محلية لتش

صياغة تقارير تتضمن مخرجات الحوار المحل ي لتستثمرها اللجان الجهوية المكونة للغرض وتصوغ التقرير 
لتنتهي  6102تقرير جهوي( خالل شهر جويلية  62التأليفي لمخرجات الحوار الوطني على الصعيد الجهوي)

ويل مخرجات الحوار الوطني إلى لجنة فرعي ة لتح 06تم على إثره تكوين  6102سبتمبر  0من صياغته في 
رات منسجمة ومتماسكة.  تصو 

كما تم تنظيم لقاءات حوارية وندوات بالجهات أشرف عليها السي د وزير التربية بمناسبة زياراته الميدانية العديدة 
وتنظيم أيام دراسية وندوات حول أهم  المشاغل التربوية في العاصمة وفي الجهات هذا إضافة إلى تركيز 

لتأمين  وزارة التكوين المهني والتشغيل( / نسيقية ثالثّية )وزارة التربية /وزارة التعليم العالي والبحث العلميت
ة في الجوانب المشتركة  .انسجام مشاريع إصالح المنظومات الثالث خاص 
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 5101أهم السياسات والبرامج والمشاريع المزمع إنجازها خالل سنة  -ب

في اإلصالحات االستعجالية بهدف تحسين جودة التعليم  6102يثة خالل سنة ستتواصل الجهود بخطى حث
وتوفير فرص متكافئة ومتناصفة فيما يتعلق بالخدمة التربوية. وفي هذا اإلطار، سيتم العمل على بلورة وتجسيم 

 مجموعة من اإلجراءات اإلستعجالية على أرض الواقع أهمها: 

  صلب المنظومة  وأدائه على كافة المستويات مع ضمان فاعليتهتحسين جودة نظام التعليم المدرسي
التربوية من خالل توفير الظروف المالئمة واإلمكانيات الضرورية لتأمين البيئة التربوية المناسبة والداعمة 

بحذف احتساب وذلك  النجاح استحقاق"”للعملية التعليمية. إضافة إلى مواصلة العمل على تكريس مبدأ 
مع وضع برنامج خاص لإلحاطة  ن المعّدل السنوي في المعّدل النهائي المتحان البكالوريام %51الـ 

وتنظيمها  سيتم الشروع في منع الدروس الخصوصّية خارج المؤسسات التربوّيةبتالميذ البكالوريا. كما 
رسية اضافة إلى العمل على تحيين وتطوير الخارطة المد .داخلها إلى جانب دروس الدعم والتدارك

 سنة الخارطة المدرسية. 6102وا عتبار سنة 
 مواصلة تظاهرة شهر المدرسة لتصبح سنة المؤسسة التربوية قصد من خالل  تحسين ظروف الدراسة

يالء عنصر التهيئة والصيانة عناية خاصة للمحافظة  4التدخل الشامل لتهيئة ما يناهز  آالف مؤسسة وا 
ضافة إلى العمل على تحسين ظروف اإلقامة بالمبيتات إ، على ديمومة عمل المؤسسات التربوية 

 المدرسية ودعم المطاعم المدرسية وتحسين النقل المدرسي من خالل بعث ديوان للخدمات المدرسية. 
  من خالل حذف األسبوع المغلق في الثالثيتين مراجعة نظم التقييم المعتمدة ووتيرة االمتحانات الوطنية

يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني والتخفيف من وطأة المراقبة المستمر ة وذلك لمعالجة األولى والثانية بما 
مشاكل إهدار زمن التعل م مع االحتفاظ باألسبوع المغلق في الثالثية الثالثة وتغيير صيغته باعتماد 

د ة على اختبارات جهوية يشرف عليها المتفقدون ويشارك المدرسون في صياغتها في ضوء مرجعي ة موح 
  الصعيد الوطني.

 من خالل تغي ر نسق  إثراء الحياة المدرسية واالعتناء باألنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التربوية
الزمن المدرسي اليومي في بعض المؤسسات التربوية بحيث تخصص الحصة الصباحي ة للدراسة والحصة 

العمل على توسيع التجربة كل ما أمكن ذلك. مؤسسة( مع  32المسائية لألنشطة الثقافية والرياضية )
وتطوير الحياة المدرسي ة في بقي ة المؤسسات التربوية بتخصيص حصص مسائية لألنشطة الثقافية 

 والرياضي ة.
 نهاء  منظومةمن خالل إرساء  دعم حرفية كافة الموارد البشرية تكوين المدر سين قبل التحاقهم بالتدريس وا 

اب تدريجيا إضافة إلى تركيز التكوين التمهيني إلطار اإلشراف اإلداري والتربوي العمل بمناظرات االنتد
رساء منظومة تكوين تقوم  )المديرون، النظ ار، القي مون العام ون...( من خالل تطوير منظومة االنتداب وا 

ع بهذه على التناوب بين التكوين النظري والتكوين الميداني وتفعيل دور معاهد مهن التربية لالضطال
 المهم ة.
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 من خالل تطوير منظومة التوجيه المدرسي  إرساء مدرسة متفاعلة مع محيطها االقتصادي واالجتماعي
في سياق رهان التشغيلي ة وتطوير الكفاءات بإرساء منظومة جديدة للتوجيه المدرسي وتنويع المسالك 

 والشعب وتطوير التوجيه نحو التكوين المهني والتعليم التقني.
 من خالل  سين الوظائف والمهام ودعم الالمركزية في مجاالت التسيير اإلداري والمالي والبيداغوجيتح

 واإلسكان وزارة التجهيز إلى التربوية بالمؤسسات المتعلقة المدنية البناءات إحداث اختصاص تحويل
 .الغرض في والترتيبية الالزمة النصوص القانونية وتعديل لذلك الالزمة الموارد إحالة مع الترابية والتهيئة

 5101و 5102تطور أهم المؤشرات والمعطيات الكمية خالل سنتي  -ج

 تطور المعطيات الخاصة بالمرحلة االبتدائية:

شهدت المعطيات الخاصة بالمرحلة االبتدائية خالل الخمس سنوات األخيرة تطورا مستمرا، إذ بلغ عدد التالميذ 
-6101تلميذا خالل السنة الدراسية  0.113.104تلميذا مقابل  0.122.113 ،6102-6101خالل السنة الدراسية 

مدرسة خالل  518 4تلميذا، وكذلك الشأن بالنسبة لعدد المدارس الذي ارتفع من  476 63ــبفارق يقدر ب 6100
 مدرسة. 14بفارق أي  6102-6101مدرسة خالل السنة الدراسية  565 4إلى  6100-6101السنة الدراسية 

 6101-6100 6100-6106 6106-6103 6103-6101 6101-6102 

 565 4 544 4 523 4 523 4 518 4 عدد المدارس

 1.066.493 1.049.177 1.029.559 1.014.836 1.003.017 عدد التالميذ

 47.543 47.423 46.534 46.320 45.471 عدد الفصول

 63.303 62.484 59.786 58.833 57.349 عدد المدرسين

 22.4 22.1 22.1 21.9 22.1 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 16.8 17.0 17.2 17.2 17.5 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

 234 231 228 224 222 معدل عدد التالميذ بالمؤسسة الواحدة

تلميذا موزعين على  14.026 بالسنة التحضيرية فقد بلغ عدد التالميذ المسجلين في هذا المستوى  فيما يتعلقو 
 .مدرسة ابتدائية 082 2فوجا تحتضنهم  398 2

والسنة  5100-5101تطور المعطيات الخاصة بالمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي خالل السنة الدراسية 
 5102-5102الدراسية 

رة تراجعا مستمرا في شهدت المعطيات الخاصة بالمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي خالل الخمس سنوات األخي
وعدد المدرسين مما ساهم في تحسين معدالت  وفي عدد الفصول في حين ارتفع عدد المؤسسات عدد التالميذ

 .الرفاه البيداغوجي
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 : كما يلي 6102-6102خالل السنة الدراسية في مختلف المراحل التعليمية عدد المرسمين  ويتوزع

  فصل 460 2على  تلميذا موزعين 17.164 :السنة التحضيرية 

  فصال 12.131 موزعين على 0.116.161 :االبتدائي  التعليم  

 إضافة الى  31.134موزعين على  111.126: عام والتعليم الثانوي الساسي المرحلة الثانية من التعليم األ
 فصال  217يحتضنهم  عداديات تقنيةإمرسما ب تلميذا 00.620

شارك جميع تي الى بناء منظومة تربوية جديدة يفضلاالصالح التربوي  تجسيمعمل في اتجاه التواصل يوس
األطراف في رسم مالمحها وتركيز أسسها عبر وفاق اجتماعي تشاركي وتفاعلي مع ضمان استمرارية تقديم 

 .الخدمة التربوية بالمواصفات والجودة المطلوبة

 التعليم العالي

ح منظومة التعليم العالي والبحث بانطالق الحوار المجتمعي حول إصال 6102-6101تميزت السنة الجامعية 
العلمي. ويهدف هذا الحوار إلى توسيع التمشي التشاوري من أجل تشريك كل المتدخلين في الشأن والجامعي 
بما يساهم في إعداد برنامج إصالحي شامل يراعي مصلحة الطالب ويساهم في تطوير مستوى التعليم وجودته 

جامعية متطورة وتركيز الحوكمة الرشيدة واستقاللية الجامعات  وتحسين تشغيلية خريجيه في إطار خدمات
 والتصرف األمثل في الموارد 

  جملة من اإلنجازات شملت عديد المجاالت. 6102-6101وقد شهد قطاع التعليم العالي خالل السنة الجامعية 

فقد تم االتفاق على إحداث لجنة ثالثية مشتركة في مجاالت التعليم العالي والتربية والتكوين المهني بهدف 
تطوير الشراكة بين الوزارات المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين المهني. وفي هذا اإلطار ستتواصل 

ذلك في إطار إعداد أفضل لطلبة المستقبل المساعي إلحداث هيئة وطنية لتنمية منظومة الموارد البشرية و 
 للدراسات الجامعية. 

 6101-6100 6100-6106 6106-6103 6103-6101 6101-6102 

 403 1 392 1 386 1 377 1 366 1 عدد المؤسسات

 876.711 887.445 908.600 922.458 936.398 عدد التالميذ

 54 54 53.9 53.6 53.6 نسبة الفتيات )%(

 34.929 35.390 35.709 35.691 36.005 عدد الفصول

 74.283 74.193 73.490 72.895 72.454 عدد المدرسين

 25.1 25.1 25.4 25.7 26.0 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 12.0 12.0 12.4 12.7 12.9 الواحدمعدل عدد التالميذ للمدرس 

 625 638 656 670 686 معدل عدد التالميذ بالمؤسسة الواحدة
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نجاز أدلة  وفي إطار دعم مهننة التعليم العالي تم القيام بتنظيم العديد من التظاهرات والندوات واالجتماعات وا 
مرجعية للمهن والكفاءات والتكوين، كما تم إنجاز صيغة أولية لمذكرة إطارية قصد إرساء منظومة وطنية 

 لتثمين مكتسبات الخبرة.

ومواصلة لتعزيز منظومة البناء المشترك لإلجازات التطبيقية والماجستير المهني بين الجامعيين والمهنيين، تم 
القيام بإعداد برنامج لتنظيم ندوات تحسيسية وطنية وجهوية وتكوين مختصين في المنهجية والتدقيق لمسالك 

فة إلى إنجاز مهمات تدقيق ومرافقة فنية للفرق البيداغوجية المعنية بهذا التكوين ذات البناء المشترك، باإلضا
 النوع من التكوين.

الترفيع ، تم 6102-6102أما على مستوى اإلجراءات العاجلة التي تم الشروع في تنفيذها مطلع السنة الجامعية 
 وتمت مراجعة نظام االمتحانات. في قيمة المنح الجامعية

مقرات جديدة  1افتتاح  6102-6102على صعيد البنية التحتية للقطاع فقد تم قبل انطالق السنة الجامعية و 
 .مؤسسة جامعية 06واالنتهاء من تهيئة وتوسعة  لمؤسسات جامعية

مؤسسات سكن جامعي بطاقة استيعاب إضافية قدرت  1وفي ما يخص الخدمات الجامعية تم تهيئة 
 مطاعم جامعية جديدة وتهيئة مطعمين آخرين.  2سرير وتجهيز  450 2بـ

بداية تجسيم اإلصالحات التي تضمنها مشروع إصالح  2016ومواصلة للنفس اإلصالحي، ستشهد سنة 
منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يرمي باألساس إلى الرفع من نوعية هذا الصنف من التعليم 

وذلك بالتوازي مع إعطاء الجامعات المزيد من االستقاللية حتى يمكنها وتحسين قابلية تشغيل المتخرجين منه 
 تحقيق األهداف المرسومة للقطاع على المستويين الكم ي والنوعي وتوفير أحسن ظروف الدراسة للطلبة.

وستتمحور اإلصالحات الجديدة خالل السنة القادمة حول جملة من العناصر تشمل مختلف مجاالت التعليم 
 العالي.

سيتم العمل على دعم التكوين التطبيقي في  تطوير جودة التكوين الجامعي والبيداغوجي وتشغيلية الخريجين
عدة شعب واختصاصات خاصة منها العلمية والهندسية، ودفع التكوين الرقمي والبيداغوجيا الرقمية، إضافة إلى 

 مراجعة منظومة التوجيه الجامعي. 

للجان الوطنية القطاعية لتأهيل وتجديد التأهيل في شهادات اإلجازة تحفيز الهياكل البيداغوجية وا
لألخذ بعين االعتبار درجة التالؤم بين عروض التكوين مع المتغيرات الوطنية والدولية.  والماجستير والدكتوراه

وفي نفس االطار سيتم وضع خطة لتدعيم الشراكة بين الجامعات ومحيطها االقتصادي واالجتماعي وذلك 
 لضمان مالئمة التكوين الجامعي مع حاجيات المجتمع. 
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إلرساء تمش للجودة طبقا للمعايير الوطنية والدولية  مواصلة اإلصالحات في قطاع التعليم العالي الخاص
صلب هذا القطاع حيث ستتم مراجعة اإلطار القانوني إلحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص وتنظيمها 

ك اإلجراءات من جهة وتعزيز هياكل المتابعة والمراقبة الحترام مقتضيات لمؤطر لتوتعديل كراس الشروط ال
كراس الشروط من جهة ثانية.وسيقع النظر في اآلليات الكفيلة بتطوير إطار تدريس خاص بمؤسسات التعليم 

خضاع عمليات انتدابهم وارتقائهم في الخطط الوظيفية للجان الوطنية لالنتداب  .الى واالرتقاءالعالي الخاص وا 
 تحسين التكوين البيداغوجي للمدرسين.و  النطالق في إرساء منظومة للتقييم والجودةجانب ذلك سيتم ا

رسم خطة لتطوير  عبروضع أسس جديدة لتحسين ظروف الطلبة وذلك  من خالل تطوير الحياة الجامعية
أخرى سيقع العمل على تحسين السكن الجامعي حيث سيتم الشروع في برنامج "السكن الفردي"، ومن جهة 

األكلة الجامعية ودعم اإلحاطة النفسية واالجتماعية بالطالب، إضافة إلى مواصلة دعم األنشطة الثقافية 
والرياضية والعمل الجمعياتي صلب المؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية، وفي هذا الصدد سيتم 

جامعية ومراكز ثقافية في مختلف واليات الجمهورية. وينتظر االنطالق في الدراسات لبناء مقرات مبيتات 
أيضا أن تشهد المرحلة القادمة تركيز آليات تأمين الفضاء الجامعي ومحيطه مع االعتناء أكثر بصيانة 

 المقرات والتجهيزات.

العمل عبر مواصلة  تركيز الحوكمة الرشيدة ومراجعة الخارطة الجامعية وتكريس مبدأ استقاللية الجامعات
وذلك بعد دراسة تحويل صبغة بعض الجامعات إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية على 

تحويل صبغة  نتائج تقييم الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وفي هذا اإلطار يذكر انه تم الشروع في
 .تكنولوجيةجامعة تونس االفتراضية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية و 

 ومن ناحية أخرى ستتواصل الجهود نحو: 

  .االنطالق في إجراءات التعاقد بين الوزارة والجامعات 
 .محورية بإحالة جملة من الصالحيات من الوزارة إلى الجامعات والمؤسسات  تدعيم الال 
 .مراجعة النصوص المتعلقة بتفتح الجامعة على المحيط االقتصادي واالجتماعي 

تراجعا في عدد  6102-6101ستوى التطور الكمي لقطاع التعليم العالي شهدت السنة الجامعية أما على م
طالب موزعين على مختلف االختصاصات والجامعات منهم  291 292الطلبة في القطاع العمومي إذ بلغ 

أن  آالف طالب خالل السنة الجامعية السابقة ويتوقع 312من جنس اإلناث وذلك مقابل حوالي  63.5%
 يتواصل بنفس النسق التراجع في عدد الطلبة خالل الثالثة سنوات القادمة. 

طالب  019 26مقابل  6102-6101طالب  334 30وفي المقابل تطور عدد الطلبة في القطاع الخاص ليبلغ 
 .6101-6103خالل السنة الجامعية 
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، حيث 6101-6103في موفى السنة الجامعية  287 61كما بلغ عدد المتخرجين من التعليم العالي العمومي 
. في حين 089 61 حافظ على نفس نسق تطوره مقارنة بالسنة الجامعية التي سبقتها حين بلغ عدد المتخرجين

مقابل  6101-6103متخرجا في موفى السنة الجامعية  780 5 تطور عدد خريجي التعليم العالي الخاص ليبلغ
 .6103-6106متخرجا سنة  045 4

تطورا في عدد الخطط  2014مقارنة بسنة  2015أما على مستوى توفير إطار التدريس الالزم، شهدت سنة 
 %10.27المفتوحة سواء للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم عالي أو إلى رتبة أستاذ مساعد، إذ بلغت نسبة التطور 

 في رتبة مساعد.بالنسبة لالنتداب  %61.3بالنسبة للترقية إلى خطة أستاذ تعليم عالي و

 التكوين المهني

مة جهاز التكوين المهني لحاجيات االقتصاد وحاجيات ءمن أجل تطوير ومال 6102تواصل العمل خالل سنة 
 سوق الشغل الجهوية والوطنية، حيث تم في هذا الصدد:

 اقتناء تجهيزات ،إعادة هيكلة ،استحثاث نسق مواصلة تنفيذ مشاريع مراكز التكوين المهني )إحداثات، 
 مشروعا. 063وحدات المبيت( والتي بلغ عددها  ،وحدات التدريب المهني

  مشاريع  ملفات 12مواصلة إنجاز الدراسات الجهوية لتشخيص الحاجيات من التكوين حيث تم انجاز
ج مشاريع ملفات برام 10المهدية ونابل ويتواصل إعداد ر و كز التكوين المهني بواليات توز إلعادة هيكلة مرا

 مدنين والقيروان. و  سيدي بوزيدو  ل من واليات تطاوينإلحداث وا عادة هيكلة مراكز التكوين المهني بك

وإلضفاء المزيد من النجاعة على متابعة تنفيذ مشاريع التكوين المهني، تواصل العمل على إعداد وتركيز 
خلين في قطاع التكوين المهني على تهدف إلى تمكين جميع المتد ومة معلوماتية لمتابعة المشاريعمنظ

 الصعيدين المركزي والجهوي من المتابعة اآلنية للتقدم المادي والمالي للمشاريع.

إعداد  مسارإرساء نظام وطني لمواصفات التكوين من خالل بلورة على مواصلة العمل  6102كما شهدت سنة 
اإلشهاد و تركيز مواصفة التكوين بمؤسسات التكوين المهني،  وتمشيمواصفة التكوين والمرجعيات التابعة لها 

اإلقرار بمكتسبات الخبرة لتتالءم مع متطلبات  مسارتأهيل مؤسسات التكوين المهني وتعديل و  بالمتكونين
مواصفات تكوين  2اإلشهاد باإلضافة إلى أنماط التقييم المختلفة التي يمكن اعتمادها. كما تم صياغة 

الفالحة والصيد و  البناء واألشغال العموميةو  لها في قطاعات السياحة والفندقة اجع التابعةباإلضافة للمر 
 سيتم استعمالها في المرحلة التجريبية للمشروع. البحري 

 مشاريع تكوين 2تحليل وضعية عمل و 00و برنامج دراسة 00وفي مجال هندسة التكوين، تم  إنجاز وتحيين 
تنظيم مادي وبيداغوجي ودليل مرجعي لإلشهاد باإلضافة إلى إعداد  أدلة 2تقييم،  أدلة 4و ودليلين بيداغوجيين

 محتويات تكوين للتعل مات العامة لكل المستويات. 7
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وفي إطار تكوين وتأهيل إطارات التكوين التابعة إلى القطاعين العمومي والخاص بالمنظومة الوطنية للتكوين 
حاجيات التكوين المالئمة وذلك في مختلف المجاالت )بيداغوجي،  تم إنجاز مخططات التكوين حسب المهني

طارات التكوين. 039 1 وظيفي وتقني، ...( حيث تم تكوين  منتفعا من مكونين وا 

بلورة منظومة وطنية لإلعالم والتوجيه المهني  تواصل العمل علىوفي مجال اإلعالم والتوجيه المهني، 
وخطتها التنفيذية، تهدف إلى وضع تصور واقتراح استراتيجية وطنية إلرساء جهاز وطني موحد لإلعالم 

 والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.

