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 تمهيـد

شهدت بالدنا خالل المرحلة االنتقالية لما بعد الثورة تحوالت هامة أفضت إلى إرساء دعائم نظام 
ديمقراطي واعتماد مسار إصالحي معّمق غرضه دفع مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة 

 وتثبيت مقّومات العدالة والنجاعة. 

واإلصالحات الرامية إلى دفع الحركية االقتصادية وتوجيه  ولئن عرف المشهد التنموي عديد المبادرات
السياسات االجتماعية طبقا للتطلعات واألولويات المستهدفة فإن هذه الفترة االنتقالية اتسمت بتحسن 
نسبي في مؤشرات اإلنتاج واالستثمار الجملي وفي ذات الوقت بتسجيل عديد الصعوبات المترتبة عن 

ض القطاعات الحيوية مع تواتر الضغوط االجتماعية وكذلك االنعكاس السلبي تعطل دورة اإلنتاج لبع
  .للوضع الدولي واإلقليمي غير المالئم

بتحسن نسق النمّو بفضل التطور اإليجابي في أداء قطاعات  2017وتمّيزت الفترة األولى من سنة 
يؤشر على المنحنى اإليجابي للفترة اإلنتاج السيما الفسفاط والسياحة كما ارتفعت نوايا االستثمار بما 

القادمة والذي يستوجب توفير المعالجة الضرورية للضغوط المسجلة على مستوى الميزان التجاري 
 وميزانية الدولة والتي انعكست سلبا على وضع ميزان المدفوعات الخارجية.

لتحقيق استدامة التنمية  ووعيا بجملة التحديات المطروحة وضرورة إيجاد المعالجة الهيكلية الضرورية
وتأمين سالمة التوازنات المالية بادرت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برسم اإلطار العام للسياسات 
دراجها ضمن برنامج لالنتعاش االقتصادي  الكلية وضبط اإلصالحات الهيكلية المالية واالقتصادية وا 

 ي ومعالجة الصعوبات المتأكدة. بما يترجم اإلرادة التامة في الخروج من الوضع الحال

الثقة في قدرة  استعادةوسيسهم التمشي التوافقي مع جميع األطراف في صياغة الخيارات الهادفة إلى 
حكام توظي  رصيد الثقة والمساندة التي تحظى بها اإلاالقتصاد على التعافي وتحرير كل  مكانات وا 

 . بغرض دعم محركات النموّ  بالدنا

سنة مفصلية ومحورية في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية الضرورية لدعم األسس  2018سنة  بذلك وستشكل
ودعم المجهود  الكلّية لالقتصاد واعتماد منوال تنموي اندماجي يستند إلى تعزيز حوكمة االقتصاد

 تحرير المبادرة ودفع مجاالت الشراكة مع القطاع الخاص ومزيد العناية بمناخ األعمالب االستثماري 
رساء اقتصاد ذو قوة تشغيلية ومحتوى تكنولوجي مرتفع فضال عن دفع وكذلك توظي  كل اإلمكانات إل
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نسق التصدير من خالل مزيد تنويع األسواق وتحسين اإلنتاجية الجملية وتعزيز تنافسية االقتصاد 
 الوطني.

طراف قصد تصحيح كما تستوجب الظرفية الحالية الوعي التام بالتضحيات المطلوبة عن مختل  األ 
تأمين استدامة التوازنات المالية الداخلية والخارجية على المدى المتوسط وكذلك لة و اإلخالالت المسجّ 

وتصويب السياسات  ة وتحسينيوكذلك الرفع من نجاعة الهياكل العموم تحسين الخدمات الجماعية
 والبرامج االجتماعية من أجل تكريس العدالة االجتماعية.
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 البـاب األول

 2017سنة ل النتائج المنتظرة

لألداء االقتصادي تجّلى من خالل تسجيل بوادر انتعاشة في  بتحسن نسبي 2017تميزت الفترة األولى من سنة 
جّل المؤشرات المتعلقة  تحسنفضال عن  الفسفاط والسياحةي لقطاعات الحيوية على غرار قطاععدد من ا
األثر المباشر وااليجابي على تطور الصادرات  نتعاشة الطلب الخارجي الموجه لتونس. كما كان الباالستثمار

 .ات الصناعيةوخاصة الصادر 

نتيجة تفاقم الميزان  خاصة عجز الميزان التجاري  توسعإاّل أّنه في المقابل شهدت الفترة األولى من هذه السنة 
كل تواصل الضغوط المسلطة على مستوى  إلى جانبمن الميزان التجاري(  30%الطاقي )الذي يمثل حوالي 

لفترة األولى أيضا ببروز ضغوط إضافية على مستوى . كما اتسمت االخارجيلتمويل او  من المالية العمومية
 االرتفاع الهام لنسب التضخم الضمني )أي بدون اعتبار الطاقة والتغذية(. تجلت من خاللنسب التضخم 

 استعادة نسبية لديناميكية اإلنتاج ... لكن تبقى رهين توفر عدد من المتطلبات

بحساب االنزالق السنوي  1.8%نسبة ب 2017تطور الناتج المحلي اإلجمالي خالل الثالثي الثاني من سنة 
خالل نفس الفترة من السنة المنقضية. وتطور الناتج المحلي اإلجمالي بدون اعتبار المحروقات  1.2%مقابل 
داء عدد من القطاعات المنتجة وهو ما يعكس تحّسن أ خالل السداسي األول من السنة الجارية 2.2%بنسبة 

ارتفع الناتج فقد  بحساب التغييرات الثالثيةوخاّصة قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية والسياحة. أّما 
 خالل الثالثي األول.  0.8%خالل الثالثي الثاني مقابل  0.1%المحلي اإلجمالي بنسبة 

 تطور الناتج المحلي الثالثي

 األولالسداسي  2017 2016 
 2ث 1ث 2ث 1ث (%))بحساب االنزالق السنوي(  2017

 3.9 3.8 4.1 8.2- 7.9- الفالحة والصيد البحري 
 0.5 0.2 1.1- 2.9 1.0 الصناعات المعملية

 2.6- 5.3- 0.2 0.2 0.1 الصناعات غير المعملية
 3.8 4.3 3.4 1.7 1.2 الخدمات المسوقة

 1.9 1.8 2.0 1.2 0.7 الناتج المحلي اإلجمالي
 المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء
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ويتأّكد هذا المنحى المسّجل من خالل تطور المؤشرات الظرفية المتوفرة خالل الثالثي الثالث من السنة الجارية 
 حيث تّم تسجيل: 

  أل  طن  821 2ليبلغ  36%تطور هام إلنتاج الفسفاط خالل السبعة أشهر األولى من السنة الجارية بنسبة
 أل  طن خالل نفس الفترة من السنة الفارطة. 078 2بل مقا

 سبتمبر  20إلى موفى  21.4%تحسن ملحوظ لمؤشرات القطاع السياحي حيث ارتفعت العائدات السياحية بـ
مليون  1.3سائح منهم مليون  4.1خالل نفس الفترة  من السنة الجارية. كما بلغ عدد الوافدين السياح

 جزائري. مليون  1.7أوروبي و

 يث بلغ إنتاج النفط ح 2017خالل السبعة أشهر األولى من سنة  17%ة تراجع إنتاج المحروقات بنسب
مسجلة خالل نفس الفترة من السنة  أل  طن 292 1أل  طن مقابل  076 1الخام إلى موفى شهر جويلية 

مقابل معدل  2017أل  برميل في جوان  31أن معدل اإلنتاج اليومي انخفض إلى حدود  االماضية. علم
 أل  برميل في أفريل الماضي. 44

مّما سيمّكن  يتطور الناتج المحلي اإلجمالي خالل الثالثي الثالث بنسق أرفعوعلى هذا األساس، ينتظر أن 
ابية وتداعياته اإليج تأّكد النمو المطرد للقطاع السياحيمن بلوغ األهداف المرسومة لكامل السنة خاصة مع 

 النقل الجوي وأيضا بروز بوادر استعادة نسبية لنسق اإلنتاج في قطاعي الفسفاط والمحروقات. حركة على 

 استعادة تدريجية للنسق االستثماري 

بدخول قانون االستثمار الجديد حيز التنفيذ وذلك بتاريخ غرة أفريل  2017اتسمت الفترة األولى من سنة 
التي ساهمت في  بيقية فضال عن التقدم في تنفيذ عديد اإلصالحات الهيكليةبالتوازي مع صدور أوامره التط
 وخاصة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي وقانون المنافسة واألسعارمزيد تطوير مناخ األعمال 

 عالوة على اإلصالحات الهامة التي شملت القطاع المالي.

شة ملحوظة للمجهود االستثماري تجلت بالخصوص من خالل أيضا بتسجيل انتعا الفترةولقد تميزت هذه 
 التطور االيجابي لعدد من المؤشرات وخاصة:

 بنسبة انخفاض  من السنة الجارية مقابلاوت لى موفى شهر إ 12.1%واردات مواد التجهيز بنسبة ارتفاع
 15.9%، حيث تطورت واردات مواد النسيج والمالبس بنسبة 2016خالل نفس الفترة من سنة  %0.2

بتطور إيجابي لنسق  أوهو ما ينبّ  16.2%وارتفعت واردات مواد الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 
 االستثمار خالل الفترة القليلة القادمة.

 خالل نفس الفترة 6.1% بل مقا 2017سنة  أوتإلى موفى شهر  7.8% تطور المساعدات لالقتصاد بنسبة
 .من السنة الماضية
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  نسبة انجازوب أوتإلى موفى شهر د  م 335 3 لتبلغ ما قيمته تطور نفقات التنمية بعنوان ميزانية الدولة 
 من االعتمادات المضمنة بقانون المالية. 54.6% تقدر بـ

 األولى من سنة أشهرالثمانية ل نوايا االستثمار في القطاع الصناعي خالتطور هام ل 
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل د(.  م 900 1د مقابل  م 378 2) 25.1%بنسبة 2017
( 24.3%الغذائية ) الصناعات( و 47.3%) مواد البناءفي قطاعات  نوايا االستثمارملحوظ ل ارتفاع

إلى موفى قطاع الخدمات  في تثمارنوايا االس كما ارتفعت. (11.9%) الميكانيكية والكهربائيةوالصناعات 
مسجلة خالل نفس الفترة من سنة  د م 950مقابل  د م 463 1غ لتبل 54%ة بنسب 2017 من سنةاوت شهر 
2016. 

  ليبلغ  2017األولى من سنة  الثمانية أشهر خالل 10.9%حجم االستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة تطور
قطاع الصناعة استثمارات  ارتفاع د خالل نفس الفترة من السنة الماضية نتيجة م 262 1د مقابل  م 400 1
 ت الخارجية.اوهو ما يعكس التحسن النسبي لجاذبية االقتصاد التونسي لالستثمار  29.8%بنسبة 

خصوصية هذه ولئن تعتبر هذه النتائج إيجابية مقارنة بالمستويات المسجلة خالل السنوات الفارطة إاّل أن 
التي تّم بعد ضبطها بما يضمن االرتقاء بالمجهود  المرحلة تستوجب التسريع في انجاز عدد من المشاريع
 االستثماري الى مستويات أرفع وتدعيم مساهمته في النمو. 

ميزان الدفوعات... ضرورة الحّد من توسع العجز التجاري مع ضمان مستوى مقبول من 
 المّدخرات من العملة

الذي فاقت نسبته من الناتج  ميزان المدفوعاتارتفاع العجز الجاري لالفترة األولى من هذه السنة شهدت 
ويفّسر هذا العجز بقسط وافر الفترة من السنة المنقضية. المحلي اإلجمالي المستوى المسجل خالل نفس 

( وأيضا بتواضع 2017 خالل الثمانية أشهر األولى من سنة يناردمليار  10.1بتدهور الميزان التجاري )
التونسيين بالخارج مقارنة مع المستويات المعهودة. واعتبارا لألثر المباشر لتوسع  تالعائدات السياحية وتحويال

بحساب أيام  الموجودات الصافية من العملة األجنبيةالعجز الجاري على المّدخرات من العملة فقد انخفضت 
 ى تزايد الضغوط على سعر صرف الدينار.أدى إليوم توريد مّما  100التوريد الى حدود 

 تواصل توسع العجز التجاري وأهمية التحكم في العجز الطاقي

ارتفاعا على  2017من سنة  الثمانية أشهر االولىخالل  الجاريةسجل التبادل التجاري مع الخارج باألسعار 
واعتبارا لتطور الواردات بنسق أرفع من الصادرات  .%19.3والواردات بنسبة  %18.1بنسبة  مستوى الصادرات

توسع عجز الميزان التجاري وبلغ مستويات قياسية ازدادت حدته بارتفاع األسعار في األسواق العالمية وتراجع 
سعر صرف الدينار مقارنة بأهم العمالت األجنبية وخاصة األورو والدوالر. وعلى هذا األساس، تراجعت نسبة 

 .2016مقارنة بنفس الفترة من سنة  68.5%نقطة مئوية لتبلغ  0.7التغطية بـ 
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ميزان بتواصل تدهور كل من  2017وقد اتسم تطور الميزان التجاري خالل الثمانية أشهر األولى من سنة 
( 2016خالل نفس الفترة من سنة  دينارمليار  2.1)مقابل  ينارمليار د 2.3حيث أسفر عن عجز بـ  الطاقة

 . %20.9بـ  المواد الغذائيةإضافة الى توسع العجز الغذائي نتيجة التطور الملحوظ لواردات 

بنسبة  صادرات المواد الطاقيةأما بالنسبة للصادرات فقد تم تسجيل تطور إيجابي في جل القطاعات أهمها 
وفي المقابل . %14.6وكذلك قطاع النسيج والجلد بنسبة  %18.8والمواد الصناعية والكهربائية بنسبة  114.3%

 .%15.2بنسبة  تراجعت صادرات قطاع المناجم والفسفاط بصفة ملحوظة

  ارتفاع العائدات السياحيةتحسن ميزان الخدمات نتيجة 

من غير انتعاشة ملحوظة للنشاط تبعا لالرتفاع المسجل لعدد الوافدين ب 2017تميز الموسم السياحي خالل سنة 
زيادة الفي  وهو ما ساهم 2017 وتأالى موفى  %20.3و 27.7%وعدد الليالي المقضاة على التوالي بـالمقيمين 

. 2016مقارنة بنفس الفترة من سنة سبتمبر الحالي  20الى موفى  21.4%ة معتبرة للعائدات السياحية بنسبال
 .2015وتعتبر هذه النتائج إيجابية بعد االنخفاض الهام المسجل في السنوات الماضية وخاصة سنة 

ن تطور قطاع السياحة كان له األثر اإليجابي والمباشر على استرجاع ديناميكية قطاع أوتجدر اإلشارة الى 
ا ساهم بقسط وافر في وهو م 16%بأكثر من النقل الجوي حيث ارتفعت حركة المسافرين عبر المطارات 

 الى موفى أوت من السنة الحالية. 30%ارتفاع العائدات بعنوان النقل بقرابة 

 أي بزيادة تقدر بحوالي 2017د في موفى أوت  م 800وعلى هذا األساس، تجاوز فائض ميزان الخدمات 
 د مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. م 350

 13.3%التونسيين بالخارج نقدا بـ  تى أيضا بارتفاع مداخيل الشغل أي تحويالوبالتوازي، اتسمت الفترة األول
 مليار خالل نفس الفترة من السنة الفارطة.  2.2مليار دينار مقابل  2.5لتبلغ  2017ر بسبتم 20الى موفى 

 تعبئة موارد تمويل خارجي لتغطية حاجيات التمويل 

بعنوان قروض  2017أوت الى موفى مليار دينار  8.5تعبئة حوالي اتسمت الفترة األولى من السنة الجارية ب
( من ينارمليار د 2.3م أورو ) 850قرض رقاعي بحوالي  تم تعبئةخارجية متوسطة وطويلة المدى. ولقد 
قرض في شكل اكتتاب خاص لدى البنك  تعبئةعالوة على  2017السوق المالية األوروبية في بداية فيفري 

مليار دينار(. هذا الى جانب التوفق في سحب القسط الثاني من  2.4)م دوالر  1000غ بمبل QNBالقطري 
 د م 769حوالي ب القرض المسند في إطار برنامج اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع صندوق النقد الدولي

( بعنوان برنامج دعم الميزانية مع البنك د م 300 1م أورو ) 456لية وتعبئة خالل شهر جوان من السنة الحا
م أورو  100. كما تم كذلك سحب القسط الثالث من المساعدة المالية األوروبية بمبلغ 2017الدولي في اوت 

 (. د م 280)
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لقرض الرقاعي القطري للدين اأصل وتجدر اإلشارة الى أنه تم خالل الفترة األولى من السنة الجارية تسديد 
بمبلغ  6دينار في أفريل عالوة على تسديد أصل القرض الرقاعي ساموراي ليار م 1.1 بقيمة 2012المسند سنة 

د. كما اتسمت الفترة األولى أيضا بالشروع في تسديد القرض االئتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي  م 271
 بالنسبة للقسط الراجع للبنك المركزي  د م 76منها  د م 410حيث بلغ خالص أصل الدين  2013في جوان 

 في جويلية(. د م 200في أفريل و د م 134بالنسبة للقسط الراجع للدولة ) د م 334و

يوم  100أي ما يعادل مليار دينار  13.1 االجنبية من العملةالصافية  الموجوداتوعلى هذا األساس، بلغت 
خالل نفس الفترة من السنة  توريد يوم 118وليار دينار م 12.9 مقابل على التوالي 2017سبتمبر  20توريد في 
 الماضية.

 مقابل األورو في 2.92075مقابل الدوالر و 2.4394سعر صرف الدينار ونتيجة لمجمل هذه العوامل بلغ 
وتستوجب اعتماد إجراءات حينية وفعالة للحّد  وهي مستويات مرتفعة تبعث على االنشغال 2017سبتمبر  26

 من مدى هذا االنزالق. 

 بروز ضغوط إضافية على مستوى األسعار

مسجلة خالل نفس الفترة  3.8%أوت مقابل الل شهر خ 5.7%ة تطور مؤشر أسعار االستهالك العائلي بنسب
أشهر األولى من هذه السنة مقابل  خالل الثمانية 5%هذا وارتفع معّدل األسعار بـنسبة من السنة الماضية. 

خالل نفس الفترة من السنة الماضية. ويتضمن هذا المعدل عديد الزيادات التي كانت لها أثر  3.6%معدل 
تراكمي وخاصة منها الزيادة في أسعار الكهرباء والماء والتبغ فضال عن مفعول التعديل اآللي ألسعار 

 المحروقات. 

 المعطيات المتوفرة ما يلي:ويبرز من خالل تحليل 

  خالل شهر أوت بحساب االنزالق السنوي مقابل ارتفاع بنسبة  6.2%تطور أسعار المواد الحرة بنسبة
من  80% هذا وتطورت أسعار المواد الغذائية الحرة التي تمثل حوالي. بالنسبة للمواد المؤطرة %3.9

بالنسبة للمواد  1.0%لسنة الجارية مقابل نسبة خالل شهر أوت من ا 6.1%مجموع المواد الغذائية بنسبة 
 الغذائية المؤطرة.

  خالل شهر أوت وهو ما يعكس  6.0%تواصل ارتفاع مؤشر األسعار دون اعتبار الطاقة والتغذية بنسبة
تنامي الفجوة بين العرض والطلب. وقد قام البنك المركزي في هذا الصدد منذ مطلع السنة الحالية بعديد 

للتقليص من حدة هذه اإلشكالية من خالل تشديد سياساته النقدية والترفيع في نسب الفائدة المجهودات 
 المديرية في مرتين بهدف تعديل الطلب ليتالءم مع العرض وتغيير منحى تطور مستوى األسعار.
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ة المتبقية ومن شأن الزيادة الهامة المسجلة خالل األشهر األخيرة وآفاق تطور نسق مؤشر األسعار خالل الفتر 
من السنة ينتظر أن تبلغ نسبة التضخم الموروث خالل بداية السنة القادمة مستويات أرفع من تلك التي تم 

 تسجيلها في السابق.

 تطور األسعار

 

 آفاق تطور النشاط خالل الفترة القادمة

 2017لكامل سنة المنتظرة اعتبارا للتطورات المسجلة خالل الفترة األولى من السنة الحالية فإن بلوغ األهداف 
 بقى رهينة توفر عديد من العوامل وخاصة:ت

  تواصل إنتعاشة قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية خالل الفترة المقبلة واالستفادة المثلى من تحسن
 ورو.الطلب الخارجي بفضل اإلنتعاشة االقتصادية العالمية وخاصة منطقة األ

 قة اإلنتاج في قطاعي الفسفاط والمحروقات وتفادي تعطل منظومة اإلنتاج استعادة كاملة ومستدامة لطا
 واالعتماد على االستباقية واليقظة والمتابعة الحينية لتطور األوضاع في المنشآت الحيوية.

 تأكيد االنتعاشة المسجلة في القطاع السياحي وقطاع النقل خالل الفترة المتبقية من السنة الجارية. 

 ساس ينتظر بالنسبة لكامل السنة:وعلى هذا األ

 2016 سنة 1.0% لباألسعار القارة مقاب 2.2%بـ تقدر تحقيق نسبة نمو للناتج المحّلي اإلجمالي . 
  باألسعار الجارية وأن تبلغ نسبة االستثمار  6.7%تطور االستثمار الجملي خالل كامل السنة بنسبة

 من الناتج المحلي اإلجمالي. %19.4

  من الناتج المحلي اإلجمالي. 9%نسبة ليبلغ تطور العجز الجاري 
  2017نة س 5.2%بمعدل مؤشر األسعار عند االستهالك ارتفاع . 
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 االستنتاجات والتحديات المطروحة 

 التي يجب تدعيمها وهي: جملة من العوامل اإليجابية  أبرز تحليل الواقع االقتصادي الذي تعيشه البالد توفر

  االستعادة الفعلية للنشاط االقتصادي بعد الصعوبات المسجلة خالل السنوات الفارطة.تأكيد 
  إصالحي جديد ومتكامل برنامج لحكومة الوحدة الوطنية إقرار أهمية التوافق السياسي خاصة من خالل

اديين لالنعاش االقتصادي. وسيسهم هذا البرنامج في مزيد توضيح الرؤيا أمام مختل  المتعاملين االقتص
 والشركاء الماليين في التوجهات واألهداف المستقبلية.

  التوفق في إعادة تموقع البالد في خارطة االستثمار العالمي وأهمية مخرجات الندوة الدولية لالستثمار
 . 2020تونس 

  .التقدم في عديد اإلصالحات المؤسساتية الهامة المرتبطة بالحوكمة والقطاع المالي 

 لمقابل برزت عديد الهشاشات الواجب معالجتها والمتمثلة في:إاّل أّنه في ا

  ضع  وتيرة النمو االقتصادي الذي يبقى دون القدرات الكامنة لالقتصاد ولم يمّكن من خلق مواطن شغل
 جديدة بالقدر الكافي الستيعاب الطلبات اإلضافية.

 األجور. تواصل الضغوط على المالية العمومية بسبب االرتفاع الملحوظ لكتلة 

 تواصل التوسع غير المسبوق للعجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات. 
 مقابل العمالت األجنبية سعر صرف الدينار لقيمة انزالق ملحوظ. 
 .بروز ضغوطات إضافية على مستوى مؤشر األسعار عند االستهالك 

 .تواصل اإلشكاليات التنموية في عديد المناطق الداخلية 

 لتدخالت االجتماعية لفائدة العائالت المعوزة والفئات الضعيفة.محكم ل تصويب غير 

وتطرح هذه الهشاشات جملة من التحديات التي تستدعي العمل على معالجتها ورفعها في الفترة القادمة واعتماد 
والبرامج  منهجية متجددة في إدارة وقيادة الشأن االقتصادي. هذا الى جانب أهمية التقييم الدوري للسياسات

 العمومية بهدف تعزيز نجاعة تدخالت الدولة.

 وتتمثل أهم التحديات خالل السنة القادمة في: 

  التحكم في التوازنات الكبرى لالقتصاد لضمان استقرار سعر صرف الدينار واستدامة النمو على المدى
 المتوسط والطويل.

  والقدرة التنافسية  بمزيد تحسين مناخ األعمالمزيد تسريع نسق اإلصالحات الهيكلية خاصة منها المرتبطة
المبرمجة رجي االتمويل الخ ضمان سحب أقساطو استرجاع ثقة المستثمرين كذلك و  لالقتصاد الوطني

 بعنوان برامج دعم الميزانية.
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  وتعميق الدراسات وتحيينها مع تشخيص جملة من المشاريع  التسريع في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى
 لالنجاز في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.القابلة 

  إضفاء مزيد من النجاعة للبرامج االجتماعية تأخذ في االعتبار الضغوط المتزايدة على توازنات الصناديق
 االجتماعية وتوازن الميزانية.

 فس جديد لبرامج التنمية توفير المعالجات والبرامج الضرورية لمزيد دفع التنمية بالمناطق الداخلية وا عطاء ن
 الجهوية.
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 الثاني اب ـالب

 2018لسنة  النموّ منـوال 

سنة مفصلية ومحّددة لمسار العمل التنموي خالل الفترة المقبلة حيث أنها تؤسس لمرحلة  2018تعتبر سنة 
وستترّكز الجهود خالل السنة مسار االنتقال االقتصادي. ستكمال دماجي والمستدام وتمّهد الجديدة من النمو اإل

رة االقتصاد الوطني على القادمة على تسريع وتدعيم نسق اإلصالحات الهيكلية وضمان استعادة الثقة في قد
 التعافي وكسب رهانات المرحلة القادمة.

كما سيكون الستكمال اإلطار المؤسساتي وتركيز الهيآت الدستورية المستقلة دور أساسي في مزيد ترسيخ 
 مقومات الديمقراطية التي تشّكل رافدا هاما لدفع المسار التنموي وتحرير الطاقات الكامنة. هذا الى جانب الوقع

 اإليجابي لحملة مقاومة الفساد لتنقية مناخ األعمال وتأكيد إرادة الحكومة للتصدي لكل مظاهر االخالل. 

وفقا لما جاء بالبرنامج االقتصادي  2018ومن هذا المنطلق، تم رسم أهداف الميزان االقتصادي لسنة 
. وتتمثل 2016-2020التنموي  لمخططوالذي يتوافق مع توجهات وأهداف ا 2020واالجتماعي للحكومة في أفق 

الرفع من نجاعة االقتصاد الوطني وتمتين القاعدة االقتصادية إضافة إلى تعزيز في  هذه المرحلةأولويات 
بما يمكن من االستجابة إلى التطلعات الوطنية في مجال التشغيل واالرتقاء بمستوى لالقتصاد  التنافسيةة قدر ال

االنخراط في مسار تنموي جديد  يبين مختل  الفئات والجهات وهو ما يقتضعيش التونسيين وتقليص التفاوت 
 قوامه النجاعة االقتصادية والعدالة االجتماعية واالستدامة.

تمهيدا لمرحلة اإلقالع على تأكيد االنتعاشة االقتصادية  2018لسنة  وعلى هذا األساس، يرتكز منوال النموّ 
كما يستند المنوال على االسترجاع . 2020-2016ن مخّطط التنمية م السنتين األخيرتين االقتصادي خالل

 بهدف تكريس االستقرار االقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.التدريجي للتوازنات الكبرى لالقتصاد 

أما على الصعيد الدولي فمن المنتظر أن تشهد السنة القادمة تواصل تحسن النشاط االقتصادي في أهم الدول 
منطقة األورو الشريك االقتصادي الرئيسي لتونس وهو ما من شأنه أن يسهم في دفع بة وخاصة المتقدم

 المجهود التصديري واالرتقاء بمساهمته في النمو. 
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 تواصل االنتعاشة االقتصادية العالمية...

حسب تقرير اآلفاق  3.5%مقابل  3.6%تحسنا طفيفا للنمو االقتصادي العالمي ليبلغ  2018ستشهد سنة 
. وتستند هذه التوقعات 2017 صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في شهر جويليةاالقتصادية العالمية ل

 إلى: 

 أساس  على 2017و 2018تيسنخالل 2.1%الواليات المتحدة األمريكية بنسبة باالقتصادي  استقرار النمو
 .توسعيةالالسياسة المالية التخلي عن فرضية 

  تطور رّده باألساس م 2017سنة  1.9%مقابل  2018نة س 1.7%بحوالي  منطقة األوروفي  نسق النمو قعتو
مقابل  1.7%)فرنسا و  (1.8%مقابل  1.6%)وألمانيا ( 3.1%مقابل  2.4%)اسبانيا في كل من النشاط 

اعتماد سياسة يجابية لعل أهمها االعوامل . ويفسر هذا المستوى من النمو باألساس بتوفر عدد ال(%1.5
تزامن عدم وضوح الرؤيا فإّن نه في المقابل أإال األورو. انخفاض سعر صرف و  مالية شبه توسعية

السياسية نتيجة االنتخابات في عدد من الدول األوروبية من ناحية وطبيعة العالقة المستقبلية بين أوروبا 
 النشاط االقتصادي بمنطقة االورو.  نسق لبا علىسقد يؤثر  والمملكة المتحدة من ناحية أخرى 

  1.3%قابل م 0.6%و حيث ينتظر أن تبلغ نسبة النم 2018تباطؤ النشاط االقتصادي الياباني خالل سنة 
انخفاض الفئة النشيطة سيؤثر سلبا على األفاق وتجدر اإلشارة الى أن تطور الهرم السكاني و . 2017نة س

 .االقتصادية متوسطة المدى
 2017سنة  4.6%مقابل  2018نة س 4.8%بنسبة  بلدان الصاعدة والناميةتطور النشاط االقتصادي في ال 

 (. 6.7%مقابل  6.4%الصين )و ( 7.2%مقابل  7.7%الهند ) بدفع من

  سنة  2.6%ابل مق 2018سنة  3.3%نسبة ب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياارتفاع نسبة النمو في
لنشاط في الدول المصدرة للنفط وذلك بسبب اتفاق خفض اإلنتاج لمنظمة الدول ي ظل تباطؤ اف 2017

 في عدد من دول المنطقة.  تبالتوازي مع تواصل االضطرابا 2016المنتجة للنفط خالل شهر نوفمبر 

نسبة بوسيساهم استرجاع النشاط االقتصادي العالمي في نمو حجم المبادالت العالمية من السلع والخدمات 
 .2017سنة  4.0%مقابل  2018سنة  %3.9

االرتفاع واصل ت تتوقع المنظمة الدولية للعمل وفق ما جاء في تقريرها "التشغيل الدولي واألفاق االجتماعية"كما 
 200ما يزيد عن  2017حيث سيبلغ عدد العاطلين عن العمل في غضون سنة  نسبة البطالة في العالمالقياسي ل

وتفيد المؤشرات المتوفرة إلى أنه تم تسجيل  .2018مليون شخص إضافي سنة  2.7بزيادة أي مليون شخص 
 .تحسن نسبي في نسب البطالة خاصة في الدول المتقدمة
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 :فمن المتوقع أنالعالمية  بخصوص تطور األسعارو 

 ارتفاع أسعار المواد األساسية خالل السنة القادمة بعالقة مع في البلدان المصنعة نسب التضخم ترتفع 
 . 2017سنة  1.9%مقابل  2018سنة  1.8%ث سينحصر معّدل تطور األسعار في حدود حي

  في ظل استبدال  4.5%مقابل  4.6%لتبلغ  2018ترتفع نسب التضخم في الدول الصاعدة والنامية سنة
 السياسات المالية المتبعة في العديد من الدول بأخرى أقل مرونة.

سنة  دوالر للبرميل 54 نحو معدل سعر النفط إلى يرتفعينتظر أن على مستوى األسواق العالمية للنفط، ف أما
 اإلنتاج. مع المحافظة على مستوى  في الطلب العالمي للمحروقات التدريجية الزيادةنتيجة  2018

 تطور سعر النفط )دوالر للبرميل(

 

 لطاقات االنتاجتأكيد تعافي االقتصاد واالستعادة الكاملة 

منتظرة لسنة  2.2%مقابل  3.0%لى تطور الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ع 2018يعتمد منوال النمو لسنة 
. وتبقى هذه على أن يكون نمو إدماجي يمكن من توزيع عادل للثروة وخلق المزيد من مواطن الشغل 2017

والسياحة والتي  الفسفاطكالنسبة مرتبطة أساسا بضرورة تسريع نسق نمو اإلنتاج خاصة بالقطاعات الحيوية 
. وتعتبر هذه النسبة مقبولة باعتبار أهمية الحيز الزمني الالزم لكل 2017شهدت بوادر انتعاشة مع مطلع سنة 

 االقتصادية حيث ينتظر أن يبرز مفعول اإلصالحات مرحلة من مراحل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية والبرامج
 الفترة القادمة.الهيكلية التي تم اعتمادها منذ بداية المخطط ابتداء من 

مقابل  2018دينار سنة  400 9وسيتسنى بفضل هذا المستوى من النمو مزيد تحسين الدخل الفردي ليبلغ 
 .2017دينار سنة  8690

 :2018ويتضمن منوال التنمية لسنة 

  باألسعار القارة على أساس إنتاج للحبوب يقدر 5.5%تطور القيمة المضافة في القطاع الفالحي بنسبة 
طن  مليون من  كثرأ) زيتون الزيتإنتاج مضاعفة و  2017مليون قنطار سنة  16.1مليون قنطار مقابل  19 بـ
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 (.2016أل  طن سنة  700و 2017أل  طن سنة  500مقابل  2018سنة 

  لصناعات ل النمّو المتوقع بدفع من 5.3%ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بـنسبة
تعبئة المخزونات من مادة نتيجة استرجاع نسق اإلنتاج بالحوض المنجمي و  12.5%الكميائية بنسبة 

أي ما يعادل  (P2O5)أل  طن من الحامض الفسفوري اإلجمالي  424 1ينتظر إنتاج . من ذلك الفسفاط
إلى تطور القيمة المضافة  . هذا باإلضافةمن الطاقة التصميمية لمصانع المجمع الكميائي التونسي %86
حيث سترتفع القيمة المضافة  لقطاعات الموجهة للتصدير نتيجة ارتفاع الطلب الخارجي الموجه لتونسل

 لنسيج والمالبس والجلد واألحذيةقطاع اوسينمو  7.5%لصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة في قطاع ا
تتطور القيمة المضافة س كمابعالقة مع أهمية القرارات المعتمدة لدعم مؤسسات القطاع.  2%بنسبة 

حيث ينتظر أن  2017سنة  1.0% انخفاض بنسبة مقابل 5.6%لصناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 
 .2018ل سنة أل  طن خال 000 8يبلغ حجم إنتاج االسمنت 

  القيمة بدفع خاصة من ارتفاع  2.4%تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة
حيث ينتظر أن يتطور الطلب على  2017سنة  2.2%مقابل  3.7%المضافة لقطاع الكهرباء والغاز بنسبة 

تيجة سياسات تطوير نشاط نوذلك  2018سنة  4.0%و 3.8%كل من الكهرباء والغاز على التوالي بنسبة 
فضال عن التقدم في تنفيذ االستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة بهدف االرتقاء بمساهمتها توليد الكهرباء 
 0.6%بنسبة  طفيفا . وسيشهد قطاع المحروقات تطورا2020في أفق  من الطاقة الكهربائية 12%الى حدود 
طن خالل  ليون م 3.94حيث ينتظر أن يبلغ إنتاج المحروقات  2017سنة  12.6%بنسبة  حاد مقابل تراجع

بفضل تنمية الموارد الوطنية من المحروقات عبر تكثي  االستكشاف ومزيد استقطاب  2018سنة 
 فضال عن تنقيح اإلطار القانوني والجبائي لمجلة المحروقات.  االستثمارات

  مقابل  3.4%نشاط السياحي بنسبة البفضل تطور  2.7%نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة
 .2017سنة  2.7%مقابل  4.1%قطاع النقل بنسبة و 2017 سنة %7.0

 (%مختلف القطاعات ) تطور نسب نموّ 

 2017 2018 
 5.5 2.3 الفالحة والصيد البحري 

 5.3 3.5 الصناعات المعملية

 2.4 3.4- الصناعات غير المعملية

 2.7 3.4 الخدمات المسوقة

 0.7 0.7 الخدمات غير المسوقة

 3.0 2.2 الناتج المحلي اإلجمالي

لقطاعات اديناميكية مع تدعيم  االنتقال إلى هيكلة نمّو أكثر توازن بتكريس  2018سنة وينتظر أن تتسم 
وتنافسية االقتصاد الوطني. وسيتسنى  ن من الرفع في نجاعةالتي تمكّ الواعدة  المنتجة خاصة منها القطاعات
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في اتجاه نسيج  هيكلة االقتصادالمالئمة إلعادة  قطاعيةال ستراتيجياتبلورة السياسات واالذلك من خالل 
 اقتصادي أكثر تنوع وذو قدرة تشغيلية عالية.

 نحو مصادر نمّو أكثر توازن 

لصادرات امساهمة أكثر توازنا يرتكز على االستعادة الفعلية ل لى تحقيق نموع 2018النمو لسنة منوال  يستند
 ي وخاصة االستثمار الخاص.الستثمار واالرتقاء بالمجهود افي النمو 

 (%) مصادر النموّ 

 2017 2018 

 3.0 2.2 النموّ 

   الطلب الداخلي

 1.9 2.2 االستهالك 

 1.2 0.7 االستثمار 

   الطلب الخارجي

 2.1 2.0 الصادرات

 2.2 2.7 الواردات

  نقلة نوعية للمجهود االستثماري...واستحثاث تنفيذ المشاريع الكبرى 

ليرتفع حجم االستثمار إلى  2018باألسعار الجارية سنة  13%ينتظر أن يتطور االستثمار بنسبة 
من الناتج المحلي اإلجمالي. كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز  20.1%ما يعادل و د  م 395.1 21

 . 2017د متوقعة لسنة  م 530 2د بعنوان االستثمارات الخارجية المباشرة مقابل  م 350.6 3

 ويبرز التوزيع القطاعي لالستثمار بالخصوص:

 د باألسعار الجارية  م 550 1لتبلغ  10.7% بنسبة البحري  والصيد الفالحة قطاع في تطور االستثمارات
بعالقة مع دخول حيز التنفيذ للقانون الجديد لالستثمار وما  لقطاع الخاصمساهمة معتبرة لتتضمن 

 يتضمنه من تشجيعات لالستثمار الخاص في القطاع الفالحي.
 مقابل د م 676 2لتبلغ  2018سنة  18.5%المعملية بنسبة  الصناعات قطاع في ارتفاع االستثمارات 

بفضل تطور استثمارات قطاع الصناعات الكيميائية نتيجة لبرمجة المجمع  2017د سنة  م 259 2
الستدراك التأخير الحاصل في برنامجه  2018الكيميائي التونسي استثمارات إضافية بعنوان سنة 

 2ة ز مصنع المضيلمواصلة انجا 2018. وبصفة أدق، ستشهد سنة 2017و 2016االستثماري لسنتي 
إضافة  د م 420د ومواصلة مشاريع التأهيل البيئي لوحدات المجمع الكيميائي التونسي بكلفة  م 640بكلفة 
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كما ستتطور  .د م 102.2 بقيمة إلى مشروع التأهيل البيئي لوحدات إنتاج المجمع الكيميائي بقابس
لسنة د  م 480د مقابل  م 520لتبلغ  8.3%استثمارات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 

2017. 
 الهامة  الزيادة نتيجة د م 4175لتبلغ  29.5% بنحو المعملية غير الصناعات قطاع في ارتفاع االستثمارات

د سنة  م 885مقابل  2018د خالل سنة  م 240 1لتبلغ  40.1%في استثمارات قطاع الكهرباء والغاز بنسبة 
. وتجدر اإلشارة د م 770 1لتبلغ  18% النفط والغاز الطبيعي بنسبة قطاعترتفع االستثمارات في وس .2017

 . 2018 الذي كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في بداية سنةمشروع نوارة الى تعطل انجاز أشغال 
 في استثمارات قطاع النقل  ردها أساسا الزيادة الهامةم 9.8%ة بنسب الخدمات قطاع تطور االستثمارات في

 . 2017سنة د  م 215.3 3مقابل  2018د سنة  م 053.6 4التي ستبلغ 

 تطور االستثمارات حسب القطاعات

 2017 2018 

 (%)الحصة  )م د( (%) الحصة )م د( 
 7.2 1550.0 7.4 1400.0 الفالحة والصيد البحري 

 12.5 2676.5 11.9 2258.7 الصناعات المعملية

 19.5 4175.0 17.0 3225.0 الصناعات غير المعملية

 48.5 10383.6 50.0 9460.3 الخدمات

 12.3 2610.0 13.7 2595.0 التجهيزات الجماعية

 100 21395.1 100 18939.0 المجموع

سنة فإنه يتعين العمل خالل  للنمو والتشغيل اأساسيا هاما للتنمية ومحركا رافديشكل عتبار أن االستثمار وبا
 على: 2018

  االستفادة من وضوح الرؤية على المستوى واالحاطة بالمستثمرين وضمان  المشاريع الخاصةمزيد دعم
 .االستراتيجي والتوجهات االقتصادية العامة والقطاعية

  وتدقيق عدد من المشاريع  برنامج ارادي لتفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاصاعتماد
 .2018القابلة لالنجاز في مختل  القطاعات على أن يتم الشروع في إنجازها بداية من سنة 

 ترجمة على أرض الواقع أكثر ما يمكن من تعهدات مختل  الشركاء والممولين المنبثقة عن العمل على ال
 وطني.لخلق ديناميكية جديدة لالقتصاد ال 2020االستثمار تونس  مؤتمر

 والتي سيكون لها تأثيرات إيجابية على تحسين البنية  تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ذات الصبغة الوطنية
لمناطق الداخلية لتكون جاذبة لالستثمار الوطني واألجنبي على حد سواء بهدف مزيد في ا التحتية خاصة

 خلق مواطن شغل في هذه المناطق.



 

21 

لدفع االستثمارات الجملية خاصة فعال وقاطرة أساسية دور هام و  2018 وسيكون لالستثمار الخاص خالل سنة
 في ظل تقلص هامش تحرك الدولة في مجال االستثمارات العمومية.

 تطور االستثمار

 

 التحكم في االستهالك...تخفيف الضغوط على التوازنات المالية 

مسجلة خالل سنة  2.9%مقابل  2018سنة  2.6%بنسبة لخاص ستهالك ااالترتكز التقديرات على ارتفاع 
مستوى تطور األسعار عند يأخذ بعين االعتبار و الناتج المحلي اإلجمالي  نمو نسبةوهو نسق دون  2017

 11.8%لتبلغ الوطني من الدخل الوطني المتاح وسيمكن هذا التطور من تحسين نسبة االدخار االستهالك. 
الوطني اإلدخار شارة الى أهمية تكات  الجهود لمزيد تعبئة وتجدر اإل. 2017سنة  10.9%مقابل  2018سنة 

دعم اإلدخار المؤسساتي بالعالقة مع إصالح منظومة التغطية االجتماعية وتطوير أداء  خاصة من خالل
  .تنويع منتجات اإلدخاركذلك قطاع التأمين و 

لتشجيع على لترشيد االستهالك وا التحسيسأما على مستوى االستهالك، فستتركز الجهود على تكثي  عمليات 
 الوطنية.استهالك المنتجات 

التقليص من بهدف االستهالك العمومي عبر مزيد التحكم في كتلة األجور سيتم العمل على التحكم في كما 
 وتوفير هامش تدّخل إضافي بعنوان الميزانية. عجز المالية العمومية

معادلة بين ضمان تطور معتدل لالستهالك الجملي كمصدر تحقيق الكمن أهمية المجهودات المطلوبة في وت
 للنمو من جهة والمحافظة على توازن المدفوعات الخارجية ومعدل األسعار من جهة أخرى.
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 تحسين وضعية الميزان التجاري ...أولوية مطلقة 

ج في عدد من استرجاع ديناميكية اإلنتا إلى 2018 تستند التقديرات في مجال المبادالت مع الخارج لسنة
القطاعات التي شهدت تراجعا في الفترة الماضية خاصة قطاعات الفسفاط والمناجم والسياحة وكذلك قطاع 

من قبل األسواق التقليدية إضافة الى الموجه لتونس  الفالحة والصيد البحري فضال عن توقع تحسن الطلب
 . وغيرها من األسواق الواعدة فريقيةالاسواق األباستهداف السعي الى مزيد تنويع الوجهات التصديرية 

 2018سنة  %8.0و %9.5وتفترض التقديرات نمو صادرات وواردات السلع والخدمات على التوالي بنسبة 
  .2017سنة  %12.2و %13.0على التوالي األسعار الجارية مقابل ب

 مزيد دعم الصادرات...تدعيم األسواق التقليدية واستهداف أسواق جديدة 

اعتبارا لتواصل االنتعاشة المسجلة في بعض  على تحسن نسق الصادرات 2018لسنة النمو يرتكز منوال 
 %4.6مقابل  %5.1)لطلب الخارجي الموجه الى تونس القطاعات منذ منتص  السنة وأيضا التحسن المنتظر ل

هذا باإلضافة الى مجمل اإلجراءات والسياسات الرامية الى مزيد دعم التصدير وخاصة التقدم في  (.2017سنة 
الى جانب الجهود المبذولة لتدعيم  اللوجستية للتصديروتأثيره على البنية  البرنامج الثالث لتنمية الصادراتتنفيذ 

وبلدان  فريقيا وأمريكا الشماليةإى غرار نفاذ المنتوجات الوطنية الى الفضاءات الجغرافية غير التقليدية عل
. كما ستشهد السنة القادمة أيضا مواصة الجهود في مجال توفير اآلليات المالية والفنية جنوب وشرق آسيا

 الالزمة لدعم تنافسية الشركات المصدرة ومساندة المصدرين. 

 2017سنة  %13.9مقابل الجارية باألسعار  9.7%بنسبة السلع صادرات ومن هذا المنطلق، ينتظر أن تتطور 
 وذلك على أساس: 

  منتظرة سنة  12.3%مقابل  10.1%بنسبة  2018تطور صادرات الفالحة والصناعات الغذائية خالل سنة
 25%ويعزى هذا النمو المنتظر باألساس الى تحسن مبيعات قطاع الفالحة والصيد البحري بنسبة  2017

مليون طن إلى جانب مزيد أكثر من  بالعالقة مع االرتفاع المقدر إلنتاج زيت الزيتون حيث ينتظر انتاج
تنويع المواد المصدرة وخاصة منها البيولوجية ذات القدرة التنافسية. كما يعتمد النمو المنتظر لصادرات 

 يولوجية والصيد البحري.هذا القطاع على مزيد دعم انتاج القوارص فضال عن تطوير الزراعات الب

  يجاد حلول 12% ارتفاع صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة بالعالقة مع تحسن األوضاع األمنية وا 
سواق التقليدية وكسب ألللمشاكل االجتماعية بالحوض المنجمي والمجمع الكيميائي وخاصة استرجاع ا

تسويقها يتسنى لفسفاطية المنتجة التي لم أسواق جديدة للتصرف في المخزونات المتراكمة من المواد ا
 بالخارج.

 بالعالقة  %10.3و %7.1ة تطور مبيعات النسيج والمالبس والمواد الميكانيكية والكهربائية على التوالي بنسب
 .عالوة على تحسن الطلب الخارجي مع تحسن االنتاج على المستوى المحلي لهذين القطاعين
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بنسبة للعائدات السياحية التي ستتطور التقديرات تواصل التحسن الهام  فتفترض ،أما على مستوى الخدمات
لقطاع. وتستند هذه التقديرات الى التقدم في مجال تنويع المنتوج السياحي عالوة ا انتعاشةبعالقة مع  10.2%

لتدعيم موقع تونس باألسواق التقليدية وكسب أسواق جديدة فضال على تشجيع  التسويقي على مواصلة الجهد
 السياحة العربية. 

 الصادرات باألسعار الجارية )م د(

 2017 2018 
 %))الزيادة 
2017/2018 

 10.1 3812.4 3462.2 الفالحة والصناعات الغذائية

 12.0 1477.6 1319.3 الفسفاط والكيمياء

 17.9 2144.9 1819.4 الطاقة 

 7.1 7929.3 7402.8 النسيج والمالبس والجلد

 10.3 17154.8 15559.9 المواد الميكانيكية والكهربائية

 10.2 3110.3 2822.4 السياحة

 7.3 2361.6 2201.5 النقل 

 7.3 3891.1 3626.0 معملية أخرى  صادرات

 9.5 45067.0 41163.4 المجموع

...مواكبة متطلبات جهاز اإلنتاج والمجهود االستثماري مقابل التحكم في الواردات غير وارداتالترشيد 
 المنتجة 

منتجة مع الحفاظ على النسق التصاعدي لواردات العلى ترشيد الواردات غير  2018النمو لسنة يرتكز منوال 
مراجعة ت التي تم تدقيقها ومن أهم اإلجراءا مواد التجهيز وكذلك واردات المواد األولية والنص  مصنعة.

الترفيع في تضمن وشروط  بوضع معايير قائمة على عقود االمتياز التجاري التي تنظم الواردات ال التشريعات
عالوة  تشريعات تلزم إنتاج نسبة من هذه المواد في تونسمع سن  المحليي نسيج الصناعالاجها في نسب اندم
 معرف جبائي تاجر أوباشتراط الحصول على بطاقة البيع من خالل النشريات المصورة  تنظيم نشاطعلى 

 من التجارة. والعمل على الحد من هذا النوع

على أساس تباطؤ  2017سنة  %13.2مقابل ارتفاع بنسبة  8.1%تطور واردات السلع بنسبة وتفترض التقديرات 
نمو واردات المواد الغذائية مع االرتفاع المتوقع إلنتاج الحبوب إضافة الى التحكم في تطور واردات المواد 

تواصل االرتفاع االيجابي لواردات مواد التجهيز والمواد األولية والنص  ينتظر أن ياالستهالكية. وفي المقابل 
 اإلنتاج. ر وحاجيات قطاعالمصنعة بالعالقة مع تطور نسق االستثما
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 وتعتمد التقديرات بالنسبة للواردات على:

  بما يواكب التطور المنتظر  2017منتظرة سنة  8.3% مقابل 13.0%تطور واردات مواد التجهيز بنسبة
بما يستجيب الى  9.4%لنسق االستثمارات. كما سترتفع واردات المواد االولية ونص  المصنعة بنسبة 

 النتاج.متطلبات جهاز ا

  استنادا الى االنطالق في برنامج ترشيد الواردات. 4.0%واردات المواد االستهالكية بنسبة نمو 

  على أساس ارتفاع االسعار  2017منتظرة سنة  14.0%مقابل  8.7%تطور واردات مواد الطاقة بنسبة
 إلنتاج الوطني. ل الطفي  رتفاعاال وكذلك 2016العالمية مقارنة باالنخفاض الهام الذي شهدته سنة 

 (د م)الواردات باألسعار الجارية 

 2017 2018 
 %))الزيادة 
2017/2018 

 13.0 11339.4 10037.7 مواد التجهيز

 9.4 16726.5 15284.5 مواد أولية ونص  مصنعة

 8.7 5386.5 4955.4 مواد نفطية

 3.5 4580.0 4425.2 مواد غذائية

 4.0 13065.4 12562.9 مواد استهالك غير غذائية

 8.1 51097.8 47265.6 واردات المواد مجموع

إّن بلوغ األهداف المرسومة بعنوان التصدير يبقى رهين تنفيذ مجمل السياسات والبرامج المتعلقة بدعم التصدير 
ويتمثل  وتفعيل الديبلوماسية االقتصادية فضال عن تنويع االتفاقيات التجارية خاصة مع تكتالت افريقية.

سنة  14.4%مقابل  من الناتج المحلي اإلجمالي %13.8التحكم في العجز التجاري في حدود الهدف في 
2017. 

 ...تحسن نسبي للوضعية المالية الخارجية المدفوعات الخارجية

وذلك من خالل التقليص في  2018المحافظة على التوازنات الخارجية من أوكد األولويات خالل سنة تعّد 
 . 2017 منتظرة سنة %9.0 مقابل 8.2% العجز الجاري من الناتج الى نسبة

العجز الجاري ومتطلبات تسديد أصل الدين وضرورة المحافظة على مستوى من  مستوى هذا الوباعتبار 
د مقابل  م 14129.5تقدر حاجيات التمويل الخارجي بنحو يوما من التوريد،  110يعادل مدخرات من العملة 

 .2017د لسنة  م 14914.0
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بعنوان د  م 104 10ود في شكل استثمارات خارجية  م 3351 ويستوجب توفير هذه الحاجيات تعبئة ما يناهز
الهبات. ويتطلب ذلك تكثي  الجهود  موارد متوسطة وطويلة المدى فضال عن الترفيع في حجم قروض خارجية

 . حرص على ضمان استدامة مؤشرات الدين الخارجيلتعبئة موارد التمويل الخارجي بشروط ميسرة مع ال

وضعية المدفوعات الخارجية المتابعة الدائمة لتطور العجز الجاري ومستوى المدخرات من العملة وتتطلب 
 بهدف اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة إذا ما تم تجاوز األسقف المستهدفة.

 التحكم النسبي في تطور األسعار

مقابل  2018سنة  5.8%د معدل لقادمة على التحكم في مستوى التضخم في حدو السنة استرتكز الجهود خالل 
. ويفسر هذا المستوى بالخصوص بالزيادة المرتقبة في أسعار عدد من المواد المؤطرة 2017منتظرة سنة  %5.2

وقات. وبهدف مراعاة القدرة وكذلك مراجعة نسب األداء عالوة على مفعول التعديل اآللي ألسعار المحر 
 .التعديالت والزياداتالشرائية للمواطن سيتم العمل على احكام برمجة هذه 

تنفيذ مجمل اإلجراءات الرامية الى التحكم في مسالك التوزيع على سيتواصل العمل خالل السنة القادمة هذا و 
انتظامية التزويد ووفرة العرض. هذا  ليص من التهريب والتجارة الموازية عالوة على السهر على ضمانوالتق

 الى جانب تشديد السياسة النقدية لمجابهة الضغوط التضخمية. 