ل على من ناحية أخرى وتحفيزا على االلتحاق بمراكز التكوين المهني العمومية والتشجيع على االقباو 
راسة في الدورة االقتصادي ة، تم  االختصاصات التي تشهد نقصا في اليد العاملة وا عادة إدماج المنقطعين عن الد 
تعديل قائمة االختصاصات المعنية بمنحة التكوين المهني )الترفيع في عدد االختصاصات المعنية بالمنحة من 

صدار القرار المتعلق باالخت 621إلى  611  صاصات المعنية.اختصاصا( وا 

واعتبارا للدور الهام للتقييم وبهدف تطوير وظيفة التفقد البيداغوجي تواصل العمل إلعداد تصور شامل ومشترك 
ن من تفعيل التفقد البيداغوجي على المؤسسات العمومية للتكوين المهني.  حول وظيفة التفقد البيداغوجي يمك 

على دعم وظيفة مستشار التكوين المستمر من  اصلة العملمو  6102شهدت سنة  وفي مجال التكوين المستمر
خالل تكوين ومرافقة مجموعة من مستشاري التكوين المستمر داخل المؤسسات والمنظمات المهنية من أجل 
مساعدتها في مجاالت تشخيص الحاجيات من التكوين المستمر وا عداد مخططات التكوين المستمر وتقييم 

 نظمة التكوين المستمر.عمليات التكوين وتقييم أ

بما يمكن من معاضدة مجهود الدولة في توفير المهارات من  وفي مجال دعم القطاع الخاص في التكوين
خالل التكفل جزئيا أو كليا بمصاريف التكوين األساسي لفائدة طالبي التكوين الوافدين على مراكز القطاع 

صيغة جديدة لبرنامج صك  ، إعداد6102ل سنة الخاص في جملة من االختصاصات ذات األولوية، تم خال
 جملةالرفع من جودة التكوين األساسي في  وتهدف إلى وترشيد التمويل العموميتقوم على الحوكمة  التكوين

 الجهات وفق مقاييس محددة، على أن يعهد التصرف فيها إلى الجهات. 

 على 6102غل سيتم العمل خالل سنة سوق الش تبما يضمن إستجابته لحاجيا وعمال على تطوير التكوين
االرتقاء بأداء منظومة التكوين المهني وتحسين أدائها بما يمكنها من تعزيز دورها في تنمية الكفاءات وتحسين 
دماجهم في سوق الشغل واالستجابة لحاجيات المؤسسات االقتصادية والحاجيات التنموية  تشغيلية الشبان وا 

 : للجهات من خالل

  وحدات -اقتناء تجهيزات -إعادة هيكلة - تإحداثا)يع مراكز التكوين المهني المتواصلة إنجاز مشار
 .مشروعا 062بلغ عددها سي( والتي وحدات المبيت-التدريب المهني 
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  مواصلة مرافقة إنجاز الدراسات الميدانية من طرف الجهات من أجل تشخيص الحاجيات الجهوية من
الكفاءات وتحديد االختصاصات التي تستجيب لمستلزمات سوق الشغل، والتي تمثل منطلقا أساسيا 

ز ملفات إنجا 6102لمشاريع إعادة هيكلة وبعث مراكز التكوين المهني، حيث أن ه من المتوقع خالل سنة 
 سوسة القصرين وقابس.رامج مشاريع لواليات بنزرت وتونس والمنستير و ب

وعمال على تطوير المقاربة المعتمدة في مرافقة إنجاز الدراسات الميدانية من طرف الجهات لتشخيص 
الحاجيات الجهوية من الكفاءات وتحديد االختصاصات التي تستجيب لمستلزمات سوق الشغل، سيتم إنجاز 

سة تقييمية للمقاربة المعتمدة واقتراح تصور لتعديلها بما يمكن الجهة من بلورة احتياجاتها ودعم قدرة هياكلها درا
 على تعديل الخارطة الجهوية للتكوين المهني بما يستجيب لمستلزمات سوق الشغل والخطط الجهوية التنموية. 

ين المهني ودورها في تطوير الشراكة بين منظومتي واعتبارا ألهمية تنظيم العالقات التشاركية في مجال التكو 
 الشراكة على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي  لمسار التكوين المهني واإلنتاج سيتم إنجاز دراسة تقييمية

والمحلي ستمكن نتائجها من وضع إطار تنظيمي للعالقات التشاركية مع المحيط االقتصادي واالجتماعي 
 بين مختلف الشركاء. وضح األدوار والمسؤولياتويالتشارك  مدعأدوات وآليات  يحدد

وعمال على االرتقاء بجودة شهادات ومؤهالت التكوين المهني حتى تتالءم مع مخرجات التكوين المنصوص 
العمل على استكمال  6102عليها بالسلم الوطني للمهارات وتستجيب لحاجيات سوق الشغل، سيتم خالل سنة 

يل مؤسسات التكوين المهني وفقا لمواصفات التكوين باإلضافة إلى تركيز منظومة وطنية تركيز منظومة تأه
وذلك من  لإلشهاد تهدف إلى تقييم الكفايات بما في ذلك المكتسبة في إطار الحياة النشيطة قصد اإلقرار بها

 خالل:

 ،تفعيل مواصفة التكوين ومرجع اإلشهاد كمكونات لبرنامج التكوين 

 يات جهوية للتعريف وتحسيس كافة المتدخلين بمنظومات تأهيل مؤسسات التكوين المهني القيام بملتق
  واإلشهاد واإلقرار بمكتسبات الخبرة،

  تأمين تكوين المدققين )نظام التأهيل( وتكوين المقي مين )نظام اإلشهاد( وتكوين المرافقين )نظام اإلقرار
 بمكتسبات الخبرة(،

 ف المتبادل بالمهارات بين تونس وفرنسا وا عداد برنامج عملي يمكن من وضع إطار مرجعي عام لالعترا
 إسناد المتكونين شهادات اعتراف بالكفاءات المهنية بكل من تونس وفرنسا وبلدان أجنبية أخرى، 

 .وضع األطر القانونية لتركيز نمط التكوين عن بعد 

فاقه، سيتم الشروع في تنفيذ المخطط التنفيذي وعمال على تطوير الطلب على التكوين المهني ومزيد التعريف بآ
العملي لإلستراتيجية الوطنية لإلعالم والتوجيه المهني إلى جانب تفعيل خاليا اإلعالم والتوجيه والمرافقة بمراكز 
التكوين المهني ووتنظيم ملتقيات تحسيسية وا عالمية وتأمين حلقات تكوينية لفائدة اإلطارات المعنية حول 

 عالم والتوجيه والمرافقة جهويا ووطنيا.وظيفة اإل



 

41 

برامج التكوين بجميع مكوناتها والمساعدة  وتحيين إعدادجودة البرامج سيتم العمل على  ضمانوحرصا على 
نجاز الدراسات الالزمة  برنامج  61من المنتظر إنجاز إذ أنه  لغرضلعلى تركيزها بالمؤسسات التكوينية وا 

تطوير البحث التطبيقي  علىالتعاون مع مؤسسات البحث المختصة سيتم العمل ب. كما 6102خالل سنة  دراسة
في الهندسة والتجديد البيداغوجي في مجال التكوين ومساعدة المؤسسات التكوينية على تركيز التنظيمات 

 .واألنماط الجديدة

الرامية إلى  والتقني يإعداد مخططات التكوين البيداغوجي والوظيفتطوير كفاءة المكونين، سيتم مجال وفي 
 هذه المخططات وتقييم نتائجها وتنفيذتأهيل إطارات التكوين التابعة إلى القطاعين العمومي والخاص ورسكلتهم 

 .منتفعا 100 1 إنجاز عمليات تكوين لفائدة خاصة عبر

تحديث  العمل على هيكلة جهاز التكوين المهني في الفالحة والصيد البحري من خالل مواصلة كما سيتم
وتأهيل المؤسسات التكوينية وتحيين البرامج التكوين حسب المقاربة بالكفايات إلى جانب تدعيم الشراكة مع 
المهنة على النطاق الجهوي والوطني والعمل على بعث شراكة على الصعيد الخارجي وتشخيص الحاجيات من 

ح  داث خلية لرصد المهن الجديدة.التكوين من خالل إعداد مدونات لمهن الفالحة والصيد البحري وا 

قطاع من المهارات والكفاءات اللالستجابة لحاجيات  التكوين المهني السياحيتوجيه كما سيتواصل العمل على 
إعادة هيكلة وتعصير العام والخاص إلى جانب  قوامه شراكة فاعلة بين القطاعين يتمشإعتماد من خالل 

تطوير وفي إطار تحسين جودة التكوين سيتم  وتدعيم طاقة اإليواء،التكوين السياحي جميع المراكز والمدارس 
وتحيين البرامج لتحسين مردودية التكوين حسب المقاربة بالكفايات واعتماد التكوين حسب الطلب لالستجابة 

وين والتكوين الربط بين التكو  تطوير مسلك التدريب المهني. كما سيتم العمل على إلى متطلبات سوق الشغل
 . المستمر لتفعيل منظومة التكوين مدى الحياة

"برنامج صك التكوين  في تنفيذ 6102سيتم الشروع خالل سنة  ودعما لدور القطاع الخاص في مجال التكوين،
. كما سيتواصل العمل على تنفيذ برنامج تكوين صك 380 1 برمجةتمت حيث  في صيغته الجديدة األساسي"

اكز التكوين العمومية ومثيالتها من المراكز الخاصة من خالل مواصلة تنفيذ االتفاقيات الشراكة بين مر 
محاور الشراكة وتجسيم المبرمة بين المراكز العمومية ومؤسسات التكوين المهني  02الـ للشراكةالخصوصية 

 بين المراكز بناء على خطة عمل تضبط للغرض.

على تفعيل دور المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية  وفي مجال التكوين المستمر سيتواصل العمل
من حيث تقديم االستشارة واإلحاطة بالمؤسسات عبر مساعدتها على تشخيص حاجياتها وا عداد مخططاتها 

 ال سيما فيما يتعلقنجاعة الوحدات الجهوية  الرفع منوتقييمها. كما سيتم العمل على  وتنفيذها التكوينية
 6102ستشهد سنة  كمااإلحاطة بالمؤسسات.  قدراتها علىبعة الميدانية للعمليات التكوينية المنجزة وتنمية المتاب

رساء تمشي الجودة وتعميمه على و تركيز المنظومة المعلوماتية للتصرف في آليات تمويل التكوين المستمر  ا 
 كافة المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية. 
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 مؤسسة 400 6 المؤسسات المنتفعة بآليات التكوين المستمرعدد  6102أن يبلغ خالل سنة  المنتظرومن 
ق بالتكوين المستمر ألف مشاركة. أم ا فيما يتعل 602وعدد المشاركات في عمليات التكوين المستمر حوالي 

 منتفعا. 300 8 أن يبلغ عدد المنتفعين المنتظرفراد فمن لألالموجه 

 لشباب قوة فاعلةاألطفال وا

نظرا ألهمية العناية بمختلف فئات الطفولة  األولويات الوطنيةتحظى الطفولة التونسية بموقع متميز صلب 
 . ن من اإلندماج اإلجتماعي بكل يسرعلى المسيرة الحياتية والدراسية للطفل ودعم قدراته ليتمك

 باألساس حول : 6102وقد تمحورت البرامج والتدخالت خالل سنة 

  الرياض  برنامج إحياء تنفيذمواصلة تحسين وضعية مؤسسات ما قبل الدراسة واإلرتقاء بمستوى أدائها و
حداث  سنة لل 022 4 عدد رياض األطفالبلغ  حيث بمؤسسات الطفولة فضاءات الطفولة المبكرةالبلدية وا 

األطفال بمؤسسات الطفولة تحاق القدرت نسبة و  في السنة الفارطة 005 4 مقابل 6102-6101التربوية 
روضة بلدية  03. وقد توجهت الجهود نحو تهيئة وتجهيز 6101-6103سنة  %33.1مقابل  %32.2المبكرة بـ

حداث فضاءات الطفولة المبكرة صلب نوادي ومركبات الطفولة بالمناطق التي تنعدم فيها هذه الخدمات  وا 
ا أو غلقها. كما تواصلت اإلحاطة باألطفال إلى جانب التصدي للفضاءات الموازية في تجاه تنظيمه

طفل والتكفل بتسجيلهم برياض األطفال بالتنسيق مع  317 1 المنتمين إلى العائالت المعوزة باستهداف
 المجتمع المدني.

  تطوير منظومة التنشيط التربوي واالجتماعي والترفيه من خالل تنويع االنشطة بمؤسسات الطفولة وبعث
ستقطاب االطفال وتمكينهم من تنمية قدراتهم عالوة على توفير التجهيزات المالئمة. نوادي اإلختصاص ال

نوادي  2وينتظر أن تتدعم بعد فتح  5102سنة  959نوادي ومركبات الطفولة ليبلغ عددها وقد تطورت 
بني ونادي بباجة )تيبار( ونابل )أزمور( ومدنين )طريق  أطفال بكل من قابس )الزارات ومنزل الحبيب(

 خداش( والمنستير)الوردانين(.

  تحسين خدمات رعاية الطفولة الفاقدة للسند من خالل الحث على صيغة اإليداع العائلي وتوفير منحة
وقد بلغ عدد األطفال الذين احتضنتهم . 6102طفل سنة  602حيث انتفع بها  شهرية للعائلة المحتضنة

غير مقيم. كما واصلت مركبات الطفولة  504 1 منهمطفال  995 1 المراكز المندمجة للشباب والطفولة
 854 3 بخدمات الوسط الطبيعي نالمنتفعي النهاري لألطفال وبلغ عدد األطفال التعهد التربوي واإلجتماعي

مراكز  1. وقصد تحسين البنية األساسية لهذه المؤسسات تمت تهيئة 6101سنة  608 3 مقابل 6102سنة 
 مركبات طفولة.  1مندمجة و

 خدمات منظومة حماية الطفولة عبر توفير الظروف المالئمة لمندوبي حماية  مواصلة جهود تحسين
جمع وتحيين المعلومات ووضع المؤشرات في مجال الحماية لمتابعة أوضاع ب فيما يتعلقالطفولة ال سيما 

  األطفال المتعرضين للتهديد.
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  مته مع الدستور الجديد والمواثيق الطفل ومالء بحقوق مواصلة العمل على دعم اإلطار التشريعي المتعلق
 ء لجنة مستقلة لحقوق الطفل وتطويرتهم إنشا الدولية بالشروع في مراجعة هذه النصوص القانونية والتي

الطفل  فل من خالل تنظيم ندوات تهم حقوق نشر ثقافة حقوق الط منظومة قضاء األطفال. كما تواصل
كول اإلختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن البالغات إلى جانب والدستور والتعريف يالبروتو 

إلى جانب البرامج الدورية التحسيسية باألوساط  "تنفيذ برنامج توعوي حول آليات الحماية "اإلشعار نموذجا
 المدرسية واإلجتماعية والتصدي لمختلف مظاهر العنف المسلط ضد األطفال

 باألساس نحو: 6102ستتجه خطة العمل سنة و 

 ومؤسسات ما قبل الدراسة قصد تحسين مستوى خدماتها والرفع من  اإلرتقاء بأوضاع الطفولة المبكرة
بالوسط الريفي بإحداث رياض ال سيما  %11نسبة اإللتحاق برياض األطفال إلى مستويات أفضل تناهز 

حداث ودعم تدخل الدولة في هذا الميدان بإعادة إحياء نشا أطفال جديدة ط رياض األطفال البلدية وا 
فضاءات الطفولة المبكرة بمؤسسات الطفولة بالمناطق التي تفتقر لهذا الصنف من الخدمات. كما يحتاج 
هذا القطاع إلى دعم التنسيق بين وزارة الشؤون الدينية والتربية وقطاع الطفولة بتوحيد المضامين 

 التفقد واإلرشاد. البيداغوجية وتعزيز آليات

 األطفال بدون تمييز وخاصة بالمناطق الريفية وباألحياء والترفيه لكل  االجتماعي والتربوي  التنشيط وفيرت
دعم التنشيط الشعبية من خالل دعم شبكة مؤسسات الطفولة بإحداثات جديدة وتجهيزها بالتوازي مع 

ة نوادي األطفال في تجاه بالوسط الريفي باقتناء حافالت جديدة ومراجعة منظومالمتنقل الموجه لألطفال 
دعم التواصل و إضفاء مزيد من النجاعة على أنشطتها واستقطاب األطفال من مختلف األعمار واألوساط، 

مع المحيط المجاور واإلنفتاح على المؤسسات التربوية والثقافية والشبابية والتنسيق معها إلرساء منظومة 
 متكاملة للتنشيط والترفيه.

 ية الموجهة للطفولة الفاقدة للسند بالحث على إدماج األطفال في محيط أسري من خالل تطوير برامج الرعا
ستقبال ونظام الترخيص وضع اإلطار القانوني لعائالت اإلو التقليص من نظام اإلقامة بمؤسسات الرعاية 

. كما سيتم إيالء األهمية ستقبالالمسبق مع وضع كراس شروط لإليداع العائلي وبنك معطيات لعائالت اإل
الالزمة لتهيئة وصيانة المراكز المندمجة للشباب والطفولة وبرمجة إحداث مركز للترفيه واإلصطياف 

 بجرجيس لألطفال فاقدي السند. 

 مع الحد من مختلف الظواهر  مواصلة العمل من أجل مراجعة وتطوير التشريعات في مجال الطفولة
 شتغال األطفال والتدخين...مثل العنف وا االمسلطة عليه

  شراكة بين الصياغة خطة وطنية مندمجة للحماية تستهدف األطفال ذوي األوضاع الهشة وذلك في إطار
مختلف مؤسسات وهياكل الدولة والمجتمع المدني قصد إعادة إدماج هذه الفئة من األطفال عائليا 

 واجتماعيا.
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 الشباب :

 :على بالخصوص  6102في قطاع الشباب سنة  قد ارتكزت البرامج والمشاريعل

  مواصلة سياسة اإلنصات لمشاغل الشباب واالتصال معه وتشريكه في رسم السياسات العامة في مختلف
فضاءات اإلعالم المجاالت المتصلة بالشأن الشبابي وتلبية حاجياته حيث تواصل تنفيذ برنامج تهيئة 

في انجاز القسط الثاني من مشروع إحداث إذاعات الواب  الشروعو  واإلتصال داخل المؤسسات الشبابية
اإلطارات الشبابية والشبان الناشطين في مجال اإلعالم ، إلى جانب تطوير مهارات بالمؤسسات الشبابية

ه للشباب المنظومة الوطنية لإلعالم الخدماتي والتوجيه عبر الدورات التدريبية قصد تنفيذ  واإلتصال الموج 
 الشبابي.

  از البحوث والدراسات المتصلة بالشأن الشبابي لرصد أوضاع الشباب واستثمار نتائجها في رسم إنج
التوجهات والبرامج المالئمة ومن أبرز هذه الدراسات "تقييم لواقع المؤسسات الشبابية" و"الشباب 

تطوير العمل  الشباب واإلقتصاد الموازي في المناطق الحدودية" إلى جانب"واإلستحقاقات اإلنتخابية" و
 مؤشرا. 24محورا و 02والتي احتوت على  CHABABINFOاإلحصائي بإحداث قاعدة بيانات وطنية 

  تطوير منظومة التنشيط الشبابي بتعزيز المؤسسات الشبابية باإلطارات التربوية الالزمة ودعمها
نادي شباب  63تهيئة وتجهيز بالتجهيزات األساسية التربوية حيث تم الشروع على المستوى الجهوي في 

 للتنشيطتعزيز ودعم الوحدات المتنقلة . كما تمت اإلحاطة بالشباب القاطن بالوسط الريفي عبر ريفي قار
 .6101سنة  12وحدة مقابل  11والتي بلغ عددها  الحضري والريفي

 ئمة لنجاح النشاط مواصلة النهوض بسياحة الشباب ودعم وتطوير األنشطة الترفيهية بتأمين الظروف المال
الصيفي على غرار برنامج " هوى وطني فوق كل هوى " باستهداف الفئات الشبابية المنحدرة من األوساط 

ألف شابا وشابة إلى جانب تهيئة مراكز اإلقامة ومراكز  23المحدودة الدخل والوسط الريفي والتي شملت 
 التخيم واإلصطياف.

 6102سنة  336يما بالمناطق الداخلية حيث بلغ عدد دور الشباب تدعيم البنية األساسية الشبابية ال س 
 مركبا حاليا.  61وارتفع عدد المركبات الشبابية ليبلغ  6101سنة  360مقابل 

 اإلهتمام ببرامج وأنشطة الجمعيات الشبابية المتدخلة في مجال التنشيط التربوي واالجتماعي بمواصلة 
 .نيالعمومي لجمعيات المجتمع المد الدعم

  مواصلة دعم برامج التبادل الشبابي مع مختلف البلدان العربية واإلسالمية باإلضافة الى بلدان االتحاد
 األوروبي والبلدان المتوسطية.

 باألساس في : 6102وتتمثل أبرز البرامج الشبابية لسنة 
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  اإلنتخابات البلدية من في حث الفئات الشبابية على المشاركة في الفعل السياسي واإلجتماعي ال سيما
خالل مختلف اآلليات المتاحة سواء عبر المؤسسات الشبابية والثقافية والتربوية أو من خالل اإلنخراط 

 بالتنظيمات السياسية وسائر المنظمات والجمعيات الشبابية.