في بلوغ مرحلة متقدمة في مسار اإلصالحات الهيكلية  2018سنة منوال النمو ل هذا وتكمن خصوصية
ستشمل باألساس وخاصة تلك الرامية الى تحسين توازن المالية وضمان استدامة ميزانية الدولة والتي 

المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم والتحويالت االجتماعية. كما تكمن الخصوصية أيضا في إضفاء مزيد 
من النجاعة على السياسات والبرامج العمومية وتحسين الخدمات العمومية. ويشّكل تحسين التصنيف 

 ترة القادمة.السيادي لتونس والرفع من تنافسية االقتصاد الوطني من أولويات الف
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 2018تطور أهم المؤشرات االقتصادية لسنة 

 2018 2017 2016 2015 2014 باألسعار القارة( %)

 3.0 2.2 1.0 1.1 2.3 نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 2.7 2.2 2.0 0.0 2.1 الناتج ما عدا الفالحة

 2.6 2.9 3.3 3.2 4.1 تطور االستهالك الخاص

 5.8 5.2 3.7 4.9 4.9 تطور مؤشر األسعار 

 9.5 13.0 5.8 6.6- 2.9 1والخدمات السلع صادرات 

 8.0 12.2 5.8 4.6- 6.5 1والخدمات السلع  واردات

 13.0 6.7 5.5 2.4 0.2-  1تطور االستثمار

 20.1 19.4 19.6 19.9 20.3 نسبة االستثمار من الناتج

 351 3 530 2 189 2 403 2 991 1 د( االستثمار الخارجي المباشر والمساهمات )م

 11.8 10.9 10.6 11.2 14.2 من الدخل 2نسبة االدخار

 8.2 9.0 8.8 8.9 9.1 العجز الجاري من الناتج 

 41.6 41.6 39.7 40.1 45.0 نسبة الصادرات من الناتج 

 51.9 52.6 50.5 51.0 56.0 نسبة الواردات من الناتج

      باألسعار الجارية 1

 بالمقارنة مع الدخل القومي المتاح 2
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  الثالثاب ـالب

 تمويل االقتصاد

في مجال تمويل االقتصاد الى تأمين استدامة التوازنات المالية على المدى  2018تهدف الخطة المرسومة لسنة 
المتوسط من خالل اعتماد السياسات واإلصالحات المالئمة للحّد من مستويات العجز المسجل بميزانية الدولة 

من توجيه وميزان الدفوعات الخارجية والتحكم في مستوى التضخم من جهة ومواصلة دعم القطاع المالي بما يؤ 
 الموارد المتاحة نحو االستثمارات المنتجة من جهة أخرى. 

 المرتقبةاالدخار الوطني مقارنة بالحاجيات  ويفترض هذا التوجه بالخصوص العمل على تعزيز حصة
وكذلك تكثي  الجهد من أجل تجسيم اإلصالح الهيكلي للمالية العمومية عبر مزيد التحكم لالستثمار الجملي 

األجور وتصويب التحويالت االجتماعية واستغالل مختل  الفرص المتاحة لتعبئة الموارد الخارجية في نفقات 
الضرورية بأفضل الشروط مع اعتماد سياسة نشيطة للتصرف في الدين العمومي في اتجاه التخفيض في نسق 

 تطوره وتخفي  الضغوط على االحتياطي من العملة األجنبية.

 المالية العمومية 

باألساس إلى استعادة التحكم في توازن المالية العمومية  2018التقديرات المرسومة لميزانية الدولة بعنوان  تهدف
 2018سنة  اإلجمالي المحليمن الناتج  %5أقل من إلى العجز الصافي وذلك بالعمل على التقليص من نسبة 

تعبئة وتعزيز ال سيما كتلة األجور ترشيد نفقات الميزانية . وستتركز الجهود على 2017منتظرة لسنة  %6.1مقابل 
  .فضال عن مواصلة تعبئة موارد التمويل المالئمة للدولةالذاتية  المداخيل

مواصلة من خالل اتخاذ إجراءات ظرفية و للدولة  المداخيل الجبائيةاحكام تعبئة ويتطلب هذا المجهود 
منظومة األداءات لترتفع تدعيم مردود بما يمكن من  2018سنة قانون المالية ل إطاراإلصالح الجبائي في 

ومن المتوقع أن تنموا المداخيل . 2017منتظرة لسنة  %21.8مقابل  %22بذلك نسبة الضغط الجبائي الى حدود 
ستتأتى أساسا من األداءات غير المباشرة بالعالقة  د م 23484لتيبلغ  %10.5بنسبة  2018الجبائية خالل سنة 

خاصة مع اإلجراءات المقترحة في قانون المالية في مجال األداء على القيمة المضافة. ويتوقع في المقابل 
تراجع نسق تطور األداءات المباشرة بالعالقة مع مواصلة العمل باالعتماد الجبائي ومردود المساهمة الظرفية 

 (.د م 740)تعبئة مبلغ بقيمة  2017المسجلة في سنة  االستثنائية
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 (د م) الدولة ميزانية تطور

 (%) نسبة التطور ()ق م 2018 )محين( 2017 
 10.5 23484 21250 الجبائية المداخيل

  22.0 21.8 (%) الجبائي الضغط نسبة

 1.9 2931 2875 الجبائية غير المداخيل

 9.5 26415 24125 الموارد الذاتية

 8.7- 9436 10330 موارد االقتراض والخزينة

 4.1 35851 34455 جملة الموارد

 2.8 22136 21540  نفقات التصرف

 0.8 5743 5700 نفقات التنمية

 12.4 7972 7090 خدمة الدين

   125 قروض وتسبقات الخزينة

    

 4.1 35851 34455 جملة النفقات

العجــــــز الصــــــافي دون المصــــــادرة 
 14.4- 5116 5977 والهبات والتخصيص

  4.9 6.1 النسبة من الناتج

وذلك  د م 22136لتبلغ ترشيد نفقات التصرف سيتوجه العمل على في النفقات العمومية  وفيما يتعلق بالتحكم
محينة لسنة  %14.7من الناتج مقابل  %13.8والتخفيض فيها الى على كتلة األجور أوال الضغط  من خالل

االنتدابات  من خالل إحكام توزيع الموظفين على مختل  المصالح اإلدارية مع حصرخاصة وذلك  2017
ثانيا سيتم العمل و  .والتقاعد االختياري  رتنفيذ برنامج اإلحالة على التقاعد المبكو  الحاجيات المتأكدةالجديدة في 
مختل  البرامج فضال عن تأمين مواكبة نفقات الدعم لألولويات لنفقات التسيير  نمو نسقالتحكم في على مزيد 

 .من جهة أخرى  وضغوطات المالية العموميةمن جهة الوطنية ومقتضيات العدالة االجتماعية 

والتي تّم ضبطها على أساس برنامج  د م 5743 بقيمة التنمية رصد إعتمادات 2018وتضمنت ميزانية سنة 
لمشاريع الستكمال إنجاز امع إعطاء األولوية  2020-2016 التنميةالمرسمة بمخطط  العمومية االستثمارات

انجاز حسب األوليات الوطنية. كما تّمت برمجة الشروع في  وتغطية الحاجيات الجديدةوالبرامج المتواصلة 
  .د م 500بقيمة تناهز  في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعاماالستثمارية  المشاريع عدد من

 االنتاجتنمية  برامجمختل  القطاعات والمجاالت على غرار  2018وتخص المشاريع التنموية المبرمجة لسنة 
ة تعصير البنيكذلك صرف في النفايات و التالبيئة و  مجاالتو البلدية برامج والوتعبئة الموارد المائية الفالحي 

وسائل فضال عن تطوير والسكن االجتماعي والتهئية الترابية والمسالك الريفية والجسور األساسية للطرقات 
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نجاز  وتحديثالنقل العمومي  الخدمات العمومية في دفع و  تكنولوجيات االتصالبرامج و عية االصن المناطقوا 
 .بالجهات مجاالت الصحة والتعليم والتكوين والثقافة والرياضة وتحسين ظروف العيش وخلق موارد الرزق 

تعميم  2018وفي إطار مواصلة إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب األهداف ينتظر خالل سنة 
المنظومة على كافة الوزارات وبداية تطبيقها بصفة فعلية مباشرة إثر المصادقة على مشروع القانون األساسي 

وتعبئة الموارد لتوجيهها نحو  للميزانية من قبل مجلس نواب الشعب مما يسمح بمزيد ترشيد النفقات العمومية
 الشفافية والمساءلة والمردودية. أولويات المهمات والبرامج العمومية ودعم قواعد

مقارنة  %12.4ما يمثل زيادة بنسبة  2018سنة  د م 7972أما نفقات خدمة الدين فيتوقع أن ترتفع الى حدود 
تطور سعر انعكاس و العمومي تسديد فائدة الدين أقساط مرده باألساس التطور الهام المتوقع في  2017بسنة 

 أهم العمالت األجنبية. بالمقارنة معصرف الدينار 

منها  د م 9436بقيمة  العمومي االقتراضموارد عبر اللجوء إلى  2018لسنة ميزانية الدولة وستتم تغطية عجز 
وقروض موظفة مباشرة لتمويل في شكل دعم مباشر للميزانية موارد تمويل خارجية متأتية من  د م 7236

تنويع وسيتم الحرص عند تعبئة هذه القروض على  قروض من السوق المالية العالمية.تعبئة المشاريع و 
والدولية  المؤسسات المالية اإلقليمية لدىالميسرة  ذات الشروط المواردمن  واالستفادةمصادر تمويل الميزانية 

 الناتج من %71.4 حواليالتداين العمومي الى  نسبة سترتفع ألساس. وعلى هذا اإطار التعاون الثنائي وفي
  .2017منتظرة لسنة  %69.6 مقابل 2018سنة 

 توازن الجهاز النقدي والمالي

تطور حاجيات ز الجهاز المالي خالل الفترة المنقضية بتواصل الضغوطات على السيولة المصرفية جّراء تميّ 
. وقد أدى الشح الكبير المسجل في السيولة الى ارتفاع المتداولالنقد اليدوي تمويل األعوان االقتصاديين وزيادة 

غير معهود في تدخل البنك المركزي إلعادة تمويل الجهاز المصرفي وهي وضعية تستدعي المعالجة بغرض 
 الحّد من المخاطر المحتملة.

 هانموّ  سقن في تسارعا ،2017 سنة من الفترة المنقضية خالل ،(3نالنقدية ) الكتلةوفي هذا اإلطار عرفت 
 لمستحقاتا وتراجع لالقتصاد المساعدات نمو نسق ارتفاعرده باألساس م الفارطة الّسنة من الفترة بنفس مقارنة
 الّدولة على الصافية المستحقات عرفت حين في 2016دون النسق المسجل في سنة  الخارج على الّصافية
النقدية  األوراق قائم نموّ  نسق لتسارع المتباين األثرتلة النقدية الك ارتفاع ويعكس تطورها. نسق في تراجعا

 .النقدشبه  موارد نمو نسبة وتراجع البنوك لدى الطلب تحت اإليداعات وتقدم التداول في والمسكوكات

السيما استقرار األسعار هدفها الرئيسي المحافظة على اتباع سياسة نقدية حذرة  2018سيتواصل خالل سنة و 
مع األخذ بعين  2017في ضوء االرتفاع المسجل في المؤشر العام لألسعار خالل الفترة األخيرة من سنة 
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الستثمار ومزيد دفع ا الفترة القادمةاالقتصادي خالل  لنموّ استعادة متطلبات توفير اإلطار المناسب الاالعتبار 
 .االجتماعي ررااالستق مساردعم و والتقليص من البطالة  شرط أساسي لخلق مواطن الشغلباعتباره 

لتعديل السيولة المصرفية للمساهمة في تحقيق االستقرار  التهالبنك المركزي تدخوفي هذا اإلطار سيواصل 
في وضعية  غير أن التقليص من الضغط على السيولة يتطلب بالتوازي تكثي  الجهود للتحكمالمالي 

عجز الميزانية بما كذلك التخفيض التدريجي في و  والتقليص وجوبا في العجز الجاري  المدفوعات الخارجية
إدماج كل التعامالت المالية . كما يقتضي ذلك القروض المتاحة لتمويل استثمارات المؤسسات حصةيدعم 

ة التهريب والحد من ظاهرة القطاع غير مكافحة التجارة الموازية ومحاربة ظاهر ضمن القطاع المالي وذلك ب
 المنظم.

( 3على أساس تطور الكتلة النقدية )ن 2018ن الجهاز المالي لسنة ز ومن هذا المنطلق، ضبطت تقديرات توا
. ويتضمن هذا 2018وفق نسق يقارب نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية المقّدر لسنة  %8.7بنسبة 

   مكونات الكتلة النقدية بالعالقة مع توقع تحسن نسبّي في تعبئة موارد االدخار.النسق تحسنا في مختل

االعتبار الحركية المتوقعة في وهو نسق يأخذ  %9.8نسبة وفي المقابل ينتظر أن تنمو المساعدات لالقتصاد ب
الخارج القروض الموجهة لالستهالك. وبالتوازي سيعرف صافي المستحقات على  ونسقلالستثمار الخاص 
للحجم المقدر ( وذلك بالنظر %103.9) 2017وان كان دون النسق المتوقع لسنة  %47زيادة هاّمة بنسبة 

 .األجنبية من العملةاالحتياطات ودعم جية التي سيتم تعبئتها لتغطية حاجيات التمويل ر للموارد الخا

منتظرة سنة  %7.7مقابل  %4.4أما فيما يتعلق بالمستحقات الصافية على الدولة فستعرف تطورا معتدال بنسبة 
في عجز ميزانية الدولة والدين العمومي الهدف المرسوم للتحكم النسبي ويأخذ هذا النسق في االعتبار  2017
 .2018سنة ل قانون الماليةبعنوان 

 االدخار

 الجملياالستهالك المعتدلة في  والزيادة 2018سنة ل المتوقعاإلجمالي لناتج المحلي ا نموّ نسق وبناء على 
من سنة الى االدخار الداخلي تحسنا  ، ينتظر أن يعرفترشيد االستهالك العمومي نحو التوجهبالعالقة مع 

ما يمثل  د م 12825سيلغ حجم االدخار الوطني  الخارجمن  المتأتيةصافي المداخيل  تطور أخرى. وباعتبار
هذا ورغم هذا التحسن فإن  .2017سنة  ىمنتظرة في موفّ  %10.9من الدخل الوطني المتاح مقابل  11.8%
نتظر أن يعرف نقلة نوعية في أدائه في الذي يالستثمار ل الحجم الجمليدون يبقى االدخار الوطني  مستوى 
 .2018سنة 

تكثي  الجهود لتعبئة موارد االدخار طويل  2018وللترفيع في حجم االدخار المالي، يفترض منوال النمو لسنة 
والقاضي بإقرار امتيازات جبائية جديدة  2018اإلجراءات المدرجة صلب قانون المالية لسنة  مع المدى بالعالقة
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في ضوء  االدخار المؤسساتي ى جانب تحسينلحسابات االدخار في االستثمار والتأمين على الحياة، هذا ال
منظومة التقاعد والحيطة االجتماعية ومراجعة تنظيم السوق المالية للمالية العمومية و  اإلصالح الشامل المرتقب

 المصرفي. المالية للقطاع القدرات التحسن المتواصل فيو ومجلة التأمين 





 

 

 نيالثاالجزء  
 نحو تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية
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 البـاب األول

  البنية األساسيةتطوير السياسات القطاعية وتعصير 

 السياسات االقتصادية

 الفالحة والصيد البحري 

األمطار المسجلة قريبة من المعدالت معدالت ظروفا مناخية عادية حيث كانت  2017-2016شهد موسم 
يقّدر منطقتي الشمال الغربي والوسط الغربي سجلتا نقصا  للبالد، غير أنّ بأغلب الجهات الطبيعية العادية 

ر هذا النقص على مستوى واردات السدود . وقد أثّ السنوي على التوالي مقارنة مع المعدل العادي  %9و %26 بـ
 .3ون مملي 1954مقارنة بالمعدل العادي للفترة المقدر بـ  %42أي بنسبة ، 3مليون م 822التي بلغت حوالي 

نسبة نمو باألسعار القارة للسنة الفارطة  2017قد سجل قطاع الفالحة والصيد البحري خالل سنة فوبالتالي، 
 على باألساس النمو هذا ويرتكز .2016إنجازها خالل سنة  تمّ  %8.1مقابل نسبة نمو سلبية بـ  %2.3قدرت بـ 

 العناصر التالية:

  ،(2016انتاج سنة  مقارنة مع %24تطورا بنسبة  مثلي مامليون قنطار من الحبوب ) 16إنتاج حوالي  -
  ،(2016أل  طن في سنة  700أل  طن من زيتون الزيت )مقابل  500إنتاج  -
مقارنة مع إنتاج سنة  %47بـ  تقدر تطورالنسبة )أل  طن  560 يقدر بـ من القوارص اسيقي مستوى إنتاج  -

2016،) 

  ،(2016 سنة أل  طن خالل 522 حوالي أل  طن من اللحوم )مقابل 528 حوالي إنتاج -
 %1.5أي بتطور بنسبة  ةيالمائ اءياألح ةيالبحري وترب ديأل  طن من منتجات الص 132إنتاج حوالي  -

 ،2016مقارنة مع سنة 
 .2016د خالل سنة  م 1250د مقابل  م 1400نجاز مبلغ من االستثمارات يناهز إ -

دف ته التيالمخطط و ب المدرجةفينتظر أن تشهد مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع ، 2018أما فيما يتعلق بسنة 
كسابه قيمة مضافة وقدرة تنافسية عالية اأساس  . الى النهوض بأداء القطاع وا 

ضمان لتطوير أداء األراضي الدولية الفالحية مواصلة المجهودات بهدف  2018خالل سنة  ينتظر وبناء عليه،
الرتقاء بمردودية لأداء ديوان األراضي الدولية النهوض ب وخاصة من خاللحسن استغاللها وتطويرها 
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معالجة األوضاع العقارية ومقاومة كما سيتواصل خالل نفس السنة العمل على  المركبات الفالحية التابعة له.
قيق ديمومة الرصيد العقاري والمحافظة على وحدة المستغالت الفالحية من تشتت الملكية وذلك بهدف تح

تأهيل المستغالت الفالحية من خالل مرافقة هذه المستغالت في إطار برنامج هذا فضال عن مواصلة  تجزئة.ال
هيكل مهني  300 باإلضافة الىأل  مستغلة فالحية بصفة فردية أو جماعية  20تأهيل سيشمل حوالي 

 ت تعاونية ومجامع التنمية الفالحية(.)شركا

تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص في نسبة ضياع  مواصلة برنامج 2018كما ستشهد سنة 
 أل  هك من المناطق السقوية.  16تهيئة أكثر من عبر  المياه

ريع بمواني سيدي يوس  إنجاز عدد من المشاستتواصل أشغال  ،دعم البنية األساسية المينائية وفي مجال
االنطالق في إنجاز تهيئة وحماية مينائي المهدية وقلعة باإلضافة الى وسيدي منصور وقابس وقليبية وطبلبة 

 .األندلس

 المضافة للقطاع الفالحي نسبة نموّ  مةيأن تسجل الق 2018خالل سنة  فينتظر، المستوى الكميأما على 
 توقعات االنتاج التالية: على باألساس وذلك استنادا ،باألسعار القارة %5.5ـب

نسبة ) مليون قنطار خالل الموسم الحالي 16مليون قنطار من الحبوب مقابل حوالي  19إنتاج حوالي  -
 ،(%18.6التطور المنتظرة تقدر بـ

 ،أل  طن في الموسم الحالي 500طن من زيتون الزيت مقابل  مليون  إنتاج -
 ،2017 سنة أل  طن خالل 260أل  طن من التمور مقابل  265إنتاج  -
 ،(2017 سنة أل  طن خالل 528 حوالي أل  طن من اللحوم )مقابل 535 حوالي إنتاج -
سنة أل  طن خالل  132مقابل  ةيالمائ اءياألح ةيالبحري وترب ديمنتجات الصمن  أل  طن 135إنتاج  -

2017. 

د  م 1400د مقابل  م 1550يناهز  بما وبناءا على ذلك، من المنتظر أن تتطور اإلستثمارات في المجال
بالنسبة للمشاريع الخاصة الجديد  قانون االستثمارب التشجيعات المضمنةوذلك بفضل  2017متوقعة خالل سنة 

 بالنسبة للمشاريع العمومية. 2020-2016ومواصلة تجسيم البرامج والمشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية 

 الصناعات المعملية

بالمخطط  محاور االستراتيجية الصناعية المدرجة ضمن تنفيذ 2018وتوقعات سنة  2017ة إنجازات سن تنصهر
 : والتي ترتكز على 2016-2020
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 دفع القدرة التنافسية للمؤسسة 

وتطويره من خالل إعداد برامج  بالبالد على المحافظة على النسيج المتواجد 2017ارتكزت الجهود خالل سنة 
 انجاز البرامج الحالية والمتمثلة خاصة في:التقدم في مزيد جديدة و 

مل   118المصادقة على  2017أشهر األولى من سنة  الستةالذي سجل خالل برنامج التأهيل الصناعي  -
د ومنحة بقيمة  م 10220.2برنامج بكلفة جميلة تقدر بـ  5781ا لتبلغ جملة البرامج المصادق عليه

 علما وأّنه قد تّم خالل هذه السنة: استثمارات ال مادية %77منها  د م 1338.6

  وضع برنامج نموذجي لدعم وتطوير منظومة التأهيل الصناعي يهدف إلى مرافقة المؤسسـات
وتمكينهــا مــن االســتثمار خاصــة فــي مجــال التجديــد والتطــوير التكنولــوجي باعتبــار أهميتــه فــي 

 تعزيز القدرة التنافسية للنسيج الصناعي ببالدنا.
  برنــامج تأهيـــل الصــناعة تهـــدف إلــى نقـــل التجربــة والخبـــرة التونســية إلـــى وضــع خطــة لتـــدويل

هــذه البلــدان  الـدول العربيــة واإلفريقيــة عــن طريــق تجميــع الكفــاءات والخبــرات وتــوفير حاجيــات
 في مجال االستشارة والمرافقة وتكثي  التعاون معها.

 اإلداريــة والماليــة  إحــداث هيكــل خــاص بتطــوير منظومــة تأهيــل الصــناعة يتمتــع باالســتقاللية
يهدف إلى إضفاء المرونة والنجاعة الالزمة لبرنامج التأهيل بما يعـزز الشـراكة بـين القطـاعين 

 العام والخاص.

 2017أشهر األولى من سنة الستة الذي سجل خالل  برنامج االستثمارات التكنولوجية ذات األولوية -
وجملة منح  د م 565.8  باستثمارات تقدر بـ مل 9361مل  لتبلغ جملة المصادقات  429المصادقة على 

 .منهاد  م 94د تم صرف  م 194.1تبلغ 
التعاون التونسي  إطارفي  البرنامج الوطني للنهوض بالجودة واإلنتاجيةاستكمال المرحلة األولى من  -

خبير في مجال استعمال اآلليات اليابانية لتحسين الجودة واإلنتاجية  25الياباني عبر تكوين نواة من 
مؤسسة صناعية ناشطة في قطاعات الصناعات اإللكتروميكانيكية والنسيج والمالبس  18وتقديم اإلحاطة لـ

 والكيمياء والمؤسسات الجامعية.

الموارد التكنولوجية بكل  ي بناء مركز  عبر استكمال أشغالخاصة  تطوير البنية التحتية للجودةمواصلة  -
ذين سيمكنان لة في مجال النسيج( واليمن سوسة )إختصاص ميكاترونيك( والمنستير )إختصاص تكميل

باإلضافة إلى توفير ورشات صناعة النماذج لفائدة مؤسسات القطاعات المعنية من الترفيع في عدد 
 مخابر جديدة، 3دة مخابر التحاليل والتجارب الموضوعة على ذمة هذه األخيرة بزيا

هيئة  135عدد الهيئات المعتمدة )مخابر وهيئات اإلشهاد بالمطابقة( على الصعيد الوطني لتبلغ  من الرفع -
 ،2016تم إعتمادها سنة  128مقابل 

مواصفة  17670قرابة  2017التي بلغ عددها إلى موفى شهر أوت  إصدار المواصفات التونسيةمواصلة  -
مطابقة للمواصفات العالمية أو األوروبية بكل من قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية والصناعات 
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الكيميائية والصناعات الغذائية وصناعة مواد البناء والخزف والبلور وصناعة تكنولوجيات المعلومات 
اعتماد مجموعة من مواصلة  2018وصناعة الصحة والسالمة والبيئة والمترولوجيا. وسيتم خالل سنة 

 .2018في آفاق سنة مواصفة معتمدة  18250وذلك باستهداف  المواصفات تغطي قطاعات ذات أولوية
تنص على  أفريقيااتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لالعتماد ومنظومة االعتماد لدول غرب توقيع  -

 .ارجية مع دول غرب أفريقيتعزيز تبادل الخبرات في مجال االعتماد والنفاذ لألسواق الخا
نات البرنامج الجديد للدعم التونسي األوروبي لقطاع الصناعة والذي سيواصل تحديد عناصر ومكوّ  -

"، حيث يهدف البرنامج الجديد إلى مزيد دعم PCAMالمجهودات المبذولة في إطار البرنامج السابق "
وا عادة هيكلة نشاط بعض هياكل الدعم الصناعي القدرة التنافسية للمؤسسات وتعزيز البنية التحتية للجودة 
 .2019بداية سنة  – 2018حيث من المتوقع أن يشهد إنطالقته الفعلية مع موفى سنة 

 .ضبط إستراتيجية لتطوير وا عادة هيكلة نشاط المراكز الفنية وبرنامج عمل لتطوير آدائها -
مؤسسة صناعية في مرحلة اإلحداث وما يقارب  300تقديم اإلحاطة والدعم الفني والمالي لما يقارب عن  -

 13على مستوى  مؤسسة في مرحلة ما بعد اإلحداث وذلك في إطار التعاون التونسي األلماني 30عن 
 والية داخلية.

" لمواكبة المؤسسات في مرحلة ما بعد اإلحداث على مستوى جهتي Conceptالشروع في بلورة تصور " -
عنى بمواكبة منظومة وطنية ت   في إطارعلى باقي واليات الجمهورية  ه الحقاسحبو صفاقس والقيروان 

 المؤسسات خالل الثالث السنوات األولى من إحداثها. 

إعداد  2017إلى غاية شهر أوت  مواصلة العمل على تنفيذ برنامج إعداد التراتيب الفنية القطاعية حيث تمّ  -
الكيمياء والسالمة والنسيج ومواد البناء والصناعات  :قطاعات صناعية وهي 7 تخّص  اترتيبي انّص  55

 تراتيبمنها بالرائد الرسمي والباقي بصدد  5إصدار  الغذائية والصناعات اإللكترونية والميكانيكية، حيث تمّ 
 .اإلصدار بالرائد الرسمي

اكز الفنية ووكالة الشروع في تنفيذ برنامج إعداد وتحيين الدراسات اإلستراتيجية القطاعية، حيث شرعت المر  -
 2017دراسة إستراتيجية بعنوان سنة  15في إنجاز الصناعة النهوض بالصناعة بالتعاون مع مصالح وزارة 

 .2019دراسة مبرمجة في إطار البرنامج سال  الذكر والذي سيمتد إلى غاية سنة  42من ضمن 
مرحلة المصادقة عليه من  يشهد حاليا يالذ ،لي للنظام األساسي الخاص بالمراكز الفنيةبلورة المشروع األوّ  -

 الهياكل. هذه قبل مجالس إدارة 

برنامج المرور من االرتقاء بالمنتوج التونسي والرفع من قيمته في سلسلة اإلنتاج من خالل تواصل تنفيذ  -
 مؤسسة صناعية إضافية. 20باستهداف  المناولة إلى المشاركة في اإلنتاج والمنتوج النهائي

مشروعا لفائدة باعثي المشاريع  700قصد إنجاز  مراكز األعمالمحاضن المؤسسات و  مواصلة نشاط -
 .د م 40باستثمارات جملية تقدر بـ

( في القطاعات الواعدة على غرار قطاع Clustersمزيد دعم الشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركة ) -
 الصيدالنية.مكونات السيارات وقطاع مكونات الطائرات وقطاع الصناعات 

 .برنامج اإلفراق إحياء إعادة -
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من خالل إقرار  والجلود واألحذية العناية بمؤسسات قطاع النسيج والمالبسمزيد ب 2017سنة  تميزتكما 
 تمثلت في: إجراءات جديدة حزمة

 الصندوق  لدى ظرفية بصعوبات تمرّ  التي واألحذية والجلود والمالبس النسيج مؤسسات ديون  جدولة إعادة -
 التتبع إجراءات ورفع رمزية تسبقة مقابل إمهال، سنة مع سنوات 6 مدى على االجتماعي للضمان الوطني
 .جدولة إعادة بطلب تتقدم التي القطاع مؤسسات ضد

 لمساهمة الدولة تحمل من سنوات 10 بـ األولوية ذات الجهوية التنمية بمناطق المنتصبة المؤسسات تمتيع -
 .2011 جانفي قبل إحداثها تم التي للمؤسسات رجعي مفعول مع األعراف

 من وتمكينها إستثنائية بصفة األولوية ذات الجهوية التنمية بمناطق المنتصبة المؤسسات وضعية تسوية -
 .المطلوبة اإلستثمارات إنجاز إتمام شريطة لها، المخولة اإلستثمار منح

 مع سنوات، 5 مدى على واألحذية والجلود والمالبس النسيج قطاع لمؤسسات الجبائية الديون  هيكلة إعادة -
يقافو  إمهال سنة  .جدولة إعادة برنامج في المنخرطة المؤسسات حقّ  في التتبع إجراءات ا 

 المحدث التمويل بخط االنتفاع آجال في التمديد على ينّص  2018 لسنة المالية قانون  ضمن فصل إدراج -
 الجدولة إعادة قروض تمويل إلعادة والمخصصد  م 200 البالغ 2015 لسنة التكميلي المالية بقانون 
 والجلود والمالبس النسيج لقطاع منه حصة وتخصيص البنكية المؤسسات تمنحها التي التصرف وقروض
 الشركة ةذمّ  على منهد  م 10 مبلغ وتخصيص تدخله وآليات به االنتفاع شروط مراجعة مع واألحذية
 .القطاع في العاملة المؤسسات صادرات تمويل ضمان بهدف للضمان التونسية

 واألحذية والجلود والمالبس النسيج اختصاصات في المهني التكوين على اإلقبال على الشباب تحفيز مزيد -
 بمنحة المنتفعة االختصاصات قائمة ضمن( CAP منها خاصة) االختصاصات من المزيد إدراج عبر

 .المهني التكوين
دراج توسعته خالل من بالقصرين االختصاصات دمتعدّ  المهني التكوين مركز تدعيم -  اختصاصات وا 

 دفع ومزيد بالجهة المنتصبة القطاع مؤسسات حاجيات تلبية قصد والمالبس النسيج لصناعات جديدة
 .بها القطاع في االستثمار

 المهني التكوين على األداء على التسبقة تطبيق مجال بضبط المتعلق 2009 لسنة 292 عدد األمر تنقيح -
 في به، االنتفاع وشروط طرق و  السحب حقوق  تطبيق مجال وكذلك بها االنتفاع وشروط وطرق  ونسبتها
 .األساسي التكوين شرط حذف اتجاه

 بين الشراكة نطاق في( الجماعي السحب حقوق  آلية) التكوينية بالبرامج الخاص الشروط كراس مراجعة -
 عند والتركيز التكوين يوم كلفة تحديد بهدف المهنية والترقية المستمر للتكوين الوطني والمركز المهنة
 .الفنية الناحية من األحسن العرض على الفرز عملية

 موارد على سنوية حصة من واألحذية للجلود الفني والمركز للنسيج الفني المركز تمكين إمكانية دراسة -
 .الجماعي السحب آلية على تكوين بمهام للقيام المهنية والترقية المستمر للتكوين الوطني المركز
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 من وتمكينها إستثنائية بصفة األولوية ذات الجهوية التنمية بمناطق المنتصبة المؤسسات وضعية تسوية -
 .المطلوبة اإلستثمارات إنجاز إتمام شريطة لها، المخولة اإلستثمار منح

 ميزانية إلى والمالبس النسيج قطاع لفائدة د م 2.2 بقيمة الدولة ميزانية على إضافية اعتمادات تخصيص -
 االستثمار بفرص للتعري  ندوات بتنظيم 2019-2017 الفترة خالل للقيام والتجديد بالصناعة النهوض وكالة
 على لتحفيزهم القرار أصحاب أهم مع مباشرة ثنائية ولقاءات والمالبس للنسيج وطني وأسبوع المتاحة
 .التونسي المنتوج استهالك على للتشجيع إشهارية ومضات وا عداد بتونس االستثمار

 التابعة بالمنستير التكملة ومنطقة بالمنستير الجماعية التطهير محطة إنجاز في التسريع على العمل -
 ".الفجة -المنستير" التنموي  للقطب

 النسيج بقطاع خاصة بالصادرات النهوض مركز لميزانيةد  م 4.5 بقيمة إضافية إعتمادات تخصيص -
 .2019-2017 الفترة خالل والترويجي اإلشهاري  بالبرنامج للقيام والمالبس

 بالخارج الدولية الصفقات بعروض الخاصة المعلومات بتجميع" الفجة -المنستير" التنموي  القطب تكلي  -
دراجها  بأوروبا التونسية الدبلوماسية التمثيليات مع بالتنسيق للقطب االستراتيجية اليقظة وابةب بموقع وا 

 .المساندة هياكلو 
 بالمواني البنكية الفروع شبابيك فتح تأمين قصد البنوك مع التنسيق إلى التونسي المركزي  البنك دعوة -

 النهائية الفاتورة بعمليات القيام من المصدرة المؤسسات لتمكين ،األحدو  السبت أيام والبحرية الجوية
 .للتصدير

 النهوض بمركز والموجودة التونسية للديوانة التابعة «SOS Export» لخلية والبشرية المادية الموارد تدعيم -
 .للتصدير المعيقة العاجلة اإلشكاليات كل لحل بالصادرات

 األمريكية للسوق "( الدجينز" مالبس خاصة) التونسية واألحذية المالبس منتجات نفاذ تحسين على العمل -
 .لالمتيازات العام بالنظام تمتيعهاو 
 .الجزائرية السوق  إلى التونسية واألحذية المالبس منتجات نفاذ تحسين على العمل -
 .اإلمكان قدر المالبس من حاجياتهم لتلبية المحلية السوق  من التزود إلى العموميين المشترين دعوة -
 العامة اإلدارة) الصناعة بوزارة المعنية الفنية المصالح تشريك إلى والداخلية الوطني الدفاع وزارتي دعوة -

 في تونسية مؤسسات تشريك اشتراط إلى ودعوتها المالبس بشراءات الخاصة اللجان في( والمالبس للنسيج
 .محليا الصفقة بكامل القيام تعذر إذا الصفقة من %50 حدود في وذلك اإلنتاج عملية

 التسمية تحت االستغالل عقود إطار في بتونس المنتصبة األجنبية الماركات موردي مع لقاءات تنظيم -
 المحلي التصنيع على وتحفيزهم بالقطاع المتاحة االستثمار بفرص تعريفهم لمزيد" الفرانشيز" األصلية
 . تونسية مؤسسات قبل من مسداة بخدمات محليا التزود واشتراط مباشر غير أو مباشر باستثمار

 الجلدية والمصنوعات األحذية إتالف بند وتفعيل المستعملة المالبس توريد نشاط على الرقابة تكثي  -
 .تصديرها إعادة أو المستعملة
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 :2018كما سيتّم خالل سنة 

 النسيج والمالبس لقطاع القيمية للسلسلة التنافسية القدرة تدعيم مشروع من األولى المرحلة تنفيذ من االنتهاء -

COM-TEXHA  نجاز دراسة إستراتيجية للنهوض بالقطاع خالل المرحلة الثانية التي ستنطلق مع بداية وا 
 .2018سنة 

 .اصة بالمراكز الفنيةخاألساسية ال النظم علىالمصادقة  -
 .استكمال أشغال بناء مركز الموارد التكنولوجية ببنزرت -
إعداد عقود األهداف، ضبط وتنفيذ برنامج  تنفيذ البرنامج اإلستراتيجي إلعادة هيكلة نشاط المراكز الفنية: -

خاصة بهذه الهياكل، إرساء نظم الللتطهير اإلجتماعي لبعض المراكز، تحيين النصوص القانونية 
 ...المحاسبة التحليلية، إلخ

مواصلة أشغال برنامج إعداد التراتيب الفنية من خالل سحبه على بعض القطاعات األخرى واستكمال  -
ص خاصة منها المتعلقة باتفاقية االعتراف المتبادل مع اإلتحاد األوروبي المتعلقة إصدار باقي النصو 

 .بقطاعي الميكانيك ومواد البناء
مواصلة أشغال اإلعداد إلبرام إتفاقية اإلعتراف المتبادل مع اإلتحاد األوروبي خاصة من خالل إنجاز  -

د إنعكاسات هذه اإلتفاقية على ثالث دراسات لتقييم مدى تقدم األشغال في هذا الخصوص وتحدي
مع ستكمال األشغال والشروع في المفاوضات المؤسسات واإلقتصاد التونسي وضبط برنامج عمل ال

 الجانب األوروبي. 

د لفائدة قطاع النسيج والمالبس بميزانية وكالة النهوض  م 2.2تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة  -
بهدف التشجيع على االستثمار  2019-2017عمل خالل الفترة وانجاز برنامج  بالصناعة والتجديد إلعداد

 :التونسي والمتمثل فيفي هذه القطاعات ودعم استهالك المنتوج 

 لتحفيـــزهم علــــى  والماركــــات العالميـــة تنظـــيم لقـــاءات ثنائيــــة مباشـــرة مـــع أهــــم أصـــحاب القـــرار
 .بتونساالستثمار 

 ومضات إشهارية إعداد. 
  والمالبس والجلود واألحذيةتنظيم أسبوع وطني للنسيج. 

ستراتيجية الصناعة  قطاعيةالستراتيجية االدراسات ال إعداد مواصلة - بإشراف المراكز الفنية القطاعية وا 
 .2030آفاق سنة  فيالتونسية 

 دفع التجديد والتطوير التكنولوجي

العناية بالبحث والتطوير بالمؤسسات الصناعية للنهوض بالقيمة المضافة التكنولوجية  مزيد 2017شهدت سنة 
 والتمركز باألسواق الواعدة من خالل:
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المتعلقة بإنجاز الدراسات الالزمة لتطوير  PIRDبرنامج منح االستثمار للبحوث التنموية تواصل  -
لتقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة وانجاز النماذج والتجارب ا

 البرنامج إلىواقتناء التجهيزات العلمية للمخابر الالزمة النجاز مشاريع البحوث التنموية. وقد سجل هذا 
 .مل  104على  المصادقة 2017 جوانموفى 

بس وصفاقس الفجة وبنزرت وسوسة وقفصة وقا -بكل من المنستير التكنولوجية باألقطاتواصل إنجاز  -
واستقطاب  انجاز مكونات هذه المنظومة 2018خالل سنة  تواصلوسيدي ثابت وبرج السدرية. وسي

 :2017علما وأّنه قد تّم إلى غاية موّفى أوت  ذات القيمة التكنولوجية العاليةالمشاريع المجددة 

 111 المحاضـــــن المنتصـــــبة باألقطـــــاببلـــــوغ العـــــدد الجملـــــي للمؤسســـــات الجديـــــدة المتكونـــــة ب 
 .منها لفائدة اإلطارات %90 موطن شغل 414 مكنت من إحداث ،مؤسسة

  المحاضـن المنتصـبة )خـارج مؤسسـة  79 باألقطـاببلوغ العدد الجملـي للمؤسسـات المسـتقطبة
 .موطن شغل 5470 مكنت من إحداث (باألقطاب

 عضــو مــن مؤسســات وهياكــل دعــم وطنيــة  590 أكثــر مــن شــبكات قطاعيــة تضــمّ  4 إحــداث
 .ودولية

 شــبكات شــراكة 6 إحــداث (Clusters)  ّفــي  عضــو مــن مؤسســات وهياكــل دعــم تــمّ  289 تضــم
مشروع تشاركي مكنـت مـن صـنع منتجـات مجـددة وذات محتـوى تكنولـوجي  20 إطارها إنجاز

 .عال
  فنيـــــة ألربعـــــة أقطـــــاب تنمويـــــة وتكنولوجيـــــة المســـــاعدة الولـــــى مـــــن مشـــــروع األمرحلـــــة التنفيـــــذ

وسوســــة وقــــابس( بهــــدف تحســــين الخــــدمات المســــداة مــــن طــــرف )المنســــيترجالفجة وبنــــزرت 
 األقطاب التنموية والتكنولوجية،

 مــن  2م 91.560 هــك مــن المنــاطق الصــناعية وبنــاء 476 اســتكمال تهيئــة مســاحة جمليــة تبلــغ
 .الفضاءات الصناعية

 مـــن  2م 21580 هـــك مـــن المنــاطق الصـــناعية وبنـــاء 148 تواصــل تهيئـــة مســـاحة جمليــة تبلـــغ
  .الصناعية الفضاءات

 هــك مــن المنــاطق الصــناعية  582 تواصــل إنجــاز الدراســات إعــدادا لتهيئــة مســاحة جمليــة تبلــغ
 .من الفضاءات الصناعية 2م 29.000و

 .العمل على مراجعة القانون المنظم لألقطاب التكنولوجية 

األلمانية للتعاون الفني بالتعاون مع الوكالة  برنامج "التجديد والتنمية الجهوية والتشغيل"التقدم في إنجاز  -
 م أورو من خالل:  4.5بكلفة 

  ّــم  وفــق مقاربــة تشــاركية 2016خــالل ســنة  اإلنطــالق فيهــا مواصــلة تنفيــذ بــرامج العمــل التــي ت
فـي هــذا الصــدد: إحـداث غــرفتين مهنيتـين لمصــنعي ومهنيــي الجـبس، إحــداث مجمــع  تــمّ حيـث 
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فـي تظـاهرات عالميـة لتسـويق زيـت لتصدير زيت الزيتون ومجمع لمصدري التمور، المشـاركة 
الزيتــون والتمــور التونســية، إبــرام اتفاقيــة تعــاون فنــي بــين المركــز التقنــي لمــواد البنــاء والخــزف 
والبلور والوكالة الوطنية للتكوين المهني والشروع فـي إنجـاز برنـامج تكـوين مكـونين فـي مجـال 

ــــور فــــي تقنيــــات الجــــبس، إحــــداث مكتــــب جهــــوي للمركــــز التقنــــي لمــــواد البنــــ اء والخــــزف والبل
القصـــرين، تشـــخيص وحـــدات الحجـــارة الرخاميـــة بالقصـــرين بهـــدف تأهيلهـــا، التأهيـــل الصـــحي 

 "Oasis start Upللمعاصر ووحدات تكيي  زيت الزيتون بجهة الشـمال الغربـي، تنظـيم مسـابقة "
  ..للتجديد من مجال التمور والنخيل ومشتقاتها، الخ.

 عـات صـناعية )الصـناعات االلكترونيـة والكهربائيـة، النسـيج إنجاز عمليـة تشـخيص ألربـع قطا
والمالبس، الصناعات الغذائية، الصناعات الصـيدلية( ووضـع برنـامج عمـل لمواكبـة األقطـاب 

 إطــارالتكنولوجيــة والتنمويــة ومراكــز المهــن التابعــة لــوزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي 
 .جيات النسيج الصناعيمة التكوين الجامعي لحائالعمل على موا

  ّمؤسسـة فـي  40مؤسسة في مجال التصرف فـي المـوارد البشـرية و 49 ية لـتقديم المساعدة الفن
 .مؤسسة في مجال نقل التكنولوجيا 31و مجال التسويق

شبكات شراكة بالتعاون مع  10استكمال إجراءات صفقة انتداب خبير دولي إعدادا النطالق برنامج تطوير  -
( من خالل Clustersالوكالة الفرنسية للتنمية وا عداد مشاريع أوامر قصد تمويل شبكات الشراكة الصناعية )

 آليات التمويل العمومية الموجهة لتطوير القدرة التنافسية ودفع التجديد والتطوير التكنولوجي.

  :2018سنة  وستشهد

بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية  (Clusters) الصناعيةر الشبكات برنامج تطويالتقدم في انجاز  -
 تشمل عديد الواليات. (Clusters)شبكات صناعية  10هدف إحداث ب
 .(Clustersالشراكة الصناعية ) شبكاتإصدار األوامر التنقيحية التي ستمكن من تمويل  -
 .لألقطاب التكنولوجيةالتقدم في إجراءات المصادقة على قانون جديد منظم  -
 .مواصلة تنفيذ البرامج االستثمارية لألقطاب التكنولوجية والتنموية -
 شبكات الشراكة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية. 10االنطالق الفعلي في تنفيذ برنامج تطوير  -

 استحثاث نسق االستثمار الصناعي والترويج لتونس كوجهة صناعية جذابة

 في هذا المجال: 2017شهدت سنة 

تطوير المنظومة الوطنية لإلحاطة بالباعثين ومواصلة تبسيط اإلجراءات وتطوير وتنويع منظومة التمويل  -
والعناية بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير مخزون عقاري ومناطق ومحالت صناعية مطابقة 

 علما وأّنه سيتّم العمل في هذا المجال على إحداث شبكة وطنية لمحاضن المؤسسات.  للمواصفات العالمية
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مواصلة استحثاث نسق االستثمار واإلحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خالل مساندة  -
 د(.  م 100) صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطةمؤسسة جديدة في إطار تدخالت  122

والتي تم وديمومتها بتونس وتحسين نسب إنجاز المشاريع كاليات إحداث المؤسسات دراسة حول إشالقيام ب -
لتحسين إنجاز المشاريع وتعزيز ديمومة المؤسسات تهدف  وضع توجهات كبرى لخطة عمل ئهاضو  على

 .بتونس الصناعية

إطار التعاون تنظيم لقاء ترويجي بإيطاليا في إطار مشروع مساندة فنية لفائدة أربعة أقطاب تنموية في  -
 .الفني اإليطالي

  :2018وستشهد سنة 

 .2030االنطالق الفعلي في تنفيذ المشروع المتعلق بإعداد استراتيجية جديدة للصناعة والتجديد في أفق  -
ر لكيفية دعم الدولة للتصدير للدول اإلفريقية )خاصة ما وراء تكوين لجنة للنظر في وضع تصوّ  -

لية( والمنتوجات الممكن تصديرها واقتراح حلول الواردات من هذه الدول )مواد أوّ الصحراء( تتولى تحديد 
 شراكة بين القطاعين العام والخاص.اللتيسير هذه المبادالت في اطار 

 تكرير النفط اعتبار )دون  فمن المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات المعملية، ما على المستوى الكميأ
خالل متوقعة  %5.1مقابل  %6تطورا للقيمة المضافة بنسبة  2018( خالل سنة ةوالصناعات الفالحية والغذائي

 وذلك استنادا إلى: 2017سنة 

 تراجعمقابل  %5.6قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة لالتطور المرتقب للقيمة المضافة  -
 2018م طن من اإلسمنت خالل سنة  9وذلك وفقا لبرنامج إنتاج مقّدر بـ 2017خالل سنة ( %1-)بنسبة 
 .2017م طن متوّقعة لسنة  8مقابل 

التطور المرتقب للقيمة المضافة بنسبة استرجاع تدريجي لنسق نمو قطاع الصناعات الكيميائية من خالل  -
وذلك وفقا لبرنامج إنتاج مقّدر في حدود  2017منتظر خالل سنة  %11.7مقابل تطور بنسبة  12.5%

من الطاقة التصميمية لمصانع  %75( أي ما يعادل P2O5أ طن من الحامض الفسفوري اإلجمالي ) 1250
 .2017أ طن متوّقعة لسنة  993مقابل  2018المجمع الكيميائي التونسي خالل سنة 

وذلك تبعا للتطور  %7.5التطور المرتقب للقيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة  -
واالرتفاع المسجل في  %18.3بنسبة  2017كبير لصادرات القطاع خالل الثماني أشهر األولى من سنة ال

 .%11أسعار التصدير بنسبة فاقت 
التطور المرتقب للقيمة استرجاع تدريجي لنسق نمو قطاع النسيج والمالبس والجلد واألحذية من خالل  -

خاصة في ظل القرارات  2017الل سنة منتظر خ %1.7مقابل تطور بنسبة  %2المضافة بنسبة 
 .واإلجراءات المّتخذة لدعم مؤسسات القطاع
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خالل  (والصناعات الفالحية والغذائية تكرير النفط اعتبار وتقدر استثمارات قطاع الصناعات المعملية )دون 
وذلك استنادا للتطور المنتظر لالستثمار  2017عة خالل سنة د متوقّ  م 1600د مقابل  م 1925 بـ 2018سنة 

ومواصلة تأهيل مصانع المجمع  2 الخاص وتواصل انجاز المشاريع العمومية وخاصة استكمال مصنع المظيلة
 سيدي بوزيد.بالمزونة من والية الكيميائي التونسي وانجاز مصنع اإلسمنت 

  المناجم

ة بالنسبة إلنتاج الفسفاط نتيجة االحتجاجات، بعض الصعوبات خاص 2017شهد قطاع المناجم خالل سنة 
على غرار توق  مغسلة أّم العرائس وتوّق  مغسلة المظيلة خالل شهر جويلية، إضافة الى تكّرر األعطال 

ومغسلة كاف الدور، هذا باإلضافة الى تراجع سعر الفسفاط حيث ينتظر  2و 1 الفنية بكل من مغسلة المظيلة
مرده التراجع في أسعار مشتقات  2016دوالر سنة  73دوالر مقابل  65أن يسجل معدل سعر الطن الواحد 

تحقيق جملة من اإلنجازات  2017الفسفاط نظرا لطفرة اإلنتاج في السوق العالمية، ورغم ذلك شهدت سنة 
 :تمثلت في

االنطالق في إجراء دراسة استراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته لتحديد المحاور االستراتيجية  -
 ،2030لضمان استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 

االنطالق في تطبيق مبادئ مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية والتي تعتبر معيارا عالميا يعزز  -
 مع عوائد القطاع،الشفافية في التعامل 

إتمام الدراسات لمشروع نفطة توزر الستخراج الفسفاط وذلك في إطار تأمين صناعة التحويل بالمجمع  -
 الكيميائي التونسي والرفع من حجم اإلنتاج،

 تحسن كبير في الوضع االجتماعي نتيجة اتخاذ عّدة إجراءات اجتماعية وتنموية بالجهة. -

 ،الحديدية من مغسلة الردّي  عودة نقل الفسفاط بواسطة السكك -

 2016خالل سنة  %7.6 مقابل %12.5أما على المستوى الكمي، فينتظر أن يسجل القطاع نسبة نمو في حدود 
 :على النتائج التالية وذلك باالعتماد

بحوالي  ارتفاعامسجال بذلك  2016خالل سنة  مليون طن 3.7 الفسفاط مقابلمن  مليون طن 5إنتاج حوالي  -
35%،  

مليون طن  4.1الى حوالي  2016مليون طن سنة  3.4من  %17.6تطور مبيعات الفسفاط التجاري بنسبة  -
 ،2017منتظرة سنة 

 تطورامسجال بذلك  2016خالل سنة  نط مليون  5.2مقابل  الفسفاط الخاممن  نط مليون  6.8 استخراج -
 ،%30بحوالي 

 أل  طن، 270استقرار في انتاج الحديد بما يقارب  -
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د مقابل  م 150حيث سيستأثر قطاع الفسفاط بحوالي د  م 165ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ -
تشمل بالخصوص مواصلة إنجاز مشروع أم الخشب والشروع في إنجاز مشروع  2016د سنة  م 145

 د م 10مقابل  ،2017سنة  د م 15المكناسي، كما ينتظر أن تبلغ استثمارات قطاع المواد غير الفسفاطية 
 .2016خالل سنة 

 

دوالر للطن، كما ينتظر  63فينتظر أن تشهد أسعار الفسفاط استقرارا نسبيا في حدود ، 2018أما بالنسبة لسنة 
 على: 2018ان يرتكز العمل خالل سنة 

 مواصلة العمل على استرجاع النسق العادي إلنتاج الفسفاط مع الرفع من القدرة التنافسية للقطاع، -

أسطول شركة السكك الحديدية الذي  فيالعمل على استرجاع النسق العادي لنقل الفسفاط عبر الترفيع  -
يجاد حلولقطارات في اليوم  5يوّفر حاليا  تعطيل النقل المسببة في  االجتماعية لالحتجاجات وا 
 ،بالشاحنات

 من الدستور، 13مع أحكام الفصل  ااالنطالق في تنقيح بعض أحكام مجلة المناجم بهدف مالءمته -

 مناجم،االنطالق في إجراء دراسة استراتيجية لقطاع ال -

وذلك  2018خالل سنة  %7.2أما على المستوى الكمي، فينتظر أن يسجل القطاع نسبة نمو في حدود 
 :التوقعات التاليةعلى  باالعتماد
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  ،%30بحوالي  ارتفاعامسجال بذلك  2018الفسفاط من  مليون طن 6.5إنتاج حوالي  -
د  م 549.2الى  2017مليون دينار سنة  531.8من  %3.2تطور في مبيعات الفسفاط التجاري بنسبة  -

 ،2018منتظرة سنة 
 ،%32 قرابةب تطورامسجال بذلك  الفسفاط الخاممن  نط مليون  9 حوالي استخراج -
 أل  طن، 300تطور نسبي في انتاج مادة الحديد ليصل الى قرابة  -

د في قطاع الفسفاط تشمل بالخصوص مواصلة  م 160منها د  م 180ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ -
كما ينتظر  .وفي إنجاز مشروع المكناسي م.طنجالسنة من الفسفاط 2,5 إلنتاج نفطة-انجاز مشروع توزر

 ،2018سنة  د م 20أن تبلغ استثمارات قطاع المواد غير الفسفاطية 
أما في خصوص المواد اإلنشائية )الرمال والحجارة الكلسية والطين وكربونات الكلسيوم إلخ...(، فمن  -

مواصلة االقبال على االستثمار في هذا القطاع وتركيز بعض المشاريع  2018المتوقع أن تشهد سنة 
ن الوطني للمناجم والتي الصناعية بالواليات الداخلية والتي شملتها الدراسات المعمقة التي أنجزها الديوا

 مكمن. 200تفوق في مجملها 

 النقل والخدمات اللوجستية

رضها قطاع النقل والتي تميزت باألساس بتدني مستوى ونوعية تعا بالرجوع إلى اإلشكاليات الهيكلية التي  
 2017الخدمات وتراجع األسطول وتسجيل خسائر مالية لحل الشركات العمومية تركزت الجهود خالل سنة 

  على:باألساس 

 حافلة 222تدعيم أسطول الحافالت باقتناء  -

مواصلة دراسة وضعية لزمتي استغالل مطاري النفيضة والمنستير إليجاد الحلول الكفيلة بضمان التوازن  -
 االقتصادي. 