 دعم سياسة الحوار واالتصال مع الشباب من خالل تنظيم حوار مجتمعي حول الشباب لصياغة وثيقة 
اإلستراتجية الوطنية للشباب وذلك بالتعاون مع األطراف المعنية ومختلف مكونات المجتمع المدني. كما 

تطوير كفاءات اإلطارات سيتم مراجعة النصوص التشريعية واتخاذ االجراءات الالزمة وتوجيه الجهود نحو 
ه للشبا تنفيذ المنظومة الوطنية لإلعالم ب لالشبابية والشبان الناشطين في مجال اإلعالم واإلتصال الموج 

تهيئة فضاءات اإلعالم واالتصال بدور و  الشبابي اإلعالموتوسيع شبكة  الخدماتي والتوجيه الشبابي
حداث نقطة لإلعالم والتوجيه الشبابي بدور الشباب.  الشباب وا 

 بابية على محيطها مراجعة منظومة التنشيط الشبابي وبلورة منظومة جديدة ترتكز على انفتاح المؤسسة الش
من مؤسسات تربوية وثقافية ونوادي طفولة والمجتمع المدني في إطار رؤية مشتركة تهدف لتنمية قدرات 

 الشباب وتيسير إدماجهم اإلجتماعي وذلك بهدف استقطاب عدد أوسع من الشباب واإلحاطة بمشاغله. 

 من  واألنشطة الترفيهيةي والثقافي تكريس حق الشباب في االنتفاع بخدمات التنشيط التربوي االجتماع
إحداث بر خالل مواصلة دعم المؤسسات الشبابية بالتجهيزات األساسية والتربوية وتعزيز البنية األساسية ع

مركبا  62دار شباب و 311ال سيما بالمناطق المفتقرة لهذا الصنف من المؤسسات لتبلغ دور شباب جديدة 
د على تطوير البرامج الموجهة للشباب المتواجد بالمناطق الريفية . كما ستتركز الجهو 6102شبابيا سنة 

الشروع ببرمجة اقتناء دور شباب متنقلة ونوادي إعالمية متنقلة. أما فيما يتعلق بالجانب اإلجرائي فسيتم 
 ألف منخرط سنة 011بهدف تنمية وتطوير عدد منخرطي دور الشباب ليبلغ  في توزيع بطاقة شاب

شباب المناطق تنمية البرامج واألنشطة الموجهة لشباب األحياء ذات الكثافة السكانية و  إلى جانب ،6102
 .الداخلية والحدودية

 إعداد الدليل الوطني لمراكز من خالل  تنمية البرامج واألنشطة الهادفة إلى تطوير الترفيه والسياحة الشبابية
تهيئة وتجهيز مراكز و  تقبال وسياحة الشباباإلرتقاء بمراكز اسمع العمل على استقبال وسياحة الشباب 

مركز  64مركز إقامة و 11واستكمال المشاريع المتواصلة ليبلغ عددها يم واإلصطياف ومراكز اإلقامة يالتخ
 .6102تخيم سنة 

 حماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها

انخرطت تونس بصورة فاعلة رتكز االهتمام في مجال المرأة على تكريس مبدأ تكافئ الفرص بين الجنسين حيث ا
في إدماج مقاربة مستجدة وهي النوع االجتماعي والتنمية التي عملت على تغيير المفاهيم حول العالقات 

المجتمع وجعلها شريكا فاعال في مسار  االجتماعية بين الجنسين واألدوار التي تلعبها المرأة داخل األسرة وفي
 التنمية المستدامة.
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تفعيل الخطة الوطنية لمأسسة النوع االجتماعي من خالل الشروع في من أجل  6102فقد تكثف السعي خالل سنة 
د مراجعتها وتحيينها وفقا للمتغيرات والمستجدات التي تمس قضايا المرأة وأولويات العمل للنهوض بأوضاعها وذلك قص

 المصادقة عليها وتعميم العمل بمقتضياتها على الجميع.

االتحاد األوروبي والمتعلقة ببرنامج تدعيم المساواة بين المرأة مع تم إمضاء اتفاقية التعاون وفي هذا اإلطار 
ون آلية في تونس.كما تم إعداد أمر حكومي إلرساء شبكة نظراء للمساواة وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل لتك والرجل

 لكسب التأييد لتغيير المناهج المتبعة في وضع وتنفيذ وتقييم الخطط والبرامج وفي إحداث التغيير المؤسساتي المنشود.

عرض تقرير تونس حول التقدم الحاصل في متابعة وتنفيذ إعالن ومنهج عمل المؤتمر الدولي  6102كما شهدت سنة 
ى جميع أشكال التمييز ضد التقرير الوطني السابع حول اتفاقية القضاء عل وا عداد" 61بيجين زائد "الرابع حول المرأة 

 المرأة.

وفي إطار المساهمة في مقاومة ظاهرة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات بالمناطق الريفية، تم توسيع التجربة 
إعداديات بمعتمديتي نصر هللا  12النموذجية لمقاومة اإلنقطاع المدرسي في المناطق الريفية لتشمل واليتي القيروان )

والعال( وجندوبة )المدرسة اإلعدادية والمدرسة االبتدائية بعين سلطان( إضافة إلى مواصلة المشروع في منطقة ماجل 
بعث لجنة متعددة القطاعات لمقاومة االنقطاع المدرسي لدى  6102بلعباس من والية القصرين. وقد تم  خالل سنة 

تولت تحديد المحاور اإلستراتيجية للمشروع والمناطق  سرة والطفولةالريفية صلب وزارة المرأة واأل الفتيات في المناطق
ابرام اتفاقية إطارية متعددة األطراف في الغرض.كما تم انجاز الدراسة الميدانية حول خصوصيات  معذات األولوية 

 االجتماعية.  عمل المرأة في القطاع الفالحي ومدى انخراطها في منظومة التغطية

تقدما على مستوى تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات. فعلى مستوى  6102وشهدت سنة 
إعداد قانون شامل يحيط بجميع الجوانب المتعلق بمسألة  تممسار إعداد القانون الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة 

 لحماية واإلحاطة والردع. العنف المسلط على المرأة: الوقاية وا

 .6161-6102وفي مجال دعم التمكين االقتصادي للمرأة، تم وضع خطة وطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسائية 
 ...(قبلي وتطاوين ومدنين وسليانة والمهدية وجندوبة) واليات 12ـحيث تم االنطالق بتجربة نموذجية ب

ات اإلحتياجات الخصوصية كاإلحاطة بالمرأة السجينة ومزيد اإلحاطة كما تواصل االهتمام باإلحاطة بالمرأة ذ
مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم  وبالتوازي قامباألمهات العازيات باإلضافة إلى النساء ضحايا االتجار.

في مجال حول المرأة بتطوير مرصد تكافئ الفرص بين الجنسين من خالل إصدار تقرير حول الجمعيات العاملة 
رساء قاعدة بياناتو  عيل قاعدة البيانات حول الجمعياتتكافؤ الفرص بين الر جال والن ساء إضافة إلى تف "من هي؟"  ا 

التحوالت اإلجتماعية واإلقتصادية في الوسط الريفي التونسي: دينامكية  كما تم نشر دراسة. حول الكفاءات النسائية
 تماعي.األنشطة اإلنتاجية وعالقات النوع االج
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رسم جملة من البرامج لفائدة األسرة لمزيد تعزيز قدراتها وتمكينها من  6102تم خالل سنة وفي مجال األسرة 
اإلضطالع بوظائفها حيث تم إستكمال بعث مشاريع صغرى لفائدة أسر تعيلها امرأة من خالل تسليم المشاريع 

 .(الكاف وسليانة وقابس وجندوبة) واليات 1بـ 6102مج لسنة وشروع اللجان الجهوية في تنفيذ البرنا والية 01الصغرى بـ
 مع بالتعاون فاق آلدراسة األسرة التونسية الواقع واتتعلق بإعداد مشروع كراس شروط ومعايير مرجعية وبالتوازي تم 

  .المعهد الوطني لإلحصاء

مواصلة التمكين على  6102تم انجازها لفائدة األسرة خالل سنة سيترتكز أبرز السياسات واإلصالحات التي و 
االقتصادي واالجتماعي لألسر الفقيرة ومحدودة الدخل عبر تمكينها من تمويل مشاريع صغرى تتماشى ومؤهالت 

لتنمية المنتفعين بها وخصوصيات جهاتهم بما يضمن لهم العيش الكريم واالستقاللية المادية ويجعلهم شريكا فاعال في ا
 أسرة. 21المحلية والوطنية، وذلك بمعدل 

إلى مواصلة إحداث مركزين لإلرشاد والتوجيه األسري لمساعدة أفراد األسرة في كيفية التعامل مع ما  يتم السعيوس
يواجههم من صعوبات ومشاكل متعددة األوجه على غرار مركز التوجيه واإلرشاد األسري بحي التضامن.كما ستعمل 

على وضع دليل حول التوجيه واإلرشاد األسري لتأهيل مقدمي الخدمات في المجال وتمكينهم من المهارات الوزارة 
األسرة بالشكل العلمي المطلوب، هذا إلى جانب إعداد اإلطار القانوني الالزم الذي يضبط  الالزمة لمساعدة أفراد

 التنظيم اإلداري والمالي لمراكز التوجيه واإلرشاد األسري.

انجاز ودعم األنشطة التي تقوم بها لنشر ثقافة أسرية سليمة بالفضاءات الراجعة لها بالنظر  عمل علىتواصل اليس كما
والمدارس والجامعات والمبيتات، وذلك بتقديم خدمات التوعية والتحسيس والتثقيف وتحسين قدرات العائلة في مجال 

 .ومن بين هذه األنشطة هددة ألفراد األسرةالتنشئة والعناية باألطفال والوقاية من المخاطر الم

نجاز نشرية إحصائية حول حول انجاز دراسة  وبالتوازي سيتم "تشخيص واقع األسرة التونسية: التحديات واألفاق وا 
ومراجعة  بعث فضاءات مندمجة لفائدة األسرو  6161-6102وضع خطة وطنية ثالثة لفائدة األسرة  الى جانب األسرة

 ية الكفيلة بحماية جميع أفراد األسرة.القوانين األسر 

 تعتمد السياسة االجتماعية الموجهة باألساس على العمل الشبكي وتفاعل مختلف مكوناتوبخصوص كبار السن 
 .المجتمع المدني للنهوض بالقطاع

ة إلى دعم مكانة كبار السن داخل األسرة والمجتمع  2201وفي هذا اإلطار اتجهت المجهودات خالل سنة  خاص 
وتثمين خبراتهم وكفاءاتهم من ناحية، ومساعدة المسنين المعوزين على تلبية حاجياتهم األساسية من خالل تعزيز 

فريقا  63فريقا ) 13الخدمات المقدمة لهم داخل أسرهم وبمؤسسات الرعاية حيث تم الترفيع في عدد الفرق المتنقلة إلى 
وضبط  تم إعداد وثيقة توجيهية حول أنشطة النوادي النهارية كما فريقا محليا( وفي عدد المسنين المكفولين. 61جهويا 

ت إلقامة بمراكز رعاية المسنين تم  وفي إطار تحسين ظروف ا المعايير المرجعية لنشاط النوادي النهارية النموذجية.
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من منزل بورقيبة )إعادة بناء( وقمرت )إستكمال بناء( وتهيئة مركز رعاية  صيانة وتهيئة مراكز رعاية المسنين بكل
 المسنين بسيدي بوزيد والكاف. 

في تنفيذ مقتضيات برنامج  6107-6102 تمتد خالل الفترةسيتم الشروع في مجال إدماج مقاربة النوع االجتماعي التي و 
ألوروبي في محوره المتعلق بتدعيم قدرات الوزارة والهياكل الراجعة التعاون بين وزارة المرأة واألسرة والطفولة واالتحاد ا

لها بالنظر وشركائها من الهياكل الحكومية وغير الحكومية من خالل التحسيس وتدعيم القدرات وكسب التأييد لدى 
باإلضافة إلى  متخذي القرار من أجل إدماج النوع االجتماعي في السياسات القطاعية وتقديم الدعم الفني في المجال

كما  .مواصلة مسار مأسسة شبكة نظراء النوع االجتماعي ومناهضة العنف عن طريق تدعيم القدرات والدعم الفني
 .سيتم وضع برنامج لتبادل التجارب والخبرات لالطالع على التجارب الناجحة في المجال

تم توسيع التجربة لتشمل مدارس إعدادية وبخصوص مقاومة االنقطاع المدرسي لدى الفتيات في المناطق الريفية سي
يتم تحديدها بطريقة تشاركية بين مختلف الهياكل الحكومية الجهوية سجديدة بواليات القيروان وجندوبة والقصرين 

المتدخلة والمجتمع المدني وبناء على معطيات إحصائية حول االنقطاع المدرسي بهذه الواليات. كما سيتم وضع 
العمل الالئق في و كاملة لتيسير نفاذ المرأة العاملة في المناطق الريفية إلى الحماية االجتماعية وتنفيذ خطة عمل مت

 إطار الشراكة مع الهياكل الحكومية والمنظمات المهنية والجمعيات ذات العالقة.

كما سيتم  ،وبخصوص الوقاية من العنف ضد المرأة سيتم نشر القانون اإلطاري الشامل لمناهضة العنف ضد المرأة
اتفاقية  الجديد ومعدستور الانجاز حمالت توعية وتعريف وتحسيس للقيام بتعديل بعض القوانين التمييزية تناغما مع 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما سيتم تفعيل برنامج التعاون مع االتحاد األوروبي في محوره الخاص 
لى النساء في الواليات المستهدفة تنفيذا لمقتضيات اإلستراتيجية الوطنية بالتقليص من التمييز والعنف المسلط ع

 لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتقييم تجربة الخط  تطوير خدماتهو كما سيتم إصدار األطر القانونية الخاصة بمركز حماية النساء ضحايا العنف 
االحتياجات الخصوصية, سيتم اإلحاطة باألم وفي اطار اإلحاطة بالمرأة ذات وبالتوازي  .األخضر وتطوير خدماته

 النساء ضحايا االتجار.و  العزباء والسجينات

مشروع دعم تكافؤ الفرص بين الجنسين في إدارة الشؤون المحل ية باالضافة إلى اعداد مشروع  تنفيذكما سيواصل 
ه  "،سلتمثالت اإلجتماعية لحقوق المرأة في تون"ادراسة نفسية اجتماعية وقانونية حول  وانجاز مشروع بحث موج 

ة وذات الحاجيات الخصوصية في تونس: بين الحماية والتهميش "للتنمية حول  معيش الفئات النسائية الهش 
 ."اإلجتماعي

الترفيع في عدد  على 6102العمل خالل سنة  تمفي إطار العناية واإلحاطة بالمسنين في وسطهم الطبيعي، سيو 
العمل على مزيد دعم أنشطة النوادي النهارية وذلك الى جانب  مسنا ومسنة 001ى ال 73المسنين المكفولين من 

حداث  17بإحداث  نوادي نهارية  12نوادي نهارية ذات خصوصية اجتماعية ومهنية )تابعة لجمعيات المتقاعدين( وا 
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ين وتحسين البنية على تحسين ظروف اإلقامة بمؤسسات رعاية المسن 6102خالل سنة  كما ستتكثف الجهود نموذجية.
 األساسية لتستجيب لخصوصيات المقيمين وا عداد دراسات فنية لمشاريع البناءات والصيانة والتهيئة المبرمجة.

  التونسيون بالخارج في عمق االهتمامات الوطنّية

ضطلع به الجالية التونسية بالخارج في نقل التكنولوجيا ودفع المسار التنموي من خالل إن الدور الذي ت
من الناتج المحلي اإلجمالي، يجعل منها عنصرا فاعال وشريكا  %2التحويالت المالية التي تمثل ما يقارب 

 أساسيا في وضع اإلستراتيجيات الوطنية للتنمية.

إلى جانب دخول  إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارجمشروع قانون إعداد  6102في هذا السياق شهدت سنة و 
المرصد الوطني للهجرة حيز النشاط وذلك في إطار تعزيز هياكل اإلحاطة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج ورصد 

 المتغيرات ومتابعة إحتياجاتها بما يساهم في تمتين صلتهم بوطنهم األم.

تعميم المندوبيات الجهوية  6102لتونسيين بالخارج بكامل تراب الجمهورية شهدت سنة ويهدف تقريب الخدمات ل
 للتونسيين بالخارج على جميع واليات الجمهورية.

 بتفعيل اإلستراتيجية الجديدة للهجرة والتونسيين بالخارج التي تهدف بالخصوص إلى : 6102وستتميز سنة 

 الهجرة ؛ تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في 

 ضمان حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين وتعزيز روابطهم بالوطن األم ؛ 

 تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني؛ 

  .النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة 

  واالنفتاح والتأصل البعد الثقافي بين اإلبداع

صالحات الرامية إلى مزيد مالءمة اإلطار الهيكلي والتشريعي الثقافي مع واقع القطاع ومتطلبات المرحلة مواصلة لإل
نحو دعم التشريعات الهادفة إلى تطوير المنظومة القانونية للمؤسسات الثقافية  6102الراهنة، إتجه اإلهتمام خالل سنة 

من آليات التصرف المالئمة التي تمكنها من مواكبة التطورات عبر إستصدار األمر الحكومي  المرجعية قصد تمكينها
المتعلق بتنقيح األمر الحكومي المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية 

إحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل وبضبط تنظيمها اإلداري والمالي وطرق تسييرها واألمر الحكومي المتعلق ب
 مكتبة جهوية.  61الثقافي وضبط مشموالتها والذي أحدث 

في تنفيذ برنامج عاجل إلنقاذ  6102وحفاظا على رصيد الوزارة من األعمال التشكيلية المقتناة، شرعت الوزارة خالل 
" التي ستتكفل بإنجاز ومتابعة مشروع Impact"الرصيد المهدد باإلتالف من خالل إعداد اإلتفاقية النهائية مع جمعية 

 اإلنقاذ.
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وفي مجال العناية بالتراث، وبالموازاة مع تنفيذ البرامج السنوية الخاصة بالترميم والصيانة والجرد واإلحياء تم خالل 
يخية والمواقع اعتماد جملة من التدابير الرامية إلى تطوير منظومة السالمة والمراقبة للمتاحف والمعالم التار  6102

جراءات الوقاية والحماية.  األثرية شملت الموارد البشرية المختصة وآليات التنسيق والمتابعة وا 

وعلى صعيد تعزيز البينة الثقافية بالجهات، وتوازيا مع مواصلة تنفيذ البرامج الخاصة بتجهيز وتهيئة الفضاءات 
مية بكل من وادي الزرقاء وسمنحة ودخيلة توجان ومكتبة مكتبات عمو  3اإلنتهاء من بناء  6102الثقافية، تم في 

 جهوية بجندوبة وقسط ثان لمكتبة قلعة األندلس وبناء القسط الثاني لدار الثقافة برج العامري ودار الثقافة بني حسان.

محطة جديدة على درب تحقيق النقلة النوعية المنشودة للقطاع بتوجيه الجهود دعم وحماية اإلبداع  6102ستمثل سنة و 
وتدعيم المؤسسات الثقافية المرجعية والمحافظة على التراث وتثمينه باإلضافة إلى دفع اإلستثمار في القطاع الثقافي 

تطوير مضامينها ومزيد دعم طاقات القطاع في مجال وتقليص مركزية العمل الثقافي ومزيد إثراء األنشطة الثقافية و 
 التكنولوجيات الحديثة.

على تطوير التشريعات المنظمة لألنشطة الفنية والثقافية وا عادة  6102سيتركز العمل خالل  ،وتكريسا لهذه الرؤية
ركحية والمركز الوطني للكتاب بإحداث مراكز الفنون الدرامية وال ال سيما فيما يتعلقهيكلة المؤسسات العمومية الثقافية 

 والمرصد الوطني لإلتصال الثقافي واإلعالمي وتنظيم المتاحف العمومية.

وفي مجال العناية بالقطاعات اإلبداعية وباإلضافة إلى تطوير هيكلة المهن الثقافية من خالل مراجعة اآلليات المعتمدة 
حاليا والمتعلقة بإسناد بطاقات اإلحتراف الفني والمعايير المعمول بها وكراسات الشروط لممارسة هذه المهن، سيتم 

اإلنتاج واألنشطة الثقافية والفنية. كما ستوجه الجهود خالل هذه  على تطوير منظومة دعم 6102العمل خالل سنة 
السنة نحو تفعيل دور المركز الوطني للسينما والصورة في مجال اإلرتقاء بالقطاع السينمائي وتنمية الثقافة السينمائية 

صيانة وتوفير فضاءات ونحو مواصلة إنقاذ رصيد الوزارة من اإلقتناءات في مجال الفنون التشكيلية عبر الجرد وال
 الحفظ المالئمة.

كمؤسسة تعنى  العناية بقطاع الكتاب من خالل الشروع في إحداث المركز الوطني للكتابوستتدعم خالل هذه السنة 
بإصالح وتطوير قطاع الكتاب ومن خالل تدعيم آليات إنتاج الكتاب وترويجه وتدعيم البرامج المخصصة للترغيب 

 ب والمطالعة.في اإلقبال على الكتا

وبالتوازي مع إنجاز دراسة تهتم بضبط إطار قانوني للفنان يسمح بتعزيز مكانة المبدع وضمان حقوقه المادية 
 إعتماد إجراءات عاجلة تتعلق بنظام التغطية اإلجتماعية والعناية الصحية. 6102والمعنوية سيتم خالل 

تغطية المعتمديات بشبكة دور الثقافة إلى حدود  6102ة سنوفي إطار تعزيز الالمركزية الثقافية ستتواصل خالل 
 .دار ثقافة 51خطة لصيانة وتأهيل مع العمل على اإلرتقاء بأداء المؤسسات الثقافية من خالل تنفيذ  42.2%
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وبخصوص التراث وفضال على مواصلة تنفيذ البرامج الخاصة بصيانة المخزون الوطني من المواقع والمعالم والمدن 
خية وتعزيز البرامج الخاصة بحمايته من السرقة والنهب من خالل تعزيز منظومة الحراسة والمراقبة بالمتاحف التاري

والمعالم والمواقع األثرية ومواصلة إنجاز مشروع التصرف الرقمي في المعالم التاريخية والمواقع األثرية وا عداد الخرائط 
وتطوير إسهامه في  على تثمين التراث إلدماجه في السياحة الثقافية 5101سيتم العمل سنة الرقمية للمواقع والمعالم، 

دماجها في الحياة الثقافية والدورة  نجاز اللزمات المتعلقة بالمعالم من أجل إستغالل أفضل لها وا  التنمية المستدامة وا 
 اإلقتصادية.