 دراسة إنجاز مطار جديد بجهة تونس الكبرى  -

 السريعة بتونس مواصلة إنجاز مشروع الشبكة الحديدية -

 القصرين وحمايته من الفيضانات  –د جزء من الخط الحديدي تونس تجدي -

 2040حول المخطط التوجيهي الوطني للنقل  إعداد دراسة -

ولضمان نقلة نوعية للخدمات ودعم مكانة القطاع بصفة عامة لالرتقاء بدوره  2018أّما فيما يتعلق بسنة 
 ومساهمته في التشغيل والتنمية سيتم التركيز على: 

 مواردها المالية.  ة هيكلة المؤسسات العمومية للنقل وتطوير طرق تسييرها ودعمإعاد -

 عامة.  من مستوى جاهزية األسطول الوطني للنقل بصفة الرفع -

هيكلة قطاع النقل العمومي غير المنتظم عبر بتحديث ومالئمة األطر التشريعية وفق لمتطلبات  إعادة -
 السالمة.
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 التعريفي بإقليم تونس الكبرى. الجامعي واإلدماجالتركيز على النقل المدرسي و  -

دارة المناطق اللوجستية.  -  دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال إنجاز وا 

تدعيم دور السلطة المينائية ودور اإلدارة البحرية مع الحرص على مزيد تطوير األداء من خالل االنتهاء  -
قطاع النقل البحري بين تونس واالتحاد األوروبي ومواصلة تبسيط اإلجراءات من تنفيذ برنامج التوأمة في 

 اإلدارية والمينائية واستعمال التكنولوجيات الحديثة.

 :2018تتمثل أهم المشاريع لسنة  وبناء على ذلك

إلى عربة للشبكة الحديدية السريعة  28عربة لنقل المسافرين على الخطوط الحديدية البعيدة و 110اقتناء  -
 عربة لنقل الفسفاط. 400قاطرة و 20عربة لنقل البضائع و 50جانب اقتناء 

وبرج  طبرقة-وماطرقابس ومدنين  إنجاز دراسات األول من مشروع مترو صفاقس الخطوط الحديدية -
 القصرين. –سليمان وسوسة  –سوسة وبرج سدرية  –نابل  –السدرّية 

 لخفي .انطالق إنجاز مشروع الجذع المركزي للمترو ا -

 الشروع في مضاعفة السكة بين مكنين والمهدية. -

 حافلة لفائدة مختل  الشركات العمومية لنقل المسافرين. 880اقتناء  -

 لفائدة شركة النقل بقرقنة وصنع سفينة جديدة. CATAMARANاقتناء سفينة  -

تحسين  مواصلة تطوير الموانئ حسب خصوصيتها الفنية وحاجيات الجهة ومشاريعها التنموية عبر -
وترشيد صيانة البنية األساسية للموانئ بكل من سوسة، حلق الوادي، جرجيس، قابس، رادس، سيدي 

 يوس  بقرقنة صفاقس، بنزرت وجرجيس.

 زوارق إرشاد للموانئ لتطوير وتجديد معدات الجر واإلرشاد. 6جرارات بحرية و 6اقتناء  -

 وبنزرت وسوسة.جهر ميناء جرجيس ودراسة جهر موانئ حلق الوادي ورادس  -

تحسين جودة ومردودية الخدمات المسداة داخل الحرم المينائي ومتابعة عقود اللزمات من خالل أشغال  -
وأشغال  NAVTEXتهيئة مدخل ميناء حلق الوادي واقتناء محطة البث اآللي لإلعالنات المالحة العاجلة 

نجاز أشغال اعادة تهيئة شبكة السكة اعادة هيكلة شبكة الكهرباء بالمنطقة المينائية برادس ودراسة ا
 الحديدية بالرصي  التجاري بميناء بنزرت.

 الشروع في إنجاز الميناء بالمياه العميقة. -

 إسناد إنجاز المنطقة اللوجستية برادس في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.  -

ت من خالل منظومات معالجة األمتعة مزيد تدعيم مشاريع السالمة واألمن بالمطارا 2018وستشهد سنة 
نقاذ  وتركيز منظومات الكش  عن المتفجرات وتركيز  SARواقتناء سيارات إسعاف واقتناء شاحنات بحث وا 

منظومات الحماية من الحرائق هذا إلى جانب برمجة العديد من المشاريع تخص بناءات وتهييآت مختلفة. كما 
رنامج إعادة هيكلتها والقيام بدراسة لرسم إستراتيجية الشركة في أفق ستواصل شركة الخطوط التونسية تجسيم ب

2035. 
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 السياحة 

، باستعادة نسق نمو القطاع السياحي الذي يشهد انتعاشه باسترجاع وفود معظم األسواق 2017تميزت سنة  
يطاليا...( وتدعيم السوق المغاربية. وقد تم تسجيل زيادة في عدد الوافدين  التقليدية )فرنسا، إنقلترا وألمانيا وا 

 .2017إلى غاية موّفى سبتمبر  %21.4وفي العائدات السياحية بنسبة  %28.5بنسبة 

 بالخصوص في: 2017وتمثلت إنجازات 

 مؤسسة فندقية. 52إنتعاشة القطاع السياحى بإعادة فتح العديد من المؤسسات الفندقية ما يفوق  -

بوضع خطة لثمين وحسن استغالل التراث تتعلق بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة اتفاقية إطارية  إبرام -
 . والتشجيع على االستثمار في المجالوالتظاهرات ذات البعد الثقافي وترويجها 

 إضافة بلديتي بن قردان وباردو ضمن قائمة البلديات السياحية. -

 تعزيز إجراءات حماية وتأمين إقامة وتنقالت الوفود السياحية لمختل  الفضاءات السياحية والثقافية. -

ظومة إعالمّية تمّكن من إنجاز منإلى جانب  في المجال وبرامج تكوينوضع دليل مرجعي للتأمين الذاتي  -
 .المتابعة الحينّية للرحالت السياحّية وتساعد على التدّخل الفوري 

التكوين السياحي كركوان  ي شراكة بين مركز  اتفاقية وابرامحداث وكالة التكوين في مهن السياحة إ -
 .ية عبر تبادل الخبراتتطوير جودة الخدمات الفندقبسويسرا بهدف بجني  و بالحمامات 

عالقات التعاون لة تكثي  الحمالت الدعائية الموجهة للسوق األوروبية والجزائرية والداخلية وتعزيز مواص -
الوطنية وكاالت االسفار مع هذه الوجهات وذلك بالتوازي مع تدعيم السياحي والترويج للوجهة السياحية 

فترة الربيع ورحالت على تنظيم رحالت لفائدة التونسيين بجهتي الجنوب الغربي والشمال الغربي خالل 
 .%30النقل الجوي والبحري بتقديم تخفيض في التعريفات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج تصل إلى 

في مجال  التنسيق بينهما تهدف إلى إحكامالشؤون الخارجية والسياحة  تياتفاقية إطارية بين وزار  ابرام -
 الترويج السياحي الوطني. 

تدعيم البنية األساسية بالمنطقة السياحية بقمرت إلى جانب مواصلة التحكم العقاري حيث ينتظر أن يتم  -
 هكتار بسبيطلة وزغوان وسلوم بوفيشة. 106اقتناء 

المتدخلة في مجال تنظيم مناظرات السياحة التونسية على مستوى وطني وجهوي بتشريك األطراف  -
تنجز  هوضع خارطة طريق وصياغة خطة لدفعتشخيص إشكاليات القطاع السياحي و كنت من مالسياحة 
 وترتكز الخطة على عدة محاور متمثلة في: .2020-2018خالل فترة 

  ـــة  التونســية بهــدفالنفــاذ للوجهــة للوجهــة التونسيـــة )النقـــل الجـــوي والنقـــل  الولــوجتعـــزيز إمكاني
جراءات الحصول على التأشيـرة(. البري   وا 

 .تبنـي استراتيجية مبتكرة وذكيـة لالتصال والترويج 

 التنميـة المستدامــة صلب توجهات القطـاع السياحـي. إدراج 
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  إعــادة التفكيــر فــي المنتــوج الســياحي ومطابقتــه مــع المعــايير الدوليــة الســياحي بجــودة العــرض
 (.والتكنولوجيامع المتطلبات الجديدة للسائح األجنبي والمحلي )السالمة والجودة المالءمة و 

  والتنويع واالبتكارديناميكية جديدة للعرض السياحي على أسس التنمية الجهوية وضع. 
  طـوير آليـات تالتـوازن المـالي للمؤّسسـات السـياحية وتحسـين مردودهـا و والتنميـة بإعـادة التأهيل

 االستثمار.نسق ودفع تمويلها 

 للقطاع السياحي على: 2018برامج سنة وبناء على مخرجات مناظرات السياحة التونسية، ترتكز 

وضع استراتيجية جذابة تجاه الناقالت ذات الكلفة المنخفضة وكبار متعهدي الرحالت بمالئمة خدمات  -
 النقل مع حاجياتهم

للمسافرين األجانب بمختل  محطات النقل والمواقع تأهيل وسائل االرشاد والتوجيه بلغات متعددة مالئمة  -
 االثرية والسياحية وتسهيل النفاذ لألشخاص ذوي االحتياجات الخصوصية

 لتلميع صورة الوجهة التونسية موجهة حسب البلدجالمنتوججالجهةوطنية وجهوية وضع استراتيجية اتصال  -

حداث تظاهرات ذات بعد دولي على بإظاهرات وضع استراتيجية خاّصة بالعالقات العاّمة والتصّرف في الت -
البطوالت العالمية لرياضات القول  و مهرجان الموسيقى السمفونية بالجم، و  غرار مهرجان الجاز بطبرقة

 والمضرب بسوسة.

 حداث خلية دائمة للتصرف في االزمات األمنية والطبيعية واالجتماعيةإ -

العدالة والمسؤولية االجتماعية والبيئية والتشجيع على اعداد ميثاق للسياحة المستدامة لتعزيز ثقافة  -
 االنخراط في منظومة عالمات االستدامة

 تعصير ومالئمة منظومة تأهيل المؤسسات الفندقية وا عادة هيكلتها -

وفي مجال تدعيم البنية األساسية، سيتم تجهيز المنطقة السياحية البقالطة بشبكة الكهرباء والماء الصالح 
أشغال كاب  ةجانب أشغال تهيئة الطرقات وتحسين المحيط بالمنطقة السياحية ببنزرت ومواصل للشراب إلى

هك بمناطق الحضرية بجربة شط الحروني بقابس  309قمرت. كما سيتم تعزيز المخزون العقاري باقتناء 
 وتطاوين وفج االطالل بعين دراهم وقول  النفيضة ونيابوليس. 

 التقليدية الصناعات

الموارد البشرية  التشريعية لقطاع الصناعات التقليدية والنهوض بجودةمواصلة اإلصالحات  في إطار
 بالخصوص في:  2017والمنتوجات لحفز االستثمار والتسويق، تميزت اإلنجازات خالل سنة 

يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي  2017أفريل  28مؤرخ في  2017لسنة  664إصدارا األمر الحكومي عدد  -
 لديوان الصناعات التقليدية.

جراءات تنظيم مناظرة طابع العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبالتي إصدار قرار يتعلق -  نبشروط وا 
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إلى إعادة هيكلة قطاع  الرامي 2021- 2017تنظيم ندوة حول المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية  -
تطوير اإلطار المؤسساتي وتنمية المعارف والمهارات والنهوض بالجودة  من خاللليدية الصناعات التق

والتسويق وتطوير المؤسسات وتنمية االستثمار ودعم مجالي اإلعالم واالتصال بما يضمن للحرفيين في 
  القطاع انطالقة جديدة للعمل في ظروف طيبة ومحيط قانوني مالئم للنهوض بالقطاع

مختّصين في مجالي اللحرفيَّتين المسندة لفائدة اة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية الجائز  تنظيم -
 صناعة الستائر التقليدية والنسيج التقليدي. 

عرض خبراتهم من  مما يمكن الحرفيين تنظيم أيام الصناعات التقليدية على المستوى الجهوي والوطني -
 .ومهاراتهم

  بهدف تأطيرهم واالحاطة بهم باعثين الشبانتنظيم الدورة األولى لصالون ال -
اإلعداد لتنفيذ مشروع تسجيل صناعة الفخار بسجنان كتراث المادي وطني وعالمي من اجل الحفاظ عليه  -

 .وحمايته
دخول حيز االستغالل ألربع قرى منجزة بتوزر المدينة، جربة، بني خداش، بروطة وينتظر دخول حيز  -

والقطار والزهراء وألربع بصدد اإلنجاز بـالمهدية  نمنجزة بمدنين والقصرياالستغالل ألربع قرى حرفية 
 وقبلي وغمراسن وباجة.

قرية حرفية بنابل والمعمورة  13قرى حرفية بـقابس، زغوان، وعين دراهم ودراسة إحداث لـ 3تواصل إنجاز  -
س وتطاوين ونفطة والقيروان وحاجب العيون والعال والوسالتية وتستور وبئر الحفي وقاللة وجرجي

 والمطوية.

مطلب مال متداول للحرفيين والمؤسسات الحرفية  4800تشخيص ودراسة اإلحاطة بالمستثمرين من خالل  -
حالتها إلى البنك التونسي للتضامن للتمويل سناد و  المنتصبة وا  دينارا  9800قرض مال متداول بكلفة  5200ا 

مشروع لالنتصاب للحساب الخاص  500تشخيص ودراسة إلى جانب  دينارا( 4000الدولة )عبر منحة 
حالتها للتمويل عبر خط تمويل الصندوق النهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى   .وا 

مشارك من  3300تمكين قرابة بت الترويجية لتسويق منتوجات الصناعات التقليدية المواصلة تنظيم الحم -
 في المعارض الوطنية والجهوية. المشاركةو  المساهمة في التظاهرات بالخارج

تنظيم تظاهرات وطنية متخصصة كصالون هدايا الصناعات التقليدية والدورة السادسة للمعرض الوطني  -
 أخرى جهوية بالشمال والوسط والجنوب ومعارض مختصة  13للزربية والمنسوجات التقليدية و

 سيرتكز العمل باألساس على: 2018أما فيما يتعلق بسنة 

الهياكل العمومية والمساندة لقطاع الصناعات التقليدية: مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية  تأهيل -
تصاني  الصناعات و  تحيين وتنظيم سجالت الحرفيين والمؤسسات الحرفيةللقطاع بما في ذلك التمويل و 
تقليدية تقييم ووضع عالمة وطنية لمنتوجات الصناعات الإلى جانب  التقليدية )المنتوجات واألنشطة(

ا عداد آليات للتكوين بالتداول لتوفير يد عاملة مختصة و  منظومة التدريب والتكوين وا عداد استراتيجية
 للقطاع
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 وضع برنامج لتأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية -

 انخراط الصناعات التقليدية في منظومة االقتصاد االجتماعي والتضامني -

نشر مفهوم العمل التشاركي والتضامني في إطار شبكات، و  الحرفيةمواصلة مشروع تركيز التجمعات  -
 والمساهمة في بعث مشاريع نموذجية  ... Clustersمجامع، 

 مواصلة مرافقة وتأطير الحرفيين وتشريكهم في التظاهرات الدولية والوطنية والجهوية. -

 التجارة الداخلية

ي خاصة لما يوفره من طاقة تشغيلية عالية ومساهمة يعتبر القطاع التجاري من أهم ركائز االقتصاد الوطن
يالء العناية  2018سنة  تتسمسكبيرة في النمو االقتصادي و  بمواصلة الجهود نحو تحقيق األهداف المرسومة وا 
 من خالل:العمل على تطوير قطاع التجارة الداخلية الالزمة لحماية المستهلك و 

التشريع المتعلق بتجارة التوزيع قصد تالفي  مراجعة عبرتعصير القطاع وتطويره مواصلة العمل على  -
مزيد إحكام تنظيم المعارض فيما يتعّلق بخاصة  ،بعض النقائص واالستجابة لطلبات بعض القطاعات

وتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية التي لها دور كبير في تطوير  والتظاهرات التجارية
مساهمته في االقتصاد الوطني وفى خلق مواطن الشغل وفى تحسين جودة الخدمات بما يرفع من القطاع، 

 . المسداة للمستهلك وتطوير الجوانب اللوجستية ومزيد الضغط على تكالي  التوزيع

جراءات إسناد الترخيص في  2013المؤرخ في سبتمبر  664مراجعة األمر عدد  - والمتعلق بضبط شروط وا 
الكبرى والمراكز التجارية أخذا بعين االعتبار المساحات التجارية المزمع إنجازها  تركيز المساحات التجارية

داخل وخارج أمثلة التهيئة العمرانية باعتبار اختالف المعطيات العمرانية والخصوصيات المرورية 
والطبيعية ألمثلة التهيئة في الحالتين باإلضافة إلى تسهيل اإلجراءات للمستثمرين ومزيد تخصيص 
مساحات إضافية للتنشيط الثقافي ودعم تواجد الصناعات التقليدية التونسية خاّصة لما لها من دور فّعال 

 في تطوير القطاع.

 2030-2017تحيين دراسة المخطط المديري لتركيز المساحات التجارية الكبرى والمراكز التجارية في أفق  -
( Benchmarkingم في تطور هذا النشاط )والتي تهدف باألساس إلى تصني  تونس بين بلدان العال

ضمان باإلضافة إلى النظر في قدرة استيعاب البالد من هذا النوع من األنشطة واقتراح التدابير الممكنة ل
 .مصالح التجارة الصغرى 

استغالل آلية العمل تحت ترخيص صاحب العالمة كمحرك لتعصير تجارة التوزيع وقطاع مواصلة  -
 .تحتويه من فرص لالستثمارالخدمات بالنظر لما 

تنفيذ الجزء الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك التوزيع للمنتجات الفالحة والصيد البحري  التقدم في -
المعمول بها والعمل على طبقا للمواصفات الفنية والبيئية والصحية التوزيع  مسالكوتأهيل هدف تطوير ب

 .على غرار سوق اإلنتاج بسيدي بوزيد الكبرى المهيكلةتجسيم عدد من المشاريع 
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التقدم في تنفيذ مشروع المنطقة الحرة لألنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان وذلك تنفيذا لألمر الحكومي  -
المتعلق بإسناد الديوان التونسي للتجارة االمتيازات  2017مارس 9المؤرخ في  2017لسنة  346عدد 

 تشجيع االستثمارات.من مجلة  52المنصوص عليها بالفصل 

تعزيز آليات التزّود وتزويد السوق للتقليص من الفجوات الهيكلية والظرفية ودعم سياسة المخزونات  -
التعديلية واإلستراتيجية وتفعيل دور المجامع المهنية للتنسيق في مستوى اإلنتاج والتسويق خاصة بالنسبة 

  .المعنية بالوسائل الالزمة للمتابعة والتعديل والخزن  للمنتجات الحساسة وكثيرة االستهالك وتدعيم الهياكل
قصد استكشاف مزيد  إنجاز دراسة لوضع مخطط مديري لبعث المناطق الحرة بالواليات الحدودية الغربية -

 .الفرص لتنشيط وتحديث الحركة التجارية بالجهات الغربية
 يد والتصدي للتهريب والتجارة الموازيةمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني السنوي في مجال األسعار والتزو   -

تعزيز الهيئات المكلفة بالتصدي للتهريب والتجارة الموازية و تكثي  المراقبة الميدانية الذي يشمل خاصة 
 .مراقبة تعاطي األنشطة التجارية بصفة غير قانونيةو 
القوانين والتراتيب بما يتالئم تحيين لذلك و  تهيئة وتوفير الفضاءات المالئمةو التصدي لالنتصاب الفوضوي  -

دعم االندماج االقتصادي المغاربي و  تسهيل التجارة وتبسيط االجراءات اإلداريةو  والواقع االقتصادي
 .وتطوير التعاون االقليمي والدولي

تعزيز العمل الرقابي لسير  مواصلة الجهود نحو تعزيز منظومة حماية المستهلك خاصة من خالل -
 تدعيم مراقبة الجودة وسالمةللمواطن و الشرائية  ةمقدر الحماية كم في تطور األسعار لبهدف التحاألسواق 

 .المنتوجات على المستوى المركزي والجهوي ضمانا لصحة وسالمة المستهلك
 إتمام الدراسة األولية حول جدوى إنجاز مشروع المنصة االفتراضية لتجارة التوزيع -

"e-retail plateformeمتدخلين في تجارة التوزيع من مزودين وموزعين بمختل  أحجامهم " لربط مختل  ال
 .بهدف ضمان استرسال مختل  المنتجات المتبادلة بما يسمح بمقاومة التجارة الموازية والتهريب

 تعصير البنية األساسية

 البنية األساسية للطرقات

تقدما هاّما بالخصوص في تنفيذ مشاريع وبرامج البنية األساسية للطرقات المتواصلة إلى  2017عرفت سنة 
 جانب الشروع في إنجاز المشاريع التالية:

كلم من الطرقات المرقمة موزعة  847 الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور الذي يشمل برنامجإنجاز  -
 والية،  24على 

والية ضمن برنامج الصيانة الدورية لشبكة المسالك  23كلم بــ  338.2مسلكا بطول  63استكمال صيانة  -
 الريفية،
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نجاز مواصلة تأهيل عّدة طرقات وطنية  - على غرار مضاعفة الطريق منعرجات ببعض المدن الكبرى وا 
  ،القيروان –سوسة  12سليانة والطريق الوطنية  -زغوان 4الطريق الوطنية بزغوان،  133الجهوية 

والطريق  1مواصلة إنجاز مشاريع تونس الكبرى على غرار بناء وصلة الربط بين الطريق الوطنية رقم  -
 ،20انجاز محوالت على الطريق اكس السيارة على مستوى برج السدرية 

 والية، 24من الطرقات المرقمة موزعة على  625كلم وتدعيم  718.9مواصلة تهيئة حوالي  -

د في مجال البنية األساسية للطرقات إلى بلوغ  م 940والمقّدرة بـ  2018رمجة سنة وتهدف االستثمارات المب
 األهداف التالية:

رساء بنية أساسية حديثة بمواصفات عالمية مالئمة ومحفزة لإلستثمار تكون عامال أساسيا في التنمية إ -
الوطني لمزيد تفتحه واندماجه ودفع النشاط االقتصادي واالجتماعي ومسايرة للتطور الذي يشهده االقتصاد 

 ،في محيطه
 المحافظة على ديمومة شبكة الطرقات المنجزة والرفع من السالمة المرورية لمستعملي الطرقات، -

ن من ربط أفضل مع مراكز مكّ مّما يمزيد تدعيم ربط التجمعات السكنية الريفية بشبكة الطرقات المرقمة  -
  عن المناطق الداخلية والتقليص من التفاوت بين الجهات.الواليات والخدمات العمومية لفك العزلة 

 خاصة:  2018وعلى هذا األساس ستشهد سنة 

قابس والطريق السيارة -وخاصة الطريق السيارة صفاقس الطرقات السيارة مشاريعإستحثاث نسق إنجاز  -
إلى جانب كلم،  35جندوبة بطول -ودراسة الطريق السّيارة بوسالمرأس الجدير -مدنين ومدنين-قابس

الرابطة بين تونس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين  ECOSOلطريق السيارة لتحرير الحوزة العقارية 
األربع أقساط األولى من الطريق السيارة الشروع في إنجاز كلم و  188بطول جلمة -قسط أول تونسوقفصة 
 كلم.  87جلمة بطول -تونس

 3الطريق الوطنية مضاعفة صلة أشغال منعرج مدينة قرمبالية، من خالل موا تعصير الطرقات المهيكلة -
بالمنستير  92منعرج ط ج و  بصفاقس سالمحر –طينة 1الفحص بزغوان ومضاعفة الطريق الوطنية -تونس
كلم بوالية  22بطول  133بسوسة ومضاعفة الطريق الجهوية  844عبر ط م  814-812مضاعفة ط م و 

بين  12كلم والطريق الوطنية  65بين الفحص وسليانة على طول  4زغوان ومضاعفة الطريق الوطنية 
، واالنطالق في أشغال كلم ومواصلة أشغال منعرج تالة بوالية القصرين 49القيروان وسوسة على طول 

والمدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس  4منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم  8إقامة 
واالنطالق في كلم  38بطول  منزل تميمبين نابل و  27الطريق الجهوية رقم  كلم ومضاعفة 28بطول 

 المؤدية إلى جزيرة جربة بمدنين. (117 الجهوية)مضاعفة الطريق الرومانية إنجاز مشروع 

 2من خالل إنجاز أشغال محول اكس المخرج الغربي و طرقات تونس الكبرى مواصلة إنجاز برنامج  -
ووصلة  539الطريق المحلية  -( ومحول الطريق اكس 3اكس - 2)اكس  20محوالت على الطريق اكس 
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والطريق اكس  10الطريق اكس باعتبار محوالت على الطريق الوطنية  - 10ربط الطريق الوطنية 
 20أشغال تمديد الطريق اكس ومواصلة  لى المرفأ المالي بروادإالمؤدية  533ومضاعفة الطريق المحلية 

كلم واالنطالق في إنجاز  4.6على طول  4أشغال تمديد الطريق اكس والمخرج الغربي و  31بين ط ج 
على طول وتخفي  االزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة مسالك  2x3أشغال توسيع المدخل الجنوبي إلى 

وسيع كلم وت 3على طول  4زاد -1الرابطة بين البلديات الشمالية: ط و كلم واالنطالق في إنجاز  9
على طول ( 10,3-4)ن ك  8بين حدود والية تونس و ط و  31ط ج  بالـ مطارتدعيم وتصري  مياه األو 

 كلم.  6.3

عبر  4استعدادا لالنطالق في بناء وصلة ربط مدينة بنزرت بالطريق السيارة أ  تحرير الحوزة العقارية -
 كلم. 9,5جسر ثابت على طول 

كلم في  55عبر بناء وصلة بطول  1االنطالق في إنجاز طريق سريعة تربط تطاوين بالطريق السيارة أ  -
  .19جزء منها عبر الطريق الوطنية 

تيجية المتعلقة بتطوير ودعم الشبكة الطرقية التي تربط الواليات الغربية اإنجاز الدراسات االستر مواصلة  -
 ات الساحلية )صفاقس وقابس(. )قفصة، القصرين وسيدي بوزيد( بالوالي

كلم من الطرقات  79واالنطالق في أشغال تهيئة كلم من الطرقات المرقمة  718.9مواصلة أشغال تهيئة  -
 المرقمة بـواليتي مدنين وقبلي.

بالطرقات المرقمة نجاز أشغال سد الثغرات إمواصلة أشغال تطوير الشبكة الجهوية للطرقات وذلك عبر  -
على طول  بوالية تطاوين جبل ماطوس 19الطريق الوطنية واالنطالق في تطوير  كلم 342على طول 

 .كلم 20
 منشأة فنية. 14واالنطالق في أشغال بناء  جسرا 24مواصلة بناء  -

لربط مدينة  128ربط تتمثل في بناء حاجز صخري على الطريق الجهوية االنطالق في إنجاز وصلة  -
 كلم. 5.2على طول قربص 

كلم من الطرقات  282واالنطالق في أشغال من الطرقات المرقمة  كلم 231تدعيم مواصلة أشغال  -
 بالواليات ذات األولوية.

باإلضافة إلى تهيئة  كلم من المسالك الريفية 886تهيئة  من خالل مواصلة المسالك الريفيةوتعبيد تهيئة  -
ذات  اتوالي 6كلم بـ  151.7واالنطالق في أشغال تهيئة كلم  27الحوض بالكاف بطول -مسلك تاجروين

تعبيد واالنطالق في أشغال  والية 14كلم موزعة على  236.7مسلك بطول  35تعبيد  مواصلةأولوية و 
 .واليات 9كلم بـ  173,1بطول  امسلك 28

 :المشاريع التالية 2018تشمل سنة فس، أما بخصوص صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية

واالنطالق في  كلم من الطرقات موزعة على مختل  واليات الجمهورية 847مواصلة أشغال صيانة حوالي  -
 ،والية 24كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  934,7صيانة حوالي 

 االنطالق في أشغال الصيانة الدورية للجسور، -
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صيانة واالنطالق في أشغال  والية 23كلم موزعة على  338.2مسلكا بطول  63استكمال أشغال صيانة  -
 والية، 24كلم بـ  341,6مسلك بطول  52

صالح مسار جزء من الطريق و ببن عروس و  1تهيئة السالمة المرورية بالطريق الوطنية استكمال  - حداث ا  ا 
بوالية معالجة النقاط السوداء كلم بوالية المنستير ومواصلة  0.6بطول  93بالطريق الجهوية مفترق دوراني 

صالح التنوير العمومي، 14على طول صفاقس   كلم وا 

 ،(2018برنامج )صيانة مرافئ البطاحات بجربة االنطالق في  -
 (.2018برنامج ) االنطالق في انجاز البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات -

 لطاقةلالبنية األساسية 

الية، مما أّدى إلى العديد من الصعوبات نتيجة االحتجاجات المتت 2017شهد قطاع المحروقات خالل سنة 
توق  اإلنتاج لعدة أشهر وتعطيل العديد من المشاريع االستثمارية إضافة إلى تراجع أغلب المؤشرات على 
غرار تفاقم عجز ميزان الطاقة األولية والميزان التجاري الطاقي وتقلص نشاط االستكشاف والتطوير ورغم ذلك 

 في: تحقيق جملة من اإلنجازات تمثلت 2017شهدت سنة 

من الدستور وذلك من خالل  13تنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات بهدف مالءمتها مع أحكام الفصل  -
 ،2017ماي  30المؤرخ في  2017لسنة  41إصدار القانون عدد 

انطالق دراسة التقييم البيئي االستراتيجي الستكشاف واستخراج المحروقات من المكامن غير التقليدية  -
 بتونس،

في تطبيق مبادئ مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية والتي تعتبر معيارا عالميا يعزز  االنطالق -
 ،الشفافية في التعامل مع عوائد هذه الصناعات

 مراجعة دور المؤسسة التونسية لألنشطة البترولية، -

 تواصل برنامج تدخالت صندوق المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة في القطاع، -

 طة طريق لدفع االستثمار في قطاع توزيع المواد البترولية،إرساء خار  -

على قانوني الموافقة على اتفاقيتي البحث "نفزاوة" واالستكشاف "دويرات"  الشعبمصادقة مجلس نواب  -
 ،2013علما وأّنه لم يقع اسناد أّية رخصة جديدة منذ سنة 

 ة شاملة تتضمن خاصة المحاور التالية:الشروع في تنقيح مجلة المحروقات في جزئها الثاني، وهي مرحل -

  ـــا ألحكـــام الفصـــل ـــات وذلـــك تطبيق مـــن  13ضـــبط اإلجـــراءات الجديـــدة لمـــنح ســـندات المحروق
 الدستور وإلضفاء مزيد من الشفافية والحوكمة الرشيدة على القطاع، 

 ،نتاج المحروقات غير التقليدية  ضبط المراجع األساسية لمنظومة إستكشاف وا 
  دخال جملة مـن التحسـينات عليهـا بنـاء ضبط األحكام التي تقتضي الضرورة مزيد إيضاحها وا 

 على اإلشكاالت المطروحة حاليا عند التطبيق.
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الشروع في اإلعداد للقيام بالدراسة القانونية والفنية واالقتصادية الخاصة بجميع امتيازات االستغالل  -
 تي شارفت مدة صلوحيتها على االنتهاء.امتياز ال 18السارية المفعول مع إعطاء األولوية لـلـ

والرخص والبيانات والمعطيات في القطاعات ذات  واالتفاقياتيحتوي على كل العقود واب موقع إنجاز  -
 .طاقةالعالقة بال

 (%8,4-) مقابل (%12,6-)أما على المستوى الكمي، فينتظر أن يسجل القطاع نسبة نمو سلبية في حدود 
 :على النتائج التالية باالعتمادوذلك  2016خالل سنة 

مسجال بذلك نقصا  2016خالل سنة  أل  طن 2168 مقابل)النفط الخام من  أل  طن 1801إنتاج حوالي  -
  (%16,9بحوالي 

 .م.نأل  ط 1969)مقابل  المسّوق بالقيمة الحرارية الدنيا الغاز الطبيعيمن  .م.نأل  ط 1840إنتاج  -
  (%6,6مسجال بذلك نقصا بحوالي  2016خالل سنة 

 .2016د خالل سنة  م 1861د مقابل  م 1500ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ -

 على: 2018وسيرتكز العمل خالل سنة 

 تذليل الصعوبات التي شهدها القطاع لتخطي التراجع الملحوظ في إنتاج المحروقات،  -

تطوير البنية األساسية الطاقية من خالل االسراع في تكثي  الجهود لتطوير عمليات البحث واالستكشاف و  -
 إنجاز المشاريع الطاقية المبرمجة وخاصة مشروع تطوير امتياز "نوارة"،

 بالبالد، لقطع الشاغرةاستقطاب المستثمرين والتسويق ل -
إيجاد الصيغ التعاقدية المالئمة مع الطرفين اإليطالي والجزائري لمواصلة استغالل أنبوب الغاز العابر  -

 .تأمين التزويد بالغاز الطبيعي وتنويع مصادرهوذلك في إطار  2019بعد للبالد التونسية ما 

استنادا على  وذلك %0,6تحقيق نسبة نمو بحوالي  2018أما على المستوى الكمي، فينتظر خالل سنة 
 :التوقعات التالية

 تحسنامسجال بذلك  2017أل  طن خالل سنة  1801 النفط الخام )مقابلمن  أل  طن 1967إنتاج حوالي  -
  (%9,2 بحوالي
 .م.نأل  ط 1786)مقابل  المسّوق بالقيمة الحرارية الدنيا الغاز الطبيعيمن  .م.نأل  ط 1680إنتاج  -

  (%6,5مسجال بذلك نقصا بحوالي  2017خالل سنة 

 .2017د خالل سنة  م 1500د مقابل  م 1770ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ -

 مجموعة من اإلنجازات تتمثل في: 2017وفي مجال الكهرباء والغاز، فمن المنتظر أن تشهد سنة 
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التراخيص، تتضّمن إنتاج ام في إطار نظإلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دعوة لتقديم مشاريع نشر  -
 ،ميغاواط طاقة شمسية وهوائية 210

 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات 2015 لسنة 12 النصوص التطبيقية للقانون عددإستكمال إصدار  -
العقود النموذجية التي تعّدل العالقة بين المنتج الذاتي للكهرباء والمتمثلة في  2017 فيفري  9 فيالمتجددة 

  وكراسات شروط الربط بالشبكة وتصري  الطاقة الكهربائية المنتجة. والشركة التونسية للكهرباء والغاز
والمتعلق بضبط قواعد تنظيم  2017جويلية  26المؤرخ في  2017 لسنة 983 إصدار األمر الحكومي عدد -

 وتسيير وكيفية تدخل صندوق االنتقال الطاقي. 

 ميغاواط، 10بقدرة  1ة الشمسية الفولطاضوئية توزر االنطالق في إنجاز مشروع المحط -

ميغاواط تمت تلبيتها في أحسن  4025ذروة قياسية الستهالك الكهرباء قدرت بـ  2017أوت  09تسجيل يوم  -
 الظروف، 

 ميغاواط، 128االنتهاء من إنجاز وحدتين من التربينات الغازية بمحطة بوشمة تناهز قدرة الواحدة  -

الدراسة التحضيرية للمرحلة األولى إلنجاز مشروع خط الربط الكهربائي مع إيطاليا من قبل االنطالق في  -
 المفوضية األوروبية،

 ميغاواط، 450االنطالق في أشغال إنجاز محطة رادس "ج" بالدورة المزدوجة بقدرة  -

-نفزة-ادي المالحاالنتهاء من الدراسات األولية لمشروع تخزين الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ المياه بو  -
 باجة،

تواصل ربط عديد المناطق بالغاز الطبيعي على غرار الهوارية ورواد وجربة وجرجيس وتاجروين  -
 والجريصة،

على أساس تحسن منتظر  2016خالل سنة  %0,1مقابل نمو بحوالي  %2,2تسجيل نسبة نمو في حدود  -
 للطلب في القطاع المنزلي،

 .2016د خالل سنة  م 774د مقابل  م 885 ناهزتمن االستثمارات  جملةنجاز إ -

 على: 2018وسيرتكز العمل خالل سنة 

 تطوير إنتاج الكهرباء بالوحدات الحرارية، -

 تكثي  مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي،  -

 تدعيم شبكة نقل وتوزيع الكهرباء،  -

 ميغاواط، 10بقدرة  2االنطالق في إنجاز المحطة الشمسية الفولطاضوئية توزر  -

 نشر طلبات عروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات بقدرة جملية -
 ،ميغاواط 200 تناهز

ميغاواط طاقة  300ميغاواط من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز ) 380نشر طلب عروض لتركيز  -
  ،ميغاواط طاقة رياح( 80شمسية فولطاضوئية و

 ،2020تشمل كافة حرفاء الشركة بحلول سنة س استعمال الشبكة الذكية للكهرباء والتي تعميم -
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أل  منخرط جديد في القطاع المنزلي والصناعي والخدماتي بالغاز الطبيعي، وتزويد كل من  71ربط  -
الجديدة وطبربة والبطان والحنشة وحاجب العيون وسيدي بوزيد وجلمة ووذرف وبئر األحمر والحامة 

 طاوين،وت
االنطالق في أشغال تركيب محطة بتربينتين غازيتين دورة مفتوحة بالمرناقية قدرة الواحدة منها  -

 ميغاواط، 300

 االنطالق في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالنسبة لنظام التراخيص، -

 عشر(،االنطالق في إنجاز برنامج تطوير شبكة نقل الكهرباء )المخطط الثالث  -

 ، وهي:االنطالق في إعداد وتنفيذ المشاريع الجديدة للتحكم في الطاقة المشمولة بصندوق االنتقال الطاقي -
 ومشروع استبدال الثالجات القديمة (Promo-Isol)مشروع العزل الحراري ألسطح المباني 

(Promo-frigo) " ومشروع استبدال الفوانيس المتوهجة بفوانيس مقتصدة للطاقةLED." 

 إطار التدخالت الجديدة لصندوق االنتقال الطاقي.  يإعداد اتفاقية القروض المسندة ف -

 :2018أما على المستوى الكمي، فينتظر خالل سنة 

على أساس إرتفاع منتظر  2017خالل سنة  %2,2مقابل نمو بحوالي  %3,7تسجيل نسبة نمو في حدود  -
 للطلب في كل من القطاع المنزلي والصناعي.

إلى  ويعزى هذا التطور .2017د خالل سنة  م 885د مقابل  م 1240ناهز تمن االستثمارات  جملةاز نجإ -
 .في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دخول القطاع الخاص

 العمرانية التهيئة

 في مجال التعمير تحقيق اإلنجازات التالية: 2017شهدت سنة 

أمثلة  8و 2017مثال تهيئة عمراني تم إصدارها سنة  26دراسة مثال تهيئة عمرانية، منها  531متابعة  -
 تهيئة بصدد االستصدار،

 ،رقرارات تحديد بصدد االستصدا 8و 2017قرار تحديد سنة  19 إصدار -
دراسة مثال تهيئة تفصيلي لمناطق صناعية وسياحية وسكنية منها دراستان تمت المصادقة  35متابعة  -

 دراسات بصدد االستصدار، 4عليهما و

 21ملفا لتغيير الصبغة الفالحية لبعض األراضي النجاز مشاريع صناعية أو سياحية منها  41دراسة  -
يير صبغة األراضي الفالحية ألغراض غير تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة الوطنية االستشارية لتغ

 بصدد استكمال الوثائق، 11فالحية و

 متابعة دراستين محوريتين حول الخصوصيات المعمارية لجهتي الوسط الغربي والشمال الغربي، -

 دراسات محورية واستشرافية وهي: 6اإلعالن عن طلبات العروض لـ -
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  الشرقي"دراسة حول "الخصوصيات المعمارية لجهة الوسط،  
  دراسة حول المقابر بتونس الكبرى، 
  إعداد مثال تنسيقي لجزيرة قرقنة، 
 دراسة تهيئة منطقة النفيضة، 
 دراسـة حـول «Pour une approche opérationnelle d’intervention et de restructuration 

urbaine, Cas des Cités de Bhar Lazreg et El Matar »، 
  :دراسة حول « Nouvelle Politique de la ville en Tunisie : axes stratégiques»  

 SIG و  SIG WEB – PAU ،SIG PLANS DE VILLE تركيز منظومات جغرافية تتمثل في -

GEODESIE  حصائيات حول التقسيمات وأمثلة التهيئة العمرانية بمنظومة و  LOTUSا 

مدينة، تغطية صور جّوية  35نة وخرائط رقمية لـ مدي 25اإلعالن عن طلب عروض إلعداد صور جّوية لـ  -
 هك،  320.000لتونس الكبرى وصفاقس الكبرى على مساحة 

إصالح منظومة التهيئة الترابية والتعمير وذلك بمراجعة مجلة التعمير، حيث تّم إعداد صيغة منقحة  -
 للمجلة في ظل مالحظات مختل  الهياكل،

" بعض التراتيب العامة للبناء المتعلقة بتجهيزات البنايات إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بإصدار -
بخزانات لتجميع وخزن مياه األمطار المجمعة من أسطح البنايات غير المتاحة" ونصوصه التطبيقية وذلك 

 بهدف االقتصاد في استهالك المياه. 

 ، فسيتّم:2018أّما بالنسبة لبرنامج سنة 

 دراسة إعداد أو مراجعة أمثلة تهيئة عمرانية، 71الشروع في  -

 مدينة بصور جوية وخرائط رقمية، 25تغطية  -

 تجمع سكني بمسوحات طبوغرافية، 31تغطية  -

 ،2050وصفاقس في أفق سنة  2050االنطالق في دراستين استشرافيتين تخصان تونس في أفق سنة  -
 ،2017متابعة بقية الدراسات المنطلقة سنة  -
 مات الجغرافية بالمعطيات المحينة واستغاللها.تزويد المنظو  -

  السكن

 .يمثل توفير السكن الالئق لكافة الشرائح االجتماعية عنصرا أساسيا في تحسين ظروف عيش المواطنين 
 :2017وعلى هذا األساس شهدت سنة 

المصادقة على القانون الخاص ببرنامج المسكن األول الذي يهدف إلى مساعدة الفئات االجتماعية  -
متوسطة الدخل على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل باعثين عقاريين مرخص لهم وكذلك من قبل 
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تسند  أل  دينار 40  يتجاوزمن ثمن المسكن على أالّ  %20الخواص بتوفير التمويل الذاتي في حدود 
سنوات مع  7على مدة  %2للمنتفع في شكل قرض ميسر على ميزانية الدولة بنسبة فائض في حدود 

 4.5سنوات وينتفع بهذه القروض العائالت التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين  5امهال في الدفع 
 األدنى المهني المضمون. األجرمرات  10و
 عن طريق األسر %96د منها  م 3594.85جملية تقدر بـ أل  وحدة سكنية باستثمارات 44 انجاز قرابة -

 والباعثين العقاريين الخواص.

لمساعدة متوسطي الدخل د  م 200من خالل رصد خط تمويل بقيمة االنطالق في برنامج المسكن األول  -
 ن العموميين والخواص.من العائالت على تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل الباعثين العقاريي

د وتمويل بناء مساكن  م 7مقسما بحوالي  180د و م 40مسكنا جديدا بحوالي  561على تمويل  المصادقة -
 د عن طريق صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء.  م 5بقيمة 

د عن  م 2 د وتمويل أشغال تخص تحسين ظروف العيش بقيمة م 6,2اسناد منح تحسين مسكن بقيمة  -
 يق الصندوق الوطني لتحسين السكن.طر 

 د. م 33مسكنا بدائيا بكلفة  1300إزالة وتعويض  -

 حيا شعبيا في إطار برنامج تهذيب وادماج االحياء السكنية. 44تهذيب وادماج حوالي  -

 بمواصلة تنفيذ مختل  اإلصالحات الرامية إلى النهوض بقطاع السكن من خالل: 2018وستتميز سنة 

د  م 38هك بقيمة  132توفير األراضي الصالحة للبناء حيث ستولى الوكالة العقارية للسكنى اقتناء حوالي  -
 ،في مجال التهيئة د م 105.8وتهيئة واستثمار 

 مساكن بقيمة بناء د وتمويل م 6 كلفةمقسما ب 150د و م 85 كلفةب جديدا مسكنا 1100 تمويل على المصادقة -

 ،األجراء لفائدة بالمسكن النهوض صندوق  طريق عن د م  5
مسكنا بدائيا  2000بإزالة وتعويض حوالي  وذلك مواصلة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي -

د عن طريق  م 170مسكنا وتهيئة مقاسم اجتماعية بكلفة  2843د ومواصلة بناء حوالي  م 50بكلفة 
عن طريق  د م 300مسكنا اجتماعيا بكلفة  4650الباعثين العقاريين العموميين ومواصلة بناء حوالي 

 ،د م 345الباعثين الخواص الى جانب الشروع في القسط الثاني من بناء المساكن االجتماعية بكلفة 
 مواصلة إنجاز برنامج المسكن األّول. -

 2018خالل سنة  د م 3802االستثمارات في مجال السكن حوالي  كلفةيتوقع أن تبلغ  ،وعلى هذا األساس
 الخواص. والباعثين العقاريين األسر طريق أل  مسكنا عن 46أل  مسكنا منها  47.5ما يقارب  إلنجاز

 تهيئة المناطق الصناعية

 إعطاء األوليةارتكز اهتمام الدولة في مجال البنية األساسية الصناعية على اعتماد مقاربة جديدة تعتمد على 
دف توفير وبه يبمناطق التنمية الجهوية في إطار التمييز االيجابخاصة لبرنامج تهيئة المناطق الصناعية 
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 الظروف المثلى لالستثمار الخاص وتوفير فرص شغل جديدة بهذه المناطق والحد من التفاوت بين الجهات
 :2017حيث تم خالل سنة 

 .2وتاجرة  2ولسودة  3االنتهاء من أشغال تهيئة المناطق الصناعية بكل من القصرين  -
هك( من والية  50) 3هك( والنفيضة  10صناعية بكل من بوفيشة ) طقامنمواصلة إنجاز أشغال تهيئة  -

هك(  40) 4هك( من والية منوبة والزريبة  20هك( من والية نابل وسيدي عاشور ) 20سوسة وبني خالد )
  من والية زغوان.

 طريق تونس.وان والقيروان غمواصلة أشغال إعادة التهيئة الخاصة بمنطقتي ز  -

 سات الخاصة بإعادة تهيئة مناطق عقارب وقبالط.اإعداد الدر  -

 .د م 22.6في مجال تهيئة وا عادة تهيئة المناطق الصناعية بـ  2017وتقدر االستثمارات المنجزة خالل سنة 

 :2018وينتظر أن يتم خالل سنة 

هك( من والية  50) 3هك( والنفيضة 10االنتهاء من أشغال تهيئة مناطق صناعية بكل من بوفيشة ) -
  هك( من والة زغوان. 40) 4هك( من والية نابل والزريبة  20سوسة وبني خالد )

ببن عروس ومنطقة  (هك 30) 5والمغيرة  (هك 50) 4المغيرة مواصلة أشغال تهيئة المناطق الصناعية ب -
 بالمهدية (هك 35)ريانة ومنطقة الشابة أب (هك 50)بسوسة ومنطقة جعفر رواد  (هك 50) 2كندار 

 هك( بالمنستير. 50ومنطقة رأس المرج )

هك( والوسالتية  50) 2هك( من والية صفاقس والسبيخة  50إنجاز مناطق صناعية بكل من دخان ) -
 2هك( من والية سليانة واالرتياح  20هك( والعروسة ) 15) 3هك( من والية القيروان وسليانة  15)
هك( من والية سيدي  15هك( وجلمة ) 10هك( والكاف ) 50) 4والية جندوبة والقصرين  هك( من 20)

 هك( من والية تطاوين. 10) 2هك( من والية قبلي والخبطة  15) 2بوزيد والقلعة 

 مواصلة أشغال إعادة تهيئة مناطق عقارب والحنشة وقبالط. -

 وقعفور وبئر مشارقة. االنطالق في إعداد دراسات إعادة التهيئة بكل من باجة أود -

 . 2018خالل سنة  د م 20.7وبناء عليه، تقدر االستثمارات في مجال تهيئة وا عادة تهيئة المناطق الصناعية بـ 

 العقاريـةالمسائـل 

تبعا للقوانين واإلجراءات العقارية التي تم اعدادها في مجال المسائل العقارية بهدف تنشيط الحركة االقتصادية 
 :2017شهدت سنة 

 1995لسنة  21هك لفائدة المتسوغين القدامى ألراضي دولية فالحية في إطار قانون عدد  678تسوية  -
 بهدف رفع الجمود على هذه العقارات. 
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 هك من األراضي االشتراكية واسنادها على وجه الملكية الخاصة 3713تسوية ما يقارب  -

 لمشاريع العمومية هك النجاز ا 1413االنتزاع للمصلحة العامة ما يقارب  -

مواصلة اإلصالحات العقارية وتبسيطها التي تعتبر من أولويات المخطط الخماسي  2018وينتظر خالل سنة 
 لتكون فاعلة في تنشيط االقتصاد على كل المستويات. وفي هذا اإلطار سيتم العمل على: 2016-2020

مالك الوطنية تضم العقارات الفالحية وغير الفالحية وقد تم احداث التسريع في اعداد مجلة موحدة لأل -
 لجنة لصياغة مشروع المجلة، 

اعداد مشروع وكالة المدخرات العقارية بالتعاون بين وزارة المالك الدولة والشؤون العقارية والوكالة الوطنية  -
ية التطرق الى االنتزاع عند للسكنى بهدف تكوين مخزون عقاري النجاز المشاريع العمومية وحل إشكال

 انطالق انجاز المشاريع،

 العمل على اصالح التشريع المتعلق بالمقاطع واعداد خارطة تضبط كل المقاطع بالبالد -

التسريع في تصفية مل  التجمعات السكنية المقامة على أراضي دولية عن طريق احداث وحدة تصرف  -
 حسب االهداف تتولى انجاز المهمة

دارة مواصلة  - التسجيل العقاري االجباري واالختياري عن طريق الهياكل المتداخلة )المحكمة العقارية وا 
دارة الملكية الملكية العقارية وديوان قيس األراضي والمسح العقاري( وانجاز بناءات إدارية جهوية إل

 العقارية لتقريب الخدمات للمواطنين بالجهات.
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  الثانياب ـالب

 السياسة المالية 

مة بين ءسياسات االقتصاد الكلي والسياسات المالية الهيكلية للسنة القادمة على التنسيق المحكم والمال تستند
متطلبات االستعادة التدريجية للتوازنات الجملية لالقتصاد من جهة وتوفير التمويل السليم والضروري لنشاط 

 اإلنتاج واالستثمار من جهة أخرى. 

وفي هذا اإلطار سيتجه العمل أوال نحو التحكم في توازن المالية العمومية بتعزيز الموارد الذاتية للدولة وترشيد 
والكتلة  القروض البنكيةتصرف النشيط في الدين والحرص ثانيا على مالئمة نسق تطور كل من النفقات وال

النقدية مع النمو المرتقب للنشاط االقتصادي والمستوى المتوقع للتضخم والعمل ثالثا على مواصلة مسار 
لصغرى والمتوسطة اصالح القطاع المالي بمختل  مكوناته وتوجيه الموارد المتاحة نحو تمويل المؤسسات ا

 والمشاريع المنتجة والمشغلة لليد العاملة خاصة من خريجي الجامعات.

 وبصفة أدق، تتمحور أهم عناصر السياسة المالية المرسومة للسنة القادمة حول:

تحسين مؤشرات المالية العمومة في إطار تصحيح التوازنات على المدى المتوسط والنزول بمستوى العجز  -
من الناتج اإلجمالي والتخفيض في حجم الدين العمومي الى حدود ال تتعدى  %3دود الصافي الى ح

 ،2020من الناتج في أفق سنة  70%
للقطاع العمومي التقدم في برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية للتقليص من تدهور الوضعية المالية  -

 ككل، 

 ،المالية المرتبطة "باألصول المحتملة"إصالح منظومة الضمان االجتماعي لتقليص المخاطر  -
بالدينار والعملة األجنبية المتداولة خارج النظام  اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحكام إدارة السيولة النقدية -

 ، المالي الرسمي
 ليات التمويل الجديدة لدعم تعبئة االدخار وتوظيفه نحو تمويل المؤسسات االقتصادية، آتفعيل  -

 لتشريعي المنظم للسوق المالية وقطاع التأمين وسياسة الصرف،مراجعة اإلطار ا -
على  بالمهجرليات لدعم المداخيل الصافية من الخارج ال سيما عبر تشجيع التونسيين العاملين آإقرار  -

 ، تونسواستثمارها في تحويل جزء من مداخيلهم 

ة دكمال تركيز المنظومة الجديتكثي  الجهود الستقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة من خالل است -
 ، مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص الخاص واالنطالق في تنفيذلالستثمار 
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لتعبئة أكثر ما يمكن من موارد االقتراض الخارجي بشروط ميسرة ومواصلة التفاوض مع مواصلة الجهود  -
 .  االتفاقيات المنجزة في الغرضالشركاء األجانب لتحويل ديونهم الى استثمارات مع العمل على تكثي

 اإلصالح الجبائي

الكبرى التي تّم التركيز عليها والشروع في  االقتصاديةمثل إصالح المنظومة الجبائّية أحد أهم اإلصالحات 
الّتوازنات المالّية الكبرى  استرجاعفي  الجبايةوذلك بالنظر إلى أهمّية  خالل السنوات األخيرة صياغتها وتفعيلها

التشغيل إضافة إلى دور الجباية  ودفعوتحقيق النمو  االستثمارميزانّية الّدولة وفي دفع  عجزتفاقم والحد من 
 .في تحقيق العدالة االجتماعية

الشروع في ضبط خّطة إصالح ، لمنظومة الجبائيةل المعمقتشخيص الضوء وعلى  2013وقد تّم منذ سنة 
دارة ام األداءلنظجذري  الجباية وذلك على أساس مقاربة شاملة تهدف إلى وضع نظام جبائي مبّسط وعادل  وا 

المحلية،  الجباية الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتشجيع نظام وأكثر نجاعة يخدم التنمية من خالل تبسيط
وفي دعم ضمانات المطالبين  الجبائي بللتهرّ  التصدي في حياديتها ونجاعة دورها وتعصير اإلدارة وضمان

 المالية. المعامالت باألداء وشفافية

برنامج اإلصالح الجبائي تجسيم  مواصلةإلى  2018سنة في هذا السياق تهدف السياسة الجبائية المرسومة لو 
ومواصلة التصدي للتهرب الجبائي وتأمين تناسق األداءات و تكريس العدالة الجبائية ل اجراءاتاتخاذ عبر 
 في: السياسة الجبائية وتتمثل أهم توجهات . اإلدارة الجبائية تحديث

 وتأمين تناسقها. توسيع قاعدة األداء -

 .2017تخفي  العبئ الجبائي بالنسبة للمؤسسات االقتصادية مقارنة بسنة  -
من خالل زيادة نقطة في األداء على القيمة المضافة والترفيع في معاليم الجباية موارد تحسين تعبئة  -

 يوانة والمعلوم على االستهالك بالنسبة للمواد الكمالية.الد

والذي "النظام الجبائي للمؤسسات الصغرى" اعتماد باتخاذ إجراءات جديدة للتصدي للتهرب الجبائي  -
إضافة الى توسيع واجب التصريح بالوجود للحد من بين المطالبين باألداء أكثر مرونة وانصاف سيوفر 

 م.ظاهرة القطاع غير المنظ

تدعيم و تحسين االستخالص عبر مواصلة تحديث إدارة الجباية وا عادة تنظيم إدارة المؤسسات الكبرى  -
أعوان مصالح  ومزيد تنمية كفاءاتالمراقبة الجبائية من خالل تفعيل دور فرقة مكافحة التهرب الجبائي 

 الجباية.