بغاية إستكمال  على إعادة إطالق أشغال مدينة الثقافة 5101سيتم العمل سنة وتعزيزا للمؤسسات الثقافية المرجعية 
هذا المشروع الهام في أقرب اآلجال مع الشروع في اإلستعدادات المتعلقة بالمضامين والبرمجة الثقافية والفنية لضمان 
 دخول هذه المؤسسة حيز النشاط في أفضل الظروف. كما سيتم العمل على تطوير هيكلة مركز الموسيقى العربية

 والمتوسطية والمركز الوطني للسينما والصورة والمسرح الوطني.

على تطوير التشريعات واآلليات الترتيبية  6102وسعيا لتوفير األرضية المالئمة لإلستثمار الثقافي، سيتم التركيز خالل 
لى تشجيع المستثمرين على الرامية إلى تحفيز المؤسسات المالية واإلقتصادية على تمويل األعمال والمشاريع الثقافية وا  

 بعث المشاريع في القطاع الثقافي.

على تفعيل المركز الوطني  6102مقاربة القطاعية الجديدة في مجال اإلتصال الثقافي، سيتم العمل سنة لوتكريسا ل
 لإلتصال الثقافي واإلرتقاء بأدائه إلى مستوى أرفع من النجاعة.

 تطوير المنظومة الرياضية

 في : 6102جازات قطاع الرياضة والتربية البدنية خالل سة تتمثل أبرز إن

  مواصلة النهوض بالرياضة المدنية من خالل توفير المنشآت الرياضية المالئمة ودعم التكوين القاعدي
تطور عدد  اكم 6101ألف سنة  033مقابل  6102ألف مجازا سنة  032عدد المجازين إلى  فيالترفيع و 

 .6102سنة  170 1 إلى 6101سنة جمعية  036 1 الجمعيات الرياضية من

   دعم الرياضة النسائية حيث واصلت المرأة التونسية تألقها في مختلف المحافل والتظاهرات الرياضية قاريا
في مونديال ألعاب القوى  حبيبة الغريبي على ميدالية فضيةوعالميا بإحراز البطلة األولمبية والعالمية 

إلى  6101ألف مجازة سنة  30.7ينية بيكين. كما ارتفع عدد المجازات من المنظم في العاصمة الص
 .6102ألف سنة  36.0

  وتقييم النتائج الرياضية وضبط برامج تكوين  الرشيدةمواصلة تحسين أساليب التصرف وفق قواعد الحوكمة
ضافة إلى حث  ورسكلة اإلطارات الرياضية ومواصلة الدعم المالي للجمعيات والجامعات الرياضية باإل

 .نظيم التظاهرات الرياضية الجهويةالجامعات الرياضية على إحداث رابطات جهوية توكل لها مهام ت
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  الرياضية وذلك بتنفيذ مشاريع تهيئة وصيانة للمنشآت الرياضية في جميع الجهات األساسية البنية تطوير 
كما بلغ عدد  6101سنة  601مقابل  6102ملعبا سنة  616حيث ارتفع عدد المالعب المعشبة ليصل إلى 

 .6101قاعة سنة  076 مقابل 6102قاعة سنة  611القاعات الرياضية 

   مواصلة تعميم تدريس مادة التربية البدنية في مختلف مراحل التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي
والتقليص من التفاوت الجهوي بين مختلف المناطق من خالل إقرار جملة من اإلنتدابات الجديدة ومواصلة 

غطية بمادة التربية البدنية حيث بلغت نسبة الت جهيزهاتهيئة الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية وت
 بالثانوي. %11.1باإلعدادي و %12.1في مرحلة التعليم اإلبتدائي و %46.6 6102-6101سنة 

  تنفيذ برنامج الرياضة للجميع وذلك بنشر األنشطة الرياضية والبدنية لتشمل جميع مناطق الجمهورية
 امعية والمهنية. واألوساط المدرسية والج ومختلف الشرائح العمرية واإلجتماعية

نحو دعم اإلنجازات الرياضية واإلرتقاء بمكانة الرياضة التونسية وذلك  6102 سنة الرياضي المجال في الجهود وستتجه
 من خالل :خاصة 

  ضبط استراتيجية لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة وتعميمها على كافة الفئات اإلجتماعية والعمرية وفي
أغلب مناطق الجمهورية والتشجيع على بعث جمعيات للرياضة للجميع وتنظيم التظاهرات الرياضية 

 واإلعالمية ونشر التثقيف الرياضي والصحي في جميع األوساط اإلجتماعية. 
  سة التربية البدنية والعمل على تعميمها من خالل الرفع من نسبة تدريس مادة التربية البدنية تطوير ممار

باإلعدادي  %12.7باإلبتدائي و %44.4واستهداف المؤسسات التربوية في جميع المناطق لتبلغ ما يناهز
ات التربوية كما سيتم إعداد تشخيص لواقع الفضاءات الرياضية بالمؤسس .6102بالثانوي سنة  %11.2و

 .ووضع خارطة طريق للتهيئة والصيانة
  النهوض بالرياضة المدرسية والجامعية قصد صياغة برامج بديلة لتمكين الرياضيين من بين تالميذ

 المعاهد العمومية والطلبة من التوفيق بين الدراسة وممارسة األنشطة الرياضية.
  اإلرتقاء بأداء بالهياكل الرياضية من خالل تكريس مبادئ الحوكمة الرياضية وما تتطلبه من إحكام

التصرف في الموارد المالية والبشرية بضبط مقاييس التصرف الرشيد في مجال التسيير والتصرف 
طارات الجامعات الرياضية وذلك بهدف بتحسين ا لمؤشرات ومراجعة اإلطار القانوني الخاص بأعوان وا 

ومن عدد المجازين ليناهز  6102جمعية سنة  0366الرياضية بالرفع من عدد الجمعيات الرياضية لتبلغ 
 . 6102ألف مجاز سنة  140

  تطوير منظومة الرياضة النسائية ببعث الفروع والجمعيات الرياضية النسائية قصد الرفع من عدد
الى حثها على التواجد بمختلف الهياكل والمواقع  باالضافة 6102ألف مجازة سنة  33المجازات ليناهز 

 .الرياضية
  تنفيذ برنامج اإلحاطة بالنخبة الرياضية الوطنية ال سيما النخبة األولمبية واإلستعداد الجيد لأللعاب

 . 6102األولمبية بالبرازيل سنة 
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 أهيلها وتجهيزها خاصة تطوير البنية األساسية الرياضية بالتركيز على برامج تهيئة وصيانة المنشآت وت
بالجهات الداخلية ومواصلة تنفيذ المشاريع الرياضية المعطلة حيث ينتظر أن تبلغ عدد المالعب المعشبة 

والمسابح المغطاة إلى  6102قاعة سنة  661وترتفع عدد القاعات الرياضية إلى  6102ملعبا سنة  641
 .6102مسبخ سنة  04

  التكوين الجامعي بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية واالرتقاء بمستوي إبالء العناية الالزمة لمنظومة
التأطير الجامعي بهذه المؤسسات والتحفيز على اإلنتاج العلمي ودعمه والعمل على توفير الظروف 

 المالئمة لنشره.
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 الثانيالبـاب 

  النهوض االجتماعي

 تطوير الحوار والعالقات المهنية داخل المؤسسة 

إعتبارا للمكانة المرموقة التي يتبوأها الحوار اإلجتماعي في تحقيق السلم اإلجتماعية عبر إرساء مناخ يتسم 
باإلستقرار ويهدف إلى دفع التنمية عبر العالقات الشغلية القائمة على التشاور والتوافق وتدعيما لمأسسة 

 .اإلجتماعي لمجلس الوطني للحوارإعداد مشروع قانون إحداث ا 6102الحوار اإلجتماعي، شهدت سنة 

والعالقات  بالدراسات األولية لتطوير التشريع التونسي في مجال الشغلالشروع في القيام  6102وستشهد سنة 
المهنية بما يدعم التشغيل ويشجع على اإلنتداب ويمكن من التوظيف األمثل للموارد البشرية ويراعي متغيرات 

حرصا إلى سية ويكرس العمل الالئق ويضمن الحماية اإلجتماعية لكافة العمال نشاط المؤسسات وقدرتها التناف
 . لى تحسين المقدرة الشرائية لألجراءتطوير المداخيل والسعي إ

فتح المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان  6102شهدت سنة  كما
 فيمفاوضات في القطاع الخاص بعنوان نفس الفترة مع الترفيع الكما تم إقرار فتح  6102و 6102سنتي 

 األجور الدنيا.

الشروع في إعداد  6102وفي إطار تحسين ظروف العمل والنهوض بالصحة والسالمة المهنية ستشهد سنة 
الخارطة الوطنية لألخطار المهنية وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وطنية للوقاية من األخطار المهنية بما 

 يمكن من التحكم في األخطار المهنية والتقليص من عدد حوادث الشغل.

  تطوير المنظومة الصحّية

خمسة التي ستميز القطاع خالل الفترة في المجال الصحي وضع المحاور المرجعية ال 6102سنة  شهدت
 القادمة والمتمثلة في :

 .أولوية الوقاية والنهوض بالصحة 

 .إرساء مرفق صحي إقليمي لتحسين التغطية الصحية 

 .كسب رهان التجديد 
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 .حوكمة جديدة ألجل سياسة صحية أكثر فاعلية 

 القطاع العمومي للصحة. دعم 

 جملة من التدخالت واإلصالحات تمثلت باألساس في: 6102كما شهدت سنة 

 مواصلة إنجاز مشروع دعم المناطق ذات األولوية في إطار برنامج التعاون مع اإلتحاد األوروبي(PAZD II) . 

 إتمام مشروع مراقبة جودة مياه الشرب. 

 وضع لوحة القيادة لتقييم األداء اإلستشفائي. 

حي على جملة من الدراسات التي تؤسس إلصالح النظام الصنجاز كما شهدت نفس السنة اإلنطالق في إ
مشاريع المساندة الفنية لمراجعة وطني حول إلتهاب الكبد الفيروسي و المسح الغرار المسح الوطني للصحة و 

منظومة تعديل وتخطيط عرض الخدمات الصحية ودراسة الجدوى حول إصالح برنامج الرعاية الطبية 
ز المعلومة الطبية في مراكز الرعاية الصحية األساسية وتقييم كلفة التكفل بمرضى نظام ترميو  المجانية

رتفاع ضغط الدم في مراكز الرعاية الصحية األساسية ضافة إلى إعتماد المعطيات المتأتية باإل وذلك السكري وا 
والمهنيين في  والدراسة التحليلية لتصريحات المواطنين 6103و 6106من الحسابات الوطنية للصحة لسنتي 

 إطار الحوار المجتمعي حول السياسات الصحية في مسار إعداد اإلستراتجية المستقبلية للقطاع الصحي.

ستعدادا لإلنطالق في تجسيم التي ال يزال يشكو منها القطاع الصحي ولمجابهة النقائص والتحديات  وا 
ر لميزانية الصحة حسب األهداف يأخذ في التوجهات اإلستراتجية المرسومة خالل القترة المقبلة تم إعداد  تصو 

 .اإلعتبار الشروع في تنفيذ المحاور الخمسة المعتمدة في اإلستراتجية الصحية

مواصلة المحافظة على المكاسب في مجال  6102ستشهد سنة  بمحور الوقاية والنهوض بالصحةما يتعلق ففي
بالجرعتين األولى والثانية من  %12نسب تغطية تفوق القضاء على األمراض المستهدفة بالتلقيح ودعمها وبلوغ 

التلقيح الثنائي ضد الحصبة والحميراء بكل الجهات، إضافة إلى تدعيم الوقاية والتشخيص المبكر لألمراض 
رتفاع ضغط الدم  الغير السارية والتكفل المالئم بها والعمل على توفير التغطية الدوائية لمرضى السكري وا 

لتهاب الكبد الفيروسي بإ للحاالت الخطرة من بين المصابين %62فير العالج المالئم لنسبة ، وتو %41بنسبة 
 . من صنف "ج" إلى جانب إرساء طبيب العائلة ضمن اإلختصاصات الطبية

مواصلة النهوض بصحة األم والطفل عبر الترفيع في نسبة التغطية  6102وفي نفس المجال ستشهد سنة 
تحسين نسبة التغطية و  من نسبة وفيات األمهات الممكن تفاديها %61التقليص بـ و  حملعيادات لمراقبة ال 2بـ

 أشهر.  2بعيادات ما بعد الوالدة وبنسبة الرضاعة الطبية الحصرية لألطفال دون 

سيتم العمل  المحور الثاني المتعلق بإرساء مرفق صحي إقليمي لتحسين التغطية الصحيةتجسيم  إلىوسعيا 
 عددعلى تيسير فرص الوصول العادل للخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة والترفيع في  6102خالل سنة 
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فر طب اإلختصاص وفي نسبة اإلختصاصات المتوفرة في الجهوية التي تتطابق مع شروط تو  المستشفيات
ير خدمات األقطاب الصحية اإلقليمية إضافة إلى الشروع في مراجعة تنظيم المسار الصحي والعمل على تطو 

رتباط  كل مواطن بمركز صحي مرجعي. الوحدات الصحية المتنقلة والمستشفى النهاري وا 

سيتم العمل على تنمية الطب المتطور عبر الترفيع في عمليات  بمحور كسب رهان التجديدما يتعلق أما في
مردوديته حيث زرع األعضاء وتطوير نشاط طب القلب التدخلي إضافة إلى تطوير البحث العلمي وتحسين 

 مستشفيات جامعية. 1ـ مجمعات للبحث السريري الطبي ب 1تمت برمجة إحداث 

وفي نفس السياق وقصد كسب رهان تطوير سياسة الصناعة الدوائية واإلرتقاء بها إلى مستوى التنافسية 
 إحداث وكالة لمنتجات الصحة بما في ذلك المنتجات الدوائية. 6102اإلقليمية، ستشهد سنة 

نفتاح القطاع على األسواق العالمية سيرتكز العمل  إلىعيا وس الترفيع في مستوى تصديرية الخدمات الصحية وا 
على تدعيم الكفاءات الوطنية وتعزيز مجال التكوين المستمر إضافة إلى دعم دور الهيئة الوطنية لإلعتماد في 

ؤسسات الصحية الخاصة ومدى المجال الصحي بما يضمن الترفيع في مستوى الخدمات المسداة بالم
إستجابتها للمواصفات العالمية فضال عن اإلستغالل األمثل للثروات الطبيعية وتعزيز مجال التداوي والعالج 

 بالمياه.

تأقلم مع وتدعيم قدرات المنظومة الصحية على ال إرساء حوكمة جديدة وسياسة صحية أكثر فاعليةوبهدف 
لعمل على مواصلة تحسين جودة الخدمات الصحية ونجاعتها عبر ا 6102، سيتم خالل سنة المستجدات

، وفي نسبة المستشفيات التي أرست تقييما ي للجودةالترفيع في نسبة المستشفيات التي أرست التقييم الذات
لمستوى رضا مهنيي الصحة ورضا المرضى والمراجعين بها وكذلك في نسبة المستشفيات التي أعدت برنامجا 

 مة الصحية.للصحة والسال

كما سيتم خالل هذه السنة العمل على تعزيز حوكمة المستشفيات الجهوية والمحلية من خالل دعم تكوين 
العمل على تعزيز الحوكمة اإلستراتجية من خالل حفز و  اإلطار اإلداري في مجاالت الحوكمة ذات األولوية

راتجية للصحة، إضافة إلى تطوير وتعزيز النظام اإلدارات الجهوية والمستشفيات ببلورة وا عداد مشاريعها اإلست
رساء الملف الطب  الرقمي المو حد. يالمعلوماتي للصحة وا 

من المنتظر أن تشهد هذه السنة مواصلة تيسير فرص الوصول  مزيد دعم القطاع العمومي للصحة إلىوسعيا 
يات جودتها وذلك من خالل العادل للخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة في كل الجهات والنهوض بمستو 

تعزيز مهارات التصرف والتأطير على مستوى اإلدارات الجهوية للصحة والهياكل الصحية العمومية والشروع 
في إرساء منظومة متطورة للتكوين المستمر ومراجعة األنظمة األساسية بما يضمن مزيد جاذبية القطاع 

 لطبية.للكفاءات الوطنية في كل الميادين واإلختصاصات ا
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 تحسين ظروف العيش

 في مجال السكن االجتماعي: 6102 سنة سيتواصل خالل

 تقدر جملية بمختلف الجهات بكلفة وتحسين ظروف السكن تنفيذ برنامج إزالة وتعويض المساكن البدائية 

مسكنا  120 2مسكنا لإلزالة وا عادة بناء و 454 6 مسكنا بدائيا منها 995 8 د. والذي يشمل م 193 بـ
  .لتحسين أو بناء أجزاء أخرى 

 ألف 51 حوالي بناء انجاز البرنامج الوطني للسكن االجتماعي لفائدة األسر ذات الدخل المتواضع ويشمل 

  ألف مسكنا. 06.2م د وتم توفير أراضي لبناء حوالي  000 1بكلفة جملية تقدر بـ  سكنية وحدة

 بـ : 6102وعلى مستوى تهذيب األحياء الشعبية ستتميز سنة 

  للحد من التفاوت  حيا مدرجة ببرنامج تهذيب األحياء الشعبية 021بـاستكمال الدراسات وانطالق األشغال
 م د للغرض. 21الجهوي وتم تخصيص 

  استكمال أشغال المشاريع المتبقية من برنامج اإلحاطة باألحياء الشعبية المتاخمة للمدن الكبرى للنهوض
 م د. 6.2السكانية باستثمارات تقدر بـ  باألحياء الشعبية ذات الكثافة

  دماج األحياء السكنية بكلفة جملية تقدر بحوالي   .م د 061مواصلة إنجاز مشاريع برنامج تهذيب وا 

  انهاء أشغال البنية األساسية بالمدينة العتيقة بتونس وأشغال تحسين الواجهات بالمدينة العتيقة بصفاقس
  .برنامج تهذيب المدن العتيقةم د وذلك في إطار  0باستثمارات تقدر بـ

وعلى مستوى النقل سيتم التوجه نحو تلبية الحاجيات الملحة للنقل العمومي للمسافرين الحضري والجهوي 
حافلة جديدة وتهيئة مستودعات  336مستوردة و حافلة مستعملة 255بتدعيم األسطول بـبواسطة الحافالت 

 لحافالت. البكرى والزهروني لصيانة

 إرساء أرضية متكاملة وناجعة للحماية االجتماعية 

تكريس اإلدماج لكل الفئات والجهات وتحقيق اإلنصاف والعدالة اإلجتماعية من ركائز المشروع المجتمعي يعد 
وعلى هذا  قوق اإلنسان والعدالة والمساواة.التنموي الجديد الذي يعتمد على مقاربة حقوقية أساسها إحترام ح

أدنى للتغطية  األساس تواصل العمل إلرساء أرضية وطنية للحماية اإلجتماعية تكفل لكل المواطنين حقا
  .اإلجتماعية

الشروع في إصالح منظومة الحماية اإلجتماعية خاصة من خالل إستكمال الدراسات  6102ستشهد سنة و 
التقيمية واإلستشرافية إلصالح أنظمة التقاعد في القطاعين الخاص والعمومي ونظام التأمين على المرض 
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ستكمال إرساء منظومة المعرف اإلجتماعي الوحيد الذي يشرف على إنجازه مركز  الدراسات البحوث و وا 
 اإلجتماعية إلى جانب الشروع في المراجعة الشاملة ألنظمة الضمان اإلجتماعي بمختلف فروعها.

إستحثاث نسق  6102لتوجه الرامي إلى تقريب الخدمات المسداة للمضمونين اإلجتماعيين شهدت سنة لودعما 
ن يبلغ هذا العدد دار للخدمات ومن المنتظر أ 04إحداث دور للضمان اإلجتماعي حيث يبلغ عددها حاليا 

  .6102موفى سنة  فيدار  63

الترفيع في قيمة المساعدة  6102وفي إطار الحرص على مزيد العناية بالفئات المعوزة والضعيفة شهدت سنة 
ألف منتفعا، كما واصلت العائالت المعوزة ومحدودة الدخل  621لفائدة  دينار 021إلى  د في الشهر 061من 

 على التواليحية حيث بلغ عدد المنتفعين بالعالج المجاني والعالج التعريفة المنخفضة اإلنتفاع بالتغطية الص
 ألف أسرة. 206ألف و 621

عوزة ومحدودة الدخل، إرساء ، بعد إستكمال المراجعة الميدانية الشاملة لقائمة العائالت الم6102وستشهد سنة 
ستكمال نظام المعلومابنك ل  ت الجديد الخاص بهذا البنك.لمعطيات حول هذه العائالت وا 

 6102المبكر عن الدراسة شهدت سنة  حد من اإلخفاق المدرسي واإلنقطاعوفي إطار السعي المتواصل لل
 ظاهرة من الحد  تركيز خاليا مرافقة التلميذ الهادفة إلى اإلحاطة اإلجتماعية والبيداغوجية والصحية قصد 

 اإلنقطاع المدرسي المبكر.