قا ألولويات ومتطلبات دفع النشاط مواصلة رصد االمتيازات وحفز مؤسسات اإلنتاج ومجهود االستثمار وف -
 االقتصادي ال سيما بالمناطق الداخلية.

 .حولأهم إجراءات تتمحور  وبصفة أدق
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شركات التأمين التعاونية الى نسبة الضريبة اخضاع  2018لسنة  قانون الماليةتشمل اإلجراءات الجديدة كما س
والترفيع بخمس نقاط في نسبة على غرار بقية المؤسسات العاملة في القطاع المالي  %35على الشركات بـ 

سيتم وبالتوازي  .الخصم من المورد المستوجبة على الفوائد المدفوعة الى المؤسسات البنكية غير المقيمة
المالية. يستوجب على البنوك والمؤسسات  2019و 2018احداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 

بدال عن  %10اخضاع حصص األسهم الموزعة للضريبة على الدخل بنسبة ستشمل األحكام الجبائية الجديدة و 
وبهدف دعم تعبئة االدخار سيتم الترفيع في المبالغ القابلة للطرح من الضريبة على الدخل بعنوان . 5%

بالنسبة إلى عقود التأمين على  الدخاراوالتخفيض في مّدة األموال المودعة بحسابات االدخار لالستثمار 
 .سنوات 8إلى  10الحياة وعقود تكوين األموال من 

وفي مجال الضرائب غير المباشرة سيقع الترفيع بنقطة في نسب األداء على القيمة المضافة وسيتواصل توسيع 
وكذلك تحديد مدة تجميد فائض األداء على القيمة  ها من خالل مراجعة بعض االعفاءاتميدان تطبيق

الترفيع في نسب معلوم االستهالك  إضافة الىالمضافة بستة أشهر بالنسبة للمهن غير التجارية وتجار الجملة 
 الموظ  على منتجات التبغ والمشروبات الكحولية.

ضمن إطار  المنتجات االستهالكيةالمعاليم الديوانية الموظفة على واردات  مراجعة ينتظرومن ناحية أخرى 
 %6على التوالي الى  %10و %5وكذلك الترفيع في المعلوم الوحيد على الـتأمين من التفاقيات التجارية 

خالل  %15الى  %10. كما سيتم الترفيع في نسبة التسبقة على واردات بعض المواد االستهالكية من %12و
 .ومراجعة تعريفة معاليم التسجيل بالنزل مةإقا معلوم احداث عن فضال 2019و 2018سنتي 

وبالتوازي سيتم احداث خط لدعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكذلك احداث صندوق تعويض 
 األضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتيسير شروط االنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة االستثمار.

فضال عن تيسير تيازات الجبائية لمكافحة التهريب وترشيد االمما إضافية ويشمل قانون المالية أحكاهذا 
المثقلة مع الترفيع في الطروحات بعنوان األعباء العائلية وكذلك اعفاء الحرفيين في  العموميةخالص الديون 

 حدود معينة من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم واحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات
 االجتماية من ذوي الدخل غير القار.

 القطاع البنكي

سيتواصل خالل السنة القادمة مسار اصالح وتعصير القطاع المصرفي. وتتمحور أهم االصالحات في متابعة 
تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية التي شهدت تقدما ملموسا على مستوى حوكمتها وهيكلتها المالية 

لوماتية وكذلك تطوير مواردها البشرية عبر اجراء عمليات تطهير اجتماعي وبرمجة انتدابات ومنظوماتها المع
 جديدة وفق متطلبات التنافسية واإلنتاجية.



 

68 

للقوانين وضع حيز التنفيذ وبالتوازي سيتم تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة باالستقرار المالي من خالل 
هذا الى جانب دعم فائدة المشطة وتدعيم جودة المعلومات االئتمانية  نسبةبمراجعة  الجديدة المتعلقة خاصة

تطبيق االليات الجديدة للتصرف الحذر وتطوير أنظمة الترقيم الداخلي وتحليل المخاطر ودعم هياكل 
 االستخالص ومعالجة مشكل الديون المتعثرة.

المساهمات غير االستراتيجية للدولة في  ومن ناحية أخرى سيتواصل تنفيذ االستراتيجية المتعلقة بالتفويت في
القطاع المصرفي مع المحافظة على األذرع المالية للدولة في تمويل القطاعات االستراتيجية على غرار 

 تواجد يدترشالفالحة أو تقديم الدعم المالي للمشاريع الصغرى والمتوسطة في مختل  جهات البالد وذلك بهدف 

سة في السوق بما يضفي القدرة المالية والتنافسية على المؤسسات العاملة دون ودعم المناف بالقطاع دولةال
 المساس باالستقرار االجتماعي. 

 سياسة الصرف

استقرار القيمة الحقيقية الفعلية للدينار  الى ضماناعتماد سياسة صرف تهدف  2018سنة خالل سيتواصل 
 . المسلطة على سوق الصرفلضغوط ا ومواجهة

غير أن  المعامالت واستقرار سوق الصرف.حسن سير تأمين سيعمل البنك المركزي على  طاروفي هذا اإل
الحفاظ على قيمة الدينار يبقى رهين تأمين االستقرار المالي الكلي لالقتصاد من خالل التقليص في عجز 

وكذلك عبر استحثاث عملية تعبئة الموارد من التمويل الخارجي لدعم الموجودات الجاري للمدفوعات ميزان ال
 في السوق الموازيةمن العملة األجنبية المتداولة سيتم العمل على استيعاب السيولة  كمامن العملة الصعبة. 

كثر تطوير وسائل وآليات التغطية لمخاطر الصرف للدفع أ عن فضال عبر تطوير منظومة مكاتب الصرف
 بحركية المبادالت التجارية وعمليات رؤوس األموال مع الخارج.

مراجعة مجلة الصرف والنصوص الترتيبية  القادمةسنة الأما على مستوى تشريع الصرف فينتظر أن يتم خالل 
ذات العالقة وذلك في اتجاه تكريس مزيد من المرونة والشفافية ال سميا عبر اقرار احداث حسابات بالعملة 

 في تسوية الوضعيات المخالفة واستقطاب عفو في مجال الصرفالقانون  يسهمائدة المقيمين. كما ينتظر أن لف
 .وتوجيهها نحو األنشطة االستثمارية السوق الرسمية نحو من العملة الصعبةالمتداولة السيولة 

 السوق المالية

تراءت من خالل تطور مؤشرات  ةإيجابي جنتائ 2017من سنة  الفترة المنقضيةعرف نشاط السوق المالية خالل 
البورصة بالعالقة مع األداء الجيد للمؤسسات التابعة للقطاع البنكي وقطاع المواد االستهالكية وبدرجة أقل 
القطاع الصناعي، هذا الى جانب تواصل اإلدراجات بالسوق وتسجيل نتائج إيجابية في قطاع االدخار 
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لمالية في تمويل ميزانية الدولة عبر اصدارات رقاع خزينة قابلة للتنظير الجماعي فضال عن دعم دور السوق ا
 ورقاع خزينة قصيرة األجل. 

غير أنه ورغم االنجازات الملموسة التي تحققت في السوق المالية والتي ظهرت بوادرها خالل السنوات األخيرة 
ن كانت بوتيرة ضعيفة مقارنة بنسق تطور األسواق العالمية ال يزا ل القطاع يشكو من عديد النقائص على وا 

غرار ضع  مساهمة السوق المالية في تمويل االقتصاد الوطني وصغر حجم السوق وعدم استقطابها لجل 
 .يةصناديق االستثمار وال في األوراق المالية مؤسسات التوظي  الجماعيالقطاعات االقتصادية وضع  نشاط 

القادمة على دعم مساهمة السوق المالية في تمويل االقتصاد عبر ومن هذا المنطلق سيتم العمل خالل السنة 
التقدم في تطوير التشريعات عبر مراجعة تنظيم السوق المالية بما يتالءم مع أفضل الممارسات والمعايير 
الدولية قصد تدعيم ثقة المستثمرين سواء المحليين أو األجانب واستقطاب شركات جديدة ومؤسسات كبرى في 

بما يسهم في مضاعفة كل من القطاعات خاصة القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية مختل  
  .2020رسملة السوق ومساهمة البورصة في تمويل االستثمار في أفق سنة 

لالرتقاء بالمساهمة األجنبية في الرسملة السوقية للبورصة خاصة على  2018كما ستتركز الجهود خالل سنة 
س هيئة السوق المالية التونسية اتحاد هيئات ؤ مستوى البلدان العربية وذلك عن طريق االستغالل األمثل لتر 
بفرص باعتبارها فرصة هامة لمزيد التعري   2017األوراق المالية العربية لمدة سنتين ابتداء من شهر مارس 

 االستثمار في السوق المالية التونسية واستقطاب رؤوس األموال العربية والخليجية.

هذا وينتظر أن تشهد الفترة القادمة تداول الصكوك االسالمية في البورصة حيث شرعت الحكومة التونسية منذ 
المية وتسهيل إصدارها أشهر بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، بحث السبل الكفيلة بتطوير آلية الصكوك االس

 وتداولها بالسوق المالية التونسية. 

وبالتوازي ستتكاث  الجهود لدعم نشاط السوق المالية البديلة وتطويرها بهدف استقطاب عدد هام من الشركات 
الصغرى والمتوسطة والتي تمثل الجزء األكبر من النسيج الصناعي المحلي. وفي ذات السياق ينتظر أن 

المقبلة ديناميكية جديدة في نشاط مؤسسات االستثمار الجماعي السيما بعد اصدار القانون تعرف السنة 
وفي هذا اإلطار سيتواصل العمل على مزيد تنشيط دور المستثمرين  المتعلق بمؤسسات االستثمار الجماعي.

لمدى عالوة على المؤسساتيين على غرار الصناديق االجتماعية ومؤسسات التأمين في تعبئة االدخار طويل ا
 المساهمة في تأمين سيولة واستقرار السوق 
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 قطاع التأمين

نقلة نوعية في اإلطار المؤسساتي والتشريعي المنظم لقطاع التأمين من خالل  2018ينتظر أن تشهد سنة 
دي المراجعة الجذرية لمقتضيات مجلة التأمين بما يضمن تنمية القطاع ودعم نسبة اندماجه في النشاط االقتصا

 واالستجابة لتطور وتنوع حاجيات المؤسسات واألفراد.

وفي هذا اإلطار يتوقع إعادة هيكلة القطاع عبر تدعيم حوكمة شركات التأمين وا عادة التأمين فضال عن تعزيز 
األسس المالية للمؤسسات العاملة. كما سيتم العمل على مزيد دعم نشاط التأمين على الحياة والرفع من 

الحجم الجملي لمعامالت القطاع باعتباره رافدا هاما لالدخار طويل األمد. هذا إلى جانب تطوير مساهمته في 
 مختل  نواتج التأمين األخرى والتقليص من الخسائر المرتبطة ببعض أنظمة التأمين.

وقهم من وبالتوازي سيتركز العمل خالل الفترة القادمة على دعم اآلليات الكفيلة بحماية المؤمن لهم ودعم حق
  خالل إحداث خطة الموفق التأميني قصد معالجة الشكاوى في أفضل اآلجال وتحسين الخدمات المسداة.

 تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

تحظى المؤسسات الصغرى والمتوسطة باهتمام كبير من الدولة باعتبار أهميتها في النشيج االقتصادي الوطني 
ج واالستثمار والتصدير خلق مواطن الشغل. وقد توفرت لهذه الشريحة من ولكونها عنصرا فاعال في اإلنتا

المؤسسات العديد من المكاسب في مجال التمويل، لكنها مازالت تشكو من عديد العراقيل للنفاذ الى مصادر 
التمويل المباشر وغير المباشر بما يؤثر سلبا على نشاطها وأحيانا على ديمومتها ال سيما صعوبة توفير 

 الضمانات البنكية وارتفاع كلفة القروض وتعقد اإلجراءات وغيرها.

ومن هذا المنطلق سيتم الحرص مستقبال على دعم االصالحات لتوفير كل الظروف المالئمة لتسهيل نفاذ 
المؤسسات االقتصادية وخاصة الصغرى والمتوسطة وكذلك المؤسسات المجددة الى مختل  اليات التمويل 

 المباشرة.المباشرة وغير 

وفي هذا اإلطار تم االنطالق بعد في صياغة جملة من مشاريع قوانين واستراتيجيات موجهة نحو تمويل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر. ومن أهم هذه المشاريع التي من المتوقع أن يتم 

القروض الصغرى عبر ادماج الجمعيات  إطار ترتيبي الجديد إلعادة هيكلة جمعيات 2018إصدارها خالل سنة 
هيكلة بنك تمويل المؤسسات الصغرى جديد لتصور المتواجدة في كل والية صلب جمعية جهوية وكذلك 

فضال عن رسم استراتيجية وطنية تعنى باالقتصاد االجتماعي والتضامني واستراتيجية وطنية تعنى  والمتوسطة
النافذة للتمويل البنكي من منتجات مالية تتماشى وحاجياتهم في  باالندماج المالي بهدف تمكين الفئات غير

 مجال االقتراض واالدخار والتأمين. 
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وباعتبار الدور الريادي الذي تلعبه شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية في تأطير الباعثين ومساعدتهم 
ن تشهد السنة المقبلة ديناميكية على تمويل مشاريعهم خالل مراحل االنجاز واالستغالل والتطوير، ينتظر أ

أكبر في نشاط هذه الشركات خاصة بعد مراجعة اإلطار القانوني المنظم لها في اتجاه توسيع مجال ممارسة 
النشاط ليشمل صناديق االستثمار غير المقيمة وتوسيع مجال تدخل صناديق المساعدة على االنطالق ليشمل 

مجاالت فضال عن إحداث "صناديق استثمار مختصة" لدعم االستثمار مرحلة ما قبل التسويق وذلك في كافة ال
 في مجاالت اقتصادية ذات أولوية على غرار البنية األساسية. 

 ا، وينتظر أن يتدعم نشاط شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق االستثمارية من خاللهذ
 . المهيكلةالمشاريع  األخيرة في تمويلمساهمة هذه فضال عن تدخالت صندوق الودائع واألمانات 

على آلية جديدة عرفت رواجا كبيرا  2018وفي إطار السعي لتنويع مصادر التمويل سيتم التركيز خالل سنة 
" وهي عبارة عن اللجوء لمستعملي crowdfundingشاركي أو "تفي مختل  أنحاء العالم تعرف بالتمويل ال

المشاريع الصغرى سواء كانت من أشخاص فرديين أو مؤسسات عبر منصات ت للمساهمة في تمويل ااالنترن
الكترونية متخصصة بعيدا عن تعقيدات القروض البنكية وصرامتها. وقد تم التقدم في إعداد مشروع قانون 

 ينظم اعتماد هذه اآللية في تونس والذي من المتوقع أن يتم استكماله واصداه في السنة القادمة.

دوق الجديد إلعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تالقي صعوبات والذي سيتم وسيسهم الصن
في إعطاء دفع هام لهذه المؤسسات عبر تمكينها من سيولة أوفر  2018احاثه بمقتضى قانون المالية لسنة 

طى صعوبات بإعادة جدولة ديونها وتخفي  كلفة التمويل لديها بما يمكنها من المحافظة على نشاطها وتخ
الظرف االقتصادي بأقل تكلفة. كما سيكون لبنك الجهات المزمع احداثه الوقع اإليجابي على تطور النسيج 
االقتصادي واحداث المؤسسات بالجهات الداخلية بما من شأنه أن يضفي ديناميكية جديدة على االستثمار 

 يجيا من الفوارق بين مختل  جهات البالد.الخاص بهذه المناطق ويسهم في دعم مجهود التنمية والتقليص تدر 
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 لثالثاالبـاب 

  التصديردفع االستثمار و 

أحد أبرز األولويات التي سيرتكز عليها العمل التنموي  وتعزيز المجهود التصديري يمثل دفع االستثمار الخاص 
الحرص على الرفع  خاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها االقتصاد الوطني بالعالقة مع 2018لسنة 

وتحقيق التوازن الجهوي من نسق النمّو والتحكم في التوازنات المالية الجملية فضال عن دعم نسق التشغيل 
 .التنافسية لالقتصاد الوطني وتحسين القدرة

من خالل حذف عدة  مبدأ حرية االستثمارعلى تكريس  2018وفي هذا اإلطار، سيتم العمل خالل سنة 
ضبط آجال إسناد التراخيص وأسباب رفضها، إلى جانب مراجعة و تراخيص تتعلق بالنشاط االقتصادي 

كراسات الشروط وتبسيط اإلجراءات اإلدارية لفائدة المستثمر وذلك في إطار أعمال وحدة التصرف حسب 
األهداف إلنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي األنشطة االقتصادية والتي تم إحداثها في الغرض بمقتضى 

 .2017مارس  9المؤرخ في  2017لسنة  390األمر الحكومي عدد 

التركيز الفعلي لمنظومة الحوكمة الجديدة لالستثمار  2018، ينتظر أن تشهد سنة وفي الجانب المؤسساتي
المجلس األعلى لالستثمار والهيئة التونسية والمنصوص عليها بالقانون الجديد لالستثمار والمتكونة من 

. وينتظر أن تساهم هذه المنظومة الجديدة في رسم االستراتيجيات ستثمارلالستثمار والصندوق التونسي لال
المالئمة لتحسين مناخ األعمال وذلك بمشاركة فعالة من منظمات القطاع الخاص وتوحيد االجراءات 

 وتبسيطها والتسريع في نسق انجاز المشاريع ال سيما المعطلة منها.

 الجديد القانون  ، سيتم العمل على تجسيم مقتضياتثمار الخاصتطوير التشريعات المالئمة لالستوعلى صعيد 

 االقتصادية الهيكلية الجبائية، وتسريع تنفيذ اإلصالحات االمتيازات منظومة بمراجعة قعلالمت والقانون  لالستثمار

 والخاص. العام القطاعين بين الشراكة قانون  غرار على األخرى 

دعم تالتمويل عبر تطوير آلية رأس المال المخاطر والذي ستكما ستخص االصالحات أيضا تطوير منظومة 
بإصدار المجلة الجديدة لمؤسسات االستثمار الجماعي وتأهيل البنوك لتحسين مردوديتها في تمويل المشاريع 
واعتماد آليات تمويل جديدة للمساعدة على فض إشكالية نقص الموارد الذاتية للمشاريع المجددة وتحسين 

 خطوط التمويل لدعم مشاريع المؤسسات الصغرى والمتوسطة.استغالل 
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 :إلىبالنظر  2018تطورا سنة  االستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى الخاصةن تشهد أينتظر كما 

 التقدم في اإلنجاز بالنسبة لبعض المشاريع الهامة على غرار المرفأ المالي ومشروع الديار القطرية بتوزر، 
 ل بين مختل  األطراف المتدخلة لمتابعة المشاريع األخرى في إطار لجان بغرض توفير التنسيق المتواص

 ،الظروف المالئمة لتسريع نسق انجاز هده المشاريع وفض اإلشكاليات التي تعترضها
  توفر إطار جديد بالنسبة لهذا الصن  من المشاريع ضمن المنظومة الجديدة لالستثمار التي دخلت حيز

فردت المشاريع ذات األهمية الوطنية بامتيازات مالية أوالتي  2017فريل أداية شهر التنفيذ منذ ب
مليون دينار  50يع ذات أهمية وطنية المشاريع التي ال يقل حجم استثماراتها عن ر خصوصية. وتعتبر مشا

 سنوات.  3موطن شغل في غضون  500او التي ينتظر ان تمكن من إحداث ما ال يقل عن 

بغرض توفير الظروف المالئمة  توجهاتن المخطط الخماسي قد تضمن عدة أيجدر التذكير ب ،من جهة أخرى 
عدادها مسبقا الحتواء هذا النوع إ إلنجاز المشاريع الكبرى وتتعلق خاصة بضرورة ضبط خارطة استثمارية يتم 
وتفادي اإلشكاليات التي تطرح من المشاريع وبالتالي أخذ الدولة بزمام المبادرة القتراح المواقع على المستثمرين 

دراج حاجيات المشاريع الكبرى الخاصة علقة أساستعادة بالنسبة لهذه المشاريع والم ا باإلشكاليات العقارية وا 
ضمن برامج البنى التحتية والشبكات الخارجية باإلضافة الى تسهيل عمل الهياكل المشرفة على االستثمارات 

 .المالئمة لخصوصية مختل  المناطق الكبرى النتقاء نوعية المشاريع

مشروع قانون الطوارئ االقتصادية الذي كما سيتم الحرص على تسريع نسق إنجاز المشاريع الكبرى في إطار 
ما وخاصة فييرمي إلى تسريع إجراءات إنجاز المشاريع الكبرى سواء كانت عمومية أو خاصة ومتابعة تنفيذها 

الالزمة إلنجاز المشاريع المذكورة وحصول المشاريع الكبرى على الرخص يتعلق بتغيير صبغة األراضي 
 المرافق العمومية األساسية.قات المستوجبة والربط بالخدمات و والمواف

حجم  ارتفاع 2017سنة ماي ل شهر ىوعلى مستوى االستثمارات الخارجية، تبرز المعطيات األولية إلى موف
خالل نفس الفترة من سنة  مليون دينار 803.4مقابل  مليون دينار 821.4 يناهز ما إلىاالستثمارات الخارجية 

 .2016مقارنة بسنة  %2.2 بنسبة زيادة، مسّجال بذلك 2016

 في األجنبية االستثمارات تدفقات تحسن إلى راجعة باألساس %3.3 قدرها زيادة المباشرة االستثمارات وسجلت
 .%5.6 بنسبة الخدمات وقطاع %11.8 بنسبة المعملية الصناعات قطاع

 عملية استثمار في مشروع إحداث مؤسسة 11من إنجاز  2017وقد مّكنت االستثمارات الخارجية المنجزة سنة 
كما  في إطار تطوير نشاطها. أجنبية منتصبة ببالدنا عملية توسعة من قبل مؤسسات 252ومن إنجاز  جديدة

موطن شغل جديد منها  3068ساهمت هذه االستثمارات في تعزيز المجهود الوطني للتشغيل وذلك عبر توفير 
 في قطاع الصناعات المعملّية. 2981
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اإليجابي  المنحىهذا تعزيز إلى مزيد  2018سنة خالل وترمي الخطة المبرمجة الستقطاب االستثمار الخارجي 
 فيك من خالل دعم برامج وكالة النهوض باالستثمار الخارجي خاصة مؤشرات االستثمار الخارجي وذلل

 المجاالت التالية:

  تنويع مصادر االستثمارات المستقطبة على المستوى الجغرافي وا عطاء أهمية بالغة للترويج الموّجه نحو
)الواليات أمريكا الشمالية  بلدان جديدة مصدرة لالستثمارات الخارجية على المستوى العالمي من أهمها

 ،الدول اإلسكندنافية األساسية )الدنمارك والنرويج(، آسيا )الصين واليابان(، المتحدة األمريكية وكندا(
  إرساء عالقات تعاون بين وكالة النهوض باالستثمار الخارجي ونظيراتها ومختل  الهيئات بالبلدان

اهموا بدورهم في التعري  بالمزايا المستهدفة وخلق شبكة من الشركاء األجانب الذين من شأنهم أن يس
التفاضلية لتونس لدى رجال األعمال والمستثمرين والفاعلين االقتصاديين ببلدهم وأن يساعدوا على تنظيم 

 ،التظاهرات االقتصادية المبرمجة على مستوى الوكالة
  إعالمية وملتقيات  التركيز على تنظيم أياممع المشاركة في المعارض والصالونات التي لها أهمية عالمية

قطاعية بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص وخبراء في المجال قصد االستجابة لتطلعات المستثمرين 
 وذلك بتوفير معلومات دقيقة حول المشاريع المستهدفة، 

  تكثي  عمليات االتصال المباشر بالشركات األجنبية الراغبة في االستثمار في تونس واعتماد طريقة عمل
في هذا المجال منها االستعانة بخبراء واقتناء منظومات إعالمية تساعد على استهداف واختيار  جديدة

 ،المستثمرين المحتملين
  مزيد اإلحاطة بالمستثمرين األجانب عبر تدعيم خدمات اإلحاطة والمتابعة وتكثي  الزيارات الميدانية

 ،والمساعدة على حل الصعوبات التي تعترضهم
  ات لما لها من تأثير على جلب استثمارات مرتبطة بها في ميادين صناعة السيارات استقطاب القاطر

 ،والصناعات الغذائية وخدمات خارج بلد المنشأ

التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لما لها من أهمية في نقل التكنولوجيا هذا وسيتواصل 
صناعة و  صناعة مكونات الطائرات اتالمختصة ومنها خاصة قطاع الحديثة ورفع القدرة التشغيلية لليد العاملة

والطاقات  'Offshoring'أنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ و  الفالحة والصناعات الغذائيةو  مكونات السيارات
 .المتجددة

ومزيد اإلحاطة بالمؤسسات التونسية في األسواق الخارجية  بدفع التصديروستسهم اإلجراءات الهامة المتعلقة 
 حيث ينتظر بالخصوص: واألعمال وحفز المبادرة في فتح آفاق جديدة من شأنها دعم مناخ االستثمار

  نفاذ التموقع ضمن الشبكات التجارية باألسواق التقليدية و  الرامي إلى تعزيزمواصلة المجهود الترويجي
جنوب الصحراء إلى األسواق الواعدة السيما البلدان اإلفريقية ن السلع والخدمات المنتجات التونسية م

 والبلدان اآلسيوية الصاعدة. أمريكا الشماليةبلدان و 
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  وربط الصالت التجارية بجلّ  وا عطاء دفع جديد للديبلوماسية االقتصاديةتوسيع شبكة التمثيل التجاري 
 بالدنا في األسواق الخارجية. بما يمكن من دعم حصةالتكتالت اإلقليمية 

 صندوق النهوض بالصادراتالمساندة للتصدير كاآلليات المالية والفنية  إحكام التنسيق ومزيد تعزيز نجاعة 
وكذلك  +TASDIR باألساس لدعم صادرات قطاع الفالحة والصناعات الغذائية وصندوق  والمخصص

برامج الشراكة والمعونات الفنية لتطوير العربية و الموارد من برنامج تمويل التجارة حسن استغالل 
التعاون السويسري،  وكالة الواليات المتحدة األمريكية للتنمية الدولية، ،وكالة التعاون األلمانيةالصادرات )

 .التعاون البلجيكي( وتوجيهها نحو األولويات القطاعية والجغرافية
 لتجارية في اتجاه دعم تسويق المنتجات والخدمات الوطنية المنظمة لألنشطة ا والتراتيب مراجعة التشريعات

وتنظيم عروض تب الدراسات واالستشارات والتسويق لغير المقيمين امك وأنشطةعقود االمتياز التجاري ك
 البيع عبر الخط والمجالت التجارية.

  مويل الصادرات مع توفير الدعم اللوجيستي وتعصير آليات تتسهيل إجراءات التجارة الخارجية مواصلة
 .التجارة اإللكترونيةومواصلة تنفيذ مخطط النهوض ب
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 رابعالالبـاب 

صالح الوظيفة العموميةو  التحديث اإلداري   ا 
  والحوكمة والوقاية من الفساد

 التحديث اإلداري 

على الرفع من نجاعة األداء اإلداري وتحسين العالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها، تم منذ شهر سبتمبر  عمال
بط الشروع في صياغة استراتيجية لتحديث اإلدارة العمومية من شأنها بلورة رؤية واضحة وموحدة وض 2015

أهداف وأولويات مشتركة لبرامج ومشاريع تحديث اإلدارة العمومية، وفقا لمخطط عمل يتضمن رزنامة تنفيذ 
 تفصيلية ومؤشرات متابعة، إضافة إلى توزيع واضح لألدوار بين األطراف المتدخلة.

 يلي: القيام بما 2017وفي هذا اإلطار تم سنة 

  اإلعالن االستراتيجية وعرضها والتعري  بالمشاريع الواردة بها و تم استكمال إعداد الصيغة النهائية لمشروع
  بحضور جميع االطراف المتدخلة 2017خالل شهر فيفرى  هاتنفيذعن الشروع في 

  القيام بمراجعة شاملة لمختل  اإلجراءات المنظمة لممارسة األنشطة االقتصادية وذلك وفق مقاربة تعتمد
تقييم، وذلك بهدف تخفي  العبء اإلداري الذي تتحمله المؤسسة على مسار ممنهج ومعايير واضحة لل

والجدير بالذكر أن هذا المشروع قد تم استكماله  االقتصادية وتكريس شفافية إسداء الخدمات اإلدارّية.
من اإلجراءات ذات األولوية المعمول بها  %70مما مكن من تبسيط وحذف أكثر من  وزارات 8صلب 

ضع  مشاركة المنظمات المهنية في  صلب هذه الوزارات. إاّل أنه تجدر اإلشارة في هذا اإلطار، إلى
 .االستشارة

  العمل على تنفيذ جملة من المشاريع التي من شأنها الرفع من جودة الخدمات اإلدارية وتقريبها من
تستجيب لتطّلعاتهم وحاجياتهم. وقد تمحورت هذه المشاريع أساسا في إعداد  المتعاملين مع اإلدارة حّتى

  دراسة حول إرساء مراكز الخدمات اإلدارية وتحسين جودة االستقبال بالهياكل العمومية.
  تقريب بما والذي يهدف إلى  دور الخدمات اإلدارية وتعميمهابهدف وضع تصّور متكامل لتطوير

بما يكفل تكريس األحكام  ها في فضاء مشترك،تجميعلطلب المكث  من المواطن و ذات االخدمات اإلدارية 
 تعزيز ثقة المواطن باإلدارة.و  الدستورية المتعلقة بالمساواة أمام المرفق العام وتحقيق التوازن بين الجهات
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  ت دار خدمات إدارية، كما تم 20إحداث ما ال يقل عن  يف 2017هذا وقد تّم االنطالق خالل سنة
بعدد من المعتمديات التي تشكو ضع   2017دار الخدمات خالل شهر سبتمبر  22الموافقة على إحداث 

 .التغطية الجغرافية للخدمات اإلدارية ذات األولوّية

 2016مارس  24المؤرخ في  2016لسنة  22في إطار العمل على تنفيذ مقتضيات القانون األساسي عدد 
شرعت في  هذا وقد ،بإعداد خطة عمل في الغرض قامت اإلدارة العامةالمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة 

  تنفيذ أهم محاورها والمتمثلة أساسا فيما يلي:

 إعداد مشروع أمر حكومي حول شروط إحداث هيكل داخلي لتنظيم األنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة، 
  معاليم النفاذ إلى المعلومة وتركيز اآلليات الكفيلة باستخالصهاضبط العمل على، 
 التوعية والتكوين في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة، 

 2018 برنامج اإلصالحات لسنة

  بالمصالح العمومية التي لها عالقة مباشرة مع المواطن والمستثمر للحصول  لالستقبال فضاء 100تأهيل
"، وذلك بهدف ضمان جودة مرحبا" على شهادة المطابقة لمواصفة االستقبال صلب المصالح العمومية

االستقبال بالمصالح العمومية وجعله مطابق الجملة المعايير والمواصفات المعتمدة والمستوحاة من المراجع 
 ،وروبيةاأل

 وذلك من خالل وضع الية للتواصل واالتصال بين اإلدارة إرساء مركز اتصال إداري إلرشاد المواطنين ،
والمتعاملين معها بهدف تقديم اإلرشاد والرد الحيني أو الالحق على استفسارات وشكاوى واقتراحات 

 المتعاملين مع اإلدارة.

 وصياغة مشاريع الوثيقة االستراتيجية وخطة التنفيذ ة وضع تصّور لتطوير تجربة دور الخدمات اإلداري
رساء  صدار نص ترتيبي لتنظيم المشروع وا  والمواصفات الفنية لتنفيذه والمصادقة عليها إضافة إلى إعداد وا 

 .2018موفى سنة  %75والعمل على أ، يبلغ معدل تغطية الخدمات اإلدارية  إطار مؤسساتي له
 وذلك الستقبال بالمصالح العمومية لذوي االحتياجات الخصوصيةإحداث شبابيك خاصة بفضاءات ا ،

 بهدف تقريب الخدمات اإلدارية من مع ذوي االحتياجات الخصوصية وتحقيقا للمساواة أمام المرفق العام.

 أحداث" مقاربة وفق وتنظيمها والمؤسسة للمواطن الموجهة األولوية ذات اإلدارية المسارات هندسة إعادة 

ذلك من خالل تحليل جميع إجراءات ومراحل مسار الحصول على الخدمات اإلدارية ذات و  "الحياة
األولوية بالنسبة للمواطن والمؤسسة وا عادة هندستها وفقا لمقاربة "أحداث حياة" التي تنبني على رؤية 

 .المواطن الحري  عند إسداء مختل  الخدمات اإلدارية
  لتعري  باإلمضاء والنسخ المطابقة لألصل لفائدة المواطن لالحذف التدريجي مواصلة تنفيذ برنامج

التخفي  من حجم العبء اإلداري المسلط على كاهل المتعاملين مع اإلدارة  ، بما يساهم فيوالمؤسسة
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)مواطنين ومؤسسات اقتصادية( وبالتالي التخفي  من عناء تنّقل المواطن إلى اإلدارة ومن حجم االكتظاظ 
 .باإلدارات العمومية

  إرساء منظومة تقديم العرائض الجماعية، وذلك من خالل وضع إطار قانوني لتقديما لعرائض الجماعية
 .كآلية اقتراح من شأنها تفعيل مشاركة المواطنين في الحياة العامة

  إرساء دراسة المؤثرات المتعلقة بمشاريع اإلصالحات والتشريعات، وذلك بهدف تقييم ودراسة انعكاسات
 صالحات اإلدارية والنصوص القانونية قبل وبعد إرسائها ضمانا للنجاعة المرجوة من ورائها. مشاريع اإل

 يهدف تركيز هذه المنظومة إلى تسهيل ممارسة الحق في : تركيز منظومة إلكترونية للنفاذ إلى المعلومة
والطعون المتعلقة تمكين العموم من تقديم مطالب النفاذ  النفاذ إلى المعلومة، وذلك بالخصوص من خالل

تقديم مجموعة من اإلحصائيات والمعطيات تتعلق ، باإلضافة إلى ي الردود بطريقة إلكترونيةبها وتلقّ 
بالخصوص بعدد المطالب المقدمة وعدد المطالب المقبولة والمرفوضة وضبط التوزيع الجغرافي لطالبي 

 .النفاذ إلى المعلومة
 ل المعلومات العمومية" بهدف تمكين القطاع الخاص من وضع إطار قانوني لتنظيم "إعادة استعما

استعمال المعلومات التي ينتجها القطاع العام بما يساهم في دعم فرص االستثمار وخلق مواطن شغل 
 إضافية.

 إصالح الوظيفة العمومية
ظرا لدوره يندرج برنامج إصالح الوظيفة العمومية ضمن استراتيجية الحكومة إلصالح القطاع العمومي وذلك ن

الهام في دفع المسار التنموي من خالل تطوير وتحسين المرفق العمومية والخدمات الموجهة للمواطن 
قدرات الموارد البشرية الرفع من و  والمؤسسة وذلك عبر إضفاء مزيد النجاعة على عمل اإلدارة العمومية

 .والنجاعة والمساءلة قواعد الشفافية والنزاهةل اوفق وتطوير اإلطار التشريعي والترتيبي

هذا وبالنظر للتطورات المسجلة خالل الفترة االنتقالية جابه قطاع الوظيفة العمومية إشكاالت عديدة يعتبر 
من الناتج المحلي اإلجمالي وارتفاع كلفة  %14.5أهمها تفاقم كتلة األجور في السنوات األخيرة لتبلغ حوالي 

التسيير المحملة على ميزانية الدولة وذلك على المستويين المركزي والجهوي إضافة إلى ضرورة مواكبة اإلطار 
فضال عن المساهمة  2014المؤسساتي الجديد فيما يتعلق بمتطلبات إرساء الالمركزية طبقا لمقتضيات دستور 

 ل واالستثمار.في تحسين مناخ األعما

تكوين لجان مختّصة وتنظيم استشارات وطنية ومفاوضات مع األطراف  2017وفي هذا اإلطار تّم خالل سنة 
وضبط أهداف  لتحديث اإلدارة العموميةوطنية  استراتيجيةصياغة المتدخلة وذلك لوضع مسار تشاركي ل

 ،اإلصالحوأولويات مشتركة لبرامج 
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دارة الوظيفة العمومية  وأفضت هذه األعمال إلى إعداد برنامج إصالح هيكلي يشمل مختل  جوانب التصرف وا 
بما في ذلك الحرص على إحكام توظي  الموارد البشرية وتوفير إطار محّفز للعمل والمبادرة فضال عن التحكم 

 في كتلة األجور بما يتالءم مع مقتضيات المحافظة على سالمة التوازنات المالية الجملية. 

 مختل  إلنجاح األساسية القاطرة باعتبارها وتطويرها اإلدارة تعصيربرنامج اإلصالح أساسا إلى ويهدف 

 .الهيكلية حاتاإلصال

 :ـمواصلة تنفيذ مكونات برنامج اإلصالح خاّصة منها المتعلقة ب 2018وينتظر خالل سنة 

 وذلك بهدف تطوير نظام التصرف في المسار المهني للعون العمومي  مراجعة قانون الوظيفة العمومية
رساء نظام وظيفة عمومية عليا موّجه إلى اإلطارات التي تشغل وظائ   آلّيةباعتبارها  من آليات التحفيز وا 

عليا )مدير مركزيج كاتب عام...( اعتبارا لدورها في دفع وتأطير العمل اإلداري. إضافة إلى اعتماد نظام 
قييم حسب الجدارة وذلك عبر ربط المنح بتقييم االداء وعلى أساس المسؤولية والنتائج وليس على أساس ت

 الخطة الوظيفية.
 من خالل ربط الزيادة في األجور بالنمو واالنتاجية مع تحديد آليات جديدة لربط  التحكم في كتلة األجور

وق  عن سياسات االنتداب العشوائية باالقتصار الزيادات في األجور مع استدامة المالية العمومية والت
وتغطية الحاجيات األكيدة للهياكل العمومية بالنظر إلى  2018على خريجي مدارس التكوين في سنة 

إمكانات إعادة التوظي  فيما بين الهياكل اإلدارية بالتوازي مع إحداث برنامج للتقاعد المبكر وبرنامج 
 المغادرة الطوعية.

  وذلك عبر إعادة النظر في هيكلة الوزارات بهدف تفادي االزدواجية  ف في الموارد البشريةتطوير التصر
في المهام والمشموالت وا عادة توزيع األعوان عموديا وأفقيا داخل المصالح المركزية والجهوية وبين 

 الوزارات
  رساء نظام التحسين نوعية الخدمات العمومية حوكمة المفتوحة إضافة عبر تطوير اإلدارة االلكترونية وا 

تطوير المنظومة الوطنية للتعري  اإللكتروني للمواطن  إلى مواصلة تنفيذ البرامج اإلصالحية المتعلقة ب
e-ID ( وتركيز اإلطار العام للخدمات المندمجةcadre d’interopérabilité ،) كما سيتم العمل على

 .ووضع الخدمات اإلدارية على الخطّ  اإلدارية من صبغتها المادية اإلجراءاتاستكمال تجريد 

 العمومية المؤسسات إصالح

متتالية ختالالت إنتائج سلبية وبدأت توازناتها المالية تشهد  2011المنشآت العمومية منذ سنة  جلّ سجلت 
 (2015-2010)الفترة  خاللالمؤسسات العمومية هذه وعرفت  .بالتوق  عن النشاطوأصبح البعض منها مهّددا 

المرفق العام واستمرارية ل خطرا كبيرا على التوازنات االقتصادية ونجاعة د، وهو ما يمثّ  م 4000يفوق  عجزا
 وتوفير الخدمات العمومية. 
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تشخيص وضعيتها  توّلت الحكومة وباعتبار المكانة التي تحظى بها المنشآت العمومية في االقتصاد الوطني،
بناء على تطّور المؤشرات المتعّلقة بالمردودية والنشاط )دعم الدولة واألجور واإلستثمارات( والنتائج المالية 

يجاد ودراسة أسباب تدهور نتائجها الجملية )المداخيل والقيمة المضافة ونتيجة اإلستغالل والنتيجة الصافية(  وا 
 .المخارج المناسبة للنهوض بها

اإلنطالق في عملية  2018إحداث وزارة اإلصالحات الكبرى. وستشهد سنة  2017وفي هذا اإلطار، تّم سنة 
 إصالح وهيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تنبني في مجملها على المحاور األساسية التالية:

  ستقاللية ومرونة في التصرفوالمنشآت العمومية ومجالس إدارتها إإعطاء المؤسسات، 
 بين الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية،العالقة التعاقدية  تطوير  
  قة بالصفقات العمومية لتتالءم مع مقتضيات النسق مراجعة النصوص القانونية المتعلّ مواصلة عملية

 ،السريع ألخذ القرار خاصة بالنسبة للمنشآت الناشطة في قطاعات تنافسية
 لنجاعة وذلك ضمن هيكل إداري مركزي تجميع كل الوظائ  المتعلقة باإلشراف األفقي لضمان التنسيق وا

 ،ممارسة كافة وظائ  الدولة كمساهمله مهّمة  توكلد موحّ 
  وتبويب  ،آت العمومية من ناحيةـفي مجال المساهمات والمنش عموميةتحديد استراتيجية الدولة كسلطة

 من ناحية أخرى. ،أهدافها وترتيبها من منطلق دورها كمساهم

  ّالهيكل و  مبدأ التوازن بين هيكل المداولة لضمانة إدارة المنشأة عن مهمّ اإلدارة ة رئاسة مجلس فصل مهم
 . لةئالمسا وتدعيم مبدأ االدارة عند اتخاذ القرارات وحيادية مجلسالتنفيذي 

  ةلجنو  التأجير ةلجنو  التدقيق ةلجنإنشاء هياكل جديدة مختّصة داخل المنشآت العمومية على غرار 
 المخاطر.  ةلجنو  االستراتيجية

  ل من أعلى التأكيد على مبدأ التدخّ إعادة الهيكلة المالية الجذرية للمؤسسات والمنشآت العمومية من خالل
 ،الدعم المباشر أو غير المباشرالتعويل على  وضالموازنة )الرأسملة( ع

 رساء مبدأ التعويل على الذات  ،ربط الدعم المالي بمفهوم المرفق العام وا 
  لى تحقيق توازنات المؤسسات العموميةإمويل ترمي تلة لعداد خطّ إ، 
  العمومية. والمنشآتتطوير أسس الحوار االجتماعي وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسات 

 الحوكمة والوقاية من الفساد

 12 في مؤرخ 2016 لسنة 1158 عدد حكوميال مرخصوصا بعد صدور األ 2017تواصلت الجهود خالل سنة 

، وكذلك ضبط خطة وطنية للحوكمة ومكافحة مشموالتها وضبط الحوكمة خاليا بإحداث المتعلق 2016أوت 
الفساد وذلك من أجل تركيز منظومة متكاملة للحوكمة والوقاية من الفساد، على المستويات التشريعية 

 سجلة.والمؤسساتية مع المجتمع المدني باعتبارها مبدئا دستوريا وهدفا محوريا للحّد من االشكاليات الم
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وفي هذا اإلطار تم العمل على وضع الخطة الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد حّيز التنفيذ من خالل انخراط 
مجموعة من الوزارات خصوا تلك التي تؤّدي خدمات مباشرة للمواطنين على وزارة النقل وزارة الصّحة، وزارة 

على انخراط بقية الوزارات بغاية  2018ل سنة الثقافة وزارة الشؤون االجتماعية... على أن يقع العمل خال
 تنفيذها.

( اختيار هياكل نموذجية )جزر PNUDوبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية ) 2017كما تّم خالل سنة 
(: الديوانة ووزارة الداخليّة ووزارة الصّحة ووزارة النقل. حيث سيقع تقييم التجربة في Ilots d'intégritéالنزاهة 

 وتعميمها بهياكل عمومية أخرى في هذا اإلطار. 2018بداية سنة 

 العمومية المالية الشفافية تعزيز

ف حيث تّم إعداد القانون األساسي للميزانية األهدا حسب الميزانية فيتم العمل على إرساء منهجية التصرف 
القائم على مبادئ العدالة والشفافية  الجبائيبالتوازي مع تقدم عناصر اإلصالح األخرى خاصة منها اإلصالح 

 المؤسسات في والنزاهة للحوكمة دليل، باإلضافة إلى إعداد العموميةّ  الصفقات حوكمة تعزيزوالرقابة المحكمة و 

 وتحسين صيغ التصرف والمتابعة والرقابة والتقييم. العمومية

 تعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي

  نشر قيم النزاهة وثقافة الوقاية من الفساد داخل جميع المؤسسات  على 2018ستتواصل الجهود خالل سنة
اإلدارية من ذلك تعميم مدونة سلوك العون العمومي على جميع الهياكل العمومية مركزيا وجهويا وتكثي  
البرامج في اطارها والعمل على تطوير مدونات سلوك قطاعية تتناغم مع المدونة العامة وتأخذ بعين 

 وصيات المهنة أو القطاع، االعتبار خص

 ،ادخال حّيز التنفيذ للمرجعية الوطنية للحوكمة والعمل بمقتضياتها صلب منوال الحوكمة للهياكل العمومية 

  مزيد تفعيل دور خاليا الحوكمة والوقاية من الفساد في مختل  الهياكل العمومية والعمل على مزيد تركيزها
 على المستوى الجهوي،

 ت المرحلة سيتواصل العمل على مراجعة منظومة حوكمة المؤسسات العمومية من خالل واعتبارا لتحديا
تطوير صيغ االشراف وتوضيح التزامات األطراف المعنية في اتجاه تعزيز استقاللية مجالس االدارة 
ة ومسؤولية المتصرفين مع اعتماد معايير موضوعية لتعيينهم باإلضافة إلى تكريس احترام معايير الشفافي
المالية واعتماد مؤشرات النجاعة للمتابعة والتقييم كما ستتواصل جهود تعزيز المسؤولية المجتمعية 
للمؤسسات العمومية من خالل ترسيخ الحوار والتواصل على المستوين الداخلي والخارجي وااللتزام 

 بالضوابط القانونية المتعلقة باالنتدابات.
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 وضع سياسة وطنية للوقاية من الفساد

مارس  7مؤرخ في  2017لسنة  10ساسي عدد األقانـون تم تدعيم المنظومة التشريعية لهذه السياسة بصدور ال
أوت  24مؤرخ في  2017لسنة  59ساسي عدد األقانون وال يتعلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين 2017
اإلبالغ عن الفساد وحماية المبّلغين  وقد كان لقانون . يتعّلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2017

صدى طّيبا وتفاعال كبيرا في جميع األوساط حيث ارتفع عدد العرائض المقّدمة للهيئة الوقتية للحوكمة ومقامة 
  الفساد وتقّدم عّدة أشخاص بطلبات الحماية لدى الهيئة.

ساسا حول المصادقة على مشاريع على مزيد تدعيم سياسة الوقاية من الفساد أ 2018وسيقع العمل حالل سنة 
 غير الكسب تجريم، وقانون بالمكاسب لتصريحقوانين الوقاية من الفساد والمتعلقة بإقرار ضوابط لعمليات ا

في رصد مظاهر الفساد الفساد  ومقاومة للحوكمة الدستورية الهيئةوتفعيل دور  المصالح وتضارب المشروع
 التجاوزات المسجلة.ومتابعة المعالجات الكفيلة بالحّد من 

من خالل الحرص على اصدار منظومة الرقابة العمومية من جهة أخرى ستتواصل الجهود في تحسين اداء 
اإلطار القانوني لدائرة المحاسبات ومزيد تنسيق تدخالت الهياكل الرقابية بالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة 

نفاذها وتطويرقائّية والتصحيحّية تعزيز أبعادها الو إلى  والمالية إضافةاإلدارية   مع تشديد العقوبات الزجرية وا 
وتدعيم التفقديات اإلدارية والمالية وخاليا  توسيع مهام فريق المواطن الرقيبالفساد عبر  وكش  الرقابة آليات

 الحوكمة بالهياكل العمومية.

الحكومة التعبير عنها في عّدة مناسبات كما تعّززت دعامة محاربة الفساد باإلرادة السياسية التي ما فتئت 
وبدـأت في تنفيذها حيث تم تسجيل عّدة نجاحات في سبيل الحد من ظاهرة التهريب نالت صدى كبيرا، وسيتم 

القوانين  تدعيم هذا التمشي حسب أربعة محاور هي التخطيط لمقاومة الفساد واإلسراع في اكتمال سنّ 
لمقاومة الفساد وفقا للمعايير الدولية واإلصالح االداري والرقمنة والشفافية  القانوني اإلطارواإلجراءات وتوفير 

 وفرض احترام القانون من قبل الجميع وضمان المساواة بينهم.

الهدف السادس عشر "السالم والعدل والمؤسسات القوية" من وثيقة األمم المتحدة "أهداف التنمية 
 "2030المستدامة 

اعتبارا اللتزام الدولة التونسية بالمساهمة بتحقيق األهداف المرسومة بوثيقة األمم المّتحدة "أهداف التنمية 
" سوف يقع التركيز في مجال الحوكمة تجسيد بعض المؤشرات من الهدف السادس عشر 2030المستدامة 

 "السالم والعدل والمؤسسات القوية" نذكر منها بالخصوص:

 رة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهاالحد بدرجة كبي 

 ،انشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات 
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  ضمان اتخاذ القرارات على محو مستجيب الحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع
 ويات،تالمس

 لتشريعات الوطنية واإلتفاقات كفالة وصول الجمهور الى المعلومات وحماية الحّريات األساسية، وفقا ل
 الدولية

 دعم الشركاء غير الحكوميين والتعاون الدولي

 مع الروابط تعزيزمن خالل الفساد  من والوقاية الحوكمة مجال في التشاركي المبدأ تكريسسيقع العمل على مزيد 

 الحوكمة ثقافةونشر  لالتصال استراتيجية واإلعالم وذلك لتنفيذالمدني  المجتمع وخاصة الحكوميين غير الشركاء

في الغرض مواصلة التنسيق مع المنظمات الدولية و  وتطوير البعد القيمي والثقافي والسلوكي النزاهة قيم وغرس
في ودعم منظومة التكوين وتطوير عالقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات واإلطالع على التجارب الناجحة 

 .مجال الحوكمة ومكافحة الفساد

سيقع العمل على تجسيد المؤّشر العاشر "توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة كما 
"أهداف التنمية العالمية" من الهدف السادس عشر "السالم والعدل والمؤسسات القوية" من وثيقة األمم المتحدة 

هم مؤسسات الحوكمة العالمية من خالل ابرام اتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات مع أ  "2030المستدامة 
 واإلقليمية.
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 خامسالالبـاب 

  االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة

إّن التطّور المتسارع الذي تشهده التكنولوجيات الحديثة وتداخلها في مختل  المجاالت يفرض على الفاعلين 
رساء مؤسسة الغد التي تعتمد منظومة إنتاجها و االقتصاديين مزيد العمل لالستعداد للمنافسة  لمهن المستقبل وا 

تصاد اليوم يتميز بطابعه العالمي ويعتمد على على المراهنة على العنصرين البشري والتكنولوجي. كما أن االق
التكنولوجيا الرقمية والمنافسة بين المؤسسات االقتصادية على الصعيدين الوطني واإلقليمي بما يحتم على 
المؤسسات التونسية التحكم أكثر في التكنولوجيا ومواكبة تطورها وحسن استغاللها للتموقع داخل هذا المشهد 

 المتحول.االقتصادي الجديد 

 2017إنجازات سنة 

عملت تونس على التحرير التدريجي لخدمات االتصال وتعزيز المنافسة  تطوير اإلطار التنظيمي والتشريعي:
ويتجه العمل نحو مراجعة عميقة وشاملة لإلطار القانوني الذي تمارس فيه الخدمات  والمبادرة الخاصة.

 المرتبطة بهذا القطاع: 

 المجلة الرقمية الجديدة بالتنسيق مع الهياكل المعنية. إعداد مشروع أولي من -

 .على مجلس نّواب الشعبمشروع قانون يتعلق بأحكام خاصة باتصاالت تونس  إحالة -
 لتنمية الرقمية.ل التونسيةالمتعلق بإحداث الحكومي إصدار األمر  -

إدارية إلى مؤسسة  تغيير الشكل القانوني للوكالة الفنية لالتصاالت من مؤسسة عمومية ذات صبغة -
 عمومية ال تكتسي صبغة إدارية.

المتعلق  2016لسنة  06المنقح لألمر عدد  2017جوان  09بتاريخ  2017لسنة  744إصدار األمر عدد  -
حداث وحدة تصرف حسب  بإرساء مشروع تونس الذكية للنهوض ألنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وا 

 األهداف.

 بالنهوض بالمؤسسات الناشئة.إعداد مشروع قانون يتعلق  -
إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط إسناد عالمة المؤسسة الناشئة وبإجراءات ممارسة هيئة  -

 المؤسسات الناشئة لصالحياتها وبتنظيمها اإلداري والمالي.