ي إطار النهوض باألشخاص الحاملين إلعاقة وتمكينهم من فرص أفضل للعمل شهدت وعلى صعيد آخر وف
ولمزيد التحكم في ظاهرة  %6إلى  %0إعداد مشروع قانون للترفيع في نسبة تشغيل المعوقين من  6102سنة 

مسح وطني بالقيام  6102اإلعاقة والحد منها من خالل تكثيف عمليات الوقاية والتشخيص المبكر ستشهد سنة 
الشروع في تطوير التشريع التونسي في مجال اإلعاقة بما يتالءم مع اإلتفاقية الدولية و حول ظاهرة اإلعاقة 

 لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

دخول آلية اإلسعاف اإلجتماعي حيز النشاط في  6102في مجال اإلحاطة والتوجيه اإلجتماعي شهدت سنة و 
كبرى وذلك في إطار اإلتفاقية التي تم إمضاؤها بين وزارة الشؤون اإلجتماعية مرحلة تجريبية بواليات تونس ال

من جهة واإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي والهالل األحمر التونسي واإلتحاد الوطني للمرأة من جهة 
تقديم أخرى وذلك بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية وهو ما يكرس البعد اإلجتماعي اإلسعافي عبر 

شهدت  كماالحقا إلى المؤسسات الرعائية المختصة.  توجيههالفئات الهشة على أن يتم لالخدمات اإلجتماعية 
 دخول آلية اإلسعاف اإلجتماعي حيز النشاط. 6102سنة 
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دخول مركز الدفاع واإلدماج  6102وفي إطار دعم شبكة الرعاية اإلجتماعية لفائدة الفئات الهشة ستشهد سنة 
الدفاع واإلدماج اإلجتماعي الناشطة في  د الجملي لمراكزمهدية حيز النشاط ليبلغ بذلك العداعي بالاإلجتم

  مركزا. 02 مجال اإلحاطة والرعاية لفائدة الفئات الهشة



 

 

 : الرابعالجزء  
 تجسيم طموح الجهاتالشروع في 
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مشاريع ذات صبغة  تنفيذوتحسين ظروف العيش و  بمواصلة دعم التنمية بالجهات الداخلية 6102تميزت سنة 
والتنمية مركزية الال  جهوية تستجيب لحاجيات وأولويات الجهات والحرص على تكوين اإلطارات في مجاالت 

  ة.القادم للفترة العامة التوجهاتلتجسيد  االستراتيجي استعداداالجهوية والمحلية والتخطيط 

أهمية بالغة في المسار التنموي بالبالد باعتبارها ستكون منطلقا لتجسيم التوجهات الواردة  6102وستكتسي سنة 
نطالق الخطة التنموية للفترة القادمة التي ستمثل نقلة سنة ا باعتبارها 6161-6102بالمذكرة التوجيهية للمخطط 

كسابه قدرة تنافسية عالية تمكنه من االنصهار  دماج االقتصاد الوطني وا  نوعية ومتميزة لتدعيم ركائز التنمية وا 
. وسيمثل الشروع في تجسيم طموح الجهات أحد أهم محاور التنمية للسنة المقبلة في المحيط اإلقليمي والدولي

ر استحثاث نسق المشاريع والبرامج لدعم الترابط بينها والرفع من جاذبيتها وتعبئة كل الطاقات الستغالل عب
وتعميق اإلصالحات المؤسساتية في مجال الالمحورية والالمركزية وذلك لتصبح الجهة شريكا  ميزاتها التنافسية

 ة.فاعال في أخذ القرار وفي وضع وتنفيذ ومتابعة المخططات التنموي

على مزيد التعمق في كيفية تكريس مبدأ التمييز االيجابي بين  6102ومن هذا المنطلق سيتم العمل سنة 
 الجهات والشروع في تجسيمه.

 إرساء مبدأ التمييز اإليجابي
مبـــدأ التمييـــز وتجســـيما ل ةلتقلـــيص مـــن التفـــاوت التنمـــوي بـــين الجهـــات وخاصـــة منهـــا الداخليـــة والســـاحليل ســـعيا

 :6102سيتم خالل سنة  التونسية الجديد للجمهورية الدستور أحكامضمن  كما وردااليجابي 

 ــر التنميــة الجهوي ــة المحــي ن لســنة  اعتمــاد لتوزيــع إعتمــادات البرنــامج الجهــوي  المعتمديــةحســب  6102مؤش 
 .6102للتنمية بعنوان سنة 

  إعتماد مبـدا التمييـز اإليجـابي فـي اإلعتمـادات المخصصـة للبلـدي ات ضـمن برنـامج االسـتثمار البلـدي للفتـرة
6102-6161. 

  لفائـدة عـدد مـن الواليـات  6102م د بعنـوان سـنة  71 منهـا د م 611عتمادات إضافية في حـدود ا تخصيص
د باالعتماد على مؤشر التنمية الجهوية. األقل نموا   تحد 

  الجيــل الثالــث مــن برنــامج التنميــة المندمجــة لفائــدة المعتمــديات الحدوديــة وذات مؤشــر التنميــة تخصــيص
 .األضعف

 تحفيز اإلطارات للعمل بالجهات الداخلية.ب إيجاد اآلليات الكفيلة 

الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية تنبني على خمسة ركائز أساسية  6102سنة تم كما سي 
  : وهي
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 تعصير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية من خاللوذلك  تحقيق الترابط والتواصل بين الجهات 
االمتيازات الممنوحة و توزيع االستثمارات العمومية والبرامج الخصوصية و ا عادة تنظيم المجال الترابي و 

 .لمناطق التنمية الجهوية بصفة عادلة
  تنويع ب بالشروع في تنفيذ المشاريع والبرامج الكفيلةوذلك  جاذبيتهادفع التنمية بالجهات والرفع من

قاعدتها االقتصادية وفق القدرات والثروات الطبيعية المتوفرة بها والتشجيع على المبادرة الخاصة. كما 
 االقتصاد األخضر ودعمبالقدرة التنافسية  والنهوضقتصادية االمنظومات التطوير افر الجهود لظستت

 .ليبيا والجزائرالجهات الحدودية التونسية ونظيراتها بكل من تطوير التجارة البينية بين و  وتنظيم
  مكن الجماعات العمومية المحلية قانوني ي إطار وضعب الجهويةتمويل التنمية منظومة  وتطويعتطوير

تمويل الآليات  دعمو والتعديلالتسوية  آلية وباعتماد التضامن لمبدأ تكريساها الذاتية والمحالة موارد دعم من
 .صناديق للتنمية واالستثمار بالجهاتإحداث بنك للجهات أو خاصة من خالل 

 عبر تكثيف البرامج الخصوصية وتعميم  والمحلي الجهوي  تحسين الظروف المعيشية على المستويين
ة والخدمات اإلدارية تحسين التجهيزات الجماعيو التزود بالماء الصالح للشرب والتنوير وخدمات التطهير 

 .وتحسين ظروف السكنتغطية الصحية واالجتماعية وال نشطة الشبابية والرياضية والثقافيةودعم األ
 رساء أسس الحوكمة الجهوية والمحلية الرشيدة استكمال بناء النظام وذلك من خالل  دعم الالمركزية وا 

وا عادة النظر  تقسيم جديد للتراب الوطنيبيام القو  بلديةالمجالس ال جراء انتخاباتبإالسياسي والمؤسساتي 
العمل على و  الجهوية والمحليةالمركزية و ا عادة هيكلة اإلدارة و المحورية ال في أمثلة التهيئة الترابية ودعم

بما يضمن مقومات التنمية العادلة  تثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة على كل المستويات وفي مختلف المجاالت
  امة.والشاملة والمستد

 بين الجهاتوالتواصل تحقيق الترابط 

دماج إدماج الجهات فيما بينها  العمل على سيتواصل الجهوية للتنمية ةالجديد اتتجسيم التوجه في إطار وا 
وفك العزلة عن المناطق األقل  بينها وتحقيق التكاملموي التن داخل الجهة الواحدة لتقليص التفاوتالمناطق 

ات الوطنية والجهوية قتهيئة وتعبيد الطر ب مواصلة المشاريع المتعلقة 6102شهدت سنة  . وفي هذا اإلطارنموا
بوالية قفصة  02الوطنية رقم كلم وتهذيب الطريق  62نة على طول الرابطة بين فوسانة وفرياعلى غرار الطريق 

وتعبيد ة بجندوب كلم من المسالك الريفية 21كلم وتعبيد  1.2مضاعفة الطريق الحزامية بباجة على طول و 
 قابس. -ومواصلة انجاز الطريق السيارة صفاقس كلم من المسالك الريفية بوالية صفاقس 061

التوقيع على اتفاقية قرض وهبة بين الجمهورية التونسية والبنك العالمي لفائدة تطوير  6102كما تم سنة 
 د هبة. م 0.4د في شكل قرض و م 343ما يناهز  د منها م 341.4الطرقات بالواليات بمبلغ جملي قدره 

التركيز على تنفيذ المشاريع المهيكلة في جميع القطاعات والتي سيكون لها تأثير  6102كما سيتم خالل سنة 
 مباشر على أكثر من جهة في إطار نظرة متكاملة بين الجهات والقطاعات.
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الشبكة األساسية للطرقات السيارة تعزيز البنية األساسية الطرقية وذلك من خالل دعم  6102وستشهد سنة 
وربطها بأهم المناطق االقتصادية والعمرانية عبر وصالت ربط بين مختلف الجهات وفي اتجاهها وفي هذا 

 اإلطار سيتم:

  مواصلة انجاز الدراسات المتعلقة بالطريق السيارة الرابطة بين النفيضة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين
  .وقفصة

 الطريق السيارة صفاقس قابس زإنجا استكمال.  

  الرابطة بين فرنانة والحدود الجزائرية  23الشروع في إعداد الدراسات المتعلقة بانجاز الطريق الجهوية رقم
  .كلم 30.2 على طول

  الشروع في إعداد الدراسات المتعلقة بانجاز الطريق الجهوية الرابطة بين غار الدماء والحدود الجزائرية
 .كلم 61على طول 

 :6102ولتعصير البنية األساسية للنقل سيتم خالل سنة 

  البصرية. األليافب االتصاالتتركيز منظومة 

 لمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة. استكمال وتحيين الدراسات المعمقة  

  كلم 3إعادة تأهيل مدرج مطار قفصة القصر على طول. 

  6102حافلة سنة  336تدعيم أسطول النقل البري بين المدن ب. 

 : 6102سيتم خالل سنة  إعادة تنظيم المجال الترابيوفي مجال 

  االنتهاء من الدراسات المتعلقة باألمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات الشمال الغربي والوسط الغربي
 )الكاف وسليانة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد(.

 التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات زغوان وتطاوين وقفصة. الشروع في الدراسات المتعلقة باألمثلة 

  مواصلة انجاز الدراسة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى باإلضافة إلى الشروع في انجاز
 دراسة حول التهيئة الترابية والمدخرات العقارية الكبرى.

 دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها

من جاذبية الجهات من أهم الركائز لتدعيم قدراتها التنافسية ودفع التنمية بها وذلك من خالل العمل  يمثل الرفع
يستهدف على  على مزيد إبراز ميزاتها التفاضلية وتثمين مواردها الذاتية وانتهاج استراتيجية لتسويق ترابي ناجع

ت والمستثمرين االجانب وكذلك السياح لزيارتها حد السواء المستثمرين المحليين والسكان لالستقرار بهذه الجها
 واالطالع على معالمها التاريخية واالستفادة من منشاتها السياحية.
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 نحو: 6102وسيكون التوجه خالل سنة 

 حيث سيتم:بالجهات  تنويع القاعدة االقتصادية 

 طاقــة ســيزيد  الــذي بمعتمديــة المتلــوي مــن واليــة قفصــة الشــروع فــي إنجــاز مشــروع أم الخشــب
إلــى جانــب إحــداث قرابــة إنتــاج الشــركة مــن الفســفاط "التجــاري المرشــح" بمليــوني طــن ســنويا 

 6102فيفـــري  61يـــوم وق عـــت قـــد شـــركة فســـفاط قفصـــة  ويـــذكر أن .مـــوطن شـــغل جديـــد 211
هـذا  مع كل  من بنـك تـونس العربـي الـدولي وبنـك األمـان النجـاز د م 23اتفاقيتي قرض بقيمة 

 المشروع. 

  ســـيدي  المكناســـيإنتـــاج الفســـفاط بمشـــروع الدراســـة المعمقـــة فـــي الجوانـــب الفنيـــة لاســـتكمال(
   بوزيد(.

 .دراسة تثمين أمالح شط الجريد 

 تطــوير شــبكة نقــل وتوزيــع الغــاز الطبيعــي بمنــاطق الشــمال الغربــيمشــروع  الشــروع فــي انجــاز 
 .م د 002بكلفة بتمويل من البنك االفريقي للتنمية  واليات جندوبة والكاف وباجة وسليانة

 والتشجيع  تحسين البنية التحتية والتجهيزات والمرافق الجماعيةلالستثمار وذلك عبر  توفير المناخ المالئم
 إذ سيتم في هذا اإلطار: على المبادرة الخاصة وتأطيرها ودعم سياسة التسويق الترابي

   ـــــة ـــــة الجهوي ـــــاطق التنمي ـــــي من ـــــات االســـــتثمار المنجـــــزة ف ـــــوان عملي ـــــة بعن إســـــناد حـــــوافز مالي
 والمنظومات االقتصادية على أساس مؤشر التنمية الجهوية على مستوى المعتمدية. 

  تنظــــيم وتطــــوير التجــــارة البينيــــة بــــين الجهــــات الحدوديــــة التونســــية ونظيراتهــــا بكــــل مــــن ليبيــــا
 والجزائر.

 المعــابر البريــة والعمــل علــى تأهيــل وتطــوير مختلــف المعــابر بــين تــونس بعــث ديــوان يعنــى ب
 والجزائر وليبيا. 

 الفــرص عبــر االنــدماج  نترنــات ذات الســعة العاليــة بمــا يضــمن تكــافؤربــط الجهــات بشــبكة األ
 االجتماعي ومحو الفجوة الرقمية بين الجهات.

 تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية

وتوفير مواطن الشغل وتحسين  بها لدفع نسق االستثمار الجهات في التنمية تمويل ة منظومةمراجعإطار  في
 على اعتمادا الجهات بين والتوازن  وكذلك تحقيق االجتماعية والتنمية المستدامة العدالة ظروف العيش وتحقيق

  :على 6102خالل سنة  العمل سيقعوتكريس التوجهات الالمركزية  اإليجابي التمييز مبدأ
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 لمبدأ تكريسا مالية إضافية موارد من المحلية العمومية لتمكين الجماعات والقانوني التشريعي اإلطار وضع 

 الموارد ومن الذاتية الموارد من تتأتى خاصة بالدستور ورد ما حسبوالتعديل  التسوية آلية وباعتماد التضامن

. أولوية ذات مشاريع انجاز من ويمكنها إليها المسندة حياتوالصال ءميتال بما المركزية من السلطة المحالة
إصالح من خالل خاصة  الجماعات المحليةصندوق التعاون بين موارد تدعيم  وسيتم في هذا اإلطار:

 .الجباية المحلية

 كما تم إقراره بالنسبة  بالجهات واالستثمار للتنمية صناديق أو للجهات بنك إحداثعبر  التمويل آليات دعم
 لواليات تطاوين وقبلي وقابس في نطاق المجالس الوزارية التي خصصت لهذه الواليات.

 تمويل المؤسسات في المختصة البنوك هيكلة إعادة إلى باإلضافة والتضامني الصغير للتمويل آليات إيجاد 

 .والمتوسطة الصغرى 

  لدعم مساهمته في تمويل  الصغرى والمتوسطة رأس مال بنك تمويل المؤسساتتفعيل الزيادة في
  .المشاريع خاصة بالجهات الداخلي ة

 ل من الجبائي اإلصالح تنفيذ في التقدم  بين الجبائي للعبء التوزيع العادل عبر الجبائية العدالة تدعيم خال 

 لدعم الجباية الجبائي التهرب إلى والتصدي للضريبة التقديري  النظام ومراجعة بالضريبة المطالبين مختلف

 .التنمية الجهوية دفع في للمساهمة المحلية

 لهذه والتنظيمية والمؤسساتية المالية الجوانب لتطوير برامج إعداد في التقدم مع العمومية البنوك هيكلة إعادة 

 .حوكمتها ومنظومة نجاعة أدائها تحسين وسبل البشرية مواردها في التصرف مخططات وبلورة البنوك
 الشباب طرف من المحدثة المشاريع وتمويل الصغير للتمويل التشريعي اإلطار تحسين. 

 االجتماعي والتضامني القطاع مؤسسات لفائدة القروض إسناد في المتخصصة التعاونية المالية تنمية. 

 التونسية واألمانات والشركة الودائع وصندوق  تنمية مال رأس ذات الجهوية االستثمار شركات تدخالت تدعيم 

 .الجهوي  االقتصاد تمويل في دورها لتفعيل للضمان

 تحسين الظروف المعيشية على المستويين المحلي والجهوي 

 6102يمثل تحسين ظروف العيش من الركائز األساسية إلستراتيجية التنمية الجهوية حيث شهدت سنة 
ي إطار التكامل والتناسق بين مواصلة معاضدة المجهود التنموي على الصعيد الجهوي والمحلي وذلك ف

من خالل تدخالت مختلف البرامج الخصوصية والجهوية  مختلف المتدخلين امختلف البرامج التي يقوم بإنجازه
  برنامج التنمية الفالحية المندمجة(. -برنامج التنمية المندمجة-)البرنامج الجهوي للتنمية

ميم شبكات التنوير والماء الصالح للشراب والتطهير على تع 6102وفي هذا اإلطار سيقع العمل خالل سنة 
وفك عزلة المناطق األقل نموا قصد تأهيلها الستقطاب السكان وبعث أقطاب تنموية وتوفير الخدمات 

 الضرورية والمرافق األساسية بهدف إرساء مقومات العيش الكريم لكل المواطنين بمختلف جهات البالد.
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التنموي ي تجسيم البرامج والمشاريع التنموية التي سيتم إقرارها في المخطط الشروع ف 6102كما ستشهد سنة 
 .بما في ذلك تدعيم تدخالت البرامج الخصوصية والجهوية (6161-6102للفترة )

  البرنامج الجهوي للتنمية

التنمية المحلية بالجهات سواء في المناطق الحضرية  ثاثإلى استح آلية تهدف البرنامج الجهوي للتنمية يمثل
أو الريفية ومعاضدة المجهود التنموي بالمعتمديات ذات األولوية والمساهمة في رفع التحديات على مستوى 
التشغيل وتحسين ظروف العيش. وتجسيما لالمركزية العمل التنموي تتولى المجالس الجهوية في نطاق هذا 

ن جاز مشاريع تنموية تتماشى وخصوصيات الجهة وتستجيب للحاجيات واألولويات المحلية البرنامج برمجة وا 
 .بالمناطق الريفية والحضرية

وقد أبرزت متابعة وتحليل النتائج المالية والمادية المحققة في إطار تنفيذ عناصر البرنامج الجهوي للتنمية 
 أهم االنجازات التالية: 6101و 6103و 6106، 6100لسنوات 

 الطرقات والمسالك كلم من 519 1 انجاز 

 عائلة توجد بالمناطق الريفية 898 11 إدخال النور الكهربائي لفائدة 

 عائلة بالماء الصالح للشرب بالمناطق الحضرية والريفية  787 47 تزويد 

 ليديةوالصناعات التق البحري  منتفع بمشاريع دعم موارد الرزق في مجاالت الفالحة والصيد 772 71 تمكين 
 المهن الصغرى و 

  منتفع في إطار تحسين المسكن 417 57 لفائدةإسناد منح  

دفعا تتوزع حسب  د م 303.8تعهدا و د م 531.8تم تخصيص  6102وفي إطار الميزانية التكميلية لسنة 
  : العنصر كما يلي
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 عناصر التدخل
 5102الميزانية التكميلية لسنة 

 الدفع التعهد

 102,0 33131 تحسين ظروف العيش

 168,0 168,0 الحضائر الجهوية

 3,0 3,0 عموالت لفائدة الديوان الوطني للبريد 

 6,0 6,0 تدعيم مواطن الشغلو  إحداث

 62,0 62,0 المساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع القطاع الخاص

 1,3 1,3 دعم سعر شراء الحلفاء

 1,5 1,5 التنمية الجهويةإعادة تهيئة مناطق صناعية خارج مناطق 

 031 031 التكوين المهني

 303.8 531,8 الجملة

من جملة  %46من جملة اعتمادات التعهد المبرمجة و %20فتح  6102وقد تم إلى غاية شهر سبتمبر 
 اعتمادات الدفع المبرمجة. 

بعنوان البرنامج الجهوي للتنمية  6102وتقدر االعتمادات المقترح ترسيمها في إطار ميزانية الدولة لسنة 
حداث وتدعيم مواطن الشغل والتكوين دفعا ستوجه  د م 171و د تعهدا م 231 لعناصر تحسين ظروف العيش وا 

 .المساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع القطاع الخاصو  المهني

ت البرنامج الجهوي للتنمية المعتمدية لتوزيع اعتماداحسب اعتماد مؤشر التنمية  6102وسيتم خالل سنة 
لتدعيم النشاط االقتصادي  د م 71منه لتعبيد المسالك الريفية. كما سيتم تخصيص  %41وتخصيص قرابة 

 بالجهات.

أما بالنسبة لبرنامج الحضائر الجهوية الذي يحضى باعتمادات هامة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية سيتم 
  مواصلة العمل على التقليص في عدد العملة قصد مزيد التحكم في البرنامج. 6102خالل سنة 

 برنامج الحضائر الجهوية

بالتنسيق نجاز تطبيقة وطنية لتأجير عملة الحضائر بإعداد الخطوط المرجعية إل 6102قامت الوزارة خالل سنة 
ييمية لبرنامج الحضائر الجهوية تهدف وكذلك إعداد الخطوط المرجعية لدراسة تقالمركز الوطني لإلعالمية مع 

إلى القيام بتقييم شامل لبرنامج الحضائر يمكن من تدقيق اإلشكاليات والضغوطات واقتراح الحلول والتصورات 
جلسة الكفيلة بتحسين نجاعته االجتماعية واالقتصادية. كما يتم حاليا وفي إطار العمل على تفعيل قرارات 
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من خالل  إعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الحضائر 6102أفريل  66تاريخ المنعقدة ب العمل الوزارية
استغالل وتحليل االستمارات والجداول التأليفية التي تم توزيعها على الواليات الستخراج المؤشرات التي يمكن 

  اعتمادها إليجاد الحلول لملف الحضائر.

 التنمية المندمجةبرنامج 

مات التنمية يتميز هذا البرنامج بطا بعه االندماجي ويتدخل على مستوى المعتمدية ويهدف الى دعم مقو 
بالجهات والمناطق ذات األولوية بما ينهض بمؤشرات التنمية البشري ة ويحسن نوعي ة حياة الفرد بتطوير البنية 

حداث حركي ة اقتصادية محل ية تثمن أنشطة تعتمد على خصو  صي ات مناطق األساسية والتجهيزات الجماعية وا 
 .التدخل

لمواصلة إنجاز مختلف العناصر الجماعية،  6102بميزانية الدولة لسنة  د م 41.2عتمادات قدرها ا تم  ترسيم وقد 
 .إلنجاز العناصر الفردية الممولة عن طريق مصادر تمويل أخرى  د م 1731وتخصيص إعتمادات قدرها 

تعهدات  د م 1236( ما قدره 6102جويلية  30)إلى غاية  6102وقد بلغت جملة مصاريف البرنامج لسنة 
 من جملة االعتمادات المبرمجة. %34أي بنسبة  د دفوعات إلنجاز مكونات البرنامج م 3136و

تعهدا )عناصر  د م 1231ما قدره  6102-06-30إلى غاية  6102-17-10ومن المتوقع أن يتم صرف من 
م د وعناصر فردية  1237دفعا )عناصر جماعية  د م 7733د( وم  1632م د وعناصر فردية  2331جماعية 

 م د(. 1632

نات مشاريع برنامج التنمية المندمجة، تم ترسيم سنة  إعتمادات تعهد قدرها  6102ولمواصلة إنجاز مكو 
 على القروض الخارجية الموظفة )الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي(. د م 2131منها  د م 4234

مواصلة إنجاز مشاريع برنامج التنمية المندمجة ومن المتوقع أن يتم إنجاز مختلف  6102ستشهد سنة و 
 العناصر التالية:

 منتفعا في اختصاصات مختلفة 200 2 تكوين 
 مشروعا فرديا منتجا 217 1 إحداث 
  محالت صناعية 01مناطق صناعية وبناء  3تهيئة 
  مناطق حرفية  1بناء 
  عمل عن بعد النداء و مراكز  64بناء 
  فضاءات ترويج  1بناء 
  فضاءات إقتصادية  2بناء 
  أسواق  2تهيئة 
 مراكز لتجميع المنتوجات الفالحية 1 بناء 
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  بناء قرية سياحية 

  بئرا عميقة 33وتجهيز  34حفر 
 هك مناطق سقوية  422 تهيئة 
  م طرقات بلدية لك 11تهيئة وتعبيد 
  م مسالك ريفيةلك 41تهيئة وتعبيد  
 عائلة بالماء الصالح للشراب 500 1 تزويد 
 من البرمجة الجملية %30نقطة إضاءة وهو ما يمثل  071 1 تركيز 
 من األشغال المبرمجة  %01ما يمثل هو كلم و  01 طولبشبكة التطهير على  الربط 
  مركز صحي 03و منشات للشباب والطفولة 06فضاءات ثقافية وأثرية وبناء  2بناء وتهيئة 
  مناطق خضراء 2و منتزهات 2تهيئة 
  قاعات رياضية 6مالعب وبناء  1تهيئة 

 التنمية الفالحية المندمجة برنامج

من أهم البرامج الداعمة للتنمية الريفية وتحسين ظروف العيش  التنمية الفالحية المندمجةتعتبر مشاريع  
تمول كلها في إطار التعاون  دم  111بالوسط الريفي. وقد بلغت كلفة المشاريع التي هي في طور االنجاز 

 ألف ساكن. 559 1 ألف هك ويستفيد منها قرابة 740 4ـواليات على مساحة جملية تقدر ب 1شملت  المالي

  وتتمثل أهم عناصر مشاريع التنمية الفالحية المندمجة في:

  أشغال التهيئة المائية والمحافظة على التربة 

 على غرار الماء الصالح للشرب والمسالك الفالحية والتجهيزات الجماعية  انجاز البنية األساسية الريفية 

 أشغال تهيئة المراعي وتنمية اإلنتاج الحيواني والنباتي 

 تدعيم الهياكل القاعدية بالوسط الريفي عبر التكوين والتأطير 

انجاز مختلف هذه البرامج وتسريع نسق انجازها لبلوغ األهداف التي وضعت  6102وسيتواصل خالل سنة  
 .د م 15وتقدر االستثمارات بحوالي  ،من أجلها

 التنمية الحضرية والحوكمة المحلية برنامج

م د يندرج ضمن مخطط  061االنطالق في انجاز برنامج سنوي لالستثمار البلدي بكلفة  6102ستشهد سنة 
م د بعنوان مساعدات الدولة  11حيث سيتم تخصيص اعتمادات بقيمة  6161-6102دي للفترة االستثمار البل

إلنجاز العنصر األول من برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. أما فيما يتعلق  6102الغير موظفة لسنة 
لفائدة البرنامج الوطني   6102م د بعنوان سنة  21فقد تم تخصيص اعتمادات تقدر بـ بالمساعدات الموظفة
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الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي تهم استكمال الدراسات وانطالق األشغال 
 م د مدرجة ضمن العنصر الثاني ببرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. 037حيا بكلفة  012بـ

 تطوير الالمركزية وا رساء أسس الحوكمة المحلية والجهوية

في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وخاصة ما جاء بباب السلطة المحلية وسعيا إلى تركيز مسار 
 : 6102الالمركزية وترسيخ مبادئ الحوكمة الجهوية والمحلية الرشيدة سيتم خالل سنة 

  6102ر بحلول شهر أكتوباستكمال بناء النظام السياسي والمؤسساتي بإجراء انتخابات المجالس البلدية. 

  .تركيز اللجان والهيئات الجهوية والوطنية المكلفة باإلشراف على تفعيل مسار الالمركزية 

  من الدستور والمتعلق بتغطية كامل التراب التونسي بالنظام البلدي. 030تفعيل الفصل 

  ية والحوكمة البرنامج الجديد للتنمية الحضر ضمن  تأهيل البلديات وتعزيز قدراتها للقيام بدورها التنموى
قائم وال 6102البلدى الذى سينطلق سنة  االستثماري لمخطط ا لتمويل التحضير إطارالمحلية المندرج فى 

 .ومضمون الدستور الجديد التدبير الحر  على مقاربة تشاركية ويكرس مبدأ 

 ضفاء مزيد من النجاعة على أداء الهياكل الجهوية لتستجيب دعم الالمحورية  النظر في سبل مع أسس وا 
وفي هذا  .ومع مقتضيات الدستور وخاصة في ما يتعلق بباب السلطة المحلية قواعد الحوكمة الرشيدةو 

اإلطار تم إحداث لجنة خاصة تضم  ممثلين عن مختلف الوزارات قصد تقديم تصورات حول اآلليات 
هوية وتقديم رؤية الكفيلة بمراجعة المنظومة الالمحورية عبر تشخيص واقع الالمحورية والحوكمة الج

مستقبلية واضحة حول سبل تحسين عمل اإلدارات الالمحورية في إطار المسار الجديد لالمركزية بهدف 
دفع المجهود التنموي بالجهات إضافة إلى تحديد طرق وأساليب التنسيق بين البرمجة الجهوية القطاعية 

. 6161-6102ف الوطنية المدرجة بمخطط التنمية والتهيئة الترابية والتنمية االجتماعية بالتوافق مع األهدا
على إعداد دراسة حول الالمحورية في إطار النظام  6102حيث ستشرف اللجنة المذكورة خالل سنة 

الالمركزي الجديد المنصوص عليها بالدستور كما ستقوم بإعداد تصور للمهام المستقبلية للوالي كسلطة 
 واالدارات الجهوية الالمحورية. لمحلية المنتخبةمحورية وعالقته مع السلط الجهوية وا

  الفنية  اإلطاراتبالموارد البشرية من  دعم الجهاتالترفيع في نسبة التأطير للجماعات المحلية قصد
 .لتمكينها من مسايرة عدد المشاريع والتمويالت المخصصة لهاواإلدارية 

 لجهوية ومراجعة صالحياتها نحو مزيد التركيز النظر في السبل الممكنة إلعادة هيكلة دواوين التنمية ا
على دورها في مجال التخطيط االستراتيجي والتسويق الترابي وتعزيز صالحياتها في مجاالت المرافقة 

 واإلحاطة بالجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني. 

  إحصائية مدققة إرساء نظام إحصائي جهوي متناسق مع اإلحصائيات الوطنية وذلك لتوفير معلومة
نة بصفة دورية تغطي كامل القطاعات والوحدات اإلدارية بما يساعد على حسن اختيار وبلورة حي  وم  

تنفيذ التوصيات  6102وفي هذا اإلطار سيتم خالل سنة  البرامج والمشاريع التنموية الجهوية والمحلية.
هوية والتي أعدها المعهد الوطني لإلحصاء الواردة بالدراسة االستراتيجية الخاصة بتطوير اإلحصائيات الج
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. حيث سيتم تنظيم دورات تكوينية إلطارات المعهد على المستوى 6102وتم تقديم نتائجها في شهر جوان 
أساسا إلى دعم قدرات هذه إطارات  مشروع توأمة مع اإلتحاد األوروبي يهدف الوطني والجهوي عبر إرساء

 (.PIB régionalناتج المحلي اإلجمالي حسب الجهة )في مجاالت اإلحصائيات الجهوية وال

  برمجة جملة من المبادرات والمشاريع من طرف عديد الهياكل الوطنية والتي من شأنها دفع منظومة
اإلحصاء الجهوية على المدى القصير والمتوسط. حيث سيتم الشروع في برنامج "التعداد العام للفالحة 

(. كما ستتم بلورة بلورة مشروع "نظام المعلومات 6104-6102نتين )" والذي سيتواصل على مدى س6102
بالنسبة لقطاعي التعليم والصحة، إضافة  « SIG base d’établissements » الجغرافي كقاعدة للمؤسسات

 إلى إعداد قاعدة بيانات مندمجة خاصة بوزارة التربية.

 دفع التعاون الدولي الالمركزي 

رافدا لدعم التنمية بالجهات لما يوفره من إمكانيات إضافية لدعم الموارد المالية  الالمركزي لتعاون الدولي يمثل ا
واللوجستية وتأهيل الموارد البشرية للجهات وفتح آفاق جديدة أمامها في مجال الشراكة مع مثيالتها من البلدان 

 الشقيقة والصديقة. 

لدفع الدينامكية االقتصادية ومساهمته في دعم الالمركزية  كزي لتعاون الدولي الالمر وباعتبار الدور الذي يلعبه ا
على توسيع وتدعيم برامج  6102سيتواصل العمل خالل سنة  والحوكمة الرشيدة على المستوى المحلي والجهوي 

التعاون الدولي الالمركزي مع مختلف األطراف هذا فضال عن مواصلة انجاز المشاريع المبرمجة والتي تمثلت 
 ي:خاصة ف

  دعم التنمية المندمجة والمستدامة عبر الشبكات الترابية“مشروع" "PNUD بالتعاون مع برنامج األمم "
، حيث شهدت سنة مدنين والمهديةو الذي يخص ثالث واليات وهي سليانة و  م د 2المتحدة اإلنمائي بتكلفة 

بالخصوص في دفع التنمية المحلية إتمام إعداد وثيقة البرنامج بعد تحديد مكوناته وأهدافه المتمثلة  6102
ببعض المعتمديات والواليات النموذجية ودعم شبكات التعاون الدولي الالمركزي بها وسيدخل هذا المشروع 

وسيتم حسب ما هو مبرمج إحداث لجنة تنسيق  6104ليتواصل إلى غاية سنة  6102حيز التنفيذ في نهاية 
 تم تركيز اإلطار اإلداري المكلف بالتصرف في المشروع.وطنية للسهر على تنفيذ البرنامج بعد أن ي

 " مشروع "دعم الالمركزية" مع الوكالة األلمانية للتعاون الدوليGIZ م د والذي يهدف باألساس  2" بتكلفة
لط المحلية والجهوية واالستفادة من التجربة األلمانية في ميدان الديمقراطية المحلية. وتتمثل  إلى دعم الس 

 ور البرنامج في:أهم محا

 )دعم الالمركزية والالمحورية )لجنة وزارية 

 )إعادة تموقع هياكل التنمية الجهوية )لجنة داخلية 

  )دعم التنمية الجهوية )تمويل مشاريع نموذجية 
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تكوين فريق عمل يظم كافة األطراف المعنية )رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، ووزارة  6102حيث تم سنة 
ارة التجهيز والتهيئة الترابية والصحة والتربية والصناعة والطاقة والمناجم( إلعداد وثيقة حول المالية، ووز 

 حوكمة التنمية الجهوية.

وفي إطار هذا المشروع، صياغة تقرير يتضمن التصورات المستقبلية للتقسيم اإلداري  6102وسيتم سنة 
باالعتماد على ما جاء به الدستور التونسي في باب السلطة المحلية واستئناسا بالتجربة األلمانية في هذا 

الجهوية تكون  المجال. كما سيتم إعداد تقرير حول إعادة تموقع هياكل التنمية وتركيز منظومة للمؤشرات
 بمثابة لوحة قيادة للسلطات على مستوى الواليات.

 " مشروع "التخطيط لتنمية الجنوب التونسي" بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدوليJICA حيث ،"
لواليات الجنوب التونسي. هذا  6132تقديم وثيقة أولية إلستراتيجية التنمية ألفق  6102شهدت سنة 
تفعيل و  الحوكمة المحليةدفع  إطارتشاركية في ال المقاربةتفعيل ى القيام باستشارات جهوية لباإلضافة إل

في ظل الالمركزية. وسيتم رسم سياساتها التنموية على لمساعدة الجهة  للتنمية دور الهياكل الجهوية
 ية.على تطوير مجاالت التعاون مع الحكومة اليابانية حول التنمية الجهو  6102العمل سنة 

  برنامج التعاون التونسي البولوني حول "دعم القدرات المؤسساتية لإلدارة العمومية التونسية في مجال
وضع خطة للتعاون بين البلدين وبلورة  6102التخطيط وتنفيذ سياسات التنمية الجهوية"، حيث شهدت سنة 

ييم المشاريع العمومية وذلك خطة عمل حول اعتماد االستشارات الجهوية في مجال التخطيط ومتابعة وتق
  .باالستئناس بالتجربة البولونية في هذه المجاالت

 " مشروع "دعم التنمية بالمناطق الداخلية" بالتعاون مع مكتب العمل الدوليBIT م د والذي  03" بتكلفة
مواصلة انجاز مختلف  6102يخص واليات الكاف وسليانة وقصرين وقفصة وسيدي بوزيد، تم ت سنة 

 شاريع النموذجية المبرمجة والمتعلقة بمختلف مكونات المشروع:الم

   استغالل الموارد الطبيعية بالجهات باإلعتماد على االعمال ذات الكثافة التشغيلية مـن خـالل
 إنجاز مشاريع نموذجية لتأهيل العاطلين عن العمل للدخول إلى سوق الشغل.

 .دعم التنمية االقتصادية المحلية 
  المهني.دعم اإلدماج 

مواصلة العمل على هذا المشروع ومن المنتظر االنتهاء من انجاز مختلف  6102كما سيتم خالل سنة 
 المشاريع النموذجية المبرمجة في هذا اإلطار. 

 م د  2بتكلفة  بالتعاون مع مكتب العمل الدولي“ في تونس العمل الالئق للشباب"مواطن  تنفيذ مشروع
لفائدة كل من والية باجة وجندوبة وسليانة ويهدف هذا المشروع الى النهوض بتشغيل الشباب ودعم وزارة 
دراجهم  التكوين المهني والتشغيل والوكالة الوطنية للتشغيل إلعداد إستراتجية وخطة عمل للتشغيل وا 
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لتنمية واإلستثمار والتعاون وستتولى وزارة ا .بمخطط التنمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي
 الدولي بتنفيذ هذا البرنامج بالجهات عن طريق ديوان تنمية الشمال الغربي. 

  من مشاريع التعاون عبر الحدود الممول من طرف االتحاد االروبي في اطار مواصلة تنفيذ الجيل األول
 :سياسة حسن الجوار

  مشـــروعEQUIMEDEV  اون التونســـي اإليطـــالي والـــذي أد فـــي إطـــار برنـــامج التعـــ 21بتكلفـــة
 يهدف الى تثمين األنشطة المتعلقة بتربية الحصان.

  مشروعLOCAL-SATS  أد لتطوير ونشر المعلومات واإلحصائيات الجهوية. 612بتكلفة 
  مشروعEGREJOB  أد لدعم تشغيل الشباب في مجال اإلقتصاد األخضر. 016بتكلفة 

 .6102ابتداءا من مشاريع التعاون عبر الحدود  من الشروع في تنفيذ الجيل الثانيوسيتم 

 بتكلفة  الممول من طرف االتحاد األوروبي" والتضامني االجتماعي االقتصادتشغيل في مشروع "مبادرة لل
لبناء قطبين مخصصين للنهوض بالتشغيل في ميدان االقتصاد االجتماعي  والذي يهدف م د 1,6

لفائدة كل من واليات القصرين وسيدي بوزيد  6102والتضامني. حيث تم اإلنطالق في تنفيذ المشروع سنة 
 بمساهمة دواوين تنمية الوسط الغربي والشمال الغربي والمندوبية العامة للتنمية الجهوية. وجندوبة والمهدية
 .6102هذا المشروع سنة تنفيذ وستتم مواصلة 

 جتماعي والتضامني في إطار التعاون التونسي اإليطالي )بين والية قتصاد االحول اال إعداد مشروع
وعرضه للمصادقة من قبل السلطات  6102( حيث تمت صياغة المشروع سنة جندوبة ومقاطعة سردينيا

  .6102المعنية كما سيدخل حيز التنفيذ سنة 

  مشروع "تثمين قطاع تربية الماشية بوالية تطاوين"، موضوع االتفاقية المبرمة بين كتابة الدولة للتنمية
، الذي يهدف الى التنمية 6101جانفي  67والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الخارجية االيطالية بتاريخ 

غمراسن والبئر األحمر( بعنوان الحد المحلية واالقتصادية واالجتماعية في والية تطاوين )معتمديات رمادة و 
من الفقر من خالل خلق مواطن شغل في قطاع الصناعات الغذائية الذي يرتكز على منظومتي إنتاج 
نتاج الحليب بهدف الحد من الفقر وخلق مواطن شغل ويمتد على ثالثة سنوات انطالقا من  اللحوم وا 

 د م 3,5مقسمة بين الجانب االيطالي بما قيمته  د م 4,8. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع 6101ديسمبر 
، توقيع اتفاقيات بين ديوان تنمية الجنوب 6102. وقد تمت خالل سنة د م 1,3 ـوالجانب التونسي ب

واألطراف المتدخلة في المشروع )المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية من جهة وديوان تربية الماشية وتوفير 
نتاج المرعى من جهة أخرى(  والمصادقة على مقاييس اختيار المنتفعين في منظومتي إنتاج اللحوم وا 

 الحليب من طرف اللجنة الفنية للمشروع.

 مواصلة العمل على هذا المشروع. 6102وسيتم خالل سنة  





 

 

 : الخامسالجزء  
 مستدامةاللتنمية ا
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 تهيئة ترابية عادلة تشمل مختلف الجهات وتحترم البيئة

س واليات الفي استكمال إعداد دراسات أط التهيئة الترابيةفي مجال  6102تتمثل أهم إنجازات سنة 
الكاف وباجة ونابل والتي تمثل الدفعة األخيرة من أطالس الواليات ودراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة 

خريطة في إطار  21المجموعات العمرانية لكل من نابل وطبرقة إضافة إلى المصادقة النهائية على 
( (BDTNلطوبوغرافية الوطنية مشروع منظومة المعلومات الجغرافية المتعلق بإعداد قاعدة المعطيات ا

 .62111/0بسلم 

التي من شأنها أن تعزز  إلصالحاتفينتظر أن يتم الشروع في القيام ببعض ا 6102أما بالنسبة لسنة 
دور التهيئة الترابية في تنظيم استعمال المجال الترابي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى 
للبنى األساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات السكنية وتحقيق التوافق بين متطلبات التنمية المتوازنة 

 ب الوطني.والمستدامة والرفع من القدرة التنافسية للترا

  في: 6102ومن هذا المنطلق تتمثل أهم اإلصالحات التي سيتم الشروع في إدخالها خالل سنة 

  مراجعة منظومة التخطيط الترابي والعمراني عبر مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير لجعلها أداة
 .أساسية لتنظيم استعمال الفضاء الترابي

 ية والتشريعية في ميدان التهيئة الترابية. مراجعة وتطوير المنظومة المؤسسات 

  وضع إطار للتنسيق بين السياسات القطاعية وخصوصا فيما يتعلق بالسياسات العمومية للبنية
 التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى.