 

86 

 البنية التحتية الرقمية

 د.  م 471 للمشغلين الثالث بقيمةإسناد ثالث إجازات لتوفير خدمات االتصاالت من الجيل الرابع  -

 عمادة ذات أولوية(. 387من متساكني كل والية )منها  %40توفير التغطية بهذه الشبكة لـ  -

 تهاعزلذات السعة العالية لفك بيضاء بشبكات االتصاالت  ةمنطق 94تغطية اإلعداد لإلنطالق في  -
  .االندماج الرقمي وضمان تكافئ الفرص عبر

( لتأمين خدمة األنترنات RNIA2لثانية من مشروع الشبكة الوطنية اإلدارية المندمجة)انجاز المرحلة ا -
واألنترانات والتطبيقات اإلعالمية لإلدارة ومشروع منظومة التحكم والمراقبة للشبكة اإلدارية المندمجة 

(NOC). 
 تقريب الخدمات اإلدارية للمواطن.لتركيز الشبكة بالسعة العالية  -
 .الّركيزة األساسية في برنامج "المدرسة الرقمية"EduNet  4إنجاز مشروع الشبكة التربوية  -
 البث التلفزي األرضي الرقمي واإلطفاء التدريجي للبث التناظري. استكمال إنجاز مشروع  -
 .ومواصلة إسناد إجازات إضافية في الفترة القادمة (IOTلمشغلي أنترنات األشياء ) ةإجاز  29إسناد  -
لتنفيذ  التنسيق مع وزارة الدفاع الوطني وتكلي  مجّمع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص -

 مشروع منصة التصرف في قاعدة بيانات خرائطية موجهة للتموقع الجغرافي.

 .الشروع في األعمال التحضيرية المتعلقة بمشروع هيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني -
في عديد المناطق التي  ةزمة باأللياف البصريّ غطية الالّ ة لتوفير التّ مشغل بنية تحتيّ إسناد وقتي إلجازة  -

 .صاليةتّ ة اإلتتطلب هذا النوع من البنية التحتيّ 
الشروع في بعض اإلجراءات التي ستمّكن من إقرار مبدأ اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق ضروري  -

 يتعين توفيره ضمن أمثلة التهيئة العمرانية. 
إحداث مؤسسات صغرى لقيس جودة خدمات الهات  الجوال تمّول عبر خط تمويل خصوصي تضعه  -

 عليا ودفع التنمية بالجهات. وزارة التكوين المهني لتشغيل حاملي الشهادات ال

 الحكومة اإللكترونية

 االنتهاء من دراسة منظومة المعرف الوحيد للمواطن وا عداد المخطط التنفيذي لتركيز المنظومة  -

 إعداد العناصر المرجعية لمنظومة الترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية. -

 ( بست وزارات نموذجية. GECالمراسالت )تركيز المنظومة الوطنية للتصرف اإللكتروني في  -

 الشروع في إنجاز مشروع إرساء مرجعية وطنية لتصني  المعطيات العمومية. -

 إعادة هيكلة منظومة المصادقة اإللكترونية من الناحية التقنية والتنظيمية طبقا للمعايير الدولية. -

تروني المرئي حيث تم وضع الختم االنطالق في مشروع تأمين الوثائق اإلدارية بواسطة الختم اإللك -
اإللكتروني المرئي على شهادات األجر للوظيفة العمومية )منظومة إنصاف( والشهادات الجامعية لعدد 

 من المؤسسات الجامعية.
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 .تعميم إرساء منظومة أنترانات اإلدارة -
 .E-payementمشروع الخالص اإللكتروني الشروع في إنجاز  -
 .ف الوحيد للمؤسسةإرساء منظومة وطنية للمعر  -
 .إرساء الجماعات المحلية الرقمية -
 .مشروع الوثائق اإلدارية على الخطالشروع في إنجاز  -
 .الخالص البلدي( e-servicesن )تطوير الخدمات اإللكترونية للمواط -
 إنجاز دراسة وضع خارطة طريق لتطوير المنظومة المعلوماتية للصحة. -
 ة في اإلقتصاد الّرقمي بهدف وضع إطار قانوني للجباية الّرقمّية.إنجاز دراسة إستراتيجية حول الجباي -
 إنجاز منظومة مركزية لتسجيل األجهزة الطرفية الجّوالة وذلك لمكافحة سرقة تلك األجهزة والتجارة الموازية. -

 إنجاز مشروع الّرقم الموّحد للنفاذ لخدمات اإلستغاثة في تونس. -

 والتجديداألعمال االلكترونية واإلستعماالت 

 بطاقة.  9500مواصلة ترويج البطاقة التكنولوجية الدولّية لتبلغ ما يقارب  -

(، وتصني  تونس من بين أفضل Digi- stratupتدعيم المؤسسات التونسية الناشئة في المجال الرقمي ) -
 (. Forbesوجهات عالمية في هذا المجال من قبل مجلة ) 10

و"وضع  على غرار" رقمنة التراث الثقافي" في تنفيذ مشاريع رقميةمساندة الوزارات والهياكل العمومية  -
منصة للتصرف في قاعدة بيانات خرائطية موجهة للتموقع الجغرافي" و"التبادل االلكتروني للبيانات مع 

 مسدي الخدمات المتعاملين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض".

المتعلقة باالستشعار والكش  المبكر للهجمات  "هرسا"مواصلة تحسين نجاعة وتطوير أداء منظومة  -
ومحاوالت االختراقات الكبرى التي تهّدد الفضاء السيبرني الوطني. كما تم تطوير خدمة اإلعالم الحيني 

 .SMSلمحاوالت الهجمات السيبرنية عبر الرسائل القصيرة 
شاب، مكن من توطين  8660ين (، وتكو m-devTunisiaتنفيذ برنامج "تطوير البرمجيات عبر الجّوال" ) -

 تطبيقة على المنصات الجوالة العالمية )سامسونغ وغوغل بالي...(. 754

 Googleبالتعاون مع شركة قوقل  Google Special collectsو Google street Viewتركيز خدمتي  -
 وبالتنسيق مع وزارات الشؤون الثقافية والداخلية والدفاع الوطني.

 بلد المنشأ "تونس الذكية"نقل الخدمات خارج 

 7000إتفاقية شراكة مع شركات وطنية وعالمية ناشطة في مجال تكنولوجيا االتصال لتوفير  23إبرام  -

 موطن شغل.

 مذكرات تفاهم مع شركات ناشطة في مجال تكنولوجيا االتصال. 5إمضاء  -

 إحداث شبكة سفراء "تونس الذكية" تضم شخصيات تونسية مرموقة. -
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ات الترويج والتسويق بالخارج للبحث عن خطوط ربط وتواصل للشركات الوطنية مع مؤسسات القيام بمهم -
 بالخارج والمشاركة في التظاهرات الدولية للتعري  بتونس كوجهة تكنولوجية.

بوضع برامج تكوين وتأهيل  إبرام مذكرات تفاهم لتحسين تشغيلية أصحاب الشهادات العليا ودعم قدراتهم -
 .EFE-Tunisie ،IntilaQ ،AHK ،CISCOالكفاءات مع شركات مختصة على غرار 

وتمكينه من الموارد البشرية والمادية  2018وسيتواصل العمل على تطوير هيكلة مشروع "تونس الذكية" سنة 
د، ثلثيها استثمارات  م 4500الضرورية لتحقيق األهداف المرسومة على مستوى حجم االستثمار )حوالي 

 أل (.  50خاصة( وعلى مستوى عدد مواطن الشغل المتوقع إحداثها )

 االتصاالت

كما يجري العمل حاليا  .2017-2016مغهز خالل سنتي  1800و 800إنجاز مشروعي إخالء النطاقين  -
 .2018مغهز خالل سنة  2500-2300بالتنسيق مع الهياكل المعنية إلعادة توزيع النطاق الترددي 

وضع اإلجراءات لتنفيذ برنامج العتماد مخابر و الشروع في مجال المراقبة الفنية في مجال االتصاالت  -
 المصادقة ومخابر المالئمة الكهرومغناطيسية.

 تنظيم السوق البريدية

ة من ناحية تأمين تطبيق أهداف الخدمة الشامللتعديل مجلة البريد عبر إحداث هيئة تعديلية للقطاع  -
سناد التراخيص الجودة واألسعار  للمتدخلين في السوق. وا 

إقرار وضع تعريفات تنافسية للخدمات الرقمية الجديدة )خدمة المراسالت في النظام الداخلي والدولي(  -
تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن وذلك إثر إرساء نظام معلوماتي جديد لتحسين النظام المحاسبي وتحديد 

 ة الخدمات البريدية.كلف
قرار لGlobal Banking) ) إرساء نظام معلوماتي جديد للخدمات المالية - تعصير الخدمات المالية للبريد وا 

 إصالحات هيكلية لتعزيز تموقعه صلب المنظومة المالية.
هوائي متبقية  80هوائي ترددات راديوية على مستوى مراكز التوزيع على أن يتواصل تركيز  20تركيز  -

لتغطية كامل شبكة مراكز التوزيع للبريد التونسي وتوسيع مجال تدخل منظومة مراقبة جودة المراسالت 
 بالنسبة لكافة مراحل ترحيل وتوزيع المراسالت.

 ستراتيجية حول قطاع البريد،اإلدراسة إنجاز ال -
 (.CERT)برنامج التهيئة الترابية الرقمية إنجاز  -

 2018سنة أهداف وبرامج 

 ، يتجه العمل نحو:اإلطار التنظيمي والتشريعيتطوير 
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 إصدار المجلة الرقمية الجديدة بما يسهم في توفير مناخ مالئم لالستثمار وبعث المشاريع. -

مراجعة مجلة التهيئة الترابية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق  -
 عمومي ضروري.

 تنظيم المشهد السمعي البصري بالتنسيق مع األطراف المتدخلة.إصدار قانون يتعلق ب -

 وضع اإلطار الترتيبي للمعرف الوطني الوحيد للمواطن. -

 قية.ي( والنصوص التطبDigi- Startupإعداد القانون اإلطاري المنظم للمؤسسات الناشئة ) -

 مراجعة منظومة الحوكمة والمنوال االقتصادي لألقطاب التكنولوجية. -

 التحتية الرقمية البنية

( ومنظومة التحكم والمراقبة للشبكة RNIA2االنتهاء من إنجاز أشغال الشبكة الوطنية اإلدارية المندمجة ) -
 . NOC اإلدارية المندمجة

 مواصلة استثمار المشغلين الثالثة في مجال إسناد إجازة في خدمات االتصاالت من الجيل الرابع. -

 المناطق البيضاء بشبكات االتصاالت من الجيل الثالث والرابع.مواصلة إنجاز أشغال تغطية  -
مواصلة تنفيذ مشروع منصة التصرف في قاعدة بيانات خرائطية موجهة للتموقع الجغرافي مع وزارة الدفاع  -

 الوطني.

 الشروع في انجاز الشبكة اإلدارية المندمجة للجماعات المحلية ولوزارة العدل. -

 (.IPv6صدار السادس لبروتوكول األنترنات )مواصلة دراسة استغالل اإل -

 مواصلة تنفيذ التغطية باأللياف البصرية. -

 الحكومة اإللكترونية

 .((SI de l’Etatالشروع في إنجاز منظومة متكاملة للتصرف في موارد الدولة  -
 .2018وضع المنظومة الوطنية للمعرف الوحيد للمواطن حيز االستغالل مع موفى  -
الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية ووضعها حيز االستغالل مع موفى تركيز المنظومة  -

 .2019سنة بداية ، وا عداد اإلطار الترتيبي والتنظيمي لتعميم استغاللها 2018سنة 
على بقية الوزارات ( GEC)الشروع في تعميم المنظومة الوطنية للتصرف اإللكتروني في المراسالت  -

  .الجهويةواإلدارات 
 تحديد المنوال التنظيمي واالقتصادي والتقني ووضع الخطة التنفيذية إلرساء حوسبة سحابية وطنية.  -

انجاز مشروع بوابة إلكترونية القتناء جميع أنواع الشهادات اإللكترونية على الخط وتوفير خدمات إمضاء  -
للحاجيات الوطنية وتعميم تأمين  إلكتروني على الخط وتطوير خدمات المصادقة اإللكترونية لتستجيب

 عدد من الوثائق اإلدارية.
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 ألعمال االلكترونية واإلستعماالتا

رساء نظام جبائي  - تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولّية وفتحها على مجاالت التجارة االلكترونية وا 
 خاص بها لتصبح بطاقة بنكية دولية رقمية.

 (.Google Merchant Accountساب )لفتح ح Googleالتعاون مع شركة  -

فتح قنوات التفاعل مع منظومات عالمية مختصة في التحويالت المالية وعدم االقتصار على شركة  -
Paypal . 

 .M-Paymentتركيز خدمة الدفع بواسطة الهات  الجوال  -
 .Anti-DDoSإنجاز مشروع للتصدي لهجمات حجب الخدمة العمومية  -
 تطوير نسخة من منظومة "ساهر" موجهة للمؤسسات ذات البنى التحتية المعلوماتية الحيوية.  -

 (.m-devTunisiaتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "تطوير البرمجيات عبر الجّوال" ) -

 متابعة المشاريع الرقمية المدرجة في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. -

التي تتوالها جمعية  Google street view trekker loanإنجاز األشغال ذات الصلة بخدمة متابعة استكمال  -
 .Google" لفائدة شركة قوقل  Youth Decidesشباب يقّرر"

( لتطوير خدمات التجارة اإللكترونية عن طريق شبكة UPUدعم التعاون مع اإلتحاد البريدي العالمي) -
" وتركيز مشروع المنّصة اإلقليمية لطرود التجارة Easy Exportبرنامج "البريد التونسي من خالل تجسيم 

 ."Ecom@africaاإللكترونية بتونس"
إعادة مراجعة منظومة التراخيص المسندة في قطاع تكنولوجيات المعلومات واالتصال في إطار تطبيق  -

 .2016لسنة  17من قانون االستثمار عدد  4 مقتضيات الفصل
ة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري لتنفيذ مشروع تحديد الموقع للماشية ومتابعتها التنسيق مع وزار   -

(Identification et tracking du cheptel.) 

 التجديد التكنولوجي

 إنجاز دراسة إستراتيجية حول الصناعات اإلبداعية الرقمية في تونس تهدف باألساس إلى: -

  في القطاعات ذات القيمة المضافة العاليةإحداث وتشجيع المؤسسات الناشئة. 
 دعم وتطوير الشركات المتخصصة في الصناعات اإلبداعية الرقمية والموجهة أساسا. 
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 تطور أبرز مؤشرات قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصال

 تقديرات
 2018 

 توقعات
 2017 

 انجازات

2016 

 البنية التحتية الرقمية 

 ساكن )%( 100اإلشتراكات باألنترنات عبر الشبكات القارة ذات التدفق العالي لكل عدد  4,8 6,5 8

 )%( ساكن 100عدد اإلشتراكات باألنترنات عبر الشبكات الجوالة ذات التدفق العالي لكل  63,8 66 70

 )%( نسبة األسر المرتبطة بشبكة األنترنات 37,5 50 60

 ساكن)%( 100التدفق العالي جدا لكل عدد اإلشتراكات بالشبكات ذات  1 2 4

 عرض نطاق اإلنترنت الدولي لكل مستعمل)كيلو بايت ج ثانية(  33,5 21 22,5

 )%( نسبة تغطية المناطق البيضاء 0 10 100
 (RNIA)نسبة اإلدارات التي لديها نفاذ الى خدمات الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة  10 90 100
 (ONT) شبكة البّث الرقمينسبة تغطية  90 95 97

 األعمال اإللكترونية واالستعماالت والتجديد

 )%( نسبة الموظفين المستعملين لألنترنات 44 50 56

 عدد المواقع التجارية )المستعملة لخدمات الخالص عبر األنترنات( 850 1050 1200

 الحضور في أماكن األسواق العالمية 4000 6500 9000
 )%( نسبة مستعملي األنترنات 49,6 55 62

 محور الحكومة اإللكترونية
 عدد الخدمات بأنترانت اإلدارة 5 8 11
 عدد الخدمات المندمجة الموضوعة بمنصة الترابط البيني 3 6 9
 )% ( نسبة الوزارات المنخرطة بمنظومة التراسل اإللكتروني 20 40 60
 (cumulatif)الموجهة للموظ  والمستغلة بأنترانات اإلدارة  عدد الخدمات ذات القيمة المضافة - 6 9
 للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية تركيز المنظومة الوطنية - 1 1
 cumulatif)) المحدثة األولوية ذات اإللكترونية الخدمات عدد - 3 6
 (cumulatif) للمراسالت االلكتروني التصرف لمنظومة المستغلة الوزارات عدد 7 6 17

7 

1 

 
(ETSI456 101) 

1 

 ( ETSI 
042 102) 

 عدد خدمات المصادقة اإللكترونية

 الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الدولية في مجال المصادقة اإللكترونية

 لتقييم الجاهزية للتصدي للهجمات السيبرانية Cyberdrillعدد العمليات البيضاء  2 2 2
 (cumulatifإدارة السالمة المعلوماتية ج مراكز االستجابة للطوارئ المعلوماتية )عدد مراكز  1 2 2

 تونس الذكية
 المساهمة في خلق فرص عمل جديدة 6000 7000 10000
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 ادسالسالبـاب 

  وتحسين التشغيليةدعم التشغيل 

 2017أهم البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة 

على تجسيم التوجهات التي تم إقرارها في المخطط الخماسي من خالل العمل  2017ارتكزت الجهود خالل سنة 
مختل  أصناف طالبي الشغل وتطوير أداء مصالح التشغيل على دعم المبادرة الخاصة والرفع من كفاءات 

وتحسين نجاعة تدخالتها ودعم إحداث مواطن شغل الئقة باالعتماد على مقاربة تشاركية جهوية ومحلية 
  دامجة.

 :2017وعلى هذا األساس شهدت سنة 

 نسق إحداث المشاريع  تنمية روح المبادرة ودفع بلورة استراتيجية وطنية لدفع المبادرة الخاصة تهدف إلى
على وضع مسار مرافقة متكامل لفائدة الباعثين الشبان وتيسير النفاذ إلى من خاللها سيتم العمل و 

مصادر التمويل والنفاذ إلى السوق إلى جانب تبسيط اإلجراءات اإلدارية وحوكمة العمل التشاركي بين 
 مختل  المتدخلين وترسيخ ثقافة المبادرة.

 اعتماد تمشي تشاركي يضمن انخراط األطراف باالستراتيجية الوطنية للتشغيل  الشروع في إعداد
تركيز لجنة القيادة وفي هذا اإلطار تّم االجتماعية في جميع مراحل اإلعداد والتنفيذ لهذه االستراتيجية. 

 واللجنة الفنية ولجان قطاعية وتجميع الدراسات الالزمة لتشخيص واقع التشغيل.
 والتي  "عقد الكرامة" وبرنامج "فرصتي" إلى جانب برنامج لبرامج النشيطة للتشغيل وتطويرهاتنفيذ ا مواصلة

 مكنت من: 

 طالــب  ألــ  66حــوالي  بهــذه البــرامجبلــغ العــدد الجملــي للمنتفعــين : البــرامج النشــيطة للتشــغيل
تربصـــات  ببرنـــامج مـــن المنتفعـــين %47مـــنهم حـــوالي  2017فـــي مـــوفى شـــهر جويليـــة  شـــغل

 عقد التأهيل واإلدماج المهني. من المنتفعين ب %33وحوالي  SIVPاإلعداد للحياة المهنية 
  :مطلـــب إنتفـــاع مـــن قبـــل طـــالبي الشـــغل بهـــذا  ألـــ  168حـــوالي تســـجيل برنـــامج عقـــد الكرامـــة

من قبل المؤسسات الخاصـة فيمـا بلـغ عـدد المنتفعـين حـوالي  عرضأل   48 حواليو  البرنامج
ألـــ   25وينتظـــر بلـــوغ  2017شـــغل بهـــذا البرنـــامج إلـــى مـــوفى شـــهر ســـبتمبر  ألـــ  طالـــب 18

 .2017منتفع في موفى سنة 
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  ألـ  منتفـع  25ألـ  طالـب شـغل مـنهم حـوالي  45برنامج فرصتي: بلغ عدد المنتفعـين حـوالي
ن، الكـاف، القيـروان يويمثل المنتفعين بواليات قفصة، سيدي بوزيد، قابس، مدن 2017في سنة 

 .%56والقصرين حوالي 

  :الشروع في تفعيل برنامج "الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل" من خالل 

  إعداد المراجع الترتيبية واألدلـة اإلجرائيـة الخاصـة بالبرنـامج بمـا فـي ذلـك نمـاذج لعقـود أهـداف
 .واتفاقيات تنفيذيةسنوية 

 ـــين وزارة القـــرار مشـــترك مشـــروع  إعـــداد ـــة واالســـتثمار هتكـــوين المب نـــي والتشـــغيل ووزارة التنمي
تعلق بإحداث لجـان قيـادة ولجـان والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الشؤون المحلية والبيئة ي

  جهوية على مستوى الجهة
  .تنظيم يوم إعالمي للتعري  بالبرنامج ومقتضياته 

 إلى توفير ظروف العمل الالئق في  الذي يهدف "الشاملمشروع المبادرة التونسية للعمل " الشروع في تنفيذ
 وفي هذا اإلطار تّم: للغرض.القطاع غير المهيكل من خالل توفير إطار قانوني واقتصادي شامل 

  إعداد مراجع وأدلة خاصة بتكوين المكونين في مجال مرافقة العملة الغير مهيكلين 

  عيم قــدرات مستشــاري التشــغيل وأخصــائيين عــداد وتنفيــذ برنــامج تكــوين ومرافقــة يهــدف إلــى تــدإ
ناشــطين بالجمعيــات فــي مجــال مرافقــة الناشــطين فــي القطــاع غيــر المــنظم ومســاعدتهم علــى 

واالنــدماج فــي االقتصــاد المهيكــل لالســتفادة مــن الحــوافز فــي مجــال إحــداث تنظــيم أنشــطتهم 
 المؤسسات. 

 دد مــــن الجمعيــــات المحليــــة تنظــــيم دورات تكوينيــــة لمستشــــاري التشــــغيل والعمــــل المســــتقل وعــــ
 وورشات عمل تهدف إلى تحديد وضبط األنشطة والمهن غير المهيكلة.

  يعتمد على تجميع ودمج المعطيات  وطني حول التشغيل والمهارات معطيات إرساء بنكالشروع في
ك تطوير بنبسوق التشغيل والتكوين المتوفرة لدى مختل  الهياكل، وقد تّم في هذا اإلطار المتعلقة 
من استغالل معطيات كل من الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  في مرحلة أولىن يمكّ  معطيات

 التونسية للتكوين المهني. والوكالة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
  من األجر إلى جانب دراسة لتقييم برنامج  %05بنسبة  تكفل الدولة برنامج إعداد دراسة تقييم لنجاعة

تربصات اإلعداد للحياة المهنية الذي يستهدف طالبي الشغل ألول مرة من حاملي شهادات التعليم العالي 
 بهدف متابعة إدماج الشبان المنتفعين في سوق الشغل.

   العمل المستقل وبناء مركبات التشغيل و  03بناء وتجهيز والعمل المستقل و  تب تشغيلامك 5صالح ا  بناء و
توفير اإلمكانيات و  فضاءات مبادرة 02بناء الّتشغيل والعمل المستقل و  اتمركب 05تهيئة وتوسعة و 

 .اللوجستية الالزمة
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إحداثات شغل  2017شهد سنة ت ينتظر أن وا عتبارا للوضع اإلقتصادي وتبعا لإلرتفاع المسجل في نسبة النمو،
 ضانخفاأل  في إطار عقد الكرامة وبالتالي سيتم تسجيل  25ّو إلى جانب أل  متأتية من النم 40.5بحوالي 

 .%15.3أل  وفي نسبة البطالة الجملية لتبلغ  626.1في عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 

  2018أهم السياسات والبرامج والمشاريع المزمع إنجازها خالل سنة 

على  العمل على 2018سنة خالل  الجهودستتركز اعتبارا ألهمية التشغيل كأولوية وطنية خالل الفترة القادمة، 
إحداثات مواطن شغل  لتوفيربإعتباره الضامن الرئيسي  هام تشغيلي للنموذات محتوى و  أرفعنمو  ةتحقيق نسب
القطاعات الواعدة ستثمار في خاصة عبر التشجيع على اإلطلبات الشغل وخصوصيات حجم مع تتماشى 

 الحوافز العمل على تطوير منظومةسيتواصل وذات الطاقة التشغيلية المرتفعة والقيمة المضافة العالية. كما 

نسب  تحسين العمل علىمواصلة و  والمشغلة للكفاءات النموّ  في المساهمة األنشطة نحو التشجيعات وتصويب
 االقتصادية. األنشطة مختل  في التأطير

 على:  2018كما سترتكز الجهود خالل سنة 

 جعل التشغيل القاسم الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى  ةإعداد والمصادقة والشروع في تنفيذ االستراتيجي
من خالل لتشغيل لالمشترك لكل المتدخلين في العمل التنموي وأحد أبرز أهداف السياسات القطاعية 

 .األبعاد اقتصادية واجتماعية ومالية ومؤسساتية ذاتاعتماد مقاربة شاملة 
 مسار مرافقة متكامل لفائدة  من خالل وضعوطنية لدفع المبادرة الخاصة الستراتيجية اال الشروع في تنفيذ

الباعثين الشبان وتيسير النفاذ إلى مصادر التمويل والنفاذ إلى السوق إلى جانب تبسيط اإلجراءات اإلدارية 
 لتشاركي بين مختل  المتدخلين وترسيخ ثقافة المبادرة. وحوكمة العمل ا

  دفع نسق إحداث المؤسسات في إطار االقتصاد األخضر واالقتصاد الرقمي واالقتصاد اإلجتماعي
 .والتضامني

 منها خاصة المناطق مختل  في شغل عن الباحثين مساعدة إلىهدف تي تتفعيل المؤسسات التضامنية ال 
 المؤسسة داخل والوظائ  المهام في التكامل تحقيق قصد مؤسسات احداث في االشتراك على الداخلية
 . ديمومتها وضمان شغل مواطن إحداث وبالتالي فيها التصرف حسن يضمن مما

  تفعيل برنامج إحداث "محاضن احتراف“pépinières de professionnalisation” تنمية  إلى الذي يهدف
جميع المجاالت الحياتية والسلوكية والمهنية بما يمكنهم من أن يصبحوا  قدرات الباحثين عن شغل في

 فاعلين ومحترفين ويجعل منهم مصدر إشعاع ومحرك للتنمية في محيطهم.

  للبرنامج أيام إعالمية وتحسيسية وترويجية تفعيل برنامج الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل وتنظيم
 . تكوينية ومرافقة ومساندة فنية وراتوتأمين د همحليا وجهويا للتعري  ب
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 وعمال على االنتقال من العمل الهش الغير منظم إلى العمل المهيكل، سيتم:

  المنظم. القطاع غيرفي  بالناشطين خاص شاملإعداد إطار قانوني 

  وضع استراتيجية تحسيسية وتوعوية تساهم في تبسيط اإلجراءات المتعلقة بالتغطية االجتماعية والصحية
ضفاء الطابع الرسمي على  الخاصة بهذه الفئة   تميز بطاقة تشغيلية عالية.ها تخاصة أناألنشطة وا 

  العملة ضمن الفئات  إدراج هذه الفئة منتنظيم دورات تكوينية لمستشاري التشغيل والعمل المستقل قصد
المستهدفة من سياسات وتدخالت مكاتب التشغيل والعمل المستقل لضمان ديمومة هذه المبادرات وضمان 

 العمل الالئق.

 سيتم: رساء منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم السياسات النشيطة للتشغيلوإل 

 ى مسوحات ميدانية لدى إعداد دراسات حول خصائص العاطلين عن العمل في عديد الجهات ترتكز عل
 عينات من طالبي الشغل في هذه الجهات. 

  إعداد دراسة لتقييم الخدمات المسداة من قبل مصالح التشغيل لفائدة المؤسسات وطالبي الشغل 

  وبهدف تعزيز سياسة استكمال الدراسة المتعلقة بتقييم برنامج "بعث المؤسسات وتكوين الباعثين" وذلك
 :خاللمن التوظي  بالخارج 

  ـــين الهياكـــل  اســـتراتيجية إعـــدادالشـــروع فـــي ـــة فـــي مجـــال التوظيـــ  بالخـــارج بالتنســـيق ب وطني
  .المتدخلة بما يمكن من تطوير حجم توظي  الكفاءات التونسية بالخارج

  دعـــم قـــدرات الهياكـــل العموميـــة المكلفـــة باستكشـــاف عـــروض الشـــغل بالخـــارج بمـــا يمكـــن مـــن
  .تنفيذ المهام الموكولة إليهاإكسابها مرونة ونجاعة أكبر في 

 ــدان العربيــة واإلفريقيــة للتعريــ  بــالخبرات واإلمكانيــات ال تنفيــذ خطــة ترويجيــة موجهــة إلــى البل
 المتوفرة في تونس. 

  ليبلــغ عـــدد  لتوظيــ  بالخــارجتنشـــط فــي مجــال اؤسســات خاصــة لم جديــدةال خيصاتــر الإســناد
  منتفع. 3500، 2018المنتفعين بعمليات التوظي  بالخرج خالل سنة 

 وذلـك بهـدف التنسـيق والمتابعـة وتقيـيم السياسـات  تفعيـل المجلـس األعلـى للنهـوض بالتشـغيل
 والبرامج والمبادرات الرامية للنهوض بالتشغيل.

 مكاتب التشغيل بإعادة هيكلة مصالح التشغيل عبر تطوير الهياكل التنظيمية الخاصة العمل على  مواصلة
حداث  لحوكمة سوق الشغل جهويا.ادفع لتنسيقيات جهوية  وفضاءات المبادرة وا 

 العمل على إحداث مكاتب التشغيل وتعميم فضاءات المبادرة على بقية الواليات. مواصلة 

وبالنظر لمقتضيات المرحلة القادمة ولتطور الظرف اإلقتصادي، وتبعا لتقديرات النمو المرسومة بمنوال التنمية 
أل  موطن شغل جديد وذلك دون اعتبار احداثات  51 إحداثات الشغل حوالي ، من المنتظر أن تبلغ2018لسنة 
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أل  موطن  20الشغل المتأتية من اإلجراءات االستثنائية والسياسات والبرامج النشيطة للتشغيل والمقدرة بحوالي 
 .2017سنة  15.3%مقابل  14.9%وبالتالي ينتظر أن تبلغ نسبة البطالة  .2018شغل جديد خالل سنة 

 والتضامني  االجتماعي االقتصاد

مكمال لدور القطاع العمومي والقطاع  ثالثا جعل المخطط التنموي من االقتصاد االجتماعي والتضامني قطاعا
  .الخاص من خالل مساهمته بشكل مباشر في النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الشاملة

 :2017وفي هذا اإلطار تّم خالل سنة 

  تعتبر األولى من " رافدا للتنمية في تونس" والتضامني  االجتماعي االقتصادحول  استراتيجيةدراسة إعداد
ستكون مرجعا لتجسيم مختل  اإلجراءات التي تضمنها مخطط التنمية و نوعها في تونس في هذا المجال 

تحديد تشخيص معمق للقطاع و تضمنت  ووثيقة قرطاج االجتماعيوالتي تنصهر تماما مع مخرجات العقد 
إرساء يهدف إلى مخطط عملي لمقترح إلستراتيجية وطنية و إلى جانب شكاليات التي تعوق تطوره لإل

 .والتضامني االجتماعي االقتصادوتطوير 
  تحت إشراف السيد رئيس  ندوة وطنية حول االقتصاد االجتماعي والتضامني رافدا للتنمية في تونستنظيم

لفاعلين على المستوى االجتماعي واالقتصادي وبحضور عدة خبراء الحكومة وبمساهمة مختل  الشركاء وا
أكد خاللها كافة المتدخلين على أهمية القطاع الثالث كركيزة أساسية للتنمية المتضامنة ورافدا من روافد 

 التشغيل والتنمية الجهوية. 

  لالقتصاد للمصادقة على االستراتيجية الوطنية  2017إقرار مجلس وزاري مضيق في موفي سنة
 االجتماعي والتضامني والمخطط العملي والتمشي المقترح لتنفيذه.

 الشروع في التجسيم الفعلي لهذه االستراتيجية من خالل:  2018سنة  وستشهد

  وضع إطار قانوني موحد وشامل لالقتصاد االجتماعي والتضامني متالئم مع مضامين الدستور الجديد
ويكرس "المشروع المواطني" المبني على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة االجتماعية وتكافؤ 

 ية المستدامة. حق كل الفئات االجتماعية في التنمعالوة على الفرص والمساواة بين الجنسين 

  إحداث مجلس أعلى لالقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل  يةإرساء منظومة حوكمة وطنية وجهو
إبداء الرأي في يتولى لنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني لإطارا وطنيا للحوار التشاركي يكون 

مومي يعنى باالقتصاد االجتماعي هيكل عو السياسات والتوجهات العامة للقطاع ومتابعة تنفيذها وتقييمها 
والتضامني تعهد له مهمة اإلشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتدخلة وهياكل المجتمع المدني إلى 

فضال على إرساء منظومة جانب بلورة الرؤية االستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقييمها 
ات دقيقة حول االقتصاد االجتماعي والتضامني لتيسير إحصائية خصوصية تمكن من توفير معطي

 عمليات المتابعة والتقييم
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  تستجيب لخصوصيات القطاع وتؤمن التمويل المالئم لمؤسسات االقتصاد  منظومة تمويلوضع
الحصول على التمويالت االجتماعي والتضامني تشمل إحداث خطوط تمويل خصوصية وتبسيط إجراءات 

والتضامني واالستفادة من برامج التمويل في إطار التعاون  االجتماعي االقتصادجال المبادرة في م لدفع
 الدولي. 

 بهدف تجذير ثقافة االقتصاد االجتماعي والتضامني  وضع برنامج وطني إلرساء ودفع المبادرة التضامنية
  في هذا المجال. االنخراطوتشجيع الشباب على لدى الناشئة 

  حول االقتصاد االجتماعي والتضامني للتعري  بمضمونه ومبادئه  واالتصالوضع خطة وطنية لإلعالم
 وخصائصه. 

 PROMESSتنفيذ برنامج تطوير منظمات وآليات االقتصاد االجتماعي والتضامني 2018كما سيتواصل سنة 

اع الذي ينفذه مكتب العمل الدولي بتونس من خالل إعداد مشروع القانون األساسي اإلطاري المنظم للقط
بمشاركة مختل  المتدخلين في القطاع وا عداد تشخيص للفرص ومكامن إحداث مؤسسات االقتصاد 
االجتماعي والتضامني حسب القطاعات في واليات الشمال الغربي إلى جانب إعداد خارطة للهياكل المساندة 

جتماعي والتضامني الجهوية وتقييم تدخالتها ومخططات عملية جهوية لدفع التشغيل في مجال االقتصاد اال
 بهذه الواليات.
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 البـاب األول

  التنمية البشرية

 التربية

 :2017البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة 

 للمؤسسات القدرة التنافسية وتعزيز الشاملة التنمية ديناميكية دفعفي  البشرية الموارد دور تنمية عتباربا
  تتجلى باألساس في:تحقيق جملة من اّلنتائج اإليجابية في مجال التربية ب 2017تميزت سنة االقتصادية، 

-2016خالل السنة الدراسية  سنة %94.8 لتبلغ حوالي 16-6 بالنسبة للفئة العمريةتحسن نسبة التمدرس  -

 0.729مقابل  2017سنة  0.735وهو ما ساهم بصفة مباشرة في االرتقاء بمؤشر التنمية البشرية الى  2017
  .2016سنة 

 2017-2012مؤشر التنمية البشرية  تطور

 

201220132014201520162017

دليل مؤمل الحياة عند الوالدة 0,8630,8690,8660,8690,8760,882

دليل التعليم 0,6650,6480,6600,6720,6740,684

دليل الدخل الفردي 0,6290,6650,6560,6520,6550,659

مؤشر التنمية البشرية 0,7120,7210,7210,7250,7290,735
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بلغت االعتمادات  في كل مراحله. حيثتوفير الظروف المالئمة واإلمكانيات الضرورية لتطوير التعليم  -
من الميزانية  %15.1ومن الناتج المحلي اإلجمالي  %4.9 حوالي 2017المخصصة للقطاع خالل سنة 

 للدولة.العامة 
تكوين لل متطورة منظومة حيث تم االنطالق في ارساء موارد البشريةالنهوض بجودة التعليم وتطوير ال -

إجازة تطبيقية في علوم التربية بالنسبة إلى مدرسي من خالل إحداث  تمهيني قبل الخدمة لكافة المدرسينال
الثانوي وفتح مناظرة التعليم االبتدائي وماجستير تطبيقي بالنسبة إلى مدرسي المرحلة اإلعدادية والتعليم 

خارجية باالختبارات للدخول الى مرحلة تكوين للحصول على الماجستير المهني في علوم التربية في 
 .2017مركزا خالل سنة  2910حدود 

 سد الشغورات الظرفية بالمدارس االبتدائية تسوية وضعية األعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار -
  والمعاهد الثانوية.والمدارس اإلعدادية 

رساء نموذج جديد للتعليم والتعلم وفق  - مراجعة مضمون الكتب المدرسية للسنوات األولى والثانية ابتدائي وا 
 مقاربة جديدة لفائدة هذه المستويات والعمل على تعميمها تدريجيا.

في امتحان الباكالوريا واالقتصار على احتساب المعدل المتحصل عليه في االمتحان  %20الغاء احتساب  -
سنة  %33مقابل  %30النهائي لتطوير قيمة الشهائد الوطنية. وقد بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية 

2016. 
العديد من اتفاقيات إمضاء  من خالل ()المدرسة الرقمية واالتصالطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات ت -

مساهمة في البرنامج الوطني لرقمنة لل وعدد من المؤسسات االقتصادية والبنوكشراكة بين وزارة التربية ال
 .تونسالمدارس والمعاهد الذي يهدف إلى الرفع من مستوى األداء ومردودية النظام التربوي في 

لية فضال عن تأمين المرافقة اللوجستية داخالمناطق المعاهد في المدارس و القاعات إعالمية ب تجهيز -
في التربية الرقمية وذلك لتمكين التالميذ المحتاجين في المناطق الداخلية للبالد من الولوج  ةالضروري

 الرقمية. واللحاق بعالم التربية 

جديدة مسبقة إمضاء ِاّتفاقّية شراكة بين وزارة الّتربية والبريد الّتونسي تهدف إلى إحداث بطاقة الكترونّية  -
خالص معاليم الّتسجيل بالمؤّسسات الّتربوّية وباالمتحانات الوطنية من التالميذ  لتمكين” Digicard“الّدفع 

وكذلك خدمات المطعم المدرسي واالرسالّيات المدرسّية القصيرة باإلضافة إلى خدمات أخرى عبر مختل  
 .تطبيقات الهات  الجّوال للبريد الّتونسي

السنة التحضيرية على كّل األطفال  تعميم برنامج مواصلة تم ، حيثاالنصاف وتكافؤ الفرصتحقيق مبدأ  -
اإلرساء إلى جانب الفصول ذات الفرق واالنطالق في تجميع المدارس ذات  سنوات 6-5من الفئة العمرية 

 . التدريجي لنظام الحصة الواحدة

مكنت "مدرسة الفرصة الثانية"، التي أطلقتها حيث "، 2الحملة الوطنية" المدرسة تستعيد أبناءها مواصلة  -
تلميذا صلب مسارات التعليم العادية في المراحل التعليمية الثالثة،  17231وزارة التربية من إعادة إدماج 

 .2017، وذلك إلى حدود شهر فيفري امنقطع اتلميذ 96471من جملة 
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 :2018 سنة أهداف وتوجهات

على تأمين عودة مدرسية أفضل لتجاوز االشكاالت المادية  2018-2017سية وسيتم الحرص خالل السنة الدرا
 واللوجستية والبشرية والبيداغوجية التي تعيق التحاق جزء من التالميذ في بعض المناطق بمقاعد الدراسة. 

 ، ستتكث  الجهود من أجل: بالجانب البيداغوجييتعلق  ففيما

التنصيص التشريعية في اتجاه النصوص مراجعة و ء بمردودها مواصلة تعميم السنة التحضيرية واالرتقا -
إضافة إلى تجويد المحتوى البيداغوجي وطرق التنشيط وتوحيدها وتوفير اإلطار  هانيتومجا تهاعلى إلزامي

 التربوي وتكوينه بما يتالءم مع خصوصية السنة التحضيرية. 

ابتدائية( مدرسة  242)تطبيق نظام الحّصة الواحدة في المؤسسات التي يسمح فيها الفضاء بذلك مواصلة   -
 .مراجعة تجربة فّك نظام الفرق )تجربة الفّك الكلي( بعد تقييمها تقييما شامال مع الجهاتوالسعي ل

لتعليم العالي والبحث تغيير رزنامة العطل لتتالءم أكثر مع الزمن االجتماعي ولتتناغم مع رزنامة العطل با -
 بالتنسيق مع الوزارات المعنية.التكوين المهني و العلمي 

 2018-2017الروزنامة المدرسية للسنة الدراسية 
للزمن استنادا الى اعمال اللجنة الثالثية الخاصة بـالزمن المدرسي والتي تهدف الى بناء منظومة جديدة 

أكثر فاعلّية ترتقي بأيام العمل إلى مستوى المعايير الدولّية وتوازن بين التكوين والتقييم وتراوح بين  المدرسي
أيام الدراسة وأيام العطل بوتيرة تحترم مستلزمات ذاكرة التعّلم وتوائم بين األنشطة التعليمّية واألنشطة الثقافّية 

وضع تطابق في العطل بين التعليم اإلبتدائي والثانوي  والرياضّية وتراعي الزمن االجتماعي، تم الحرص على
لتجاوز النقائص والبحث  2017-2016والعالي، وذلك بعد التدقيق في توازنات العطل المدرسية للسنة الدراسية 

عن مالئمة أنجع للنسق المدرسي مع مصلحة التالميذ من جهة ومع الزمن االجتماعي والعطل الجامعية من 
بنظام السداسيتين حيث تنطلق  2018-2017جهة ثانية. وستعتمد الروزنامة المدرسية للسنة الدراسية القادمة 

 15اسبوع )من  20.وتمتد السداسية االولى على مدى 2018جوان  30وتمتد الى غاية  2017سبتمبر  15يوم 
 2018جانفي  29اسبوع )من  22( اما السداسية الثانية فتمتد على مدى 2018جانفي  28الى  2017سبتمبر 
 .(2018جوان  30الى 

 ، فسيتواصل العمل على:بالموارد الماديةيتعلق  فيمااما 

  الريفيةتجديد المرافق الصحية بالمؤسسات التربوية وخاصة منها في المناطق  -
 2018مؤسسة تربوية سيتم إنجازها خالل سنة  139تزويد المؤسسات التربوية بالماء الصالح للشراب ) -

 ضمن برنامج تزويد المؤسسات التربوية بالوسط الريفي بالماء الصالح للشراب(.

 لمدرسيالعناية بنظافة الفضاء ا -
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لكتب المدرسّية والكّراس وتوفير ااقتناء التجهيزات العادية والتعليمية واإلعالمية لفائدة المؤسسات التربوية  -
 المدرسي وفقا للحاجيات.

 2018و 2017تطور أهم المؤشرات والمعطيات الكمية خالل سنتي 

 طور عدد التالميذ وعدد الفصولت

 الزيادة/النقص 2017-2018 2016-2017 
 عدد الفصول عدد التالميذ عدد الفصول عدد التالميذ عدد الفصول عدد التالميذ 

 372 7.500 2.965 59.738 2.593 52.238 التحضيري 

 1.254 29.250 48.724 1.130.040 47.470 1.100.790 االبتدائي

 -147 -4.841 17.879 475.985 18.026 480.826 (وتقني)عام االعدادي 

 -290 -7.447 16.985 406.032 17.275 413.479 الثانوي 

 1.190 24.462 86.554 2.071.795 85.364 2.047.333 المجموع

 تلميذا مليون  2,072 ،2018-2017 الدراسية السنة مستهل للتالميذ في الجملي العدد يبلغ أن المنتظر من -
 أل  24.5 تناهز بزيادة أي ،2017-2016الدراسية  السنة خالل تلميذا مليون  2,047 مقابل المراحل بجميع

  (.نواب) عرضيا مدرسا 15.856 منهم التعليمية، المراحل جميع في مدرسا 158.356 تلميذا وتوفير
مدارس  4إلى جانب  الحالية الدراسية السنة مستهل جديدة في ابتدائية مدرسة 13 انطالق نشاط كما ينتظر -

خالل السنة  مؤسسة 6076 مقابل 6096 التربوية المؤسسات مجموع معاهد ثانوية، ليبلغ 3إعدادية و
 الدراسية الفارطة.

أل  تلميذا في  331إطعام وتأمين  سيتّم فتح نظام نص  إقامة بمؤسستين تربويتين جديدتينوبالتوازي  -
 منهم: جميع المراحل التعليمية

 240  :مطعم مدرسي،  2400ألفا بالتعليم االبتدائي 

 91  :مؤسســة تشــتغل بنظــام نصــ   90( وينجديــد ينمبيتــا )مبيتــ 333ألفــا باإلعــدادي والثــانوي
 اإلقامة

 والبحث العلمي التعليم العالي

 التعليم العالي

في قطاع التعليم العالي سنة الشروع في تنفيذ مشروع اصالح منظومة التعليم والبحث العلمي  2017مثلت سنة 
 من خالل: والرفع من مردوديتها هاإلى جانب مواصلة اإلصالحات واإلجراءات الرامية إلى مزيد تطوير 
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والتشغيلية، لجان وطنية محورية تعنى بالتكوين الجامعي  10و اللجنة الوطنية لتفعيل اإلصالحإحداث  -
والحكومة، والخارطة الجامعية، والتكوين البيداغوجي للمدرسين، والبحث والتجديد إعداد العناصر المرجعية 

يتوج عملها بعقد المؤتمر الوطني لتفعيل منظومة اصالح لدراسة أولية حول إشكالية استقاللية الجامعات 
 التعليم العالي والبحث العلمي.

من خالل دعم وتحسين البعد المهني في التكوين وتعميم  عالي والبحث العلميجودة التعليم التحسين  -
شهاد الكفاءات وتنظيم جولة  التكوين المستمر التأهيلي واإلشهادي وا عداد دليل منهجي لمراكز المهن وا 

شهاد الكفاءات  ة والية لفائدة الطلبة واألساتذ 16في  «4c»وطنية إعالمية تعريفية حول مراكز المهن وا 
الجامعيين والجهات الفاعلة االجتماعية واالقتصادية فضال عن االنطالق في برنامج تمويل تنافسي لدعم 

حيث ينتظر ان يتضاع  عدد مراكز  2018-2017لسنتي  د م 25وتحسين خدمات هده المراكز بقيمة 
شهاد الكفاءات   .2018مركزا نهاية سنة  200ليبلغ  «4c»المهن وا 

 قطب إحداث حيث تم االتفاق مع الجانب األلماني على الجامعة التونسية األلمانيةمشروع مواصلة  -

األلمانية وتحديد مختل  مكونات المشروع مع التزام الجانب التونسي بتقديم  التونسية الجامعية الكفاءات
القتصادي الشروط المرجعية الخاصة بالمساعدة الفنية لتحديد الحاجيات المتصلة بالمحيط االجتماعي وا

للجامعة مقابل التزام الجانب االلماني بالجوانب الخاصة باالعتماد وضمان الجودة للشهادات الجامعية 
وفقا للمعايير األلمانية مع وضع خبرته على ذمة الجانب التونسي وخاصة مكتب الدراسات الذي سيتم 

غيير صبغة األرض الفالحية التي تمسح اختياره للقيام بالدراسة الفنية. كما تم في نفس الوقت الشروع في ت
 .هك بمرناق من والية بن عروس الستغاللها إلقامة المشروع 33حوالي 

من خالل استغالل الصندوق التنافسي الخاص بالبناء  منظومة البناء المشترك لمسالك التكوينتعزيز  -
 المشترك ضمن مشروع البنك الدولي. 

تحسين وتطوير و مواصلة تركيز الشبكة الموحدة للبحث العلمي من خالل خاصة  دعم البرامج اإلعالمية -
دراج مساحة للتواصل مفتوحة على المحيط الخارجي وتطوير تطبيقة "سليما"  موقع واب التجديد الجامعي وا 

 لتشمل شهادات الماجستير والعمل على تحسين إداراتها مع العمل على تسويقها للقطاع الخاص.
تم بناء مقر المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية وتوسعة حيث  تحسين مناخ التدريس -

المعهد العالي لإلعالمية بالكاف وتهيئة المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين باإلضافة الى تهيئة 
 المطاعم الجامعية بكل من سقانص بالمنستير ومنوبة والمبيتات الجامعية اإلمام المازري بالمنستير

 بالمؤسسات والبساتين بمنوبة وابن منظور بقفصة الى جانب اقتناء وتطوير المعدات والتجهيزات المتواجدة

 د م 15.44والتكنولوجي حيث تم تخصيص مبلغ  التطور العلمي لمتطلبات مواكبة وتعصيرها الجامعية
 للغرض. 

عبر توفير الظروف المريحة تحسين ظروف السكن الجامعي  من خالل تطوير جودة الخدمات الجامعية -
والصحية للمنتففعين بالسكن العمومي وتطوير طاقة االيواء بالمبيتات واالحياء الجامعية وتطوير منظومة 

كلة والخدمات طعام الجامعي من خالل تطوير طاقة االستيعاب بالمطاعم الجامعية وتحسين جودة األاإل
 .ا المجالذالمسداة في ه
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 البحث العلمي

 توجيه برامج ومشاريع البحث العلمي نحو أولويات التنمية االقتصادية قصد 2017لجهود خالل سنة تواصلت ا
رساء شراكة فاعلة بين قطاعي البحث واإلنتاج، وتفعيل دور مدارس الدكتوراه والرفع من  واالجتماعية، وا 

حيث  والتجديد كرافد أساسي للتنميةمردوديتها، وتعزيز مساهمة التعاون الدولي بما يعزز دور منظومة البحث 
 تم:

رساء برنامج لتصني  و إنجاز تقييم ذاتي بمراكز البحوث تمهيدا إلرساء منظومة التصرف في الجودة بها  - ا 
 .مخابر البحث وفق معايير الجودة واالمتياز

ت المؤسسا داخل حثالب مشاريع إنجازعبر  والتجديد البحث منظومة مساندة برنامج تنفيذ مواصلة -
انطالق الدورة الثانية من  2017( حيث شهدت سنة MOBIDOC) الباحثين تنقل آلية طريق عن االقتصادية

 .2019برنامج إلى حدود سنة  250هذا البرنامج ليشمل حوالي 
 العلمي البحث مراكز مع التعاقد صيغة اعتماد تطوير البحوث التنموية بمراكز البحث العلمي من خالل -

 أكثر لحاجيات االقتصاد الوطني من البحث والتطوير ودعم أنشطة التثمين والتجديد.قصد االستجابة 

تفعيل دور مدارس الدكتوراه وهيكلتها باعتماد النص  بالتوازي مع االنطالق في إحداث مجمعات البحث -
 الجديد المنظم لها.