  وضع استراتيجيات جهوية للتهيئة الترابية والتنمية للواليات الداخلية وتطوير المناطق الحدودية
دما  جها في مسار التنمية ودعم التعاون مع البلدان المجاورة.وا 

  في : 6102تتمثل أهم الدراسات التي سيتم انجازها خالل سنة كما 

  االنتهاء من الدراسات المتعلقة باألمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات سيدي بوزيد والكاف وقبلي
ية من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية والقصرين والقيروان وسليانة وا عداد المرحلة الثان

 .جندوبة

 .إعداد دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات تطاوين وزغوان وقفصة 

 .الشروع في تحيين دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية لصفاقس الكبرى 

 مية المدن الصغرى والمتوسطة والتي تشمل االنتهاء من إعداد دراسة وضع خطة وطنية لتهيئة وتن
 مدينة بكامل التراب الوطني. 611

  .إعداد المرحلة الثانية من دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى 
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 ."الشروع في إعداد دراسة حول "التهيئة الترابية والمدخرات العقارية 

مواصلة دعم الجماعات المحلية لتطوير آليات  6102ستشهد سنة  مرانيةعالتهيئة الوعلى مستوى 
تجمع سكني وا عداد صور جوية وخرائط  11لـ  مسح طبوغرافي 11ووثائق التعمير من خالل إعداد 

 مدينة. 31لـ  0/2111و 0/6111رقمية بقياسي 

 اإحكام التصرف في الموارد الطبيعية وترشيده 

 إحكام استعمال الموارد المائية

انجاز  عبر المحلية المائية إضافة إلى تدعيم الموارد بالكاف سد سراط استكمال أشغال 6102هدت سنة ش
 هك من المناطق 141الى جانب إحداث  بئرا تعويضية 61وبئرا لالستغالل  00و بئرا استكشافية 13

  .هك أخرى  000 5 السقوية الجديدة وتهيئة قرابة

  :6102ينتظر خالل سنة  الموارد المائيةففي مجال دعم 

 إصدار مجلة المياه الجديدة  

  مواصلة مشاريع تدعيم الجمعيات المائية في إطار تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لديمومة النظم
  المائية.

 بئرا  01وبئرا عميقة للري  06و استكشافية بئرا 63 قرابة تدعيم الموارد المائية الجوفية المحلية بحفر
 بئرا تعويضية. 63وللماء الصالح للشرب 

  .استكمال أشغال سدي الحركة ببنزرت والكبير بقفصة 

  )سدود  2ووخزاني السعيدة والقلعة الكبيرة انطالق أشغال سدين كبيرين )الدويميس ومالق العلوي
 .سدود جبلية أخرى  2واستكمال دراسات  جبلية

  والهوارب في إطار التحكم في مخزون السدينانطالق أشغال ربط سدي سيدي سعد 

 م د. 23.2بـ  دعم الموارد المائية وتقدر االستثمارات في مجال

 م د ستمكن من:  11.2فتقدر االستثمارات بحوالي  الماء الصالح للشربأما على مستوى 

 الح للشرب االنطالق في انجاز محاور جلب المياه بباجة وبنزرت للرفع في نسبة التزود بالماء الص
 بالوسط الريفي بالواليتين.



 

003 

  100 5 مواصلة انجاز البرنامج التكميلي لتزويد الوسط الريفي بالماء الصالح للشرب )تزويد 
 ساكن( 

 ساكن(. 450 9 مواصلة مشروع تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشرب )تزويد 
  اء الصالح للشرب الذي يهم معالجة الستعجالي لتدعيم منظومة التزود بالمااستكمال البرنامج

 إشكاليات انقطاع الماء في مناطق الساحل وصفاقس.
  مياه بحر بكل من صفاقس والزرات بقابس ودعم منظومة االنطالق في إنجاز محطتي تحلية

 تحويل مياه الشمال إلى بلي بنابل.
  استكمال مشروع تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب عن طريق الهندسة الريفية )بانجاز

 ألف ساكن(. 73لفائدة ما يقارب  مشروع قديم 16مشروع جديد وتهيئة  01

 حماية الثروة الطبيعية

للفترة  االنتهاء من إعداد إستراتيجية جديدة للنهوض بقطاع الغابات والمراعي 6102تم خالل سنة 
 تيجية للمحافظة على الواحات بالجنوب فضال عن مواصلة تدعيم برنامجاوا عداد إستر  6102-6161

 مقاومة الحرائق باقتناء معدات وتجهيزات للتدخل السريع. 

على حمايتها  6102واعتبارا ألهمية الثروة الطبيعية ولضمان ديمومتها ستتكثف الجهود خالل سنة 
 م د. 070وتقدر االستثمارات في هذا المجال بـ  .وتطويرها وحسن توظيفها

 سيتم: بالغابات والمراعيفيما يتعلق 

 هك 500 1 التشجير الرعوي لقرابةو هك 000 4 انجاز أشغال التشجير الغابي لقرابة 

 كلم من الطوابي لحماية الواحات والمدن من زحف الرمال  000 1 إحداث 

  باجة  –سليانة-واليات )زغوان 2استكمال مشروع التصرف المندمج في الغابات الذي يهم- 
 جندوبة والكاف(.

 ينتظر:  المحافظة على المياه والتربةوبخصوص 

  إعداد إستراتيجية وطنية جديدة للمحافظة على المياه والتربة 

 يروانانطالق انجاز مشروع تنمية الموارد الطبيعية حول جبل طرزة بالق 

  صالح مجارى األودية على طول  36انجاز أشغال تهيئة مصبات المياه لحوالي ألف هك وا 
 كلم  331

  أالف هك من الزياتين بواليات الشمال 01انجاز بحيرتين وغراسة. 
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  مواصلة انجاز مشروع التنمية الغابية والجبلية بالشمال الغربي وذلك بانجاز أشغال المحافظة على
 ألف هك.  60المياه والتربة على مساحة 

  انطالق مشروع التنمية الفالحية الريفية حول البحيرات الجبلية والذي يهم واليات الوسط الغربي
 ويشمل أشغال حماية البحيرات والمحافظة على المياه والتربة. 

وتأقلمها مع التغيرات المناخية  بالمحافظة على التنوع البيولوجي والمنظومات االيكولوجية وفيما يتعلق
 : 6102سنة سيتواصل خالل 

  تثمين وتهيئة المناطق الطبيعية بمحمية جبل خروفة بنفزة وصدين بالكاف وجبل السرج بسليانة 

   .مواصلة مشروع التصرف المستديم في المنظومات الواحية 

 .الشروع في تنفيذ اإلطار الوطني للسالمة اإلحيائية 

 وضع إطار وطني للنفاذ للموارد الجينية. 

  الوطني لمكافحة التصحرتحيين برنامج العمل. 

 حماية البيئة والوسط الطبيعي

م د  071بحوالي  6102خالل سنة  التصرف في المياه المستعملة مارات في مجالثتقدر االست
 ستخصص باألساس لـ:

 محطتي تطهير جديدة ) العطار ومكثر( إنهاء أشغال إنجاز 

  محطات تطهير بالوسط الحضري. 1مواصلة أشغال إنجاز 

   محطات تطهير جديدة بكل من الرقاب وبئر مشارقة وبن قردان والقطار  2انطالق أشغال إنجاز
 وفوسانة.

  محطات تطهير بالوسط الريفي بكل من وادي الزرقاء وتيبار وسيدي اسماعيل  2انطالق أشغال
 وحاسي الفريد وحزوة.

  سيدي بوزيد وسوسة محطات تطهير بكل من المحرس وقفصة و  1مواصلة أشغال تهذيب وتوسيع
 الجنوبية 

  محطات تطهير بكل من قابس والقصرين والمهدية والوردانين  4انطالق أشغال توسيع وتهذيب
 .ونفطة وسيدي بوعلي والجم

  محطة تطهير 02مواصلة أشغال تحسين نوعية المياه المعالجة لـ. 
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  حيا في إطار  31و لشعبيةحيا شعبيا في إطار المشروع الرابع لتطهير األحياء ا 43تطهير حوالي
المشروع الخامس لتطهير األحياء الشعبية وتطهير منطقة تلمين بقبلي في إطار المشروع الثالث 

 لتطهير المناطق الريفية.
 تحويل المياه المعالجة لمحطات التطهير بتونس الشمالية إلى حوض التعديل والري؛ 
 ونس الشمالية؛بت الشروع في إنجاز المصرف البحري للمياه المعالجة 

 في: 6102تتمثل أهم المشاريع خالل سنة  التصرف فى النفايات وعلى مستوى 

  مواصلة إنجاز المصب ات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها بواليات سيدي بوزيد والقصرين
 وقفصة وزغوان والمهدية وتوزر وحوض وادي مجردة

  مراكز تحويل بوالية قبلي.  3انجاز 
  صفاقس.و  أشغال توسعة الخانات المخصصة لردم النفايات بواليات بنزرت ونابل وسوسةمواصلة 
 توسعة المصبات المراقبة بحوض وادي مجردة وقابس. 
  .الشروع في استخراج ومعالجة الغازات من المصبات المراقبة 

 اإلنطالق في: 6102سيتم  خالل سنة  المراقبة البيئية والحّد من التلوث وفيما يخص  

 مشروع تحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت. 
  إعداد دراسات تعنى بوضع برنامج مندمج إلزالة التلوث بكل من خليج قابس والحوض الساكب

  .لوادي مجردة
  6161-6102وضع خطة عمل وطنية في المجال البيئي للفترة. 

  بـ: 6102ستتسم سنة  لحماية وتهيئة الشريط الساحليو 

  المنطقة المم تدة من قمرت إلى قرطاج وشاطئ رفراف إلى جانب حماية جزء مواصلة أشغال حماية
 .من الشريط الساحلي لجزيرة قرقنة من االنجراف البحري 

  تهيئة وتطهير السواحل الممتدة من و انجاز أشغال استصالح الوضعية البيئية بخليج المنستير
  .خنيس إلى البقالطة

  الساحلي من هرقلة إلى سوسة الشمالية من االنجراف الشروع في انجاز أشغال حماية الشريط
 البحري.
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 ترشيد استهالك الطاقة

من خالل المحافظة  الموارد الوطنية من المحروقاتعلى تطوير  6102سنة  خالل العمل سيتواصل
على مستوى االحتياطي الوطني للمحروقات ال سيما أمام التراجع الكبير الذي شهدته االستثمارات في 

تلبية الحاجيات المتزايدة من الكهرباء والغاز من جهة و  من جهة 6102مجال البحث واالستكشاف سنة 
 أخرى.

تشريعي للمحروقات ليتالءم مع أحكام الفصل مراجعة اإلطار الوتبعا لذلك سيتم العمل على استكمال  
 حيث تم إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة المحروقات. من الدستور، 13

 :6102ومن المنتظر أن يشهد قطاع الطاقة خالل سنة 

  م ط.م.ن منتظرة  6332م ط.م.ن مقابل  6331ليبلغ  %132تراجعا طفيفا إلنتاج المحروقات بنسبة
 نتيجة تواصل التقلص الطبيعي في جل الحقول الرئيسية  6102سنة 

  6102م ط.م.ن سنة  6327مقابل  6102م ط.م.ن سنة  6323ليبلغ  %034تراجع إنتاج الغاز بنسبة 
بالرغم من تحسن إنتاج حقول فرانيق وباقل  نظرا لتقلص اإلنتاج بحقلي ميسكار وصدربعل وذلك

 وطرفة.
 على أساس استرجاع منتظر للنشاط االقتصادي لسالف  %331 تطور الطلب على الكهرباء بنسبة

 حيويته وتواصل ارتفاع الطلب المنزلي.

 بـ:  6102وفي هذا اإلطار ولالستجابة للطلب على الطاقة وتطوير الموارد الوطنية ستتميز سنة 

  حيز اإلنتاج 0" و"دوار الغريب0شوشة العتروس "دخول استكشافي " 

  لحقلي عشتروت وحاجب القبيبة مما سيساهم في المحافظة على شبه استقرار التطوير التكميلي
 لمستوى الموارد الوطنية للمحروقات.

  تعزيز البنية األساسية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الغاز والتقدم في انجاز مشروع تطوير امتياز
 م دوالر بجزئيه قابس وتطاوين. 285 1 "نوارة" بكلفة جملية تقدر بحوالي

  ميغاواط واإلعداد النجاز  211الشروع في انجاز محطة التوليد بالدورة المزدوجة بالمرناقية بقدرة
 محطة التوليد ذات الدورة المزدوجة برادس مرحلة "ج" 

  ميغاواط  01انجاز محطة إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بتوزر بقدرة
 خطط الشمسي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء والتي تندرج في إطار تنفيذ الم

  ألف منخرط جديد بالشبكة الكهربائية. 000ربط قرابة 
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   التقدم في انجاز مشاريع المخطط التوجيهي للغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد على الغاز والحد
ن م تزويد كل متألف منخرط جديد، حيث سي 21من استعمال الغاز المسيل واستهداف ربط 

الحوض المنجمي ومدينة قفصة والمتلوي ومدينة عين كميشة ودار شعبان ودار فضال وساقية 
الدائر ومدنين والهوارية ودار علوش والفحص والجديدة وجبنيانة والحنشة وجرجيس، هذا باإلضافة 

 –تاجروين  –الدهماني وانبوب الدهماني -جندوبة -باجة  -إلى االنطالق في انجاز أنبوب تونس
 بنزرت -ريانة وكذلك أنبوب تونس ف

استكمال االستعداد  2016 سنة وتنويع مصادرها فستشهد ترشيد استهالك الطاقةأما على مستوى 
للدخول طور االنتقال الطاقي والمرور إلى نظام طاقي مستدام يعتمد على الطاقات المتجددة وفي هذا 

 اإلطار سيرتكز العمل على:

 مخطط الشمسي التونسي المحين وذلك اثر استكمال النصوص الترتيبية الشروع الفعلي في تنفيذ ال
 لقانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

  إصدار النصوص الترتيبية الخاصة بقانون إنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات المتجددة من قبل
 الباعثين الخواص.

  يم وتسيير كيفية تدخل صندوق االنتقال المصادقة على مشروع األمر المتعلق بضبط قواعد تنظ
الطاقي الذي تم إحداثه لدعم مشاريع التحكم في الطاقة من خالل اقتراح آليات جديدة لتمويل 

 .مشاريع وبرامج التحكم في الطاقة

 :6102ويشمل برنامج صندوق االنتقال الطاقي لسنة 

  عقد  71وعقد في قطاع النقل  061وعقد في القطاع الصناعي  011عقد برنامج منها  341إبرام
 عقد في مجال االستشارة المسبقة. 31وفي قطاع الخدمات 

   من الالقطات الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى  6ألف م 72تركيز
 والصناعة والخدمات 

  لطاقة.ميغواط للتوليد المؤتلف ل 62وميغواط إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة  00تركيز 

 الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية

 :6102سنة  سيتم خالل بحماية المدن من الفيضانات، فيما يتعلق

  مدينة من الفيضانات 62مشروعا يخص  حماية  62 انجازمواصلة.  
  مشاريع جديدة تهم  حماية مدن نابل والكاف وغار الدماء وتالة من الفيضانات  1االنطالق في 
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 بوهالل وقصور الساف والمكنين -تحيين الدراسات الخاصة بحماية مدن جرجيس وسليانة والمحاسن
 وغار الدماء 

  دراسة حماية مدينة ملولش 
 لصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات.ا 

سيتم انجاز الدراسات التفصيلية والتنفيذية  حوض مجردة من الفيضانات حمايةوفي إطار برنامج 
لمشروع تهيئة المنطقة السفلية لوادي مجردة الممتدة من سد العروسية إلى قلعة األندلس إضافة إلى 

 انطالق أشغال مشروع جهر وادي مجردة وتهيئة ضفافه.

صيانة األودية ب الخاصمواصلة البرنامج السنوي  6102، ستشهد سنة العناية باألودية وفي مجال
والمجاري العابرة للمدن ومشاريع صيانة شبكات مياه األمطار بالوسط الحضري والذي يهم جهر 

 .واليات 1كلم موز عة على  036وادي ومجرى بطول  24وتنظيف 
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 vii ....................................... د( : تكوين رأس المال اإلجمالي الثابت حسب القطاعات )م VIIجدول عدد 

 viii ......................................................................... د( : حساب العمليات مع الخارج )م VIIIجدول عدد 

 ix ................................................. د( : المالية العمومية : موارد ونفقات ميزانية الدولة )م IXجدول عدد 

 x ................................................................................................ مؤشر التنمية البشرية:  Xجدول عدد 

 x .................................................................................................... : مؤشرات ديمغرافية XIجدول عدد 

 xi ..................................... : مؤشرات في مجاالت التربية والتعليم العالي والتكوين المهني XIIجدول عدد 

 xiii .................................................... : مؤشرات في مجالي الصحة والتغطية االجتماعية XIIIجدول عدد 

 xiii ......................................... : مؤشرات في مجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافة XIVجدول عدد 

 xiii ......................................... : مؤشرات في مجال التحويالت اإلجتماعية والدخل والفقر XVجدول عدد 

 xiv................................................................................................................ : التشغيل XVIجدول عدد 

 





 

i 

 د(د(  الجارية )مالجارية )مسعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  II  جدول عددجدول عدد

 2012 2013 2014 2015 2016 

 668,5 93 943,8 86 455,5 82 234,9 76 490,5 70 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 400,0 46 541,4 44 229,4 45 443,9 42 794,9 40 واردات الخيرات والخدمات

 068,5 140 485,2 131 684,9 127 678,8 118 285,4 111 مجموع الموارد واالستعماالت

 113,9 19 328,7 17 755,2 15 310,8 14 839,7 12 االستهالك العمومي

 446,9 66 081,7 61 754,2 55 032,0 51 312,5 46 االستهالك الخاص

 560,8 85 410,4 78 509,4 71 342,9 65 152,2 59 جملة االستهالك 

 481,0 17 892,0 15 657,3 15 430,0 15 659,7 15 تكوين رأس المال الثابت 

 106,6 067,0 2 205,8 4 613,2 2 319,1 2 تغير المخزون 

 148,5 103 369,4 96 372,5 91 386,1 83 131,0 77 الطلب الداخلي

 920,0 36 115,8 35 312,4 36 292,7 35 154,4 34 صادرات الخيرات والخدمات



 

ii 

 ((%%))الجارية الجارية سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  IIII  جدول عددجدول عدد  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 7,7 5,4 8,2 8,1 9,1 بأسعار السوق الناتج المحلي 

 4,2 1,5- 6,6 4,0 13,0 واردات الخيرات والخدمات

 6,5 3,0 7,6 6,6 10,5 مجموع الموارد واالستعماالت

 10,3 10,0 10,1 11,5 10,3 االستهالك العمومي

 8,8 9,6 9,3 10,2 9,4 االستهالك الخاص

 9,1 9,7 9,4 10,5 9,6 جملة االستهالك 

 10,0 1,5 1,5 1,5- 11,3 تكوين رأس المال الثابت 

 7,0 5,5 9,6 8,1 11,1 الطلب الداخلي

 5,1 3,3- 2,9 3,3 9,1 صادرات الخيرات والخدمات



 

iii 

 ((%%))القارة القارة سعار سعار األاألببواالستعماالت واالستعماالت الموارد الموارد   ::  IIIIII  جدول عددجدول عدد  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 2,5 0,5 2,3 2,4 3,9 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 2,7 4,5- 0,7 1,8- 5,4 واردات الخيرات والخدمات

      مجموع الموارد واالستعماالت

 5,3 4,8 5,0 6,2 5,0 االستهالك العمومي

 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 االستهالك الخاص

 4,2 4,3 4,3 4,6 4,2 جملة االستهالك 

 5,7 3,0- 3,2- 6,3- 4,9 تكوين رأس المال الثابت 

      الطلب الداخلي

 3,3 5,1- 1,2- 1,9 4,3 صادرات الخيرات والخدمات

  



 

iv 

   الجاريةالجارية  ررباألسعاباألسعا  التمويل الخارجيالتمويل الخارجيو و : االدخار : االدخار   IIVVجدول عدد جدول عدد   

 2012 2013 2014 2015 2016 

 668,5 93 943,8 86 455,5 82 234,9 76 490,5 70 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 962,3 2- 702,5 2- 707,3 2- 176,6 3- 806,8 2- صافى المداخيل من الخارج

 706,2 90 241,3 84 748,2 79 058,3 73 683,7 67 الناتج القومي اإلجمالي

 680,7 4 420,3 4 321,4 4 026,4 4 634,9 3 الجاريةصافى التحويالت 

 386,9 95 661,6 88 069,6 84 084,7 77 318,6 71 الدخل الوطني المتاح اإلجمالي

 560,8 85 410,4 78 509,4 71 342,9 65 152,2 59 جملة االستهالك 

 826,0 9 251,2 10 560,2 12 741,8 11 166,4 12 االدخار القومي

 10,3 11,6 14,9 15,2 17,1 )%(النسبة من الدخل المتاح 

 481,0 17 892,0 15 657,3 15 430,0 15 659,7 15 تكوين رأس المال الثابت 

 18,7 18,3 19,0 20,2 22,2 )%( النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي

 106,6 067,0 2 205,8 4 613,2 2 319,1 2 تغيير المخزون 

 761,6 7- 707,8 7- 302,9 7- 301,4 6- 812,4 5- العجز الجاري 

 8,3 8,9 8,9 8,3 8,2 )%(النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي 

 302,6 456,7 486,4 186,3 701,2 حصيلة تحويالت رؤوس األموال



 

v 

 ((%%))باألسعار القارة باألسعار القارة : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي   VVجدول عدد جدول عدد     