حث العلمي على األولويات في خصوص محاور البحث وتشجيع مؤسسات التعليم العالي والب مراجعة -
في إطار التعاون الدولي المشاركة في المشاريع الوطنية والثنائية ومتعددة األطراف بما في ذلك الممّولة 

 .(H 2020)على غرار مشروع 
بعث مركز امتياز في مجال الشروع في  العلوم اإلنسانية واالجتماعية من خاللمجال تشجيع البحوث في  -

  .ةالعلوم اإلنسانية واالجتماعي

 :2018وستشهد سنة 

 التعليم العالي

على إثر التنفيذ  لتفعيل اصالح التعليم العالي حيز النتائج النهائية ألعمال اللجان الوطنية المحورية دخول -
 :نتائج المؤتمر ودلك حسب المحاور التالية

 التكوين الجامعي والتشغيلية، 
 البحث والتجديد، 
 الحوكمة، 
 الخارطة الجامعية، 
  البيداغوجي للمدرسين.التكوين 
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استكمال تهيئة كل من المركز الثقافي بالمبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة والقسطين الثاني  -
والثالث من المبيت الجامعي بلقيس بالمنزه السابع والقسط األول من المبيت الجامعي شوقي بأريانة 

بتكلفة قدرها سات الخدمات الجامعية مؤسومواصلة بناء وتوسيع وتهيئة المشاريع المتواصلة لعديد 
لتعصير التجهيزات لفائدة المؤسسات الجامعية  د م 17.8إلى جانب تخصيص حوالي د  م 17.12

مليون  15اما بالنسبة لالكلة الجامعية سيتم توفير قرابة  .والمؤسسات التابعة لدواوين الخدمات الجامعية
 .د م 19أكلة بكلفة جملية قدرها 

 العلميالبحث 

إحداث جيل جديد من مخابر البحث التنموي بالمؤسسـات الصنــاعية ذات العالقة بالقطاعـات الواعدة في  -
إطار تطوير منظومة البحث العلمي باتجاه دعم مساهمتها في خلق اقتصاد تنافسي يعتمد على المحتوى 

 التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية.
 األمثل والمشترك للتجهيزات العلمية الثقيلة، وتنويع شبكة الشراكة العلمية الدوليةدعم االستغالل مواصلة  -

 .مشاريع البحث التنموي بتشريك المؤسسات االقتصادية ودعم
تمكينها من الفضاءات و الشروع في القيام بالدراسات الالزمة قصد تركيز منصات تكنولوجية متطورة  -

 .الضروريةالموارد البشرية والمالية و 
 الطلبةتوفير الدعم المادي للمشاركة في التظاهرات العلمية )مؤتمرات، ندوات علمية( بالخارج لفائدة   -

 .بمرحلة الدكتوراه والمدرسين الباحثين

 تطور أهم مؤشرات التعليم العالي

 *2018-2017 2017-2016 2016-2015 السنة الجامعية

 249214 250900 263817 عدد الطلبة في القطاع العمومي

 32000 31304 30669 عدد الطلبة في القطاع الخاص

 22900 22846 22648 عدد المدرسين كامل الوقت

 12700 12650 12515 عدد المدرسين الباحثين

 %10.2 %10.6 %11.3 نسبة التأطير

 37.8% %37.7 %37.5 نسبة الطلبة الممنوحين

 25% %24.4 %19.7 نسبة االيواء

    تقديرات *
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 التكوين المهني

 2017أهم البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة 

تنفيذ برامج ومشاريع مكونات خطة إصالح منظومة التكوين المهني والتي تهدف  مواصلة 2017سنة شهدت 
في إطار رؤية شاملة  مختل  المتدخلين إلى إرساء منظومة وطنية للتكوين المهني تستجيب لمتطلبات

  :وذلك من خالل ومشتركة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية

تطوير وتأهيل منظومة لإلعالم والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي من خالل توحيد وتنسيق جهود كل  -
 .الهياكل التي تؤمن اإلعالم والتوجيه المهني

يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية  (2017ارس م 13مؤرخ في  2017لسنة  13عدد )قانون ر صداإ -
المنقطعين مبكرا عن  إلدماجااللتحاق بالتكوين المهني األساسي يهدف إلى وضع استراتيجية واضحة 

 .مقاومة ظاهرة االنقطاع المدرسيو الدراسة
والوطنية من وحاجيات سوق الشغل الجهوية ومالئمة جهاز التكوين المهني لحاجيات االقتصاد تطوير  -

 خالل:

  ،مواصـــلة تنفيـــذ مشـــاريع مراكـــز التكـــوين المهنـــي )إحـــداثات، إعـــادة هيكلـــة، اقتنـــاء تجهيـــزات
 مشروعا. 121وحدات التدريب المهني، وحدات المبيت( والتي بلغ عددها 

  .مواصلة إنجاز الدراسات الجهوية لتشخيص الحاجيات الجهوية من التكوين 

تواصل إعداد وتركيز  من خالل المزيد من النجاعة على متابعة تنفيذ مشاريع التكوين المهني إضفاء -
منظومة معلوماتية لمتابعة المشاريع )منظومة إنجاز( تهدف إلى تمكين جميع المتدخلين في قطاع 

 للمشاريع. التكوين المهني على الصعيدين المركزي والجهوي من المتابعة اآلنية للتقدم المادي والمالي
انطالق العمل ببرنامج صك التكوين في  2017شهدت سنة  حيث في التكوين دور القطاع الخاصدعم  -

صيغته الجديدة والتي تتسم بتبسيط اإلجراءات ودعم الاّلمحورية وتكريس مبدأ التمييز اإليجابي وفي هذا 
 منتفعا.  1380اإلطار ينتظر أن يبلغ عدد المنتفعين حوالي 

 :من خالل حوكمة منظومة التكوين المهنيتطوير  -

  إعداد األمر التنظيمي لمراكز التكوين المهني بما يمّكن من تفعيل استقالليتها 
  لمقاربــة جهويــة لحوكمــة وتســيير التكــوين المهنــي تقــوم علــى التفعيــل التــدريجي  رتصــوّ إعــداد

ن الهياكــل المركزيــة لوظــائ  الحوكمــة الجهويــة للمنظومــة مــن خــالل تحديــد وتقاســم األدوار بــي
والجهويــة للتكــوين المهنــي والتشــغيل وصــياغة أدوات ووســائل التخاطــب بــين المتــدخلين وعلــى 

 تثمين مكتسبات مختل  المبادرات. 
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نتائجها  سيتم اعتمادتّم إنجاز دراسة تقييمية لمنظومة التمويل  حيث منظومة التكوين المستمرتطوير  -
  .لوضع تصور لمنظومة تمويل جديدة للتكوين المستمر

أل   57 حوالي 2017 سنة خالل المقّيس العام بالقطاع المتكونين عدد يبلغ أن ينتظر الكمي الصعيد وعلى
 بالقطاع المتكونين المهني، في حين ينتظر أن يبلغ عدد للتكوين التونسية بالوكالة أل  متكّونا 52متكونا منهم 
 متكّونا. أل  16.5 حوالي منّظرة( شهادات إلى يفضي المقيس )الذي النظام الخاص ضمن

أما بخصوص منظومة التكوين المستمر الموجه لفائدة المؤسسات فقد بلغ عدد المؤسسات المنتفعة حوالي 
تفع في سنة من 13.5مؤسسة فيما بلغ عدد المنتفعين بمنظومة التكوين المستمر الموجه لألفراد حوالي  3900
2017 

  2018سنة  خالل انجازها أهم السياسات والبرامج والمشاريع المزمع

  :2018وستشهد سنة 

براز ما مواصلة العمل على  - دعم عملية اإلعالم والتوجيه المهني ونشر ثقافة المهن الواعدة والتعري  بها وا 
به مسالك التربية والتكوين المهني والتعليم يوفره عالم اإلنتاج من آفاق النجاح في الحياة العملية وما تسمح 

 .االندماج في سوق الشغل فرص العالي بمختل  اختصاصاتها من
توفير عبر الدراسة  عن المنقطعين إدماجسيتم العمل على  حيث الحد من ظاهرة االنقطاع عن التعليم -

 سيتم الشروع في كمامعالجة خصوصية ومشخصة للمنقطعين عن التعليم الذين لم يبلغوا سن الرشد 
 .إحداث مركز وطني تحضيري للتكوين المهني وتركيز ثالث وحدات جهوية

من تطوير ومالئمة جهاز التكوين المهني لحاجيات االقتصاد وحاجيات سوق الشغل الوطنية والجهوية  -
جديدة  تموزعة بين إحداثامشروعا  121عددها  يبلغوالتي إنجاز مشاريع مراكز التكوين المهني  خالل

حداث وحدات التدريب المهني ووحدات مبيت جديدة.  وا عادة هيكلة مراكز واقتناء تجهيزات وا 
برنامج ب" سيتواصل العملوفي هذا اإلطار خدماته،  والرفع من جودة المهني للتكوين الخاص القطاع دعم -

ري  التكوين األساسي في صيغته الجديدة والمتمثلة في التكفل الكلي للدولة بمصا صك التكوين األساسي"
بالنسبة للمتكونين في اختصاصات يتم ضبطها بطريقة تشاركية على المستوى الجهوي تلبية لحاجيات 

خمس  منتفعا ستشمل تدخالته 2900 الجدد أن يبلغ عدد المنتفعين رالجهة من الكفاءات، حيث ينتظ
طار تفعيل التمييز اإليجابي بين في إ واليات داخلية )القصرين، سيدي بوزيد، تطاوين، مدنين وقبلي(

 .الجهات
دراسة االجراءات العملية لتفعيل برنامج تأمين التدريب المهني في الهياكل الخاصة للتكوين وصيغ تمويله  -

 منتفعا. 200تستهدف حوالي  2018وانجاز تجربة نموذجية خالل سنة 
المهارات والكفاءات لتعزيز قدرة الجهاز إرساء نظام مندمج لالستشراف واليقظة وتحديد الحاجيات من  -

 الوطني للتكوين المهني على التفاعل والتأقلم السريع مع المتغيرات.



 

110 

 سيتواصل:حيث تأمين جودة البرامج  -

 بجميع مكوناتها والمساعدة على تركيزها بالمؤسسات التكوينية التكوينبرامج  وتحيين إعداد . 

  مواصفة تكوين والمراجع المرافقة لها(. 20التكوين والمراجع المرافقة ) مواصفاتإعداد وتحيين 

 إعداد مخططات التكوين البيداغوجي والوظيفيسيتم حيث تطوير كفاءة المكونين والرفع من أداءهم  -
هذه  وتنفيذالرامية إلى تأهيل إطارات التكوين التابعة إلى القطاعين العمومي والخاص ورسكلتهم  والتقني
. كما سيتم العمل على تطوير منظومة تكوين أساسي ومستمر لإلطار خططات وتقييم نتائجهاالم

 البيداغوجي.
الرفع من جودة مخرجات التكوين المهني بهدف تحسين تشغيلية المتخرجين وتحسين مقروئية شهادات  -

خالل إرساء  منومؤهالت التكوين المهني وتسهيل حركية اليد العاملة على المستوى الوطني والدولي، 
تمّكن من المرور من نظام تنظير شهادات ومؤهالت التكوين  منظومة وطنية مقّيسة لالعتراف بالمكتسبات

 المهني الحالي إلى نظام تأهيل مؤسسات التكوين المهني وفقا لمواصفات التكوين المهني.
 سيتواصل العمل على: حيث المستمر التكوين منظومة مردودية تحسين -

 التكوين المسـتمر لتحسـين مردوديتـه لفائـدة المؤسسـات والشـغالين والشـركاء المهنيـين النهوض ب
مــن خــالل مزيــد تبســيط اجــراءات التكــوين المســتمر وتــدعيم أنشــطة خــدمات الــدعم والمســاندة 

مؤسسـة مؤسسـات منتفعـة بآليـات التكـوين  4400والتقييم. وفي هذا اإلطار ينتظر بلـوغ حـوالي 
 أل  مشاركة.  190المستمر فيما سيبلغ عدد المشاركات في عمليات التكوين المستمر حوالي 

  تكــريس مبــدأ الــتعلم مــدى الحيــاة فــي إطــار التكــوين المســتمر الموجــه نحــو األفــراد عبــر توســيع
العـالي ومراكـز التكـوين المهنـي مجال التعاون في إطار االتفاقيات المبرمـة مـع معاهـد التعلـيم 

وتطوير نظام التكـوين عبـر منظومـة الـدروس المسـائية ومنظومـة التكـوين عـن بعـد. وفـي هـذا 
 أل  منتفعا. 13حوالي  2018اإلطار ينتظر أن يبلغ عدد المنتفعين حالل سنة 

على المستوى الشراكة  مسارتقييم سيتم إنجاز دراسة لفي مجال التكوين المهني حيث مأسسة الشراكة  -
والمحلي ستمكن نتائجها من تقييم لمسار الشراكة وا عداد تصور إلطار  الوطني والقطاعي والجهوي 

تنظيمي للعالقات التشاركية مع المحيط االقتصادي واالجتماعي وتحديد اآلليات واألدوات وطرق التمويل 
 مع توضيح األدوار والمسؤوليات بين مختل  الشركاء.

صندوق الوطني للتكوين والتدريب المهني لتشمل تمويل إحداث "وحدات المساندة للتكوين توسيع تدخالت ال -
والتشغيلية" لفائدة الجامعات المهنية ونقابات العمال قصد تطوير قدراتهم في كل ما يتعلق بالتكوين 

 األساسي والمستمر والتشغيل.
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قرابة  2018وعلى الصعيد الكّمي، من المتوقع أن يبلغ عدد المتكونين بالقطاع العام المقّيس خالل سنة 
أل  متكونا بالوكالة التونسية للتكوين المهني. كما سيبلغ عدد المتكونين بالقطاع  55أل  متكونا منهم  63.5

 أل  متكونا. 19الخاص ضمن النظام المقيس )الذي يفضي إلى شهادات منّظرة( حوالي 

 األطفال والشباب قوة فاعلة

 الطفولة

 2017أهم البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة 

 : ـفي قطاع الطفولة بالخصوص ب 2017باعتبارها سنة وطنية للطفولة تميزت سنة 

 من خالل: العناية بالطفولة المبكرة -

  ــــة وخطــــة عمــــل  (2025-2017المبكــــرة )وضــــع اســــتراتيجية متعــــددة القطاعــــات لتنميــــة الطفول
بالشــــراكة مــــع الهياكــــل العموميــــة والخاصــــة والمجتمــــع المــــدني ترتكــــز علــــى مراجعــــة اإلطــــار 
القـانوني وتمكـين جميـع األطفـال مـن النفـاذ والتمتـع بخـدمات مؤسسـات الطفولـة المبكـرة بجـودة 

حداث هيكل وطني يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ هذه الخطة.   عالية وا 
  وفضـاءات ا عـادة إحيـاء نشـاط ريـاض األطفـال البلديـة و رياض أطفال جديدة محاضن و إحداث

 .بالمناطق التي تفتقر لهذا الصن  من الخدمات العمومية المبكرة بمؤسسات الطفولة الطفولة
  أبنــــاء مــــن طفــــل  2000حــــوالي  ريــــاض األطفــــال الفوضــــوية والتكفــــل بترســــيممقاومــــة ظــــاهرة

ـــة وســـليانة  8فـــي  لبريـــاض األطفـــاالعـــائالت المعـــوزة  ـــد وجندوب ـــات )الكـــاف وســـيدي بوزي والي
  والقيروان وزغوان والقصرين وباجة(.

 األطفال بمؤسسات الطفولـة المبكـرة التحاق ومكنت مختل  هذه التدخالت من الرفع من نسبة 
 .2017سنة  %38إلى  2016سنة  %36من 

 من خالل: تطوير منظومة حماية الطفولة -

  وضع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة مع ضـبط الخطـة التنفيذيـة وأولويـات العمـل
وذلـك بصـفة تشـاركية مـع جميـع القطاعـات والهياكـل المتدخلـة ومختلـ  مكونــات  2016-2020

 المجتمع المدني. 
 ولي مراجعــة التشــريعات ومالءمتهــا مــع الدســتور والمواثيــق الدوليــة واالنخــراط فــي المســار الــد

إلعمال حقوق الطفل باالنضمام والمصـادقة علـى المواثيـق الدوليـة فـي المجـال وا عـداد التقريـر 
الــدوري الرابــع والخــامس والســادس لتــونس حــول مــدى تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل واالســتعداد 
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لالنضـــمام إلــــى اتفاقيـــة مجلــــس أوروبــــا بشـــأن حمايــــة األطفــــال مـــن االســــتغالل واالعتــــداءات 
ضــافة إلــى المصــادقة علــى البروتوكــول االختيــاري الثالــث الملحــق باتفاقيــة حقــوق الجنســية باإل

 الطفل بشأن "إجراء تقديم البالغات". 
 مـن خـالل إعـداد اسـتراتيجية وطنيـة لضـمان مشـاركة أفضـل  تفعيل حـق الطفـل فـي المشـاركة

رلمـانيين للفتـرة لألطفال واليافعين في جميع المسـائل التـي تهمهـم وتنظـيم انتخابـات األطفـال الب
وتـــأهيلهم فـــي مجـــال متابعـــة أوضـــاع الطفولـــة بتنظـــيم الـــدورات التكوينيـــة  2018-2017النيابيـــة 

 وعقد الدورات العادية واالستثنائية لبرلمان الطفل. 

 نتائجها من خالل:  لبإنجاز الدراسات والبحوث واستغال مواصلة رصد أوضاع الطفولة  -

  ــــودي متعــــدد المؤشــــرات الســــادس حــــول أوضــــاع األم والطفــــل االنطــــالق إعــــداد المســــح العنق
 والشروع في المسح الميداني بجميع الجهات، 

  مواصــلة إنجــاز الدراســات وجمــع المعطيــات والبيانــات المتصــلة بأوضــاع الطفولــة مــن خــالل
ـــد باألطفـــال ضــحايا العنــ " انجــاز  وع فــي تحيــين قاعــدة والشــر دراســة حــول "تقيــيم نظــم التعّه
هــذه  لتطــويرمتعــددة القطاعــات  ولجنــة فنيــة حــداث لجنــة قيــادةعبــر ا CHILDINFOالبيانــات 

المسـح و أهـداف التنميـة المسـتدامة مـع ومالءمتها  الخماسي منظومة باعتبار أهداف المخططال
 .العنقودي متعدد المؤشرات

 عبر: الطفولة الفاقدة للسندب العناية تطوير مجاالت -

  تطــوير البنيــة االساســية للمراكــز المندمجــة للشــباب والطفولــة ومركبــات الطفولــة بالشــروع فــي
 19مركـب طفولـة و 22مركبات طفولـة بواليـات تطـاوين والقيـروان وجندوبـة وتهيئـة و 3إحداث 

مــن احتضـــان  2017-2016مركــزا منــدمجا للشــباب والطفولـــة ممــا مكــن خــالل الســـنة التربويــة 
 طفال بنظام نص  اإلقامة بالمراكز المندمجة.  1456طفال مقيما و 472

  دعم قدرات األسر على احتضـان أطفالهـا والحـث علـى صـيغة برنـامج اإليـداع العـائلي لتمكـين
كــل طفــل مــن العــيش داخــل أســرة طبيعيــة أو بديلــة حيــث تــم تســجيل تقــدم ملحــوظ فــي إنجــاز 

المنتفعــين بهــذا البرنــامج مــن  برنــامج الحــد مــن اإليــداع المؤسســاتي إذ تطــورت نســبة األطفــال
 . 2017سنة  %58إلى  2016سنة  52%

  طفــال  4339مواصــلة التعهــد التربــوي واالجتمــاعي باألطفــال فــي مركبــات الطفولــة باحتضــانها
 طفال خالل السنة المنقضية.  4073مقابل  2017-2016خالل السنة التربوية 

  مــن خــالل اقتنــاء تجهيــزات جديــدة  التنشــيط التربــوي االجتمــاعيتحســين خــدمات مؤسســات
وتطــوير مضــامين التنشــيط ليــتالءم مــع مختلــ  فئــات األطفــال إلــى جانــب إحــداث مؤسســات 

 مركب طفولة.  74نادي و 249حوالي  2017جديدة حيث بلغ عدد نوادي األطفال سنة 
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  بمختلــ  مؤسســات الطفولــة بإنجــاز مــا  منظومــة التكــوين والتفقــد البيــداغوجيمواصــلة دعــم
ألــ   36مقابــل حــوالي  2017–2016ألــ  عمليــة بيداغوجيــة خــالل الســنة التربويــة  40اهز ينــ

 . 2016-2015عملية بيداغوجية خالل السنة التربوية 

 2018سنة  خاللالمزمع إنجازها أهم السياسات والبرامج والمشاريع 

 :علىفي مجال الطفولة باألساس  2018سترتكز الجهود خالل سنة 

 من خالل: بالطفولة المبكرة العناية -

 واقــع الطفولــة المبكــرة وضــبط مختلــ   الشــروع فــي مراجعــة اإلطــار التشــريعي ومالءمتــه مــع
البــــرامج التنفيذيــــة المتصــــلة باألســــرة والتربيــــة الوالديــــة وبمختلــــ  مجــــاالت التــــدخل القطاعيــــة 

 .الصحية والتربوية والترفيهية
  اســتهداف الجهـــات والفئـــات المفتقـــرة لخـــدمات الطفولــة المبكـــرة والحـــرص علـــى تـــأمين جودتهـــا

عبــر تطــوير مؤسســات مــا قبــل الدراســة بهــدف االرتقــاء بنســبة االلتحــاق بريــاض األطفــال إلــى 
 .2018سنة  %40حدود 

 فضـاءات الطفولـة المبكـرة بمؤسسـات الطفولـة وتهيئـة وتجهيـز ريـاض األطفـال  مواصلة إنجـاز
وحث الباعثين الخواص والنسيج الجمعياتي علـى بعـث ريـاض األطفـال وتكثيـ  جهـود البلدية 

 المرافقة والرقابة البيداغوجية وتنظيم دورات تكوينية لتأهيل اإلطارات العاملة بها.

لسياسة العمومية المندمجة لحماية بالشروع في تجسيم الخطة التنفيذية ل منظومة حماية الطفولةتطوير  -
 وتطويرها للطفل واألسرة وتقريبها من المستفيدين والحمايةبالخدمات الوقائية  قصد االرتقاء ولةالطف

 المتدخلة وذلك عبر: فبالشراكة مع مختل  األطرا

  طـار تنسـيقي وطنـي منـدمج لمتابعـة تنفيـذ استحداث آليات قادرة على توفير الحمايـة الالزمـة وا 
 هذه الخطة. 

  تطـــوير مردوديـــة تـــدخالت ســـلك منـــدوبي حمايـــة الطفولـــة بمتابعـــة الحـــاالت المعروضـــة علـــى
 أنظارهم وسعيهم إليجاد الحلول الوفاقية المناسبة. 

  مراجعــة مجلــة حمايــة الطفــل والحــرص علــى تنفيــذ اتفاقيــة حقــوق الطفــل ومواصــلة نشــر ثقافــة
 .سي واألسري واإلعالميحقوق الطفل بكل األوساط االجتماعية ال سيما بالوسط المدر 

نجاز الدراسات من خالل: رصد أوضاع الطفولة مواصلة -  وا 

  اســتكمال إنجــاز المســح العنقــودي متعــدد المؤشــرات الســادس حــول أوضــاع األم والطفــل ونشــر
نتائجـــه وطنيـــا وجهويـــا ونشـــر نتـــائج المســـح المتعلـــق بعمـــل األطفـــال واســـتثمارها فـــي مجـــال 
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  .البحوث والدراسات
 ـــال ضــحايا العنــ "  تيندراســ انجــاز "الفئــات األكثــر عرضــة وحــول "تقيــيم نظــم التعّهـــد باألطف

 ."للعن  والبيئات العنيفة
  ثراء قاعدة البيانات  .CHILDINFOتـطوير وا 

والحث على صيغة الحد من اإلقامة المؤسساتية من خالل  رعاية األطفال فاقدي السند منظومة تطوير -
نسبة األطفال حيث يتوقع ان تبلغ  األسر على احتضان أطفالها ودعم قدرات برنامج اإليداع العائلي

 .2018سنة  %65 المنتفعين ببرنامج اإليداع العائلي
التنشيط مؤسسات تقريب خدمات من خالل  يالتنشيط التربوي االجتماعي والترفيه منظومة تحسين أداء -

لريفية والمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية من جميع األطفال وخاصة بالمناطق ا واالجتماعي التربوي 
سنة  %54 بهذه الخدماتنسبة األطفال المنتفعين حيث يقدر أن تبلغ  العالية تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص

2018 . 

ومن جودة خدمات مؤسسات الطفولة  تحسين عمليات التدخلل التكوين والتفقد البيداغوجي دعم منظومة -
الجهوي  خالل تنظيم الدورات التكوينية لإلطارات ولسلك التفقد على المستوى من  وفق كراس الشروط

 .والوطني

 الشباب

 في:  2017تمثلت أبرز إنجازات قطاع الشباب خالل سنة 

حول شؤون الشباب  الحوار المجتمعي مخرجات تنفيذالشروع في تنظيم المؤتمر الوطني حول الشباب و  -
صدار  وطنية للعمل التطوعي التعاقدي وكالة وقضاياه بإعداد مشروع إحداث القانون التوجيهي لقطاع وا 

المجلس األعلى هيكلة  مراجعةو  المؤتمر الوطني لالستثمار لفائدة الشبابتنظيم واالستعداد ل الشباب
  للشباب.

التربوي واالجتماعي وتوجيهها لخدمة األهداف المواطنية واإلدماجية بتنظيم ندوات تطوير منظومة التنشيط  -
نشر قيم المواطنة لدى الشباب دولية مشتركة حول دعم مشاركة الشباب في الشأن العام، إلى جانب 

 بمؤسسات الشباب وتنظيم جملة من التظاهرات والدورات التدريبية تربية على المواطنة نادي 43بإحداث 
الخدمات المسداة للشباب في مجال اإلعالم  شاب وشابة. كما تحسنت 2000استفاد منها  ذات العالقة
إنجاز برامج خصوصية لدعم قدرات الشباب لمواجهة مخاطر الخطاب اإلعالمي العني  بواالتصال 
 15مع  اكةشر  اتاتفاقيكما تدعمت الشراكة مع مختل  المتدخلين في الشأن الشبابي بإمضاء والمتطرف. 

 لتنظيم أنشطة شبابية. جمعية ومنظمة

وتكثي  البرامج  بطاقة شابتوزيع مواصلة من خالل  للشباب دعم برامج الرعاية الصحية واالجتماعية -
 ة صلب المؤسسات الشبابية والثقافية والتربوية.ئيالوقائية والحما
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 2016سنة  335مقابل  2017سنة  344تعزيز شبكة المؤسسات الشبابية حيث بلغ عدد دور الشباب  -
مواصلة اشغال تهيئة وصيانة المؤسسات الشبابية إلى جانب  مركبا 30وتطور عدد مركبات الشباب إلى 

  ودعمها بالتجهيزات الحديثة الفنية والرياضية والتكنولوجية.
ت ذات الدخل واألحياء كثيفة السكان وأبناء العائالوالحدودية الداخلية اإلحاطة بالشباب بالمناطق مزيد  -

 . 2017سنة  47الرفع من عدد دور الشباب المتنقلة إلى و  تكثي  البرامج والتظاهراتب المحدود

المساهمة في المجهود الوطني إلدماج وتشغيل الشباب ودعم المبادرات الشبابية في مجال بعث المشاريع  -
 (.CONFEJES) ِ مؤسسة ندوة وزراء الشباب والرياضةممولة من  مشاريع 10بدعم 

بحوث متصلة "بالشباب والشرعية واالعتراف االجتماعي  4إنجاز برصد ومتابعة وتقييم أوضاع الشباب  -
في سياق االنتقال الديمقراطي" وبحث يهم ""أزمة االلتزام لدى الشباب" إلى جانب االستبيان المتعلق 

حول "الشباب واالقتصاد الموازي في "بالعوامل الفردية إلقصاء أو إدماج الشباب"، ونشر نتائج الدراسة 
مؤشر يتصل بالحياة  67إلى جانب تطوير المنظومة اإلحصائية من خالل إنتاج  المناطق الحدودية".

نجاز االستبيان المتعلق بعوامل اإلدماج االجتماعي للشباب.  الشبابية )التعليم والتشغيل والصحة ...( وا 

الذي مس أكثر  البرنامج الوطني للسياحة الشبابية بتنفيذتطوير مجاالت السياحة والترفيه الشبابي  -
استغالل  مع إحكام شباب فاعل من أجل الوطنفي إطار برنامج  أل  شاب وشابة 150من 

وحدة وعدد مراكز  42حيث بلغ عدد مراكز اإلقامة  2017مؤسسات سياحة الشباب التي تدعمت سنة 
تحويل بمركزا مع تحسين أساليب التصرف اإلداري المالي بهذه المؤسسات  24التخييم واالصطياف 

في إطار التعاون دعم برامج التبادل إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية، إلى جانب و  مركزا 27
 ال سيما على المستوى المغاربي. الدولي

لمزيد إدماج الشباب من خالل تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع القطاعية.  2018ستتظافر الجهود خالل سنة 
 : حولحيث ستتمحور التدخالت باألساس 

للتنشيط التربوي  والقانون التوجيهي التعاقديالوطنية للعمل التطوعي ر قانون إحداث الوكالة اصدإ -
والعمل على تنمية ثقافة العمل المستقل لدى الشباب عبر مختل  البرامج واآلليات الموضوعة واالجتماعي 

لغرض بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية على غرار برنامج اإلدماج االقتصادي مبادرون ل
خلق فرص شراكة كما سيتجه العمل نحو  والتعري  ببرامج صندوق النهوض بالمبادرات الشبابية.

ستثمار السيما في مجاالت الصناعات التكنولوجية والرقمية والحرفية وتدعيم ثقافة االستثمار لدى وا
  .بتنظيم مؤتمر استثمار لفائدة الشبابالشباب وتعزيز مسلك االندماج االقتصادي 

لإلشراف على  وحدة تصرف حسب األهدافتطوير اإلحاطة التربوية والصحية واالجتماعية بإحداث  -
التي  بطاقة شابالسيما آلية  في قطاع الشباب وتطوير الخدمات الموجهة للشباب المستحدثة األنشطة

تمكنهم من االنتفاع بحزمة من الخدمات المتنوعة  مليون شاب وشابةينتظر أن يستفيد منها حوالي 
 الصحية واالجتماعية والثقافية والترفيهية... 
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مؤسسات الشبابية لتكون فضاءات للتوجيه والمرافقة بال فضاءات اإلعالم والتوجيه الشبابيإحداث  -
دعم نوادي المواطنة صلب واإلدماج وتأهيل الشباب لسوق العمل بإشراك المجتمع المدني إلى جانب 

مؤسسات الشباب لتدريبه على الممارسة الديمقراطية وحثه على أهمية المشاركة في الشأن العام 
 . ما االنتخابات البلديةواالستحقاقات السياسية القادمة ال سي

عبر المنصة اإللكترونية للشباب وتطبيقات الهات  الجوال  تفعيل االستقاللية وتيسير النفاذ إلى المعلومة -
فتح إلى جانب إحداث منظومة وطنية لالتصال والتواصل مع الشباب قصد رصد مشاغله وانتظاراته ب

أو بمواقع التواصل االجتماعي  السمعية البصرية بوسائل اإلعالممنابر الحوار المباشرة واالفتراضية 
ذاعات الواب الشبابية بإحداث   . 2018سنة  تلفزة واب 13وإذاعة  24وا 

اعتماد خطة عمل لوقاية الشباب من مخاطر التطرف واإلرهاب واحتضان منصة لدعم شبكة الخبراء  -
المختصين في مجابهة اإلرهاب العني  بالتنسيق مع الهياكل العمومية المختصة ومنظمات المجتمع 

 المدني. 

تدريب وتطوع على غرار لترسيخ ثقافة المواطنة واالنتماء بوضع برامج  تطوير الشراكة مع المجتمع المدني -
 عامة ذات صبغة مجتمعية ومصلحةالمتخصص بوضع برامج مشتركة ومشاريع  "شباب فاعلبرنامج "

 نستثمر في حيي""في إطار برنامج )المالعب والحدائق وفضاءات الترفيه...( 

المتداعية تطوير البنية االساسية للمؤسسات الشبابية بإحداث دور شباب جديدة وا عادة بناء المؤسسات  -
 تشجيع ومزيد الرياضية وبالتجهيزات ودعمها بالفضاءات وصيانتها الشباب مؤسسات برنامج تأهيل وتنفيذ

وستتعزز شبكة مؤسسات الشباب بعث الفضاءات الشبابية الترفيهية.  في االستثمار على الخاص القطاع
 اف. كما سيتجه العمل نحومركز تخييم واصطي 25مركز إقامة و 43و 2018دار شباب سنة  348لتبلغ 

في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص مؤسسات شبابية من الجيل الجديد  3إحداث 
إلى  دار شباب 27والمجتمع المدني. أما على مستوى إعادة هيكلة مؤسسات الشباب فسيتم تحويل 

 مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية.

نجاز مواصلة الرصد العلمي والميداني - المتصلة بالشأن الشبابي بتنظيم المسح الوطني  والبحوث الدراسات وا 
آالف عينة والشروع في إعداد ثالثة دراسات واردة بمخرجات الحوار المجتمعي  10للشباب الذي سيشمل 

اليافعين والتطرف والعن  والخطاب البديل" »"حول الشباب إلى جانب إنجاز سبر آراء حول موضوع 
سلوكيات المرورية لدى الشباب" وتركيز وحدة افتراضية لسبر اآلراء وتطوير قاعدة البيانات ال»وموضوع 

 "شباب أنفو".

وضع استراتيجية وطنية للترويج للسياحة البيئية والثقافية والتضامنية بين الشباب وتطوير شبكة من  -
برامج واألنشطة الشبابية الترفيهية نمية الالسفراء الشباب للسياحة المحلية باستغالل المؤسسات الشبابية وت

دليل  ونشر "برنامج "تونس دارناوبالخصوص  برامج التبادل بين الجهات والعائالتال سيما والسياحية 
  لمراكز اإلقامة والسياحة الشبابية إلى جانب دعم برنامج التبادل الشبابي مع البلدان الشقيقة والصديقة.

المتمثل في تركيز  لتنسيق ومتابعة البرامج المتصلة بتنفيذ السياسة الشبابيةتركيز اإلطار الموحد والمندمج  -
 المجلس األعلى للشباب.
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 تطوير المنظومة الرياضية

 في: 2017تمثلت أبرز إنجازات قطاع الرياضة والتربية البدنية خالل سنة 

الدعم المالي والمادي والفني لمختل  الجامعات والجمعيات  من خالل توفير الرياضة المدنيةتطوير  -
تطوير ممارسة األنشطة الرياضية لمختل  األصناف ال و الرياضية مما ساهم في بعث جمعيات جديدة 

جمعية خالل الموسم الرياضي  1120سيما أصناف الشبان حيث ارتفع عدد الجمعيات الرياضية من 
وبالتالي تطور عدد المجازين خالل  2017-2016الموسم الرياضي جمعية خالل  1200إلى  2015-2016

خالل الموسم  أل  مجاز 145 إلى 2016-2015أل  مجاز خالل الموسم الرياضي  139من  نفس الفترة
 .%4.3أي بنسبة زيادة تقدر بــ  2017-2016الرياضي 

 تهامج تكوين ورسكلة دورية لفائدن أداء الهياكل والجمعيات الرياضية وتنظيم برايتحسلالعمل  تواصلكما 
 170الى  2016عضوا سنة  154وتطوير التمثيلية التونسية في الهياكل الرياضية الدولية التي ارتفعت من 

 . 2017عضو سنة 

لها ببعث جمعيات وفروع رياضية نسائية جديدة والترفيع في الدعم المالي والمادي  الرياضة النسائيةدعم  -
أي بنسبة  2017أل  سنة  39.5إلى  2016أل  مجازة سنة  36.9مما ساهم في ارتفاع عدد المجازات من 

إضافة إلى تعزيز تواجد  2017سنة  92إلى  2016سنة  89وعدد الجمعيات النسائية من  7% زيادة تقدر بــ
 المرأة في مواقع التسيير االدارية والفنية. 

جمعية  132الجمعيات من  هذه مما ساهم في الترفيع في عدد للمعوقينلجمعيات الرياضية امواصلة دعم  -
مجاز. كما تألقت عناصر  2690مع استقرار عدد المجازين في حدود  2017سنة  160إلى  2016سنة 

ميدالية في بطولة  24المنتخب الوطني لرياضة المعوقين على المستوى اإلقليمي والدولي بإحرازهم على 
 والمرتبة السادسة عالميا واألولى افريقيا وعربيا. 2017العالم أللعاب القوى بلندن سنة 

توسيع عدد االختصاصات للرياضيين ذوي االحتياجات الخصوصية مثل كرة السلة على الكراسي، كرة  -
 الهدف، التنس، الكرة الطائرة ...

مستوى الفني للمدربين في منظومة التكوين األساسي بالمعاهد من خالل تحسين ال الرياضات الفرديةدعم  -
العليا للرياضة والتربية البدنية والترفيع في عدد تربصات التكوين والرسكلة للمدربين المتحصلين على 

 . 2017تربص سنة  11إلى  2016الدرجات العليا ومدربي النخبة من تربص واحد سنة 

عدد الجمعيات المنخرطة في الجامعة التونسية للرياضة للجميع  حيث تطور برياضة المواطنةالنهوض  -
ارتفع عدد التظاهرات الرياضية المنظمة من قبل و  2017جمعية سنة  150إلى  2016جمعية سنة  103من 

المنشآت  إلى جانب الدور الهام الذي تقوم به 2017سنة  124إلى  2016سنة  76هذه الجامعة من 
 .الخاصةوالترفيهية الرياضية 

 تألق النخبة الوطنية في مختلف االختصاصات الرياضية:  -
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  على مستوى النتائج الرياضية: تطورت حصيلة الميداليات العالمية في الرياضـات الفرديـة مـن
وأحـــرز  15.4% ممـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة 2017ميداليـــة ســـنة  30الـــى  2016ميداليـــة ســـنة  26

كابر على بطولة افريقيا للمرة الثانية في تـاريخ مشـاركاته ويتمتـع أالمنتخب الوطني لكرة السلة 
حيــث  2018المنتخــب الــوطني لكــرة القــدم اكــابر بحظــوظ وافــرة للترشــح لنهائيــات كــاس روســيا 

 تتصدر تونس حاليا مجموعتها.
  االحاطـة بالرياضــيين ذوي المسـتوى العــالي: تطـور عــدد الرياضـيين المســتهدفين بعقـود اهــداف

 .128%مما يمثل زيادة بنسبة  2017رياضي سنة  32الى  2016ياضيا سنة ر  14من 
  تنظــيم التظــاهرات الرياضــية بتــونس: بلــغ عــدد التظــاهرات الرياضــية الدوليــة التــي تــم تنظيمهــا

 .2017تظاهرة مبرمجة سنة  22تظاهرة من جملة  12بتونس الى غاية شهر سبتمبر 

خاصة بالمرحلة االبتدائية من  في هذه المادة تراجع نسبة التغطيةرغم  التربية البدنيةتدريس مادة دعم  -
تطور عدد مراكز النهوض بالرياضة باالبتدائي وخاليا فقد  2017سنة  %64.2 الى 2016سنة  72.2%

تواصل إلى جانب  االختصاصات الرياضية وقاعدة المنتفعينوتوسعت قاعدة تطوير الرياضة باإلعدادي 
اضية المدرسية والجامعية بمجمل المؤسسات التربوية والجامعية مع احكام التنسيق تركيز الجمعيات الري

 .بخصوص تهيئة استغالل الفضاءات الرياضية المدرسية والجامعية
 :من خالل بمنظومة التكوين الجامعي والبحث العلمي االرتقاء -

  وتوحيـــد نظـــام اعـــادة صـــياغة منظومـــة التكـــوين علـــى المســـتوى الهيكلـــي والعمـــل علـــى ضـــبط
  .التدريس والتقييم بالمعاهد العليا ودعم وحدات البحث وتأهيل الدكتوراه

  .مواصلة تأهيل وتطوير البنية االساسية بالمعاهد العليا ودعمها بالتجهيزات الالزمة 
 عبـــر مراجعـــة عـــدد الطلبـــة المســـجلين بالمعاهـــد العليـــا للرياضـــة والتربيـــة البدنيـــة  التقلـــيص فـــي

 الرياضة باعتبارها الرافد األساسي للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية. منظومة شعبة 
 22إلــى أســتاذ باحــث لكــل  2016طالبــا ســنة  25ن نســبة التــأطير مــن أســتاذ باحــث لكــل يتحســ 

 .2017طالبا سنة 

 2016ملعب سنة  256من خالل الرفع من عدد المالعب المعشبة من  شبكة المنشآت الرياضية تدعيم -
قاعة خالل نفس الفترة. كما ساهم القطاع  214الى  205وعدد القاعات الرياضية من  2017سنة  268الى 

 الخاص بدوره في بعث الفضاءات الرياضية بفضل منظومة الحوافز الواردة بقانون االستثمار. 
المداخيل وضع منظومة إعالمية حديثة للرهان الرياضي لتطوير المسابقات وتنويعها قصد الرفع من  -

 القادرة على تمويل قطاع الرياضة.
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 في مجال الرياضة والتربية البدنية باألساس نحو: 2018وستتجه الجهود خالل سنة 

 من خالل: بالرياضة المدنية العنايةمزيد  -

  مواصلة الدعم المالي والمادي للجامعات والجمعيات الرياضـية وحثهـا علـى بعـث فـروع جديـدة
واحداث اصناف الشبان فـي مختلـ  االختصاصـات الرياضـية للرفـع مـن عـدد المجـازين ليبلـغ 

 .2018أل  مجاز سنة  150
  ــــــــغ ــــــــي قائمــــــــة الرياضــــــــات المســــــــتهدفة لتبل ــــــــع ف ــــــــل  2018اختصاصــــــــا ســــــــنة  14الترفي مقاب

  .2017اختصاصات سنة  10
  بعث مدارس فيدرالية في المناطق الداخلية والترفيع في عدد الرابطـات الجهويـة ودعمهـا بشـريا

 . 2017سنة  78مقابل  2018رابطة سنة  85وماديا لتبلغ 
  تحســين أســـاليب إدارة الهياكـــل والجمعيــات الرياضـــية وفـــق مبــادئ الشـــفافية والحوكمـــة والعمـــل

 المختصة مع مواصلة تنظيم برامج التكوين والرسكلة.  على دعمها باإلطارات
  تعزيز التمثيليـة التونسـية صـلب الهياكـل الرياضـية اإلقليميـة والدوليـة ودعمهـا لتـولي المناصـب

 الهامة في هذه الهياكل.
  إعــداد القــانون األساســي للهياكــل الرياضــية وعــرض المشــروع النهــائي علــى مصــادقة الســلطة

 . التشريعية
 .االرتقاء بمستوى التأطير الفني وخاصة في الرياضات الفردية 
  .اإلرتقاء بمستوى الرهانات الرياضية والحد من ظاهرة الرهان الرياضي الموازي 
  عمــال أ الحــد مــن ظــاهرة العنــ  بالفضــاءات الرياضــية بإعــداد مشــروع قــانون يتعلــق بمكافحــة

 الشغب والتعصب في المجال الرياضي. 
 مـن والتربيـة البدنيـة، وذلـك يل العاطلين من خريجي المعاهد العليا للرياضـة لحرص على تشغا

مواصلة برنامج رياضة وشغل بالتنسيق مع الجامعـات الرياضـية ووزارة التكـوين المهنـي  خالل
تشـــجيع ، إلـــى جانـــب االنشـــطة الرياضـــية فـــي المؤسســـات الخاصـــة وادمـــاج تعـــاطي والتشـــغيل

 مــــع العمــــل علــــى إلــــزام المعاهــــد مجــــال الرياضــــةخاصــــة فــــي الشــــباب علــــى بعــــث مشــــاريع 
ـــل برنـــامج المـــدارس تـــدريس مـــادة التربيـــة البدنيـــة الخاصـــة علـــى والمؤسســـات التعليميـــة  وتفعي

 االولمبية بالشراكة مع ووزارة التربية واللجنة الوطنية األولمبية.
 تفعيل المجلس االعلى للرياضة وتحيينه. 

بالعمل على الترفيع في عدد الفروع والجمعيات النسائية  رياضيةتشجيع المرأة على الممارسة المواصلة  -
أل  مجازة  41وتوسيع قاعدة المجازات والتي من المتوقع ان تبلغ  2018جمعية نسائية سنة  100لتبلغ 
إضافة إلى تعزيز تواجد العنصر النسائي صلب الهياكل الرياضية من جامعات ورابطات  2018سنة 

 وجمعيات رياضية.
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بتوفير الظروف المالئمة إلعدادها  اإلحاطة بالنخبة الرياضية الوطنيةلة تجسيم برنامج مواص -
لالستحقاقات الرياضية القادمة والعمل على اعادة تصني  النخبة الرياضية في إطار هيكل وطني بعد 

منظومة صدور النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بمراكز تكوين واعداد رياضي النخبة واعادة العمل ب
 عقود البرامج مع الجامعات الرياضية والعمل بنظام التقييم للنخب الرياضية.

ال سيما بالمرحلة االبتدائية باستهداف  لتدريس مادة التربية البدنيةالعمل على الرفع من نسبة التغطية  -
انتداب المؤسسات التربوية بالمناطق الداخلية وانتداب االطارات التربوية الالزمة حيث سيتم برمجة 

إلى جانب تفعيل البرنامج الوطني لتكوين ورسكلة  2018إطار تربية بدنية ومهن الرياضة سنة  538
بدنية وانجاز دراسة حول الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية معلمي التعليم العام في مادة التربية ال

 الرفع من عدد مراكز النهوض بالرياضة وخاليا تطوير الرياضة.و 
من خالل تنفيذ برنامج الرياضة للجميع ليشمل مختل  الشرائح  برياضة المواطنةمواصلة النهوض  -

دعم البنية و ثقافة الرياضة للجميع  بإرساءهنية العمرية واالجتماعية واألوساط المدرسية والجامعية والم
االساسية من مالعب احياء ومسالك صحية وفضاءات ترفيهية بالشراكة مع الهياكل والجمعيات المختصة 

 وتطوير مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.
بمختل  المناطق الداخلية قصد الحد من التفاوت الجهوي وتحسين  البنية األساسية الرياضيةتعزيز  -

قاعة  233وعدد القاعات الرياضية  312وينتظر أن يبلغ عدد المالعب المعشبة  .المؤشرات الرياضية
 .2018خالل سنة 

 ودعمهاواألسرة  حماية الحقوق المكتسبة للمرأة

 المرأة

 :كتسبة للمرأة ودعمها من خالللحماية الحقوق الممحطة جديدة  2017مثلت سنة 

 :حيث تمالنوع االجتماعي  إدماج -

 بإدمـاج  يعنـى الـذي الفـرص بـين المـرأة والرجـل مجلـس النظـراء للمسـاواة وتكـافؤ انطـالق عمـل
مقاربــة النــوع االجتمــاعي فــي التخطــيط والبرمجــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز وتحقيــق 

 .الجنسينالمساواة في التنمية وفي الحقوق والواجبات بين 
  تنفيـــذ برنـــامج تعـــاون مـــع االتحـــاد النـــوع االجتمـــاعي و إعـــداد مشـــروع الخطـــة الوطنيـــة لمأسســـة

فــي مجــال إدمــاج  المتدخلــةالهياكــل كــل يتعلــق بتــدعيم قــدرات  2018األوروبــي يمتــد إلــى ســنة 
  العمومية.إعداد الميزانيات خاصة عند  مقاربة النوع االجتماعي
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 حيث تم:مقاومة العنف ضد المرأة  -

 نجــاز خارطــة و علــى القــانون األساســي المتعلــق بالقضــاء علــى العنــ  ضــد المــرأة  ةصــادقالم ا 
   والنساء في وضعيات هشاشة ونشرها الخدمات المسداة للنساء ضحايا العن

  مواصــلة تنفيــذ المشــروع النمــوذجي حــول "اآلليــات متعــددة القطاعــات للتعهــد بالنســاء ضــحايا
وا عـداد الـدليل ( من خالل إمضاء البروتوكـوالت القطاعيـة 2017-2014العن  بتونس الكبرى" )
 . للتعهد بالنساء ضحايا العن اإلجرائي المصغر 

  برنـــامج ترســـيخ المســـاواة بـــين الرجـــال والنســـاء بتـــونس بالشـــراكة مـــع االتحـــاد تنفيـــذ مواصـــلة"
 .األوروبي وصندوق األمم المتحدة للسكان

–2017استراتيجية وطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية  وضع -

 محاور رئيسية وهي: 05تحتوي على للغرض وا عداد خطة تنفيذية  2020

  علــى وســائل اإلنتــاج والنفــاذ إلــى األســواق  اوتيســير حصــوله ة المــرأة الريفيــةالرفــع مــن تشــغيلي
 في هياكل االقتصاد االجتماعي والتضامني. اوتنظيمه

   ضــمان ظــروف العمــل الالئــق والنقــل المحمــي واآلمــن للنســاء العــامالت فــي القطــاع الفالحــي
االنقطــاع المبكــر عــن الدراســة واالرتــداد إلــى  مقاومــةو  وتيســير انتفــاعهن بالتغطيــة االجتماعيــة

 األمية وحماية حق الفتيات في مواصلة التعليم،
  للمشاركة في الحياة العامة المرأة الريفيةتأهيل. 
  ،تحسين جودة الحياة عبر تقريب الخدمات بأنواعها وتحسين جودتها 
 .توفير المعطيات الدقيقة والمحّينة وتحليلها حسب النوع 
 ي إعــداد خطــة اتصــالية للتوعيــة والتحســيس وكســب الــدعم حــول الحقــوق االقتصــادية الشــروع فــ

واالجتماعيـــة للعـــامالت فــــي الوســـط الريفـــي وخاصــــة فـــي القطـــاع الفالحــــي مـــن أجـــل اتخــــاذ 
االجراءات الكفيلة بتيسير انخراطهن في منظومة الضمان االجتمـاعي والتمتـع بظـروف العمـل 

 الالئق والنقل المحمي.

 :من خاللهرة االنقطاع المدرسي مقاومة ظا -

   مواصلة تنفيذ المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسـي خاصـة لـدى الفتيـات فـي
المنــاطق الريفيــة فــي إطــار االتفاقيــة اإلطاريــة متعــددة األطــراف لتــوفير النقــل الريفــي المدرســي 

حداث مطاعم مدرسية باإلضافة الى تهيئة وتجهيز فضاءات الحتضـ ان التالميـذ فـي أوقـات وا 
وتــوفير التمكــين االقتصــادي ألمهــات التالميــذ المهــددين باالنقطــاع المدرســي  مــا بــين الدراســة

ألســباب اقتصــادية باإلضــافة الــى وضــع خطــة اتصــالية وتنظــيم ورشــات تربيــة والديــة وأنشــطة 
 وتــــوفير أنشــــطة تثقيفيــــة تحسيســــية وتوعويــــة موجهــــة لألســــر حــــول حــــق الفتيــــات فــــي التعلــــيم
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 .وترفيهية موجهة للتالميذ وأسرهم في مناطق التدخل

وبرنامج  تنفيذ مكونات الخطة الوطنية لدعم المبادرات االقتصادية النسائية عبر تمكين المرأة اقتصاديا -
مقاومة اإلرهاب عبر إحداث خط لتمويل المشاريع النسائية بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، حيث تم 

مليون دينار  6,4مشروع نسائي صغير ومتناهي الصغر ومتوسط بجملة اعتمادات تقدر بـ  1243تمويل 
 مختلفة.شمل نساء وفتيات أميات ومن مستويات تعليمية  2017وشهر ماي من سنة  2016بين سنة 

والمساهمة في إدماجها في محيطها االجتماعي لتجنيبها مخاطر العود من خالل  اإلحاطة بالمرأة السجينة -
  .تمكينها اقتصاديا

المعتمدة لفائدة األمهات  االستراتيجيةتنفيذ  من خالل الخصوصية االحتياجاتبالمرأة ذات  اإلحاطة  -
عبر التكوين  العازبات وتدعيم قدرات المتدخلين في مجال وقاية وحماية ضحايا االتجار بالنساء والفتيات

 ت بالضحايا.والتوعية والتحسيس ووضع آليات التعهد متعدد القطاعا

 :2018وستشهد سنة 

وضع اإلطار المؤسساتي والقانوني إلدماج النوع االجتماعي في الخطط والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا  -
 ومحليا 

مواصلة تنفيذ برنامج ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل بالشراكة مع االتحاد األوروبي وتنمية قدرات مجلس  -
 النظراء 

فضاءات متعددة االختصاصات بواليات جندوبة وباجة وزغوان لإلنصات والتوجيه  3تهيئة وتجهيز وفتح  -
ولتقريب خدمات اإلعالم والتوعية والتثقي  القانوني واإلرشاد في المجالين الصحي واالجتماعي للنساء 

 والفتيات في المناطق الريفية

حداث هياكل المرافقةتنفيذ مكونات الخطة الوطنية لدعم المبادرات اال -  قتصادية النسائية وا 

 إجراء دراسة حول واقع عامالت المنازل  -

  األسرة

 :من خالل خاصة بوظائفها االضطالععلى تعزيز قدرات األسرة وتمكينها من  2017تواصل العمل خالل سنة 

قانون حماية األمومة واألبوة الذي يخول لالم واألب  مراجعة التشريعات في هذا المجال ومن ذلك مشروع -
لمراكز  والنصوص القانونية المنظمةالخاص القطاع عطلة أمومة وأبوة خالصة األجر في القطاع العام و 

تقنين حضانة األطفال إلى جانب رئيس الجمهورية للنهوض باألسرة  األسري ولجائزةالتوجيه واإلرشاد 
مهات العاطالت عن العمل من حضانة عدد محدد من األطفال تتراوح أعمارهم بالمنازل وذلك بتمكين األ

 بالبيت. سنوات وضبط اإلطار القانوني لخدمات رعاية الطفولة  3بين شهران و
 :تم حيث لألسرة واالجتماعي الدعم االقتصادي -



 

123 

  أســـرة مـــن مشـــاريع اقتصـــادية صـــغرى بواليـــات جندوبـــة والكـــاف وســـليانة وقـــابس  150تمكـــين
اإلرشـــاد والتوجيـــه األســـري بمركـــزي اإلرشـــاد والتوجيـــه  وتـــامين خـــدمات وســـيدي بوزيـــد وتـــوزر

تنفيذ برنامج دعم قـدرات األسـر للمشـاركة فـي الحيـاة إلى جانب  األسري بباجة وحي التضامن
دارة الشــأن المحلــي تحــت شــعار " بأســرتنا نطــور جهتنــا" الــذي يســتهدف  أســرة  7000العامــة وا 

 بلدية. 350 ـب
 ذات طــابع تقليــدي  اختصاصــاتفــي  الفقيــرة تنفيــذ برنــامج بعــث مشــاريع صــغرى لفائــدة األســر

 15جندوبـــة وســـليانة والكـــاف وقـــابس بمعـــدل كوفالحـــي وتجـــاري بواليـــات ذات أولويـــة التـــدخل 
الفالحــة والتجــارة والصــناعات  اختصاصــاتأســرة لكــل واليــة وتنفيــذ دورات تكــوين ورســكلة فــي 

 لمشاريع.ساء المعيالت ألسرهن الباعثات التقليدية لفائدة الن
  تنفيــذ برنــامج دعــم الحرفيــات للتعريــ  بمنتــوجهن ومســاعدتهن علــى ترويجــه مــن خــالل تنظــيم

معــرض وطنــي بمناســبة اليــوم العــالمي للمــرأة بهــدف التعريــ  بثــراء المخــزون التقليــدي وتــوفير 
 أكثر فرص للحرفيات لترويج منتوجاتهّن. 

في إطار استراتيجية وطنية  االقتصادي واالجتماعي لألسر يد العمل في مجال التمكينبمز  2018وستتميز سنة 
تطوير التشريعات الوطنية الخاصة باألسرة وتحسين أوضاعها االجتماعية واالقتصادية والصحية تهدف إلى 

معطيات أوضاع األسرة عبر توفير  والمعلومات واالهتمام برصدوالبيئية وتيسير نفاذ األسرة للتكنولوجيات 
حسب النوع االجتماعي تمّكن من إبراز التغيرات التي تعيشها األسرة التونسية في العديد من  إحصائية
 المجاالت.

تركيز خدمات اجتماعية )مرافقة عالية، إعداد للحياة الزوجية، تربية  2018خالل سنة سيتم وعلى هذا األساس  
والية: جندوبة والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد والكاف وباجة وقفصة ومدنين  11 والدية...( واقتصادية ب

باإلضافة الى إحداث فضاءات مندمجة لألسرة بالقيروان  والمهدية وقبلي وتطاوين في إطار النهوض باألسر
 ان وباجة.وتجهيز مركزي اإلرشاد والتوجيه األسري بزغو  وتهيئة والكاف وباجة والمنستير والمهدية وقبلي

 .مراجعة القانون المتعلق بالمصالحة العائلية القانون المتعلق بالمنح العائلية 2018ن تشهد سنة كما ينتظر أ

 المسنون 

الموجهة لكبار السن باألساس إلى الرفع من جودة الخدمات االجتماعية والتثقيفية  االجتماعيةتهدف السياسة 
لى دعم مكانة كبار السن في الحياة العامة  والترفيهية المسداة لكبار السن بالبيت أو بمؤسسات الرعاية وا 

 اية كبار السنمجلة حمإلعداد  2017طار تركزت الجهود خالل سنة اإل هذا وتثمين خبراتهم وكفاءاتهم. وفي
والصحية المقدمة لهم داخل أسرهم وبمؤسسات الرعاية والرفع من مستوى العاملين  االجتماعية وتعزيز الخدمات

 .في القطاع )الفرق المتنقلة، اإليداع العائلي لكبار السن، لنوادي النهارية، الرعاية المؤسساتية(
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من تعزيز رعاية المسنين واإلحاطة بهم في وسطهم الطبيعي  مواصلة على 2018سترتكز الجهود خالل سنة 
 خالل:

الرفع من جودة الخدمات االجتماعية والصحية للفرق المتنقلة بتحقيق زيارتين للمسن الواحد في الشهر  -
سناد منح للجمعيات المشرفة على تسيير الفرق والترفيع في عدد األعوان العاملين بها وذلك بتغطية كافة  وا 

 فضال عنالمتنقلة الجهوية والمحلية بأطباء وأعوان إحاطة حياتية وتصويب تدخالت الفرق المتنقلة  الفرق 
  .القصرينو سليانة و  باجةو  مدنينو  المهديةو  وقبلي والقيروانفرق محلية متنقلة بواليات الكاف  8إحداث 

برنامج اإليداع العائلي بتشجيع التكفل بالمسنين الفاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة ليبلغ  تدعيم -
 .2017سنة  110مقابل  2018نة سمسنا  116عددهم 

والمجتمع ومساعدة األسر على التكفـل بمسّنيـها ودعم أنشطة النوادي  تثمين مكانة المسن داخل األسرة -
 6بإحداث  هاتثقيفية وترفيهية وخدمات اجتماعه وصحية لفائدة المسن وتعزيز النهارية التي تقدم أنشطة 

نوادي نهارية نموذجية  6نوادي نهارية ذات خصوصية اجتماعية ومهنية )تابعة لجمعيات المتقاعدين( و
 .هاتسيير نوادي وتعزيز المرافقة الفنية للجمعيات المشرفة على  4ودعم قدرات 

بتكثي  عمليات التعهد والصيانة وتدعيم اإلطارات  بمؤسسات رعاية المسنينتحسين ظروف اإلقامة  -
تهيئة حيث سيتم الشروع في وتحسين البنية األساسية لتستجيب لخصوصيات المقيمين  الطبية واالجتماعية

استيعاب بعض  طاقةمراكز رعاية المسنين بكل من الكاف وسيدي بوزيد والقصرين والترفيع في 
اء مراكز جديدة ببن قردان وتوسعة مركز القصرين ومواصلة أشغال إعادة بناء مركز رعاية المؤسسات وبن

 المسنين بمنزل بورقيبة.

 البعد الثقافي بين اإلبداع واالنفتاح والتأصل

 ات تمثلت خاصة في:نجاز في المجال الثقافي واإلبداعي العديد من اإل 2017 سنة سجلت

اإلطار الترتيبي المنظم ب الى االرتقاء الرامية والمشاريع التشريعية والتنظيميةاإلصالحات من  جملة إنجاز -
البشرية العاملة في الميادين  وتثمين المواردالهياكل المركزية والجهوية المعنية بالنشاط الثقافي لعدد من 
 الثقافية:

 والمكتبـة دار الكتـب الوطنيـة  وتنظيم وطـرق سـيربضبط مشموالت النصوص المتعلقة  راصدإ
 ،الجهوية

  الثقافيالتنشيط ميدان  باألعوان العاملين فيمراجعة النظام الخاص، 
  إعــداد مشــاريع قــوانين تتعلــق بالفنــان والمهــن الثقافيــة وبالمتــاح  العموميــة الــى جانــب اعــداد

 مشروع قانون يتعلق بإحداث مدينة الثقافة.
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في التجربة  بالجهات والشروعرامج الثقافية والفنية عتمادات المخصصة لمشاريع األعمال والبفي اال الترفيع -
في المتمركزة واإلعدادية  االبتدائيةالمدارس بمكتبات و مكتبية بالجهات الداخلية  بتركيز نواتاتالخاصة 

عبر تركيز ساحات  مدن الفنون  تونستظاهرة إلى جانب تكثي  األنشطة الثقافية ضمن  الواليات الداخلية
تنظيم العديد من و  والمجتمع المدنيالمبادرات الثقافية لألفراد والمجموعات  الواليات وتمويلالفنون بمراكز 

  مقاومة ظاهرة االرهاب. إطارفي  والجزرية والحدوديةبالمناطق الداخلية  الثقافية الفعاليات
فضاءاتها  تفعيل نشاط المركز الوطني لالتصال الثقافي واالستعداد الفتتاح مدينة الثقافة واستغالل -

واالنطالق في االعداد لتنفيذ مشروع رقمنة التراث المكتوب للمكتبة الوطنية المزمع انجازه في إطار 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب مواصلة تهيئة فضاءات كل من مركز الموسيقى العربية 

  والمتوسطية والمسرح الوطني.
التقنيين في المجال الثقافي كآلية لإلحاطة الصحية بمنخرطيها وأفراد احداث تعاونية الفنانين والمبدعين و  -

  عائالتهم ولبعث مشاريع اجتماعية وترفيهية وثقافية لفائدتهم
 :من خالل النهوض بالصناعات الثقافية والرفع من مساهمتها في التنمية، -

   يتيحهــــا قــــانون التــــي  باالمتيــــازاتتنظــــيم نــــدوات علــــى المســــتوى الجهــــوي والــــوطني للتعريــــ
بعـد ادراج الصـناعات الثقافيـة واالبداعيـة ضـمن ألصـحاب المشـاريع الثقافيـة  االستثمار الجديد

 القطاعات ذات االولوية في االنتفاع باالمتيازات التي يخولها هذا القانون،
  قصـــد ثقافيـــة  ةومؤسســـمشـــروع  22لفائـــدة إســـناد مجموعـــة مـــن الشـــهائد فـــي الصـــبغة الثقافيـــة

  الجبائية الخاصة بالرعاية الثقافيةاالمتيازات االنتفاع ب
  مضائه من قبل عدد من رجال األعمـال والناشـطين فـي المجـال إعداد ميثاق للرعاية الثقافية وا 

 .الثقافي

 :بـ 2017تميزت سنة حيث ، بالتراثالعناية  -

  تنفيذ البرنامج الوطني "تونس مدن الحضارات" الذي شمل خاصة تأهيل وتهيئة مسـالك ثقافيـة
تراثية وتنفيذ عقود اسـتغالل للمعـالم والفضـاءات الثقافيـة والتراثيـة ودعـم مبـادرات مجموعـة مـن 

 الجمعيات الثقافية في مجال تثمين الذاكرة والتاريخ والتراث. 
 عـث متـاح  جديـدة بكـل مـن سـيدي بوزيـد وسـليانة ومواصـلة الشروع فـي الدراسـات الخاصـة بب

 . اإلنتهاء من مشروع إعادة تهيئة متح  معقل الزعيم بالعاصمةتهيئة الموقع االثري بدقة و 

ضم تونس كأول بلد عربي ومغاربي الى برنامج  2017سجلت سنة  حيث الثقافي التعاون الدوليدفع  -
مشاركة الفاعلين الثقافيين التونسيين في مشاريع التعاون والتبادل االوروبي "اوروبا المبدعة" الذي سيدعم 

شبكات جديدة بين مكّونات المجتمع المدني الّثقافي بتونس ونظرائها ستمكن من تشكيل مشتركة 
إلى مصادر تمويل التونسيين الّثقافيين الفاعلين  نفاذولّتعاون الثقافي فرص جديدة لل وتوفيراألوروبيين 
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 م علىلرفع من قدراتهومن االنتفاع ببرامج التكوين ل بنفس الشروط المطبقة على الباعث األوروبيجديدة 
 .ثقافّيةالمشاريع التنفيذ 

 :2017سجلت سنة حيث دعم البنية األساسية الثقافية وتطويرها  -

  ـــاقو رواد  بكـــل مـــن ثقافـــة إحـــداث داري ـــارة وســـت  مرن  الفـــائض بكـــل مـــنمكتبـــات عموميـــة ق
بصـفاقس  منصـور من واليـة قفصـة وسـيدي سيدي أحمد زروق بسيدي بوزيد وبسوق الجديد وال
الكـاف الغربيـة بمكتبـات عموميـة  3توسعة و  بتوزر الجهوية من والية زغوان والمكتبة سمنجةو 
جديـدة  لـةحاف 14بــ تعزيز أسطول المكتبـات المتنقلـة و  جربةبوالرياض  ساقية الزيت بصفاقسو 

بمبـادرة  منهـا ثمانيـة مركز ثقافي خـاص 101فضال عن إحداث معهد جهوي للموسيقى وبعث 
 .فردية ةمبادر ب 93و يةجمعيات

 دار ثقافــة مـــع االنطـــالق فـــي  77عموميـــة و مكتبـــة 100معاهـــد جهويـــة للموســيقى و 10 تهيئــة
ر و دهــر الخــارجي لمؤسســات العمــل الثقــافي وبرنــامج ثــان لتحويــل تنفيــذ برنــامج لتجميــل المظ

فــي إطــار الشــراكة مــع الــوزارة ( 2017مؤسســة فــي  22)صــديقة للبيئــة  الــى مؤسســات ثقافــةال
 .المختصة

 من خالل: تطوير المنظومة التشريعية الثقافيةالجهود الهادفة الى  مواصلة 2018ستشهد سنة و  -

  بالوضـــــع القـــــانوني للفنـــــان وتحســـــين اإلحاطـــــة االجتماعيـــــة اســـــتكمال اإلصـــــالحات المتعلقـــــة
 بالمبدعين من خالل مراجعة نظام الضمان االجتماعي الخاص بالفنان والمبدع؛

  تطوير التشريعات المنظمة لألنشطة الفنية والثقافية وا عادة هيكلة المؤسسات العموميـة الثقافيـة
األوامر المتعلقة بإحداث مراكز الفنون الدراميـة والركحيـة والمرصـد الـوطني لالتصـال الثقـافي و 

واإلعالمي واألمر المتعلق بإحداث وتنظيم المتاح  العموميـة فضـال عـن مراجعـة التشـريعات 
 موضــوعيةالمنظمـة للــدعم العمـومي المســند للمجــاالت الثقافيـة والفنيــة وســّن ضـوابط ومقــاييس 

 أنظمة المتابعة والمراقبة آللية الدعم. ومراجعة

دعم البنية التحتية وتكثي  وتنويع البرامج  من خالل مواصلة تعزيز ثقافة القرب ودعم الالمركزية -
واألنشطة الثقافية التي تستهدف المناطق الداخلية والحدودية واألحياء الشعبية بالتوازي مع مواصلة توسيع 

دماج التقنيات الحديثة بها. تأهيو شبكة الفضاءات الثقافية   ل وتجهيز وا 
تطوير وسائل وآليات عمل المكتبة و  تجهيز مدينة الثقافة من خالل دعم عمل المؤسسات المرجعية -

الوطنية من خالل اقتناء جهاز لتعقيم الكتب وصيانة نظام الحماية من الحرائق وتركيز منظومة الستغالل 
ءات التمهيدية الخاصة بإنجاز مشروع رقمنة التراث المكتوب لدار الطاقة الشمسية مع االنتهاء من االجرا

 الكتب الوطنية. 
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، والى جانب تطوير التشريعات واآلليات وضمن الجهود الرامية الى دفع االستثمار في القطاع الثقافي
المشاريع الثقافية الترتيبية الرامية إلى تحفيز المؤسسات المالية واالقتصادية والمستثمرين على تمويل األعمال و 

وباالضافة الى تطوير آليات المرافقة وأساليب اإلحاطة بأصحاب المشاريع الثقافية ومواصلة تنفيذ برنامج 
 :2018التربصات التكوينية في مجال بعث المشاريع لفائدة الفاعلين الثقافيين، ستشهد سنة 

 القطاع في المشاريع ببعث المتعلقة اءاتر اإلج تبسيطإصدار دليل المستثمر في المجال الثقافي نحو مزيد  -

 مع مراجعة كراسات الشروط الخاصة بممارسة األنشطة الثقافية؛  الثقافي
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر وضع مجموعة من الفضاءات والمعالم األثرية على ذمة  -

 الفنانين والمستثمرين ليتم استغاللها لبعث مشاريع ثقافية؛ 
ثقافية في ال اتجمعيالدعم مبادرات و حاملي الشهادات العليا لدعم المبادرات والمشاريع المستقلة مواصلة  -

مجال إحداث وبعث المشاريع الثقافية مع التركيز على الجهات المشمولة بالتمييز اإليجابي وعلى األحياء 
 .الشعبية وأحزمة المدن الكبرى 

متابعة لبرامج البث وتنفيذ مشروع إلرساء منظومة التصرف إنجاز دراسة فنية خاصة بإرساء نظام  -
 الجماعي في حقوق الملكية األدبية والفنية ورقمنة المصنفات؛

مزيد تكريس احترام حقوق الملكية األدبية والفنية من خالل الحمالت التحسيسية والتوعوية بأهمية احترام  -
ومزيد تكثي  الجهود بغاية تفعيل القوانين  عنوية للمبدعينالملكية األدبية والفنية ضمانا للحقوق المادية والم

الحقوق المتأتية من استغالل  مزيد تحسين عائدات والفنية األدبية الملكية حقوق ذات العالقة بحماية 
 المصنفات. 

 : 2018، من المنتظر أن تسجل سنة ولمزيد النهوض بالتراث

 عمومية إصدار األمر المتعلق بإحداث وتنظيم المتاح  ال -
 انطالق إنجاز خارطة التصرف الرقمي في المواقع االثرية  -
مواصلة إحصاء وتوثيق التراث األثري الوطني وتنفيذ برامج صيانة المخزون الوطني من المواقع والمعالم  -

نحو تهيئة المتاح   2018والمدن التاريخية والقرى والمجموعات التقليدية، ستوجه الجهود خالل سنة 
التدابير للمواقع والمعالم والمتاح  وتدعيم لحماية اإجراءات التأمين والسالمة و والمسالك الثقافية مع تعزيز 

 لحماية مرتاديها.الوقائية 

إنجاز دراسة حول االثار االجتماعية واالقتصادية  2018ستشهد سنة  استشراف مكامن تطور القطاعوبهدف 
باإلضافة الى مواصلة إنجاز الدراسة االستراتيجية حول المنشئات الثقافية والدراسات الخاصة للقطاع الثقافي 

 بإحداث المشاريع الجهوية.

وعالوة على استكمال االجراءات الخاصة بإحداث مؤسسات مرجعية جديدة  وفي مجال العناية بالكتاب
 لى:ع 2018كالمركز الوطني للكتاب والمطالعة، سيتم التركيز خالل 
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تفعيل القرار القاضي بمضاعفة الميزانية المخصصة القتناء الكتاب التونسي وتحويل المجلس الوطني  -
 للنشر إلى مجلس وطني للكتاب وتفعيل بوابة الكتاب التونسي، 

بعث هيئة عليا للكتاب صلب الوزارة تعنى بمعاينة ودراسة وضع الكتاب التونسي من حيث اإلنتاج  -
 واقتراح منظومة جديدة تواكب التطّورات الحاصلة في المجال، والتوزيع والتكوين 

مزيد تنظيم قطاع النشر من خالل مراجعة كراس الشروط الخاصة بإحداث دور نشر وعلى دعم ترويج  -
 الكتاب التونسي بالخارج من خالل دعم مشاركة الناشرين والكتبيين في المعارض الدولية للكتاب.

دعمها بالمجموعات الوثائقية المطبوعة وااللكترونية مع دعم رصيد المكتبات إثراء أرصدة المكتبات عبر  -
العمومية من الوثائق الموجهة لفائدة بعض الفئات الخصوصية على غرار ضعيفي وفاقدي البصر 

 وشريحة األطفال في سن ما قبل الدراسة 
 االبتدائيةمكتبات في المدارس خاصة بالمناطق الداخلية و تركيز نواتات مكتبية الخاصة بتجربة تعميم ال -

 .لسجون والمستشفياتوبا واإلعدادية في الواليات الداخلية

ومع مواصلة تشجيع اإلنتاج السينمائي التونسي ومساندة التظاهرات السينمائية  المجال السمعي البصري وفي  
في االجراءات  2018العريقة والعناية بقطاعي االستغالل والتوزيع السينمائي، سيتم االنطالق خالل سنة 

رشي  مشروع توثيق وحفظ األ الخاصة بإحداث مكتبة سينمائية وطنية صلب مدينة الثقافة مع مواصلة تنفيذ
السينمائي الوطني ودراسة الصيغ الكفيلة بتطوير التشريعات المنظمة للقطاع ومواءمتها مع محامل اإلنتاج 

حداث آليات تمويل خصوصية لقطاع السينما واإلنتاج السمعي البصري.   والتوزيع الجديدة وا 

األعمال الفنية التشكيلية وبالتوازي مع مواصلة إنقاذ الرصيد الوطني من  الفنون التشكيليةوعلى مستوى 
تنظيم الدورة األولي أليام  2018ومواصلة اقتناء أعمال رواد الفن التشكيلي التونسي، من المنتظر أن تشهد سنة 

 قرطاج للفنون التشكيلية.

 الدورة األولى أليام قرطاج للكوريغرافيا تنظيم 2018من المنتظر أن تشهد سنة  الكوريغرافيا والشعروفي مجالي 
 .الدورة األولى أليام قرطاج للشعرو 
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 الثانيالبـاب 

  النهوض االجتماعي

 تطوير الحوار والعالقات المهنية داخل المؤسسة

 في مجال العالقات الشغلية ومأسسة الحوار اإلجتماعي

بالنظر الى دوره في ارساء مناخ أعمال مالئم وتحقيق اإلستقرار اإلجتماعي يعتبر الحوار اإلجتماعي الهادف 
من المكونات  الى ارساء منوال جديد للعالقات الشغلية المبنية على التوازن بين مختل  األطراف اإلجتماعية،

 :2017في هذا السياق شهدت سنة و  التشغيليةاألساسية للسياسة التنموية من خالل دفع اإلستثمار وتحسين 

المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار اإلجتماعي وضبط  2015/83المصادقة على مشروع القانون عدد  -
 مشموالته وكيفية تسييره.

الذي سيمثل اطارا للتعاون والشراكة بين الجمهورية التونسية  (PPTD) قالالئالتوقيع على برنامج العمل  -
 تطبيق مقتضيات العقد اإلجتماعي. إطارالعمل الدولية وذلك في  ومنظمة

الترفيع في األجور الدنيا المضمونة بالقطاعين الفالحي وغير الفالحي وفي القطاعات التي ال ترتبط   -
 باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة خاصة. 

لصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ابرام اتفاق بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي ل  -
 2016حول الزيادة في األجور والمنح في القطاعات الخاضعة لإلتفاقيات المشتركة القطاعية بعنوان سنتي 

 . 2017و

 2016و 2015ابرام اتفاق بين الحكومة واالتحاد العام التونسي للشغل بعنوان الزيادات في األجور للسنوات  -
في قطاع الوظيفة العمومية  2018و 2017و 2016وفي المنح الخصوصية بعنوان سنوات  2017و

 والمؤسسات والمنشات العمومية. 

تعميم الوحدات الطبية المتنقلة على كافة مجامع طب الشغل  إطاروفي مجال الصحة والسالمة المهنية وفي 
 :2017و 2016تم خالل سنتي 

  واليات الجمهورية. وحدات طبية متنقلة بمختل 9توفير   
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  بـ:فستتميز  2018أما بالنسبة لسنة 

 االجتماعي.صدار النصوص الترتيبية للقانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار إ  
 النقابية.تنظيم قانوني للتمثيلية  رساءإ 

 المصادقة على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية في مجال الصحة والسالمة المهنية 

 البرامج الوقائية في مجال الصحة والسالمة المهنية تعميم 
 واليات. 5 ـاقتناء وحدات طبية متنقلة لفائدة مجامع طب الشغل ب 

 نشر النتائج األولية للخارطة الوطنية لألخطار المهنية 

 في مجال الضمان اإلجتماعي

بالنظر للضغوطات المالية المسلطة على أنظمة الضمان اإلجتماعي نتيجة العديد من العوامل منها تراجع 
المؤشر الديمغرافي وتراجع نسق التشغيل في القطاع الخاص، أصبحت هذه المنظومة تقتضي مراجعة شاملة 

م التأمين على المرض ال بمختل  فروعها بما في ذلك أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص ونظا
سيما من خالل تنويع مصادر التمويل وتطوير أساليب التصرف وحوكمة ادارة صناديق الضمان اإلجتماعي. 

 :2017هذا وقد شهدت سنة 

  لفائدة  2017على مستوى قانون المالية التكميلي لسنة  د م 500تخصيص اعتمادات مالية في حدود
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية بما يمكنه من تحسين سيولته المالية واإليفاء بتعهداته في 

 اآلجال القانونية. 
  إقرار أحكام تقضي باالستخالص المباشر للمستحقات الراجعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض

المؤرخ في  2017لسنة  47وذلك بمقتضى القانون عدد بعنوان االشتراكات وتوابعها في القطاع العمومي 
المتعلق بإحداث  2004أوت  2المؤرخ في  2004لسنة  71والمتعلق بتنقيح القانون عدد  2017جوان  15

تطورا ملحوظا  2016هذا وتجدر اإلشارة أن نسبة التغطية الفعلية سجلت سنة  نظام للتأمين على المرض.
 في القطاعين العمومي والخاص. 85%لخاص وفي القطاع ا %80,1حيث بلغت 

  وذلك  2017دار إلى حدود ماي  27تواصل العمل على إحداث دور الضمان االجتماعي التي بلغ عددها
 طار تحسين جودة الخدمات المسداة وتقريبها من المضمونين االجتماعيين. إفي 

 اتفاقية، إلى جانب الدخول في  21ها تعزيز رصيد االتفاقيات الثنائية للضمان االجتماعي والبالغ عدد
مفاوضات مع كل من سويسرا ورومانيا وكندا والكيبيك واليونان إلبرام اتفاقيات جديدة في الغرض، مع 

 متابعة تنفيذ االلتزامات المترتبة عن االتفاقيات الجارية أو التي هي بصدد المراجعة. 
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 :2018وستشهد سنة 

  إصالح أنظمة التقاعد وذلك بالنظر إلى الوضعية المالية الحرجة اإلنطالق في تجسيم مختل  مكونات
ينص  2018للصناديق االجتماعية مع اقتراح تخصيص فصل على مستوى مشروع قانون المالية لسنة 

وكذلك اقتراح إرساء أداءات وضرائب مخصصة  على إحداث مجلس أعلى لتمويل الحماية االجتماعية
غرار مساهمة اجتماعية تضامنية وذلك في إطار تجسيم المحور المتعلق على  لتمويل الضمان االجتماعي

  .بتنويع مصادر تمويل الضمان االجتماعي الوارد بالعقد االجتماعي

 صالح برامج المساعدات اإلجتماعيةفي مجال ا

يرة ومحدودة اعتبارا للنقائص المسجلة على مستوى حوكمة البرامج اإلجتماعية الهادفة الى النهوض بالفئات الفق
الدخل وفي ظل غياب نظام معلوماتي موحد يكون مرجعا لمختل  التدخالت والبرامج، بات من الضروري 

الفئات ب للنهوض ارساء مقاربة جديدة لبرامج المساعدات اإلجتماعية من خالل اعتماد منهجية متعددة األبعاد
 عة العائالت المنتفعة. المستحقة وارساء بنك معلومات متطور وديناميكي يمكن من متاب

 :2017في هذا السياق شهدت سنة 

  أل   900مواصلة العمل على ارساء بنك معطيات للألسر الفقيرة ومحدودة الدخل البالغ عددها حوالي
واليات  6أل  عائلة معوزة وذلك من خالل الشروع في إنجاز البحوث الميدانية في  250عائلة منها 

ور البحوث االجتماعية باعتماد تمشي تدريجي لتعميم هذه العملية في نموذجية واستكمال جميع محا
 .2017غضون شهر جوان 

  إبرام مذّكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون االجتماعية والمالية ومركز البحوث والدراسات االجتماعية تم
ومقاييس  إعداد منظومة استهداف مبنية على نظام تنقيط متعّدد األبعادببمقتضاها تكلي  المركز 

 استهداف موضوعية.

  استكمال منظومة المعرف االجتماعي الوحيد ووضعها حيز االستغالل الستقبال المعطيات الخاصة
لى موفى  2016تم منذ شهر جوان  بالمنتفعين بالضمان االجتماعي وبرامج المساعدات االجتماعية. وقد وا 

أل  منتفع بمساعدات اجتماعية في انتظار انتهاء المسح الشامل الذي  278ترقيم حوالي  2017شهر ماي 
 تقوم به وزارة الشؤون االجتماعية الستكمال ترقيم كل المنتفعين بهذه البرامج.

  اعداد مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث برنامج األمان االجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة
يمّكن من تجاوز الفراغ القانوني  موحدساعدات االجتماعية في إطار تشريعي الدخل بهدف تنظيم برامج الم

 وحالة التشتت على مستوى النصوص الترتيبية المختلفة المنظمة لها حاليا.
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 فينتظر أن يتم:  2018أما بالنسبة لسنة 

  االجتماعية.وضع المنظومة الجديدة لتحديد وتصني  الفئات المستحقة للبرامج 
  استكمال وضع بنك المعطيات الذي سيضم معطيات وبيانات ديمغرافية واقتصادية واجتماعية ألكثر من

 .أل  عائلة تونسية تنطبق عليها شروط ومقاييس االنتفاع ببرامج المساعدات االجتماعية 900

 أرضية وطنية للحماية اإلجتماعية رساءإفي مجال 

ية تجسيما للرؤية اإلستراتيجية الشاملة للدولة في مجال الحماية تعتبر األرضية الوطنية للحماية اإلجتماع
اإلجتماعية واإلطار الموحد الذي تنضوي تحته مختل  اإلصالحات المبرمجة في مجال الضمان اإلجتماعي 

 مستويات: 3وتتضمن هذه األرضية التي تتميز بطابعها الشمولي  والمساعدات اإلجتماعية.

 :ل المستوى القاعدي يستهدف بالخصوص الفئات الهشة وغير القادرة على الذي يمث المستوى األول
 المساهمة في األنظمة ذات الطابع المساهماتي

 :يستهدف الفئات المنضوية تحت أنظمة الضمان االجتماعي ويكفل الحّق في التغطية  المستوى الثاني
 االجتماعية والصحية والخدمات والمنافع ذات الجودة.

 يستهدف الفئات المنضوية تحت أنظمة الضمان االجتماعي وذات القدرة التمويلية  ث:المستوى الثال
المرتفعة. ويكفل هذا المستوى خدمات ومنافع اجتماعية أفضل من األنظمة القاعدية وذلك في إطار 

 التأمينات االختيارية العمومية والخاصة.

وقد استأنفت لجنة القيادة المحدثة في الغرض والمكلفة بمتابعة مشروع دراسات الجدوى المتعلقة بتجسيم 
وتولت النظر في  2017سبتمبر  25ضمانات األرضية الوطنية للحماية االجتماعية اجتماعاتها بتاريخ 

إلشكال المتعلق بمالئمة العناصر المرجعية المتعلقة بدراسات الجدوى الى جانب الصيغ المثلى لتجاوز ا
 2014لسنة  1039إجراءات التعاقد مع الخبراء الذين سيتولون انجاز هذه الدراسات مع أحكام األمر عدد 

 المنظم للصفقات العمومية.

 الهشة وذات اإلحتياجات الخصوصية في مجال ادماج الفئات

وتشتتها في ظل صعوبة العمل الشبكي ن تعدد البرامج الموجهة للفئات الهشة وذات اإلحتياجات الخصوصية إ
ثر على مردودها وهو ما يقتضي القيام أوالتنسيق بين مختل  األطراف المتدخلة انعكس سلبا على نجاعتها و 

بعملية تقييم شامل لمختل  هذه البرامج بهدف تطويرها وحوكمة التصرف فيها عبر ارساء إستراتيجية وطنية 
تهدف إلى رسم رؤية استشرافية وشاملة في التعاطي مع مشكلة الفقر  لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر

 بمختل  أبعاده ودعم اإلدماج االجتماعي للفئات الفقيرة والهشة. 
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 :2017في هذا السياق شهدت سنة 

  استكمال المراحل الفنية إلنجاز دراسة تقييمية لبرامج الدفاع واإلدماج االجتماعي الموجهة للشباب المهدد
ار اإلستراتيجية الوطنية للدفاع واإلدماج االجتماعي التي لم تشهد منذ إقرارها تقييما شامال والتي في إط

أصبحت تستوجب بالتالي مزيد تطوير آلياتها بما يمكنها من التصدي االستباقي ومعالجة بعض الظواهر 
 االجتماعية المستعصية والمستجدة. 

 مركزا  23قبلي وتطاوين ليصبح عدد المراكز  والتي بكل من احداث مركزين للدفاع واإلدماج االجتماعي
 في انتظار استكمال انجاز مركز المنستير.

المؤرخ في  2005لسنة  83في مجال النهوض باألشخاص الممعوقين والى جانب تنقيح القانون التوجيهي عدد 
المؤرخ في  2016لسنة  41المتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتهم بمقتضى القانون عدد  2005أوت  15
من االنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية وبالمنشآت أو  %2بهدف تخصيص نسبة ال تقل عن  2016ماي  16

شخصا فما فوق وتخصيص مركز عمل على األقل  100المؤسسات العمومية أو الخاصة التي تشغل عادة 
شخصا.  99و 50خاصة التي تشغل عادة بين لألشخاص ذوي اإلعاقة بالمنشآت أو المؤسسات العمومية وال

 :2017شهدت سنة 

  إحداث هيئة لدى رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ اإلجراءات على المستويين الجهوي والمحلي لفائدة
األشخاص ذوي اإلعاقة في مجال التشغيل مع توسيع مجاالت تدخل الصندوق الوطني للتشغيل 

يل تهيئة مواقع العمل لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة بالمؤسسات والصندوق الوطني للتكوين المهني لتمو 
 ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة. 

  أل  عقد وذلك في إطار برنامج عقد الكرامة  25لفائدة األشخاص المعوقين من جملة % 3تخصيص نسبة
 .2017الذي شرعت الحكومة في تنفيذه بداية من شهر مارس 

 عوقين الكهول بدون سند بكل من قرمبالية وصفاقس إحداث مركزين للم 

  دينار  200الترفيع في مقدار المنحة الشهرية المسندة لألسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند لتصبح
 . 2017أفريل  28دينارا( بمقتضى قرار من وزير الشؤون االجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في  150)مقابل 

عليم الكبار تم عداد إستراتيجية جديدة لمنظومة محو األمّية وتعليم الكبار والتعليم وفي مجال محو األمية وت
الى جانب إعداد مشروع قانون توجيهي لمحو األمية وتعليم الكبار والتعليم  2028-2016غير النظامي للفترة 

 غير النظامي بهدف دمج القطاع بمنظومة التربية ومنظومة التكوين المهني.

 بالخارج الهجرة والتونسيين المقيمينفي مجال 

إن المشهد االقتصادي الوطني الراهن يتطلب مقاربة جديدة تعتمد أساسا على الكفاءات والموارد الذاتية وهذا 
وفي هذا اإلطار يشكل التونسيون  ،يحتم تجميع كافة الطاقات الوطنية سواء كانت بالداخل أو بالخارج



 

134 

في مقاربة التنمية والنهوض باالقتصاد الوطني ودفع التشغيل من خالل المقيمون بالخارج طرفا رئيسيا 
استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية إلى  إطاروفي  اسهامهم في دعم اإلستثمار واإلدخار ونقل التكنولوجيا.

لتنمية الشاملة تم إقرار نظرة جديدة للهجرة وتعزيز دور الجالية التونسية المقيمة بالخارج في البناء الديمقراطي وا
إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين  2016أوت  03المؤرخ في  2016لسنة  68بمقتضى القانون عدد 

بالخارج يتولى دراسة كل المسائل المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج. وحرصا على تعزيز التخطيط 
ة الوطنية للهجرة التي سيتم عرضها على انظار اإلستراتيجي في مجال الهجرة تم اعداد وثيقة اإلستراتيجي

 مجلس الوزراء للمصادقة واعتبارها كوثيقة مرجعية من قبل الهياكل المتدخلة في المجال.

تفعيل قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج من خالل إصدار  2018هذا وستشهد سنة 
تفعيل خطة العمل الخاصة باإلستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة  األوامر الترتيبية المتعلقة به عالوة على

بعد المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري وتكوين فرق العمل تضم ممثلين عن مختل  الوزارات والجهات 
 المعنية بما من شانه أن يذلل الصعوبات المتعلقة بالتنسيق مع مختل  الشركاء الوطنيين.

التفاوض بشأن ابرام اتفاقيات في مجال الهجرة مع الدول المستقطبة للجالية سيتم العمل على مواصلة 
دعم التعاون مع  باإلضافة إلى وسويسرا، هذاالتونسية، ومتابعة تنفيذ االتفاقيات المبرمة مع كل من فرنسا 

ج الهجرة في االتحاد األوروبي ومختل  المنظمات الدولية الفاعلة في مجال الهجرة خاصة في اتجاه مزيد إدما
التنمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وذلك من خالل المساهمة في انجاز ومتابعة تنفيذ العديد من 

 البرامج والمشاريع التي تتوافق واألولويات المضمنة باإلستراتيجية الوطنية للهجرة.

والتركيبة الجديدة للجالية وبما إعادة هيكلة سلك الملحقين اإلجتماعيين بما يتماشى  2018كما ستعرف سنة 
 .يسمح بمساهمة أكبر في المجهود التنموي الوطني

 تطوير المنظومة الصحّية

 2017أهم البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة 

شهدت  2017إال أن سنة  على الرغم من تسجيل عديد النقائص واإلحتجاجات ذات العالقة بالقطاع الصحي، 
والتدخالت لفائدة هذا القطاع شملت مختل  مكوناته الوقائية والعالجية واللوجستية وتتمثل عديد اإلصالحات 

 في:

 من خالل المصادقة على القانون المتعلق بالسالمة الصحية وجودة  دعم اإلصالحات التشريعية والترتيبية
تنظيمي للهيئة الوطنية المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وعلى األمر الحكومي المتعلق بضبط الهيكل ال

 لإلعتماد في المجال الصحي.
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 عبر الشروع في تحيين اإلستراتيجية الوطنية لصحة األم  العمل على التقليص من نسبة وفيات األمهات
قرار خطط عمل جهوية تستهدف الواليات التي مازالت تشكو نقصا في هذا المجال والمساهمة  والطفل وا 

 صحة المرأة الريفية في تجسيم الخطة الوطنية لدعم
  األمراض السرطانية  خطة وطنية متعددة القطاعات لمقاومة األمراض غير الساريةالشروع في بلورة(

 ضغط الدم والسكري...(-أمراض القلب والشرايين، األمراض النفسية
 ومتابعة  تدعيم البرنامج الوطني للتلقيح والشروع في إرساء برنامج لمكافحة مرض إلتهاب الكبد الفيروسي

 الحالة الوبائية بالبالد والترّصد لألمراض الجديدة والمستجدة
  من خالل دخول حيز اإلستغالل لجملة من  تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنمواصلة

الوحدات الصحية على غرار المركز الوسيط حي السالم بالقصرين والمركز الجهوي للطب المدرسي 
م اإلستعجالي الجديد بغنوش وقسم تصفية الدم بالمستشفى المحلي بتوزر فضال عن والجامعي بالكاف وقس

دعم المستشفى الجهوي بجندوبة بوحدة لمعالجة األمراض السرطانية إلى جانب دعم التجهيزات الطبية 
 الجهات.بكل 

  بة وقبلي توفير سيارات اإلسعاف والنقل الطبي للواليات الداخلية على غرار واليات القصرين وجندو
 وتطاوين.

  في إطار تفعيل البرنامج الخصوصي لطب اإلختصاص  طب اإلختصاص بالجهات الداخلية للبالدتدعيم
إختصاصات ذات أولوية مع شرط  10خطة إضافية تشمل  120بــ 2017ودعم مناظرة اإلقامة لسنة 

إنتدابهم بالجهات الداخلية عند إنتهاء التكوين إلى جانب إضفاء الصبغة الجامعية لعديد األقسام 
 .بالمستشفيات الجهوية الداخلية

  2018 سنةل المبرمجةأهم السياسات والبرامج والمشاريع 

ع الصحي مازال يشكو عديد النقائص وعلى الرغم من مختل  هذه اإلصالحات والتدخالت إال أن القطا
ويواجه عديد التحديات لعّل من أبرزها التصدي للتحوالت الديموغرافية واإلبدميولوجية ومسايرة الوضع الوبائي 
على المستويين الداخلي والخارجي إضافة إلى النقص المسجل في طب اإلختصاص بالمناطق الداخلية للبالد 

رتفاع الكلفة الصحية وبروز   ظاهرة الفساد.وا 

وسعيا لمواجهة هذه النقائص والتحديات وبهدف تعزيز المكتسبات المسجلة والنهوض بجودة خدمات القطاع 
 جملة من اإلصالحات والتدخالت لتجسيم أولويات القطاع في كل مجاالته. 2018الصحي، ستشهد سنة 

 ت األمهات والولدان من خالل عبر التقليص من نسبة وفيا إرساء سياسة وقائية أكثر نجاعة وفاعلية
حول الوالدة والنهوض  مواصلة إعداد الخطة الوطنية لصحة األم والولدان وتفعيل الخطة الوطنية لفترة ما

 بالرضاعة الطبيعية والعناية بالنساء الحوامل ذات المخاطر.
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 دة القطاعات والشروع في تنفيذ الخطة الوطنية متعد مواصلة مكافحة ومقاومة األمراض غير السارية
لألمراض غير السارية وذلك من خالل اإلنطالق في إنجاز الدراسة حول وحدات األقسام اإلستشفائية لعلم 

 الخاليا ومدى جاهزيتها لتقصي األمراض السرطانية.
  الشروع في إعداد إستراتيجية وطنية لمقاومة مرض الزهايمر ومراجعة اإلستراتيجية الوطنية لألمراض

 قاية من ظاهرة اإلنتحار النفسية والو 
  الشروع في مراجعة القانون الخاص بالوقاية من مضار التدخين لمالئمته مع اإلتفاقية اإلطارية الدولية

 لمكافحة التدخين.
  دراج تالقيح جديدة )الّلقاحات التوقي من األمراض المعدية واألوبئة عبر دعم البرنامج الوطني للتلقيح وا 

لتهاب الكبد الفيروسي من صن  "أ"( ومقاومة اإلنفلوونزا الموسمية والترّصد المضادة للبنوموكوك  وا 
لألمراض الجديدة والمستجدة من خالل الشروع في وضع شبكة ترصد لألحداث المرتبطة بالصحة العامة 
بالقطاعين العمومي والخاص فضال عن دعم الخطة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة 

 ودعم اإلجراءات الخاصة بحفظ الصحة والتصرف الصحي في جميع أوساط الحياة. "السيدا"
 ب"  مستشفيات جهوية صن  8من خالل اإلعداد لإلنطالق في إنجاز  تطوير وتقريب الخدمات الصحية"

بكل من سبيبة ومكثر والجم وحفوز وغار الدماء وتالة والدهماني والمستشفى الجامعي الجديد بالقيروان 
تشفيات متعددة اإلختصاصات بكل من قفصة وباجة وقابس إلى جانب تهيئة أقسام اإلستعجالي والمس

 بالمناطق الحدودية للبالد ودعمها بالتجهيزات الضرورية.
 سيتم العمل على تطوير ودعم الشراكة بين القطاعين العمومي  النهوض باإلستثمار في القطاع الصحي

ضبط المواصفات والمعايير العملية بالقطاعين العمومي والخاص والخاص والرفع من كفاءة المهنيين و 
إضافة إلى عقد إتفاقيات شراكة مع الدول العربية واألجنبية والعمل على مزيد تنويع منتوج الخدمات 
الصحية التصديرية لتشمل مجاالت جديدة ومالئمة الخدمات الصحية مع متطلبات السياحة الصحية 

 ألدوية نحو السوق اإلفريقية وتوسيع اإلستثمارات في مجال الصناعة الدوائية.فضال على دعم تصديرية ا
 من خالل تنفيذ برنامج التقييم إصالح منظومة تمويل القطاع الصحي والتحكم في النفقات الصحية ،

الطبي واإلقتصادي للخدمات الصحية بالهياكل العمومية للصحة والشروع في حوسبة إجراءات 
تشفيات الجهوية واإلنطالق في إرساء برامج نموذجية للحوكمة ومكافحة الفساد بالهياكل اإلستخالص بالمس

العمومية للصحة فضال عن إعداد المرجعيات الخاصة بمشاريع المؤسسات الصحية وتطوير النظام 
 المعلوماتي الصحي.

 ة والشروع في ، من خالل مراجعة الخارطة الصحيإرساء حوكمة جديدة ألجل خدمات صحية أكثر نجاعة
تدعيم اإلطار التشريعي والترتيبي لتحديث حوكمة القطاع الصحي ووضع إطار قانوني ومؤسساتي 
وتنظيمي للتعهد بنظام العالج المجاني وبالتعريفة المنخفضة فضال عن دعم التكوين األساسي والمستمر 

 لكل مهنيي الصحة.
 عبر اإلنطالق في أشغال المرحلة الثانية  صحةمزيد تطوير المنظومة الصحية ودعم القطاع العمومي لل

 من الحوار المجتمعي حول إصالح القطاع الصحي بكل مكوناته.
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 : الرابعالجزء  
 تجسيم طموح الجهاتالشروع في 

لتحقيق  (2020-2016) سنة محورية لتجسيم الخيارات التنموية التي تضمنها المخطط التنموي  2018تمثل سنة 
 طموح الجهات عبر المحاور التالية:

 ،دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها 

 ،تحسين ظروف العيش على المستويين الجهوي والمحلي 

  رساء أسس الحوكمة الجهوية  والمحلية الرشيدة،دعم الالمركزية وا 

 الالمركزي  الدولي التعاون  دفع. 

 دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها

يتجسد هذا المحور في تهيئة مناخ جاذب لالستثمار على المستويين االجتماعي واالقتصادي وذلك بحسن 
حكام توظيفها بالجهات الكامنةوالمنظومات االقتصادية الطاقات استغالل  تثمار الخاص وتوفير ودفع االس وا 

 الظروف المالئمة للعيش لتثبيت المتساكنين بأراضيهم مع تكريس مبدأ التمييز اإليجابي. 

 :في 2017 أبرز إنجازات سنة وتتمثل

 2030 سنة أفق في الحدودية المناطق لتنمية استراتيجية دراسة إلنجاز مرجعية خطوط إعداد . 
 دستوري  مبدأ االيجابي التمييز" عنوان تحت بتونس الجهوية التنمية حول الدراسة إنجاز من االنتهاء 

 .الدولي العمل مكتب مع بالتنسيق" الجهوية التنمية بمناطق الالئق العمل لتعزيز
 الغربي الوسط بإقليم والغالل الخضر ومنظومة البديلة السياحة منظومة حول دراسة إعداد في الشروع. 

 نحو: 2018وسيكون التوجه سنة 

 الغربي بالشمال الزياتين منظومة حول قطاعية دراسة إعداد. 
 والمهدية وزغوان وبنزرت منوبة واليات تنمية حول 2030 سنة أفق في استراتيجية دراسات إعداد مواصلة 

 .االقتصادية المنظومات لتطوير هاما جزءا تتضمن
 بوالية واالتصال المعلومات وتكنولوجيا بنزرت بوالية الغذائية الصناعات منظومات حول دراسات إعداد 

 .المنستير بوالية والنسيج عروس وبن سوسة بواليتي والميكانيك صفاقس
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 والجهوي  المحلي المستويين على العيش ظروف تحسين

والجهوي من الركائز األساسية إلستراتيجية التنمية على المستويين المحلي  يعتبر محور تحسين ظروف العيش
باعتبار أهميته في تحقيق تنمية عادلة وشاملة لكل  (2020-2016)التنموي للفترة الجهوية ضمن المخطط 

 الجهات. 

أهمية بالغة في المسار التنموي من خالل مواصلة انجاز المشاريع المدرجة ضمن  2017وقد اكتست سنة 
لبرامج الخصوصية المخطط وتجسيم البرامج والمشاريع التنموية التي تم إقرارها بما في ذلك تدعيم تدخالت ا

 والجهوية.

 للتنمية الجهوي  البرنامج

يمثل البرنامج الجهوي للتنمية آلية تكميلية تندرج في نطاق إستراتيجية التنمية الجهوية وهو يهدف إلى 
لمساهمة لاستحثاث نسق التنمية المحلية بالجهات ومعاضدة المجهود التنموي خاصة بالمناطق ذات األولوية 

وتحسين ظروف العيش والتقليص من  ومستدامة فاوت بين الجهات وضمان تنمية عادلةفي الحد من الت
 مستوى الفقر والبطالة.

على مستوى التعهد  2017البرنامج الجهوي للتنمية لسنة  في إطاروقد بلغت جملة االعتمادات المرصودة 
 د وذلك بدون اعتبار عنصر الحضائر. م 171,511د وعلى مستوى الدفع  م 286

د  م 45,5باإلضافة الى  د م 144,5فتح اعتمادات تعهد جملية تقدر بحوالي 2017تم إلى غاية موفى شهر أوت 
 بصدد الفتح. 

وفي إطار آلية اعتماد االنطالق للمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة تم 
د( وبنك تمويل المؤسسات الصغرى  م 4,6د لفائدة البنك التونسي للتضامن ) م 9,6فتح إعتمادات جملية بقيمة 

 د(. م 5والمتوسطة )

ضفاء مزيد من النجاعة على مختل  مكوناته   تموسعيا إلى مزيد تصويب تدخالت البرنامج الجهوي للتنمية وا 
عاون مع الوكالة األلمانية للتعاون إعداد الخطوط المرجعية إلنجاز دراسة تقييمية للبرنامج بالت 2017 سنة خالل
 ."GIZ" الفني

 للتنميـة الجهــوي  البرنامج بعنـوان 2018 لسنة الدولــة ميزانيـــة إطـار في ترسيمها التي تم االعتمادات وتقـــدر
حداث العيش ظروف تحسين لعناصر ستوجهد دفعـا  م 302,5د تعهـدا و م 297,5  الشغل مواطن وتدعيم وا 
 الخاص. القطاع لمشاريع الذاتي التمويل توفير في والمساهمة المهني والتكوين
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 2016-1997االنتهاء من الدراسة التقييمية لتدخالت البرنامج الجهوي للتنمية للفترة  2018كما سيتم خالل سنة 
والتي ستمكن من النظر في مدى مساهمته في تحسين ظروف عيش المواطنين في مناطق التدخل وخاصة 

المتعلق بالتسريع  2013أوت  06بتاريخ  26 لثورة وستفضي إلى مراجعة منشور السيد رئيس الحكومة عددبعد ا
مراجعة تبويب البرنامج بإدراج فصول جديدة تهم المناطق الحضرية في تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية وكذلك 

واستجابة لمتطلبات التوجه  ت الضعيفةوخاصة فيما يتعلق بالطرقات والتنوير العمومي دعما إلمكانيات البلديا
 .البلدي على كامل تراب الجمهورية ظامتعميم النالقاضي ب

 برنامج الحضائر الجهوية

تواصل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي اإلشراف على برنامج الحضائر من خالل متابعة خالص  
 :2017 العملة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية وقد تم خالل سنة

  للنظر في مل  الحضائر حيث تقرر تفعيل قرار  2017ماي  04تخصيص مجلس وزاري مضيق بتاريخ
إنهاء العمل ببرنامج الحضائر باعتباره من آليات التشغيل الهش وتدقيق قائمات عملة الحضائر القابلين 

مس سنوات القادمة بكل للتسوية إضافة إلى تحديد حاجيات مختل  الوزارات واإلدارات الجهوية خالل الخ
 دقة مع تقديم مقترحات عملية للتسوية عن طريق مختل  اآلليات المتاحة ووفقا لخارطة طريق واضحة.

   مواصلة فتح اعتمادات التغطية االجتماعية للعملة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي
أل  عامل في انتظار استكمال ملفات االنخراط بمنظومة الضمان االجتماعي  45حيث تم تمتيع حوالي 

 لكافة العملة غير المنخرطين.

 الشؤون  بوزارة االجتماعي للنهوض العامة اإلدارة ومصالح الجهوية المجالس مصالح بين التنسيق 
 المعوزة العائالت منحة من بتمكينهم سنة 60 الـ سنهم تجاوز الذين العملة ملفات تسوية على االجتماعية
 .المجاني العالج وبطاقة

الممتدة  خالل الفترة ةلتبلغ بذلك المنح المسند 2017عامال في موفي أوت  53731وقد بلغ عدد عملة الحضائر 
 د. م 142حوالي  2017أوت و جانفي  بين

 :2018وسعيا لمزيد احكام التصرف في هذا البرنامج سيتم خالل سنة 

  التقليص في عدد العملة والتحكم في الميزانية المخصصة للبرنامج.العمل على 
   الحرص على تسوية وضعية عملة الحضائر وفق آليات واضحة بما يتالءم مع مختل  التزامات الحكومة

 بخصوص التحكم في كتلة األجور.

 .مواصلة خالص منح عملة الحضائر مع تمتيعهم بالتغطية االجتماعية 
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 ية المناطق الحدوديةلتنم البرنامج الخصوصي

يمثل البرنامج الخصوصي لتنمية المناطق الحدودية آلية تكميلية تندرج في نطاق الخطة الوطنية لمقاومة 
د لفائدة وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي  م 35اإلرهاب حيث تم تخصيص اعتمادات جملية مقدرة بـ 

اليات وهي الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين و  08لتنمية المناطق الحدودية لـفائدة 
بمعدل  المرصودة بصفة متساوية معتمدية حدودية وقد تم توزيع االعتمادات 20وتطاوين وتشمل هذه الواليات 

 .د لكل معتمدية. وقد وضعت رئاسة الحكومة إجراءات خصوصية واستثنائية لتنفيذ الخطة المذكورة م 1.5

نجاز الوقائي بعدها في اإلرهاب لمقاومة الوطنية االستراتيجية دعم إلى برنامجال ويهدف  تنموية مشاريع وا 
حداث األساسية البنية دعم عبر العيش ظروف تحسين تضمن تم تحديدها من طرف الواليات محلية  المرافق وا 

 .بأراضيهم لتثبيتهم للمتساكنين الرزق  موارد وضمان االجتماعية والخدمات الجماعية

د مما مكن من بلوغ نسبة إنجاز تفوق  م 22فتح اعتمادات دفع جملية تقدر بـ  2017أوت  31وقد تم إلى غاية 
 .2017ومن المتوقع إتمام إنجاز كامل عناصر البرنامج مع موفى سنة  .70%

 التنمية المندمجةبرنامج 

 إلى:يهدف برنامج التنمية المندمجة 

  بعث حركية إقتصادية محلية بتثمين أنشطة تعتمد على الخصوصيات المحلية والجهوية بما يسمـح بتثبيت
 المستديمة،المتساكنين في مناطقهم من خالل توفير فرص شغل وتحقيق التنمية 

  دعم التشغيل بالجهات عبر النهوض بالتشغيل المحلي باستحثاث نسق إحداث المشاريع والتشجيع على
 والجهوية،المستقل إنطالقا من الخصوصيات المحلية العمل 

  تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط بإنجاز التجهيزات
 المحلية.الجماعية ودعم البنية األساسية وفقا للحاجيات 

بكلفة جملية قـدرها  (2016-2011) مشــروعا على مدى خمس سنوات 90ويشمل برنامج التنمية المندمجة إنجاز 
 مشروعا(.  36مشروعـا والقسـط الثاني  54د وذلك على قسطين )القسط األول  م 520

وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إعطاء األولوية المطلقة للجهات الداخلية للبالد التي تشكو تأخرا في مؤشراتها 
من  %100من مشاريع القسط األول و %68,5ص التنموية مقارنة بالجهات الساحلية وذلك من خالل تخصي

  .من مشاريع البرنامج %81,1مشاريع القسط الثاني لفائدتها، وبذلك يكون نصيب هذه الجهات 
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 :في 2017 نجوا موفى إلى ةلالمسجّ  المادية النتائج أبرز تتمثلو 

 اهمن غلش نموط 7336 توفير نم مّكنت منتج فرديّ  مشروع 3043 إلى المنجزة الفردية المشاريع عدد إرتفاع 
 .يالالع ائدهالش يلحام لفائدة 786

 د م4,578  قدره جملي غلبمب نتكوي عقد 344 إبرام همشأن في تم 3988 نبي نم منتفع 3580 نتكوي نم اءهاإلنت 
 .والفالحة التقليدية الصناعاتهمها أ  نم فةلمخت مجاالت وتخص

 مبرمج عنصر 979 ةلجممن  عنصر 964 إلى اإلنجاز بصدد والتي المنجزة الجماعية العناصر عدد ارتفاع 

 مشاريع تخص عنصر 323و األول القسط مشاريع تخص عنصر 641 اهمن ،98,5 %غتلب تنفيذ بنسبة أي

 البنية في عنصر 525و المنتجة األساسية البنية في عنصر 277 نبي العناصر هذه ةلجم وتتوزع .الثاني القسط

 .الجماعية التجهيزات في عنصر162 و األساسية

د  م 122 د واعتمادات دفع قـدرها م 94.2صرف إعتمادات تعهد قدرها  2018ومن المنتظر أن يتم خالل سنة 
د عناصر  م 394.5) د م 507.1مـا قـدره  2018ديسمبر  31لتكون بذلك جملة اعتمادات التعهد إلى غـاية 

 112.6عناصر جماعية و د م 378.2د ) م 490,8د عناصر فردية( واعتمـادات دفع قـدرها  م 112.6جماعية و
االنطالق في انحاز مختل  مكونات القسط الثالث من البرنامج الذي  2018عناصر فردية(. كما سيتم سنة 

 د.  م 1000ـمعتمدية بكلفة جملية تقدر ب 100يشمل التدخل بـ 

 المندمجةالتنمية الفالحية  برنامج

 :2017الريفي شهدت سنة  العيش بالوسط ظروف وتحسين الريفية تنميةال دعمل

 وبواليتيوقفصة  وقابس ومدنين والقصرين الكاف بواليات المندمجة الفالحية لتنميةل مواصلة انجاز مشاريع 
  .(2 المرحلـةتطاوين وقبلي )

  من والية صفاقس )معتمديات الحنشة ومنزل  بكلالتنمية الفالحية المندمجة  مشروعي انجازاالنطالق في
 .(برقو وسليانة الجنوبيةو مكثر و كسرى و معتمديات الروحية ) سليانة وواليةشاكر وبئر علي( 

مشاريع الفالحية المندمجة باالضافة الى االنطالق في انجاز ال هذه كل انجاز مواصلة 2018 سنة خالل ينتظرو 
القصرين الجنوبية  معتمديات ويهم (2والية القصرين )المرحلة  لجنوبمشروع التنمية الفالحية المندمجة 

 ويهم وفريانة وماجل بلعباس وحاسي الفريد وسبيطلة ومشروع التصرف المندمج للمشاهد األقل نموا بتونس
 .الغربي والوسط الغربي الشمال
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دماج األحياء السكنيةبرنام   ج تهذيب وا 

تقليص الفوارق بين الجهات والنهوض بالمناطق و ش باألحياء الشعبية عيالتحسين ظروف يهدف البرنامج إلى 
. اإلقتصاديةالفضاءات الرياضية و و تركيز البنية األساسية وبناء التجهيزات الجماعية وذلك من خالل  الداخلية

انجازه د يتم  م 574حيا موزعة على كافة واليات الجمهورية بكلفة جملية تقدر بـ  140ويشمل البرنامج تهذيب 
 د. م 85.6حوالي  2017وبلغت االستثمارات المنجزة سنة  .(2018-2013) خالل الفترة

 د.  م 82.3مواصلة األشغال بجميع مكونات البرنامج باستثمارات تقدر بـ  2018وستشهد سنة  

كما سيتم االنطالق في اعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع القسط الثاني من برنامج تهذيب وادماج األحياء 
 د. م 635حيا بكلفة جملية تقدر بـ  146السكنية الذي يشمل 

 والجهوية المحلية الحوكمة أسس وا رساء الالمركزية تطوير

 لما جاء اتكريس تراب الجمهورّية بكامل المحلّية التنمية عدف على والسهر الالمركزّية مسار تنفيذ متابعةفي إطار 
 :2017سنة خالل م ت بالسلطة المحلّية المتعلق منه السابع الباب وخاّصة لدستوربا

 إعداد مشروع مجلة الجماعات المحلية. 
 تقدر بكلفة  استكمال اعداد البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي تمت توسعتها

 د. م 741ـب

  من التنموية المشاريعتحديد  يتم أن على معداتو إدارية  وتجهيزات بلدية ومستودعات ودوائر مقراتبناء 
ويتم تمويل هذا البرنامج جزئيا عن  مع المواطنين. التشاركية المقاربة وباعتماد المنتخبة المجالس طرف

 وهبة اإلتحاد األوربي. من البنك األلماني للتنمية طريق قرض

   برنامج  إطاربالبلديات القائمة حاليا في  2017الستثمار البلدي لسنة السنوي ل البرنامجالشروع في انجاز
 2016االستثمار البلدي لسنة  فضال عن مواصلة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

 تشاركية. منهجية وفق 2018االستثمار البلدي لسنة  برنامج واالنطالق في إعداد

  البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي القسط األول من مواصلة انجاز 
 .2017واإلنطالق في انجاز القسط الثاني لسنة 

  بكلفة تقدر  بلدية 72االنطالق في انجاز القسط األول من برنامج تدعيم وتعصير الطرقات البلدية لفائدة
 .د م 217 بـ

  نشر طلب  د م 45مشروع الشبكة اإلدارية المندمجة لفائدة الجماعات المحلية، باعتمادات تناهز(
 سنوات. 5( ويمتد على 2017العروض خالل بداية شهر سبتمبر 
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  مشروع المعرف الوحيد للمواطن ويمّكن من إسناد معرف لكل مواطن عند الوالدة ويتم استعماله في
د، وقد تم  م 5.3الخدمات اإلدارية على الخط ومن قبل كافة المصالح اإلدارية األخرى، بكلفة تناهز 

 .2017اإلنطالق خالل سنة 
 د توحيدها وتقريب الخدمات للمواطن، من مشروع تطوير نظم المعلومات لفائدة الجماعات المحلية قص

 .2017المؤمل اإلنطالق خالل شهر أكتوبر 

 بالتعاون مع اإلدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية من ناحية أخرى وفي إطار التعاون الدولي األلماني
ة المتعلقة باإلدارة تم إنجاز دراسة حول الالمحورية من بين مخرجاتها األساسية إعداد النصوص القانوني

صياغة النسخة األولية من  الترابية. وقد تم بالنسبة للمرحلة األولى من مشروع "دعم الالمحورية في تونس"
النص القانوني المتعلق بتنظيم اإلدارة الترابية وكذلك النظام األساسي الخاص باإلطارات العليا لإلدارة الجهوية، 

مشاريع النصوص الترتيبية المتعلقة بضبط مشموالت وتنظيم مصالح  على أن يتم في مرحلة الحقة إعداد
الوالية والمعتمديات وكذلك الشأن بالنسبة لإلدارة العامة للشؤون الجهوية على ضوء األحكام الجديدة التي أقرها 

 الدستور في باب السلطة المحلية وكذلك مقتضيات مشروع مجلة الجماعات المحلية.