 2012 2013 2014 2015 2016 

 1,0 6,2 3,0 4,0- 6,5 الفالحة والصيد البحري 

 2,0 0,9 1,9 1,4 4,1 الصناعات المعملية

 2,3- 10,3 2,7- 2,1 3,0- الصناعات الفالحية والغذائية 

 3,5 3,0- 7,0 3,8 7,4 البناء والخزف والبلورمواد  

 2,5 1,5 2,8 0,1 0,7 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 1,0- 1,2- 2,9- 6,8- 310,6 تكرير النفط 

 8,0 10,0- 5,0 4,3 5,9- الصناعات الكيميائية 

 1,5 1,0- 0,5 1,6 4,0- صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 1,3 2,0 1,5 1,4 1,1 عة التبغصنا 

 3,5 1,0 2,5 0,8 2,0 صناعات مختلفة 

 3,0 0,9- 2,8 1,3 5,6 (الصناعات المعملية غير الصناعات الفالحية والغذائية)

 1,4 3,6- 1,9- 2,4- 0,6 الصناعات غير المعملية 

 8,5 21,6- 12,0 9,6 17,2 المناجم 

 1,3- 6,3- 8,6- 6,6- 1,9- المحروقات 

 3,5 4,0 4,2 1,5 6,2 الكهرباء 

 4,0 3,2 3,0 7,9 3,0 الماء 

 3,0 0,2 3,5 1,0 1,6 البناء واألشغال العامة 

 2,2 1,0- 2,9 3,9 4,4 الخدمات

 0,5 0,5 2,1 2,6 0,5- التجارة 

 4,0 6,5- 3,0 2,1 7,1 النقل 

 6,2 6,2 7,8 10,5 10,0 المواصالت 

 2,0 11,5- 1,5 2,1 10,5 النزل والمقاهي والمطاعم 

 1,2 1,8 4,2 5,4 3,3 مؤسسات مالية 

 4,0 4,0 4,0 4,0 1,3 إصالح وصيانة 

 1,0 1,0 1,5 3,4 2,0 خدمات أخرى للتسويق 

 3,6 3,5 3,0 5,9 6,9 إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة 

 1,9 0,3- 1,9 1,4 3,9 جملة أنشطة التسويق

 5,7 4,0 4,2 4,6 5,9 جملة األنشطة غير المسوقة

 5,7 4,1 4,2 4,6 6,0 اإلدارة العمومية 

 4,0 4,0 4,4 5,0 5,4 الجمعيات 

 4,0 4,0 4,5 5,0 2,5 أعمال منزلية 

 2,6 0,5 2,4 2,0 4,3 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 0,6 0,5 0,7 7,9 0,8- األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 2,5 0,5 2,3 2,4 3,9 السوق الناتج المحلي بأسعار 



 

vi 

 ((%%باألسعار الجارية )باألسعار الجارية )  : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي: القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي  VVII  جدول عددجدول عدد  

 2012 2013 2014 2015 2016 

 6,0 11,5 8,6 1,3 12,7 الفالحة والصيد البحري 

 7,2 6,0 7,9 7,1 4,7 الصناعات المعملية

 2,5 15,8 2,4 7,1 2,1 الصناعات الفالحية والغذائية 

 8,7 1,9 12,6 9,2 11,8 صناعات مواد البناء والخزف والبلور 

 8,1 7,1 9,8 6,9 6,8 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 3,9 3,7 15,5 7,4- 18,2- تكرير النفط 

 13,2 5,7- 10,7 10,1 6,9 الصناعات الكيميائية 

 6,1 3,5 5,5 6,7 0,3 صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 4,8 6,1 5,8 4,0 13,5 عة التبغصنا 

 8,5 5,8 7,9 5,8 6,2 صناعات مختلفة 

 8,2 4,1 9,0 7,1 5,2  (الفالحية والغذائية الصناعات المعملية غيرالصناعات)

 6,2 1,6 3,7 0,2- 11,2 الصناعات غير المعملية

 15,0 16,9- 16,1 11,6 60,8 المناجم 

 3,1 1,6- 3,0- 7,4- 9,1 المحروقات 

 7,7 8,2 8,4 6,1 17,9 الكهرباء 

 9,2 8,4 9,1 14,3 8,7 الماء 

 8,2 6,2 9,6 7,0 8,2 البناء واألشغال العامة 

 7,7 4,1 9,3 10,8 9,3 الخدمات

 7,0 7,0 9,2 9,8 7,3 التجارة 

 9,2 2,8- 8,7 8,3 10,8 النقل 

 7,3 7,3 11,0 14,4 8,0 المواصالت 

 5,9 8,4- 6,1 7,7 16,1 النزل والمقاهي والمطاعم 

 7,8 8,9 11,4 13,9 14,4 مؤسسات مالية 

 9,2 11,3 11,3 12,4 5,8 إصالح وصيانة 

 8,1 7,6 9,5 11,7 6,6 خدمات أخرى للتسويق 

 6,3 6,4 6,1 9,0 19,1 (-)إنتاج خدمات االوساطة المالية غير المحتسبة  

 7,2 4,9 8,1 7,0 8,8 جملة أنشطة التسويق

 10,5 8,2 9,4 11,1 11,1 جملة األنشطة غير المسوقة

 10,6 8,2 9,4 11,1 11,2 اإلدارة العمومية 

 9,2 9,2 10,7 11,4 12,0 الجمعيات 

 9,2 9,2 10,8 11,3 7,6 أعمال منزلية 

 7,9 5,5 8,3 7,8 9,3 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 5,6 4,5 5,5 13,3 7,4 األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 7,7 5,4 8,2 8,1 9,1 الناتج المحلي بأسعار السوق 



 

vii 

  ((دد  مم))  سب القطاعاتسب القطاعاتحح  تتببرأس المال اإلجمالي الثارأس المال اإلجمالي الثا  تكوينتكوين: :   VVIIIIجدول عدد جدول عدد   

 2012 2013 2014 2015 2016 

 290,0 1 230,0 1 205,0 1 302,0 1 297,0 1 والصيد البحري  الفالحة

 071,0 2 857,0 1 227,0 2 215,0 2 747,4 1 المعملية الصناعات

 470,0 440,0 435,0 425,0 340,2 الفالحية والغذائية الصناعات

 20,0 20,0 15,0 15,0 10,6 عة التبغصنا

 366,0 277,0 475,0 600,0 326,3 والبلور الخزفمواد البناء و  صناعات

 420,0 420,0 370,0 340,0 297,9 الكهربائيةالميكانيكية و  الصناعات

 110,0 105,0 102,0 85,0 74,2 تكرير النفط 

 290,0 215,0 400,0 360,0 273,4 الكيميائية الصناعات

 140,0 130,0 180,0 170,0 202,9 والجلد المالبسالنسيج و  صناعات

 255,0 250,0 250,0 220,0 221,9 مختلفة صناعات

 265,0 3 905,0 2 793,3 2 896,0 2 709,9 2 غير المعملية الصناعات

 155,0 145,0 130,0 80,0 76,7 المناجم

 400,0 1 600,0 1 328,0 1 455,0 1 402,0 1 المحروقات

 100,0 1 570,0 755,3 851,0 820,1 الكهرباء

 230,0 230,0 220,0 160,0 125,0 الماء

 380,0 360,0 360,0 350,0 286,1 العامةواألشغال  البناء

 855,0 9 000,0 9 482,0 8 017,0 8 169,8 8 الخدمات

 95,0 80,0 75,0 60,0 44,8 إصالح وصيانة

 900,0 2 600,0 2 817,0 1 837,0 1 402,5 2 النقل

 810,0 800,0 780,0 800,0 751,5 المواصالت

 300,0 290,0 350,0 330,0 382,7 المطاعموالمقاهي و  النزل

 750,0 5 230,0 5 460,0 5 990,0 4 588,3 4 وخدمات أخرى  التجارة

 000,0 1 900,0 950,0 000,0 1 735,6 1 الجماعية التجهيزات

 481,0 17 892,0 15 657,3 15 430,0 15 659,7 15 الثابتتكوين رأس المال  جملة



 

viii 

 د(د(  )م)م  العمليات مع الخارجالعمليات مع الخارج  حسابحساب: :   VVIIIIIIعدد عدد   جدولجدول    

 2012 2013 2014 2015 2016 

 400,0 46 541,4 44 229,4 45 443,9 42 794,9 40 واردات الخيرات والخدمات 

 920,0 36 115,8 35 312,4 36 292,7 35 154,4 34 صادرات الخيرات والخدمات 

 480,0 9- 425,6 9- 917,0 8- 151,2 7- 640,5 6- حصيلة الخيرات والخدمات 

 819,3 3 530,0 3 455,7 3 016,7 4 566,1 3 الموارد 

 857,0 827,5 748,4 840,1 759,3 االستعماالت 

 962,3 2- 702,5 2- 707,3 2- 176,6 3- 806,8 2-  المداخيل

 323,3 299,6 350,9 304,2 335,4 الموارد 

 004,0 5 719,9 4 672,3 4 330,6 4 970,3 3 االستعماالت 

 680,7 4 420,3 4 321,4 4 026,4 4 634,9 3 التحويالت

 542,6 50 371,0 48 036,0 49 764,8 46 696,4 44 الموارد 

 781,0 42 663,2 40 733,1 41 463,4 40 884,0 38 االستعماالت 

 761,6 7- 707,8 7- 302,9 7- 301,4 6- 812,4 5- العجز الجاري 

 302,6 456,7 486,4 186,3 701,2 تحويل رأس المال

 0,0 0,0 15,6 8,7 6,8 الموارد 

 302,6 456,7 502,0 195,0 708,0 االستعماالت 

 459,0 7- 251,1 7- 816,5 6- 115,1 6- 111,2 5- التمويل ىعل الحاجيات والقدرة

           العمليات مع الخارج

 541,4 2 374,5 1 104,2- 336,7 1 127,2 1 الموارد

 341,4 2 224,5 2 047,2 2 503,5 2 200,5 3 تسديد أصل الدين 

 200,0 150,0 158,9 161,3 198,3 مساهمات 

 0,0 000,0 1- 310,3 2- 328,1 1- 271,6 2- وتعديالتقروض قصيرة األمد  

 933,0 6 470,0 9 306,9 8 356,9 6 406,8 8 االستعماالت

 900,0 2 550,0 2 986,6 1 010,8 2 601,9 2 مساهماتاستثمار خارجي و  

 253,0 7 920,0 6 320,3 6 346,1 4 804,9 5 قروض  

 391,6 4 095,5 8 411,1 8 020,2 5 279,6 7 حصيلة العمليات المالية

 152,6 844,4 594,6 1 094,9 1- 168,4 2 الحصيلة العامة

    



 

ix 

  ((دد  مم))  الدولةالدولةميزانية ميزانية   ونفقاتونفقاتموارد موارد : : العموميةالعمومية  الماليةالمالية: :   IIXXجدول عدد جدول عدد   

 5105 5109 5102 
5102 

 تحيين
5101 

 ق م
 20600.0 18540.0 18580.6 16321.8 14864.6 المداخيل الجبائية 

 21.6 21.2 22.5 21.4 21.0 نسبة الضغط الجبائي 

 2056.0 2238.0 1774.2 3670.7 3623.8 المداخيل غير الجبائية 

 150.0 200.0 368.4 1295.2 1737.8 منها: التخصيص والهبات 

      

 5512151 20778.0 20354.8 19992.5 18488.4 الذاتيةجملة الموارد  

 6594.0 6536.0 6970.0 6427.8 4772.3 موارد االقتراض والخزينة  

 29250.0 27314.0 27325.0 26420.3 23260.7 مجموع موارد الميزانية      

 5130.0 4700.0 4864.0 4408.9 4118.8 خدمة الدين       

 1850.0 1660.0 1515.0 1414.1 1267.6 الفائدة

 3280.0 3040.0 3349.0 2994.8 2851.2 األصل 

 18619.0 17236.0 17275.5 17446.1 14636.0 نفقات التصرف  

 13000.0 11631.0 10541.0 9608.0 8655.5 منها: التأجير العمومي 

 2612.0 3232.0 4154.0 5514.0 3624.1 الدعم  

      

 5401.0 5264.0 4801.3 4394.1 4765.9 نفقات التنمية  

 29250.0 27314.0 27325.0 26420.3 23260.7 مجموع نفقات الميزانية      

 3314.0 3496.0 3622.0 3433.0 1921.1 العجز       

 3.5 4.0 4.3 4.5 2.7 النسبة من الناتج  

 3664.0 3816.0 4082.0 5207.2 3852.9 دون اعتبار التخصيص والهبات والمصادرةالعجز 

 3.9 4.4 4.9 6.8 5.5 النسبة من الناتج  

    



 

x 

  مؤشر التنمية البشريةمؤشر التنمية البشرية: :   XXجدول عدد جدول عدد   

 5101 5100 5105 5109 2014 2015 2016 

 72.3 72.6 75.2 41.1 41.7 74.7 74.6 أمل الحياة عند الوالدة

 0.885 0.881 0.868 0.863 1.723 1.721 1.721 الحياةمؤشر أمل 

 6.7 6.6 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 متوسط سنوات الدراسة

 0.511 0.504 1.211 1.211 1.112 1.112 1.110 مؤشر متوسط سنوات الدراسة

 14.7 14.6 01.2 01.2 01.2 01.2 01.2 عدد سنوات الدراسة

 0.817 0.811 1.700 1.421 1.712 1.427 1.411 مؤشر عدد سنوات الدراسة

 0.680 0.672 1.246 1.220 1.222 1.212 1.207 مؤشر التعليم

 متوسط الدخل للفرد الواحد
 11790 11342 01211 01111 8103,0 7281,0 7979,3 )دوالر(

 0.674 0.668 0.657 1.222 1.261 1.201 1.211 مؤشر الدخل

 0.740 0.734 1.462 1.460 1.406 0.698 0.683 مؤشر التنمية البشرية

        

  : مؤشرات ديمغرافية: مؤشرات ديمغرافية  XXIIجدول عدد جدول عدد   

 2010 2011 5105 5109 2014 5201 2016 

 00.612 11.180 10.983 01731 01444 01221 01220 عدد السكان )باأللف(

 0.6 0.01 0.11 0.07 0.01 0.61 0.61 نسبة النمو الطبيعي 

 07 18 04.7 04.1 04.3 04.1 04.7 نسبة الوالدات )باأللف(

 2 6 2.7 2.1 2.7 2.1 2.7 نسبة الوفيات )باأللف(

 42.3 42.6 42.6 41.1 41.7 74.7 74.6 مؤمل الحياة عند الوالدة )بالسنة(

 6.01 2.15 6.11 6.10 6.16 6.11 6.12 مؤشر الخصوبة

    



 

xi 

  والتعليم العالي والتكوين المهنيوالتعليم العالي والتكوين المهني  التربيةالتربيةالت الت مؤشرات في مجامؤشرات في مجا: :   XXIIIIجدول عدد جدول عدد   

 نسب التمدرستطور المعطيات الخاصة ب

 5101 2011 2012 5109 2014 5102 2016 

 11.3 11.6 11 11 11 17.3 17.6 سنة 00-2نسبة التمدرس 

 سنة التحضيريةتطور المعطيات الخاصة بال

 5101 2011 2012 5109 2014 5102 2016 

 74.2 72.3 72.6 71.6 82.5 71.1 44.2 (%)نسبة االلتحاق بالسنة التحضيرية 

 تطور المعطيات الخاصة بالمرحلة االبتدائية

 5101 5100 5105 5109 5102 5102 5101 

 1214 4565 4544 4523 4523 1207 1204 عدد المدارس

 0113 0122 0111 0131 0102 0113 0117.2 عدد التالميذ

 12131 47.543 47.423 46.534 46.320 12.140 12.244 عدد الفصول

 21.124 63.303 62.484 59.786 58.833 24.311 27.224 عدد المدرسين

 63.6 22.4 22.1 22.1 21.9 66.0 22.1 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 04 16.8 17.0 17.2 17.2 04.2 17.6 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

معدل عدد التالميذ بالمؤسسة 
 الواحدة

663 666 224 228 231 234 634 

 تطور المعطيات الخاصة بالمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي 

 

 5101 5100 5105 5109 5102 5102 5101 

 0101 1403 1392 1386 1377 1366 0321 عدد المؤسسات

 716.2 876.711 887.445 908.600 922.458 936.398 124.417 عدد التالميذ

 21 54 54 53.9 53.6 53.6 23.7 نسبة الفتيات )%(

 32.411 34.929 35.390 35.709 35.691 36.005 32011 عدد الفصول

 42.111 74.283 74.193 73.490 72.895 72.454 46011 عدد المدرسين

 62.1 25.1 25.1 25.4 25.7 26.0 62.7 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 00.1 12.0 12.0 12.4 12.7 12.9 03.1 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

 230 625 638 656 670 686 402 الواحدةمعدل التالميذ بالمؤسسة 



 

xii 

 بالتكوين المهنيتطور المعطيات الخاصة 

 5101 2011 2012 5109 2014 5102 

 عدد المتكونين في الجهاز الوطني
 للتكوين المهني المقيس )باأللف(

013.1 011.1 .1062  42.1 71.1 100.0 

 بالتعليم العاليتطور المعطيات الخاصة 

 5101 2011 2012 5109 2014 5102 2016 

 647.7 616.6 312.4 302.2 331.2 312.7 324.1 عدد الطلبة النظاميين في القطاع العمومي )باأللف( 

 -- 31.3 62.1 60.7 04.4 02.1 06.2 عدد الطلبة النظاميين في القطاع الخاص )باأللف(

المتحصلين على شهادات عليا )القطاع  عدد
 العمومي( )باأللف(

72.1 41.0 27.7 20.4 20.6 -- -- 

عدد المتحصلين على شهادات عليا )القطاع الخاص( 
 )باأللف(

0.04 3.01 3.62 1.11 2.47 -- -- 

  



 

xiii 

 مؤشرات في مجالي الصحة والتغطية االجتماعيةمؤشرات في مجالي الصحة والتغطية االجتماعية: : XXIIIIIIجدول عدد جدول عدد  

 2010 2011 5105 5109 2014 2015 2016 

 42.3 42.6 42.6 41.1 41.7 74.7 74.6 )بالسنة (الحياة عند الوالدة مؤمل

 421 441 473 412 717 822 836 عدد السكان للطبيب الواحد

 02.6 02.2 02.4 02.7 02 02.2 04 )والدة حية 0111لكل (نسبة وفيات األطفال 

 17 17 14.7 14.2 14.6 96.8 96.4  (%)نسبة الوالدات المؤمنة صحيا 

 66311 66072 61132 01243 01310 19210 19030 ة في القطاع العموميعدد األسر  

 6026 6011 6064 6016 6117 2094 2090 عدد مراكز الصحة األساسية

        

  مجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافةمجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافةمؤشرات في مؤشرات في : :   XXIIVVجدول عدد جدول عدد 

 2010 2011 2012 5109 2014 2015 2016 

 270 242 210 200 014 016 074 عدد المالعب المعشبة 

 220 204 182 177 041 020 021 عدد القاعات الرياضية 

 140 136 033 131 031 063.4 061.1 عدد المجازين في الرياضة المدنية )باأللف( 

 311 336 321 320 302 303 310 عدد دور الشباب 

 631 222 261 211 214 615 604 عدد دور الثقافة 

 312 313 311 376 374 376 376 عدد المكتبات العمومية 

        

  الدخل والنهوض االجتماعي الدخل والنهوض االجتماعي مؤشرات في مجال مؤشرات في مجال : :   XXVVجدول عدد جدول عدد 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 302.751 316.420 277.6 277.6 246.3 235.0 ساعة( 11األجر األدنى المضمون لمختلف المهن )

 317.112 317.112 320.0 320.0 286.0 272.4 ساعة( 17لمختلف المهن )األجر األدنى المضمون 

 12.304 06.311 11.608 11.608 9.000 8.380 األجر األدنى الفالحي المضمون )بالدينار(

 953.6 20 992.6 19 211.1 01 025.4 17 037.0 13 440.9 12 د( التحويالت االجتماعية )م

61. 61.0 01.2  (%)نسبة التحويالت والنفقات االجتماعية من الناتج  4 25.2 24.1 23.4 

 250 250 632 235 072 032 عدد المنتفعين ببرنامج العائالت المعوزة )بااللف(

 250 250 632 632 013.1 041 عدد المنتفعين ببطاقات العالج المجاني)بااللف(

 620 600 271 244.1 242.4 224.1 المنخفضة)بااللف(عدد المنتفعين بالتعريفات 

 147 147 147 130 001 010 عدد الجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالمعوقين

 237 237 237 237 634 633 عدد الفروع التابعة للجمعيات

 314 314 299 299 611 611 عدد مراكز التربية المختصة للمعوقين



 

xiv 

  : التشغيل: التشغيل  XXVVIIجدول عدد جدول عدد   

 5100 5105 5109 2014 (0) 2015 

02. 02.4 07.1  (%)سنة فما فوق (  02نسبة البطالة ) 3 15.2 02.6 

 12.4 12.7 12.8 03.1 15.4 ذكور

 22.2 21.5 21.9 61.6 28.2 إناث

 28.6 31.4 31.9 33.6 33.1 (%)نسبة البطالة لحاملي الشهادات العليا

 19.9 21.2 21.7 61.2 22.6 ذكور

 38.4 40.8 41.9 14.2 44.2 إناث

      6101الثالثية األولى من سنة  (0)
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