 :2018سنة  ستشهد المحلية الحوكمة مبادئ وترسيخ مسار الالمركزية لعمل على تركيزوسعيا إلى مواصلة ا

  االنطالق في انجاز برنامج تجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي شملتها عملية توسعة لحدودها الترابية
 .تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية إطارفي 

  برنامج التنمية الحضرية  إطاربلدية في  264 بـ 2018االستثمار البلدي لسنة  برنامجانطالق انجاز
 .2019 لسنة البلدي االستثماروا عداد برنامج  والحوكمة المحلية

  من خالل  مواصلة انجاز البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي
 انجاز القسط األخير منه. واإلنطالق في 2018المصادقة على مشاريع قسط 

 من طرف مركز التكوين ودعم الالمركزية من خالل إنجاز  مواصلة تنفيذ برنامج تدعيم قدرات البلديات
 .2019لسنة  برنامج تدعيم قدرات البلدياتوا عداد  2018برنامج 

 االنطالق في إعداد النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية. 
  المحليةالمساهمة في إعداد مجلة الجباية. 
  االنطالق في تركيز المحاسبة ذات القيد المزدوج في إطار الشفافية وضمان ولوج المواطن الى المعلومة

 والمحاسبة تنفيذا لمقتضيات مجلة الجباية المحلية.

 .الشروع في إعداد النصوص الخاصة بالمجالس الجهوية 

 مواصلة  2018مشروع دعم الالمحورية الذي سينطلق بداية من شهر جويلية  سيتم في المرحلة الثانية من
 إنجاز اإلصالحات المتعلقة بالالمحورية.
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 دفع التعاون الدولي الالمركزي 

الالمركزي والشراكة في إطار عديد البرامج  الدولي مواصلة استغالل فرص التعاون  2017شهدت سنة 
 التي تهدف إلى دفع التنمية بالجهات وتعزيز قدرات الجماعات المحلية من خالل: والمشاريع

 برنامج دعم الالمركزية" )الجيل الثاني( مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي " إنجازGIZ والذي يهدف "
 قدرات المجالس الجهوية في مجاالت التواصل والعمل التشاركي والشفافية.باألساس إلى دعم 

 منظمة التعاون والتنمية ظيم ندوة وطنية حول مؤشرات التنمية على المستوى الجهوي بالتعاون مع تن
 وبمشاركة كل األطراف الوطنية المتدخلة في منظومة اإلحصاء الجهوية. (OCDE) االقتصادية

  دعم التنمية بالمناطق الداخلية" بالتعاون مع مكتب العمل الدولي " يمشروعمواصلة إنجاز"BIT "واليات ب
"  مواطن العمل الالئق للشباب في تونسدعم مشروع "و  قصرين وقفصة وسيدي بوزيدالالكاف وسليانة و 

 لفائدة واليات باجة وجندوبة وسليانة والكاف.

  دعم التنمية المندمجة والمستدامة عبر الشبكات الترابية" بالتعاون مع برنامج األمم “مشروع مواصلة
 والذي يخص واليات سليانة ومدنين والمهدية. ((PNUD اإلنمائيالمتحدة 

  الشروع في إنجاز مشروع "دعم التنمية الجهوية" بالتعاون مع البنك الدولي والذي يشمل واليات الكاف
 والقصرين وتطاوين.

  حول االقتصاد االجتماعي والتضامني في إطار التعاون التونسي نموذجي مشروع الشروع في إنجاز
اإليطالي )بين والية جندوبة ومقاطعة سردينيا( حيث تم إمضاء اتفاقية تمويل المشروع من قبل السلطات 

 .2016اإليطالية سنة 
 ونسية مواصلة تفعيل عالقات التعاون الالمركزي الثنائي ومتعدد األطراف بين الجماعات المحلية الت

إتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي المبرمة، إلى جانب إبرام إتفاقيات  إنجازونظيراتها األجنبية من خالل 
فيفري  14بتاريخ الموّقعة جديدة، على غرار: إتفاقية تعاون وصداقة بين بلديتي بنزرت وروستوك األلمانية 

 « Ile de France » اليات تونس الكبرى وجهة، إتفاقية تعاون المركزي بين المجالس الجهوية لو 2017
 المبرمةبتونس، إتفاقية توأمة وتعاون المركزي بين واليتي تونس والجزائر  2017فيفري  14بتاريخ  المبرمة
بتاريخ  الموقعةبالجزائر، إتفاقية توأمة بين بلديتي بن عروس وبيتونا الفلسطينية  2017سبتمبر  13بتاريخ 

باإلضافة إلى مواصلة التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة  بتونس...، 2017فيفري  18
 .بالعمل المحلي والجهوي 

مواصلة العمل على توجيه برامج التعاون الدولي الالمركزي نحو دعم المجهود الوطني  2018وسيتم خالل سنة 
جهوية والمحلية عبر تنظيم جملة من الورشات إلرساء الالمركزية والحوكمة الرشيدة ودعم قدرات السلط ال

التكوينية والتربصات وتمكينها من وسائل المساعدة على أخذ القرار. كما سيتم البحث عن فرص تعاون جديدة 
مع الشركاء الدوليين لتجسيم التوجهات المدرجة ضمن المخطط التنموي وخاصة فيما يتعلق بمراجعة مهام 

اضدة مجهودات السلط الجهوية والمجالس البلدية المنتخبة. كما سيتم الشروع في هياكل التنمية الجهوية لمع
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إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية تكون إطارا دامجا لمختل  السياسات والبرامج التنموية وتمكن من 
 تحديد التوجهات الكبرى والرؤية المستقبلية في هذا المجال. 





 

 

 : الخامسالجزء  
 مستدامةاللتنمية ا
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 اإحكام التصرف في الموارد الطبيعية وترشيدهالباب األول: 

من تراجع هام لكميات األمطار بالبالد التونسية وبنقص مستوى  2017نة سبالرغم مما اتسمت به 
 :بفضلمخزون المياه بجّل السدود، لم تشهد البالد صعوبات كبرى وذلك 

 استعمال جزء من المخزون االستراتيجي حيث تم ضخ كميات هامة من سد سيدي البراق 
  الري إعادة توزيع استعمال المياه بين مختل  القطاعات وخاصة في مجال 

  مواصلة انجاز مشاريع تعبئة الموارد المائية السطحية خاصة منها انجاز سدي الدويميس ومالق
 والقلعة الكبرى  دةيالسع يسد على غرار عيمن المشار  ديانطالق العدو العلوي 

 تعويضية الستغاللية و اال اآلبار من العديد انجاز المحلية عبر المائية عيم المواردتد 

 بنزرتو باجة كل من جلب مياه الشرب ب ي محور انجاز  مواصلة  
 االنطالق في البرنامج الرابع لتزويد المراكز الريفية 

  مواصلة انجاز محطة تحلية مياه البحر بجربة 

ولتجاوز اإلشكاليات المطروحة والتوّقي من اآلثار السلبية للتغيرات المناخية على الموارد المائية 
 على الخيارات التالية: 2018سنة  خاللد بالماء، سيتم التركيز وضمان ديمومة واستمرارية التزوّ 

 اعتماد تحلية مياه البحر توّجها وخيارا استراتيجيا لدعم الموارد المائية 
 تحويل فائض مياه الشمال الى الوسط للمحافظة على التوازنات المائية 

 دعم مساهمة القطاع الخاص والجمعيات المائية في التصرف في المياه 

 مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية والتحكم في مياه السيالن 

 :في 2018 خالل سنةعلى هذا األساس تتمثل أهم المشاريع المبرمجة و 

 الموارد المائية

 دراسة تحويل فائض مياه الشمال الى الوسط للمساهمة في المحافظة على التوازنات  انجاز مواصلة
 إدارة مقاربة على تعتمد دراسة وهي 2050في أفق  الماء حول دراسةالمائية بالوسط باالضافة الى 

 . المائية للموارد مندمجة
 ورفع طاقة خزن سد  الكبرى والقلعة  دةيالسع وخزانيالدويميس ومالق العلوي  سدود أشغال مواصلة

 بوهرتمة.
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  الذيه األول ئجز  فيشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة التفصيلية لم دراسةالمواصلة 
التفصيلية لألجزاء  دراسةال إضافة الى االنطالق في اعداد وبنزرت وأريانة منوبةيشمل واليات 

 شروع.األخرى المتبقية لهذا الم

  تنفيذ مشروع صندوق حسن التصرف في  مواصلة عبرمواصلة مشاريع تدعيم الجمعيات المائية
 المنظومات المائية.

 الفالحي. لدعم الري  بئرا عميقة 87 حفر 

 الماء الصالح للشرب

لتلبية الحاجيات المتنامية للماء الصالح للشرب وتحسين نوعية وجودة المياه الموزعة والرفع من مردودية 
 في: 2018 خالل سنةجة مشبكة المياه، تتمثل أهم المشاريع المبر 

  محطة تحلية مياه البحر بالزرات 
  محطة تحلية مياه البحر بصفاقس 
  محطة تحلية مياه البحر بقرقنة 

  البرنامج الثاني لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب بما في ذلك المدارس االبتدائية 
 مشروع تعهد وتجديد قنوات الجلب لتونس الكبرى بالشمال الغربي 

 بارمشاريع مختلفة لتوسيع الشبكة وتزويد المناطق المعطشة بمياه الشرب عبر حفر عديد اآل 

  محطات لتحلية المياه الجوفية المالحة(  6) 2مشروع تحسين نوعية المياه بالجنوب التونسي قسط 

 حماية الثروة الطبيعية

تسببت في  الحرائق اجتاحت عددا من الغابات التونسية شمال ووسط البالد من موجة 2017شهدت سنة 
األضرار بالثروة الغابية من خالل إتالف العديد من  ألحقتو  ألفي هكتار من الغابات حوالي إتالف

التشجير الغابي والرعوي )حوالي  . وفي المقابل، تواصلت عملياتاشجار الصنوبر والبندق والفرنان
 طوابي وتعلية إحداث خالل منمقاومة زح  الرمال و ( هك 5520)حوالي  ي( وتهيئة المراعهك 7000

سائل حماية الغابات من الحرائق وتكثي  عمليات الى تعزيز و  باالضافة كلم 1100حوالي  على طول
  المراقبة.

 أل  29 حواليتهيئة مصبات المياه ) السنة نفسلفالحية شهدت افي مجال المحافظة على األراضي و 
حداث( و هكأل   32 حوالي( وصيانة وتعهد األشغال والغراسات )هك منشآت فرش المياه ل وحدة 70 ا 

حداثوتغذية المائدة  وادي  لجهرالبرنامج الخصوصي  مواصلة هذا فضال عنبحيرات جبلية  3 وا 
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 مواصلةالى  باالضافةويشمل واليات جندوبة وباجة ومنوبة وأريانة وبنزرت  همن فيضان للحدمجردة 
برنامج غراسة الزياتين حول البحيرات الجبلية بالشمال ويهدف إلى استغالل الموارد المائية  تنفيذ

 واليات.  للبحيرات بثمانية

 :2018خالل سنة  وينتظر

 والجبلية بالشمال الغربي وذلك بانجاز أشغال  الغابيةمشروع التنمية لبرنامج تدعيمي  انجاز مواصلة
على مساحة  والرعوية الغابية والتهيئة هك 1445المحافظة على المياه والتربة على مساحة 

 . هك 4650

 وجندوبة باجةو  سليانةو  زغوانواليات ) 5مشروع التصرف المندمج في الغابات الذي يهم  مواصلة 
 (.والكاف

 تعزيز وسائل حماية الغابات من الحرائق عبر مواصلة تنفيذ برنامج حماية الغابات من  مواصلة
مختلفة سيارة جبلية ومعدات يدوية  120شاحنة نقل و 50 اقتناءحيث ينتظر  إيطاليالحرائق بتمويل 

 لإلطفاء وتجهيز مراكز حماية الغابات.

 الكاف وهي واليات 5 ويشمل الهشة بالمناطق الطبيعية الموارد في التصرفانجاز برنامج  مواصلة 
 .والقيروان بوزيد وسيدي وبنزرت وسليانة

 الريفية حول البحيرات الجبلية والذي يهم واليات الوسط  الفالحيةمشروع التنمية  إنجاز مواصلة
الغربي ويشمل أشغال حماية البحيرات والمحافظة على المياه والتربة ومشروع جهر وادي مجردة 

 وتهيئة ضفافه. 

  واليات بالشمال والوسط الغربي  8االنطالق في مشروع التصرف في المشاهد الطبيعية والذي يهم
لمناطق المحاذية للغابات مع الرفع من مردودية األراضي عن طريق غراسة ويهدف الى تنمية ا

 الزياتين.

 فالحة عصرية ضامنة لألمن الغذائي

 المناطق السقوية

مواصلة برنامج تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص في نسبة ضياع  2017شهدت سنة 
 لواديسيدي ثابت والحوض السفلي  بمناطق وذلكخالل تواصل إنجاز المشاريع الكبرى  منالمياه 
 .والعروسية ومرناقمجردة 

مواصلة إحداث المنطقة أل  هك من المناطق السقوية و  16تهيئة أكثر من  2018خالل سنة  وينتظر
 .هك مناطق سقوية جديدة 1031في إحداث  االنطالقو هك  4000 ت على مساحةار سالسقوية حول سد 
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 تحسين التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفيي مشروعكما ستشهد نفس السنة مواصلة 
 الري ومحطات بكاتشعبر صيانة صيانة المناطق السقوية ومواصلة انجاز البرامج السنوية الخاصة ب

تغالل من المسالك الفالحية لتسهيل اس كلم 136 قرابة تهيئة وتعبيدإضافة الى  الضخ واقتناء عدادات
  .المناطق السقوية وتحسين انتاجيتها

 ي بحر ال صيدال

 ياءاألح يةالبحري وترب يدحول قطاع الص يةنتائج الدراسة االستشراف يذتنفالشروع في  2017 تم سنة
إنجاز عدد من المشاريع المتصلة بتطوير البنية التحتية  ومواصلة يعبر وضع مخطط عمل يةالمائ

 سيدي يوس  وسيدي منصور وقابس وقليبية وطبلبة.  بموانيللصيد البحري 

دعم البنية ولحماية من الصيد العشوائي المجهودات لل مواصلة 2018سنة من المنتظر أن تشهد و 
تهيئة وحماية مينائي المهدية  أشغالاالنطالق في و  واصلةتمانجاز المشاريع ال عبراألساسية المينائية 
  وقلعة األندلس.

 ترشيد استهالك الطاقةالباب الثاني: 

 عدة إنجازات تمثلت بالخصوص في: 2017شهدت سنة 

  المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير  2017أوت  28المؤرخ في  984صدور األمر الحكومي عدد
 وكيفية تدخل صندوق اإلنتقال الطاقي،

 ميغواط، 10بقدرة  1االنطالق في أشغال إنجاز أول محطة شمسية فولطاضوئية بتوزر 

  التوقيع على اتفاقية انطالق مشروع دعم المخطط الوطني لالنتقال الطاقي للبلديات التونسية
 الممول من طرف الحكومة السويسرية،

 ،توقيع إتفاقية تونسية ألمانية حول مشروع اإلحاطة الفنّية للمخطط الشمسي التونسي 
  عقد برنامج في القطاع الصناعي، 70كش  طاقي  70إبرام 
  عقد برنامج في قطاع النقل، 20كش  طاقي و 20إبرام 
  عقد برنامج في قطاع الخدمات، 35كش  طاقي و 35إبرام 
  على مستوى االستشارة المسبقة في قطاع السكن  عقود برامج 15كشوفات طاقية و 15إبرام

 والخدمات،
  من الالقطات الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى  2أل  م 96تركيز

 والصناعة والخدمات،
  في مجال التوليد المؤتل  للطاقة. طميغاوا 25عقود برامج وتركيز قدرة تناهز  8إبرام 
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 وتنويع الطاقة استهالك مواصلة العمل لتحقيق االنتقال الطاقي وترشيد 2018وينتظر خالل سنة 

 :على العمل سيرتكز اإلطار هذا وفي .مصادرها

 الطاقات المتجددةمن الكهرباء  إنتاجاالستثمار في مجال  االنطالق في منح رخص، 
 ميغاواط، 10بقدرة  2االنطالق في أشغال إنجاز المحطة الشمسية الفولطاضوئية توزر 

  من خالل: 2018ة سن الطاقي االنتقال صندوق  برنامجمواصلة تنفيذ 

  عقد برنامج في القطاع الصناعي، 60كش  طاقي و 60إبرام 
  عقد برنامج في قطاع النقل، 20كش  طاقي و 20إبرام 
  عقد برنامج في قطاع الخدمات، 35كش  طاقي و 35إبرام 
  علـى مسـتوى االستشـارة المسـبقة فـي قطـاع  عقـود بـرامج 15كشـوفات طاقيـة و 15إبـرام

 السكن والخدمات،
  من الالقطات الشمسـية لتسـخين الميـاه فـي قطـاع السـكن والمهـن  2أل  م 107,5تركيز

 الصغرى والصناعة والخدمات،
  في مجال التوليد المؤتل  للطاقة، طميغاوا 22عقود برامج وتركيز قدرة تناهز  8إبرام 

  ميغـــــاواط مـــــن الطاقـــــة الشمســــــية الفولطاضـــــوئية فـــــي قطـــــاعي الصــــــناعة  10تركيـــــز
 والخدمات،

  الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في قطاع السكن.  ميغاواط من 20تركيز 

 الباب الثالث: تهيئة ترابية متوازنة تشمل كل الجهات وتحترم التوازنات البيئية

تعتبر التهيئة الترابية من أهم عناصر تنظيم المجال الترابي الوطني إذ تمثل األرضية المالئمة لتركيز  
 ى لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة. البنى العصرية والتجهيزات العمومية الكبر 

 :مواصلةالعمل على  2017تم خالل سنة وفي هذا اإلطار 

  شملت  24من جملة  أطلسا 17تم االنتهاء من إعداد حيث إنجاز دراسات األطالس الرقمية للواليات
واليات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت وزغوان والقيروان والقصرين وصفاقس وقابس 

 دةإنجاز الصيغة الرقمية متعدكما تم  وتطاوين وقفصة وقبلي وتوزر ومدنين وسليانة وجندوبة
 الوسائط لدراسات أطالس واليات الكاف وباجة ونابل.

  الذي يهدف إلى وضع خطة  2030فق أوتنمية الواليات في  األمثلة التوجهية لتهيئةتنفيذ برنامج
والية( حيث تم االنتهاء من  14عمل على المدى القريب والبعيد لتنمية وتهيئة الواليات الداخلية )

واليات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وينتظر أن  األمثلة التوجهية لتهيئة وتنمية إعداد دراسات
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واليات الكاف  األمثلة التوجهية لتهيئة وتنمية نتهاء من إعداد دراساتاال 2017يتم مع موفى سنة 
 وسليانة وجندوبة وقبلي.

  األمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية الكبرى بهدف وضع البنى التحتية األساسية  اتدراسإعداد
رحلة األولى مواصلة متابعة الم 2017ومواضع التجهيزات المهيكلة واألنشطة االقتصادية وتم سنة 

من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعات العمرانية لصفاقس الكبرى ونابل وبنزرت كما ينتظر 
 المجموعة العمرانية بباجة قبل موفى السنة.ل التوجهي لتهيئة االمث أن يتم االنتهاء من إعداد دراسة

  "إعداد المرحلة الثانية من دراسة " وضع خطة وطنية لتهيئة وتنمية المدن الصغرى والمتوسطة
 مدينة موزعة على كامل التراب الوطني. 200والتي تهم 

  إعداد المرحلة الثانية من دراسة "الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى في
 ". 2030أفق 

  دراسة "إرساء منظومة للتصرف الرقمي في دراسات التهيئة الترابية".الشروع في إعداد 

 "الممولة من طرف  إعداد المرحلة األولى لدراسة "وضع مرصد دينامكية المجال الترابي الوطني
 الوكالة الفرنسية للتنمية وينتظر االنتهاء من الدراسة قبل موفى السنة الحالية.

 25000/1بسلم  الرقمية الطبوغرافية االنتهاء من إنجاز قاعدة المعطيات. 
  العمرانيةو  الترابية للتهيئة جديد إطار وضعبهدف  ميروالتع الترابية التهيئة مجلة مراجعةإعداد مشروع 

 الالمركزية، الرشيدة الحوكمة المستدامة، )التنمية للبالد الجديد بالدستور إقراره تم لما يستجيب

 . ومراجعتها التعمير وثائق إلعداد بالنسبة اآلجال وتقليص اإلجراءات تبسيطو والالمحورية( 

باألساس بمواصلة العمل على تجاوز مختل  اإلشكاليات التي تم تشخيصها في  2018ستتميز سنة و 
  .2020-2016ميدان التهيئة الترابية والتي تم إدراجها في إطار مخطط التنمية 

  واليات تطاوين وزعوان وقفصة وباجة  لتهيئة وتنميةاألمثلة التوجهية االنتهاء من إعداد دراسات
 وتوزر والمهدية وقابس. 

  االنتهاء من إعداد دراسة "الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى في أفق
2030 ." 

  .الشروع في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني 

 التنافسية لألقاليم والجهات. حول القدرة دراسة الشروع في إعداد 

  الشروع في تحيين دراسات األمثلة التوجهية لتهيئة المجموعات العمرانية لجندوبة والكاف والقيروان
 .2010وقفصة والقصرين والتي تم إعدادها قبل سنة 

 أ د دفعا. 680أد تعهدا و 550في ميدان التهيئة الترابية  2018وينتظر أن تبلغ اعتمادات سنة 
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 الباب الرابع: حماية البيئة

الى التدهور البيئي الذي عرفته البالد خالل السنوات األخيرة نظرا لإلشكاليات التي عرفتها جّل بالرجوع 
للحّد من التلوث والرفع من  2017المؤسسات والهياكل المتّدخلة في المجال تكثفت الجهود خالل سنة 

 مستوى العيش. 

 في: حماية البيئةتتمثل أهم اإلنجازات في مجال و 

  حّيا شعبيا في إطار تحسين العيش باألحياء الشعبية 44تطهير، 
 ابس(،توسيع وتهذيب محطتي تطهير )قرمبالية وق 
  تحويل المياه المعالجة لمحطات التطهير بتونس الشمالية إلى حوض التعديل والري، 
  طهير وهي نابل محطات ت 6مواصلة أشغال تهذيب وتوسيعSE4 والمحرس والدخيلةجالساحلين 

  وقفصة وسيدي بوزيد وسوسة الجنوبية،
 وشطرانة 1محطات تطهير وهي الشرقية وجنوب مليان 3 ـمواصلة األشغال بالنسبة ل، 
 مواصلة إنجاز المصرف البحري للمياه المعالجة بتونس الشمالية، 
 االنطالق في مشروع تطهير مدينتي تالة وفريانة، 
  تدعيم الشبكة العمومية للتطهير بحوض بحيرة بنزرت في إطار البرنامج المندمج لتحسين الوضع

 ،البيئي بالبحيرة
  محطات تطهير وهي قابس والقصرين والمهدية والوردانين ونفطة  6انطالق أشغال توسيع وتهذيب

 ،وسيدي بوعلي والجم
  االنطالق في أشغال محطة تطهير االنطالق في برنامج تطهير المناطق الصناعية من خالل

 ،المياه المستعملة الصناعية بالمنستير
 إنجاز المصّبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها بواليات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وزغوان 

 مواصلة توسعة الخانات المخصصة لردم النفايات بواليات بنزرت ونابل وسوسة وصفاقس، 
 ة بحوض وادي مجردةتوسعة المصبات المراقب، 
  إنجاز برنامج إزالة زيوت التجهيزات الكهربائية والزيوت المحتوية على ماّدةPCB، 
 الشروع في استخراج ومعالجة الغازات من المصبات المراقبة، 
 منظومة تثمين النفايات بتونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية ب الخاصة اعداد الدراسات

 والقيروان.
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 والشريط  د م 16باعتمادات تقّدر بـ رفراف من اإلنجراف البحري ب الحمايةز أشغال مواصلة إنجا
 المنستيرخليج خنيس بو د  م 12 باعتمادات تناهز لى سوسة الشماليةإالساحلي من هرقلة 
 بهذه المناطق، من الشريط الساحليكلم  24حماية حوالي  د، بهدف م 20 باعتمادات تقدر بـ

  بطبرقة. رساء القواربثابتة إلمعدات  أشغال تركيزإنجاز اإلنطالق في 

 باألساس بــــ:  التصرف في المياه المستعملةفي مجال  2018سنة  ستتّسمو 

  الشروع في تطهير المناطق الريفية بعد أن تّم تكلي  الديوان الوطني للتطهير بالتدخل بالتجمعات
 نسمة. 3000الريفية التي يفوق عدد سكانها 

  ستشمل والتي  الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التصرف في منشآت التطهيرتدعيم
الجنوب )واليات صفاقس وقابس ومدنين جهة في مرحلة أولى جهة الشمال )واليتي تونس واريانة( و 

 وتطاوين(.

  بلديات  5تعميم خدمات الصرف الصحي وتوسعة مجال تدخل الديوان الوطني للتطهير لتشمل
 ة.إضافي

  نجاز محّطات مقاومة التلّوث الصناعي عبر الشروع في تنفيذ برنامج تطهير المناطق الصناعية وا 
 معالجة خصوصية.

 توسعة شبكة التطهير العمومي وتأهيل محطات التطهير المتواجدة لتحسين نوعية المياه المعالجة 
 .وا عادة استعمالها في مجال الري 

د تخّصص  م 363بـــ  2018خالل سنة  مجال التطهيروعلى هذا األساس تقّدر االستثمارات في 
 باألساس إلنجاز المشاريع والبرامج التالية:

 مدن متوسطة مدن "تاجروين  10مدينة متوسطة ) 12مشروع تطهير  انجاز االنطالق في
وتاكلسة والسواسي وقفصة قصر"  والدهماني والقصور والردي  وام العرايس والمظيلة وسوق االحد

 ومدينتي تالة وفريانة.

  مواصلة برنامج تطهير المدن الصغرى والمتوسطة المرحلة الثانية، )المرناقية وبوعرادة ومكثر
والسرس والمكناسي والجريصة( ومن المتوقع االنتهاء من جميع عناصر المشروع خالل سنة 

2018. 
 بحيرة بنزرت في إطار البرنامج المندمج لتحسين الوضع  تدعيم الشبكة العمومية للتطهير بحوض

البيئي ببحيرة بنزرت من خالل انتهاء الدراسات ونشر طلب العروض لتوسيع وتهذيب شبكات 
 .2018التطهير ومحطات الضخ وتأهيل محطات التطهير خالل سنة 

 .مواصلة األشغال لتطهير مدن فوسانة والرقاب وبن قردان والقطار 
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  في برنامج تطهير المناطق الصناعية من خالل انطالق االشغال بالمكنين والدراسات االنطالق
-بصفاقس وأوتيك ووادي الباي وبئر القصعة ومواصلة انجاز محطة التطهير الصناعية )الفجة 

 .2018المنستير( خالل سنة 
  مواصلة تحسين نوعية المياه المعالجة من خالل انجاز مشاريع توسيع وتهذيب محطات التطهير

)نابل  2018محطات تطهير سنة  09)قرمبالية وقابس( ومن المتوقع انتهاء أشغال توسيع وتهذيب 
SE4  وقفصة وسوسة الجنوبية والمحرس وأشغال تهذيب محطات باجة ومجاز الباب وطبرقة

 انة(.وجندوبة وسلي

  من المتوقع االنتهاء من اشغال قطب التطهير سوسة حمدون وتهذيب وتوسيع محطة التطهير
 سوسة الجنوبية، كذلك االنتهاء من تدعيم وتهذيب الشبكة بسوسة الكبرى.

  واليات )بنزرت وزغوان وباجة  10مواصلة برنامج توسيع وتهذيب شبكات التطهير بالمدن المتبناة لـ
وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس( من خالل الشروع في بعض االشغال وسليانة والكاف 

 .2018المستعجلة لتوسيع وتهذيب الشبكات خالل سنة 
 ( مواصلة برنامج إزالة التلوث بالمتوسطDEPOLMED المرحلة األولى من خالل االنطالق في )

شمالية والجديدة وقليبية، بجنوب مليان وسوسة ال 2018اشغال تهذيب محطات التطهير خالل سنة 
كذلك انطالق بعض االشغال المستعجلة على غرار الشبكة الرئيسية برواد )والية اريانة( كذلك 

 االنطالق في انجاز بعض العناصر للتدعيم المؤسساتي للديوان الوطني للتطهير.
  ابع من برنامج والتي تندرج في إطار القسط الر  2018الشروع في أشغال بعض المناطق الريفية سنة

 تطهير المناطق الريفية.
  االنتهاء من أشغال شبكة تحويل المياه المعالجة لمحطات التطهير والمصرف البحري بتونس

 .2018الشمالية إلى حوض التعديل والري خالل سنة 

 2020-2016بالمخطط الخماسي ، وسعيا لتحقيق األهداف المرسومة التصّرف في النفاياتوفي مجال 
 :في 2018أهم مجاالت التدخل خالل سنة تتمثل 

 .تشجيع الّتثمين والرسكلة وتشريك القطاع الخاص في مجال التصرف في النفايات 

  .تأهيل وحدات معالجة النفايات الصلبة للحّد من اآلثار السلبية على المحيط وعلى السكان 

  معالجة النفايات لضمان قبولها اعتماد مبدأ التشاور والمرافقة االجتماعية عند تحديد مواقع تركيز
 من طرف السكان وتجاوز إشكاليات االحتجاجات وتعطيل انجاز هذه المشاريع.

  وضع منظومات تصّرف خصوصية لبعض النفايات على غرار هياكل السيارات وفواضل الهدم
 والبناء.



 

158 

د،  م 51.3بـــ  2018لسنة  ف في النفاياتلتصرّ ا في مجالوعلى هذا األساس تقّدر الميزانية المرصودة 
 وذلك إلنجاز المشاريع التالية:

  مواصلة إنجاز أشغال مراكز التحويل بواليات تونس الكبرى ومراكز التحويل التكميلية بواليات
 القيروان وسوسة ونابل وتوزر وزغوان وحوض وادي مجردة وسيدي بوزيد.

 تنفاذ طاقة استيعاب النفايات ببعض مواصلة أشغال توسعة الخانات المهيئة لردم النفايات نظرا الس
 الخانات على غرار توسعة الخانات بمصبات قابس وسوسة وصفاقس.

  إنجاز خانة وقتية بتونس الكبرى قصد تخفي  العبئ على المصب المراقب بجبل شاكير وفي
 انتظار إنجاز وحدتي معالجة النفايات بتونس الكبرى.

  ات الكهربائية والزيوت المحتوية على ماّدةمواصلة إنجاز برنامج إزالة زيوت التجهيزPCB . 

على حماية الفضاءات  2018سيتواصل العمل خالل سنة  حماية وتهيئة الشريط الساحليوفيما يخّص 
والمنظومات البيئية الطبيعية بالشريط الساحلي والملك العمومي البحري ومزيد العناية بالشريط الساحلي 

 لبحري.من خالل حمايته من االنجراف ا

 في: 2018وتتمثل أهم المشاريع المبرمجة خالل سنة  

  بكلفة جملية  )والية نابل( سليمانبالشريط الساحلي واستصالح حماية اإلنطالق في إنجاز أشغال
 د، م 18.5تناهز 

  إنجاز دراسات للحماية من االنجراف البحري تخّص شواطئ كرنيش بنزرت وشط اإلنطالق في
 ،الحمامات والكازينو بصفاقس-المنستير الجنوبية، بني خيار – مامي، سوسة الجنوبية

  مشروع التصرف المندمج في المنطقة الحساسة للسهم الرملي بالشفار إنجاز اإلنطالق في دراسة
 )والية صفاقس(،

  مواصلة دراسات استصالح وتهيئة سباخ سيدي خليفة وسبخة الديماس بالمهدية وسبخة الساحلين
 ،سبخة المالح –بالمنستير 

  إنجاز دراسات استصالح وتهيئة السباخ )سليمان وقليبية ورادس والمكنين والسيجومي وأريانة
 ،والديماس( والمناطق الحساسة

  نجاز الفسح جرد المنشآت المتواجدة بالملك العمومي البحري، واعداد برنامج للتصرف فيه وا 
طريق الغربلة والتمشيط والتي ستبلغ  الشاطئية ورفع الحشائش وتأهيل الشواطئ وتنظيفها عن

 ،هك 7222كلم مع مساحة تقّدر بـ  142
  مواصلة إعداد دراسة مشروع تهيئة وتثمين سبخة السيجومي ووضع اإلطار المؤسساتي والمالي

 ،إلنجاز المشروع
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  مواصلة أشغال فتح المسطح المائي لسبخة بن غياضة بالمهدية على البحر ووضع اإلطار
 ،نجاز المشروعالمؤسساتي إل

 3 القسط -إنجاز مشروع حماية فاالز المنستير، 
  إنجاز أشغال حماية شواطئ طبرقة من االنجراف البحري، 
 .مواصلة أشغال حماية شواطئ المهدية وصفاقس من االنجراف البحري 

 :2018سيتّم خالل سنة  ،المراقبة البيئية والحّد من التلوثمجال  وفي 

  الوضع البيئي ببحيرة بنزرت.مواصلة مشروع تحسين 

  مواصلة عدد من الدراسات تعنى بوضع برنامج مندمج إلزالة التلوث بكل من خليج قابس والحوض
زالة التلوث بوادي مليان.  الساكب لوادي مجردة والحوض الساكب لوادي البسيم بباجة وا 

 .إعداد برنامج النهوض بحديقة البلفدير 





 

 

 الملحـق اإلحصائي
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i 

 د( الجارية )مسعار األبواالستعماالت الموارد  : I جدول عدد

 2014 2015 2016 2017 2018 

 643,3 106 459,9 97 350,4 90 656,2 84 790,0 80 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 312,9 55 229,8 51 645,0 45 139,3 43 205,3 45 واردات الخيرات والخدمات

 956,2 161 689,7 148 995,4 135 795,5 127 995,3 125 الموارد واالستعماالت

 560,0 20 023,5 19 070,2 18 553,7 16 115,4 15 العمومياالستهالك 

 455,5 75 578,4 69 305,8 64 088,4 60 531,9 55 االستهالك الخاص

 015,5 96 601,9 88 375,9 82 642,1 76 647,3 70 جملة االستهالك 

 395,1 21 939,0 18 752,5 17 822,8 16 435,1 16 تكوين رأس المال الثابت 

 130,4 583,2 47,1- 390,3 584,6 2 المخزون تغير 

 415,2 44 565,5 40 914,0 35 940,3 33 328,2 36 صادرات الخيرات والخدمات

 



 

ii 

 (%)الجارية سعار األبواالستعماالت الموارد  : II جدول عدد 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 9,4 7,9 6,7 4,8 7,5 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 8,0 12,2 5,8 4,6- 6,5 واردات الخيرات والخدمات

 8,9 9,3 6,4 1,4 7,1 الموارد واالستعماالت

 8,1 5,3 9,2 9,5 7,9 االستهالك العمومي

 8,4 8,2 7,0 8,2 9,2 االستهالك الخاص

 8,4 7,6 7,5 8,5 8,9 جملة االستهالك 

 13,0 6,7 5,5 2,4 0,2- تكوين رأس المال الثابت 

 9,5 13,0 5,8 6,6- 2,9 صادرات الخيرات والخدمات

 



 

iii 

 (%)القارة سعار األبواالستعماالت الموارد  : III جدول عدد 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 3,0 2,2 1,0 1,1 2,3 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 4,3 4,9 3,3 2,6- 0,9 واردات الخيرات والخدمات

 3,4 3,1 1,8 0,2- 1,8 الموارد واالستعماالت

 0,4 0,6 2,5 4,4 2,6 االستهالك العمومي

 2,6 2,9 3,3 3,2 4,1 االستهالك الخاص

 2,1 2,4 3,1 3,5 3,8 جملة االستهالك 

 7,6 2,1 2,4 0,4- 2,6- تكوين رأس المال الثابت 

 5,3 4,5 0,1 5,2- 1,5- صادرات الخيرات والخدمات

 

  



 

iv 

  الجارية رالتمويل باألسعاو : االدخار  IVجدول عدد  

 2014 2015 2016 2017 2018 

 643,3 106 459,9 97 350,4 90 656,2 84 790,0 80 السوق الناتج المحلي بأسعار 

 689,4 2- 462,3 2- 307,6 2- 484,2 2- 691,0 2- صافى المداخيل من الخارج

 953,8 103 997,6 94 042,8 88 172,0 82 099,0 78 الناتج القومي اإلجمالي

 886,4 4 403,5 4 103,1 4 131,9 4 199,2 4 صافى التحويالت الجارية

 840,2 108 401,2 99 145,9 92 303,9 86 298,2 82 الدخل الوطني المتاح اإلجمالي

 015,5 96 601,9 88 375,9 82 642,1 76 647,3 70 جملة االستهالك 

 824,7 12 799,2 10 769,9 9 661,8 9 650,9 11 االدخار الوطني

 11,8 10,9 10,6 11,2 14,2 )%(النسبة من الدخل المتاح 

 395,1 21 939,0 18 752,5 17 822,8 16 435,1 16 تكوين رأس المال الثابت 

 20,1 19,4 19,6 19,9 20,3 )%( النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي

 130,4 583,2 47,1- 390,3 584,6 2 تغيير المخزون 

 700,8 8- 723,0 8- 935,5 7- 551,3 7- 368,9 7- العجز الجاري 

 8,2 9,0 8,8 8,9 9,1 )%(النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي 

 675,0 282,0 203,5 440,7 509,9 حصيلة تحويالت رؤوس األموال

 



 

v 

 (%)باألسعار القارة : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي  Vجدول عدد   

 2014 2015 2016 2017 2018 

 5,5 2,3 8,1- 12,5 4,5 الفالحة والصيد البحري 

 5,3 3,5 1,0 0,4 1,1 الصناعات المعملية

 2,0 2,8- 2,4- 12,5 2,6- الصناعات الفالحية والغذائية 

 5,6 1,0- 1,1- 0,8- 5,7 والبلورمواد البناء والخزف  

 7,5 7,5 1,9 0,6- 3,4 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 6,3- 9,4 1,0- 19,5- 7,1- تكرير النفط 

 12,5 11,7 13,0 12,1- 2,2- الصناعات الكيميائية 

 2,0 1,7 0,3- 3,9- 0,6- صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 1,6 1,6 1,3 2,6 2,1 عة التبغصنا 

 2,4 2,6 1,1- 3,2 3,1 صناعات مختلفة 

 6,0 5,1 1,8 2,2- 2,0 (الصناعات المعملية غير الصناعات الفالحية والغذائية)

 2,4 3,4- 1,9- 4,1- 3,0- الصناعات غير المعملية 

 7,2 12,5 7,6 7,0- 13,1 المناجم 

 0,6 12,6- 8,4- 6,6- 10,1- المحروقات 

 3,7 2,2 0,1 3,0 2,9 الكهرباء 

 6,0 4,5 2,0 2,9 3,0 الماء 

 2,1 2,1- 1,0 3,1- 3,6 البناء واألشغال العامة 

 2,7 3,4 2,7 0,6- 2,8 الخدمات

 1,1 0,7 0,9 1,1 3,2 التجارة 

 4,1 2,7 2,4 5,7- 0,9 النقل 

 4,0 5,0 5,6 4,9 6,8 المواصالت 

 3,4 7,0 0,5 12,2- 0,2- النزل والمقاهي والمطاعم 

 3,2 6,5 4,5 5,0 2,9 مؤسسات مالية 

 6,0 4,5 3,2 2,2 2,1 إصالح وصيانة 

 2,4 3,0 3,2 1,1 3,1 خدمات أخرى للتسويق 

 5,0 4,3 1,1 6,5 3,6 إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة 

 3,5 2,4 0,3 0,5 1,7 جملة أنشطة التسويق

 0,7 0,7 2,6 3,3 3,2 جملة األنشطة غير المسوقة

 0,6 0,6 2,6 3,3 3,2 اإلدارة العمومية 

 5,0 4,0 4,5 4,1 5,2 الجمعيات 

 5,0 4,0 4,5 4,1 4,1 أعمال منزلية 

 3,0 2,1 0,7 1,1 2,0 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 3,1 3,8 3,9 2,3 9,5 األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 3,0 2,2 1,0 1,1 2,3 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 



 

vi 

 (%باألسعار الجارية ) : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي VI جدول عدد 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 11,3 7,9 3,5- 17,9 9,5 الفالحة والصيد البحري 

 10,7 9,0 6,4 4,0 5,1 الصناعات المعملية

 7,1 2,0 2,5 19,2 0,8- الصناعات الفالحية والغذائية 

 10,9 4,0 4,3 4,7 11,4 صناعات مواد البناء والخزف والبلور 

 13,4 13,4 7,7 0,1 9,9 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 2,6- 14,3 4,0 31,7 25,6 تكرير النفط 

 17,6 17,3 18,7 1,7- 2,7- الصناعات الكيميائية 

 7,3 7,3 5,2 4,4- 3,1 صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 5,2 5,0 4,8 5,6 5,1 عة التبغصنا 

 7,6 7,7 3,9 7,5 4,4 صناعات مختلفة 

 11,5 10,6 7,3 0,7 6,4 (الفالحية والغذائية الصناعات الصناعات المعملية غير)

 7,9 2,6 1,1- 9,8- 5,0- الصناعات غير المعملية

 12,6 18,7 13,5 11,2 35,1 المناجم 

 6,0 5,2- 16,6- 28,2- 17,5- المحروقات 

 8,4 7,3 6,1 4,6 0,9- الكهرباء 

 11,3 9,1 7,6 5,5 6,5 الماء 

 7,7 3,3 6,6 3,5 7,3 البناء واألشغال العامة 

 9,2 9,1 8,6 4,2 6,0 الخدمات

 10,2 7,2 7,5 11,2 8,0 التجارة 

 10,8 8,4 8,1 4,4- 3,6 النقل 

 5,0 5,5 6,7 2,0 6,0 المواصالت 

 8,1 11,1 7,8 4,8- 6,1 النزل والمقاهي والمطاعم 

 10,9 14,2 11,3 5,7 8,1 مؤسسات مالية 

 10,3 9,7 8,4 4,2 3,8 إصالح وصيانة 

 9,0 9,8 9,9 7,6 5,3 خدمات أخرى للتسويق 

 7,6 6,9 3,7 4,1 3,2 (-)إنتاج خدمات االوساطة المالية غير المحتسبة  

 9,7 8,2 5,3 3,7 4,4 جملة أنشطة التسويق

 8,5 5,9 11,1 8,2 8,4 جملة األنشطة غير المسوقة

 8,5 5,9 11,2 8,3 8,5 اإلدارة العمومية 

 10,3 8,7 9,7 7,5 7,1 الجمعيات 

 10,3 8,7 9,7 7,1 6,0 أعمال منزلية 

 9,4 7,7 6,5 4,6 5,2 الناتج المحلي بتكالي  العوامل

 9,3 10,0 10,1 7,6 50,7 األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 9,4 7,9 6,7 4,8 7,5 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 



 

vii 

 (د م) سب القطاعاتح تبرأس المال اإلجمالي الثا تكوين:  VIIجدول عدد  

 2014 2015 2016 2017 2018 

 550,0 1 400,0 1 250,0 1 200,0 1 111,2 1 والصيد البحري  الفالحة

 676,5 2 258,7 2 987,0 1 814,2 1 753,4 1 المعملية الصناعات

 590,0 530,0 470,0 470,0 435,0 الفالحية والغذائية الصناعات

 20,0 20,0 20,0 22,0 15,0 عة التبغصنا

 320,0 370,0 285,0 205,0 247,0 والبلور الخزفمواد البناء و  صناعات

 520,0 480,0 420,0 420,0 370,6 الكهربائيةالميكانيكية و  الصناعات

 161,5 128,7 77,0 87,2 40,8 تكرير النفط 

 650,0 350,0 350,0 220,0 250,0 الكيميائية الصناعات

 175,0 170,0 165,0 140,0 145,0 والجلد المالبسالنسيج و  صناعات

 240,0 210,0 200,0 250,0 250,0 مختلفة صناعات

 175,0 4 225,0 3 421,5 3 366,7 2 638,6 2 غير المعملية الصناعات

 170,0 165,0 256,3 146,7 98,1 المناجم

 770,0 1 500,0 1 861,2 1 400,0 1 204,0 1 المحروقات

 240,0 1 885,0 774,0 418,0 673,8 الكهرباء

 450,0 345,0 200,0 102,0 202,6 الماء

 545,0 330,0 330,0 300,0 460,1 العامةواألشغال  البناء

 383,6 10 460,3 9 674,0 8 819,6 8 606,7 8 الخدمات

 100,0 95,0 90,0 80,0 69,0 إصالح وصيانة

 053,6 4 215,3 3 774,0 2 604,4 2 080,7 2 النقل

 890,0 850,0 810,0 541,9 664,0 المواصالت

 340,0 320,0 300,0 292,3 280,0 المطاعموالمقاهي و  النزل

 000,0 5 980,0 4 700,0 4 301,0 5 513,0 5 وخدمات أخرى  التجارة

 610,0 2 595,0 2 420,0 2 622,3 2 325,2 2 الجماعية التجهيزات

 395,1 21 939,0 18 752,5 17 822,8 16 435,1 16 الثابتتكوين رأس المال  جملة

 



 

viii 

 د( )م العمليات مع الخارج حساب:  VIIIعدد  جدول  

 2014 2015 2016 2017 2018 

 312,9 55 229,8 51 645,0 45 139,3 43 205,3 45 واردات الخيرات والخدمات 

 415,2 44 565,5 40 914,0 35 940,3 33 328,2 36 صادرات الخيرات والخدمات 

 897,7 10- 060,7 10- 731,0 9- 199,0 9- 877,1 8- حصيلة الخيرات والخدمات 

 638,2 3 335,0 3 167,3 3 271,1 3 446,2 3 الموارد 

 948,8 872,7 859,7 786,9 755,2 االستعماالت 

 689,4 2- 462,3 2- 307,6 2- 484,2 2- 691,0 2- المداخيل

 435,3 471,4 317,0 369,8 450,5 الموارد 

 321,7 5 874,9 4 420,1 4 501,7 4 649,7 4 االستعماالت 

 886,4 4 403,5 4 103,1 4 131,9 4 199,2 4 التحويالت

 386,4 59 036,1 55 129,3 49 780,2 46 102,0 49 الموارد 

 685,7 50 313,1 46 193,8 41 228,9 39 733,1 41 االستعماالت 

 700,8 8- 723,0 8- 935,5 7- 551,3 7- 368,9 7- العجز الجاري 

 675,0 282,0 203,5 440,7 509,9 تحويل رأس المال

 0,0 0,0 25,9 15,4 15,6 الموارد 

 675,0 282,0 229,4 456,1 525,5 االستعماالت 

 025,8 8- 441,0 8- 732,0 7- 110,6 7- 859,0 6- التمويل ىالحاجيات والقدرة عل

           العمليات مع الخارج

 378,7 4 541,0 5 886,1 726,6 1 307,7- الموارد

 128,7 4 291,0 5 167,0 3 283,0 2 114,2 2 تسديد أصل الدين 

 250,0 250,0 818,0 202,0 129,4 مساهمات 

 0,0 0,0 098,9 3- 758,4- 551,3 2- قروض قصيرة األمد وتعديالت 

 454,5 13 632,0 14 475,0 7 619,7 9 147,2 8 االستعماالت

 350,6 3 530,0 2 189,0 2 405,0 2 991,2 1 مساهماتاستثمار خارجي و  

 103,9 10 102,0 12 286,0 5 019,0 7 156,0 6 قروض  

 075,8 9 091,0 9 588,9 6 893,1 7 454,9 8 حصيلة العمليات المالية

 050,0 1 650,0 143,1 1- 782,5 595,9 1 الحصيلة العامة

  



 

ix 

 مؤشر التنمية البشرية:  IXجدول عدد  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 

 0.743 0.735 0.729 0.725 0.721 0.721 0.712 0.698 مؤشر التنمية البشرية

         : تقديرات*

 : مؤشرات ديمغرافية Xجدول عدد  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 11.579 11.439 11.304 11.154 11.007 10.895 10.784 10.674 عدد السكان )باألل (

 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.14 1.20 نسبة النمو الطبيعي 

 20.2 20.5 20.2 20 20.5 20.5 20.2 19.3 نسبة الوالدات )باألل (

 5.9 6 5.9 5.9 5.7 5.7 5.9 5.6 نسبة الوفيات )باألل (

 75.4 75.4 75.3 75.1 74.9 74.8 74.7 74.4 مؤمل الحياة عند الوالدة )بالسنة(

 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 مؤشر الخصوبة

         : تقديرات*
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 والتعليم العالي والتكوين المهني التربيةالت مؤشرات في مجا:  XIجدول عدد  

 نسب التمدرستطور المعطيات الخاصة ب

 سنة التحضيريةتطور المعطيات الخاصة بال
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 88.5 86.9 85.9 85.6 85.2 84.2 82.5 80.0 (%)نسبة االلتحاق بالسنة التحضيرية 

 تطور المعطيات الخاصة بالمرحلة االبتدائية
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 4581 4568 4597 4565 4544 4523 4523 4518 عدد المدارس

 1130 1101 1079 1066 1049 1030 1015 1003 عدد التالميذ )باألل (

 586 571 558 552 544 535 527 521 ذكور )باألل (

 544 530 521 514 505 495 488 482 إناث )باألل (

 48.724 47.470 47.010 47.543 47.423 46.534 46.320 45.471 عدد الفصول

 64.034 64.000 64.944 63.303 62.484 59.786 58.833 57.349 عدد المدرسين

 23.2 23.2 23 22.4 22.1 22.1 21.9 22.1 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 17.6 17.2 16.6 16.8 17.0 17.2 17.2 17.5 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

 247 241 236 234 231 228 224 222 معدل عدد التالميذ بالمؤسسة الواحدة

 والتعليم الثانوي  تطور المعطيات الخاصة بمرحلة اإلعدادي العام

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 99.3 99.2 99.1 99 99 99 99 98.3 (%) سنة 11-6 نسبة التمدرس

 99.2 99.1 99 98.9 99 98.9  98 (%)ذكور 

 99.4 99.3 99.2 99.1 99.1 99.2  98.6 (%)إناث 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 1428 1421 1409 1403 1392 1386 1377 1366 عدد المؤسسات

 872 884 893 877 887 909 922 936 )باألل (عدد التالميذ

 54.2 54.2 54 54 54 53.9 53.6 53.6 )%(نسبة الفتيات 

 34.429 34.862 34.969 34.929 35.390 35.709 35.691 36.005 عدد الفصول

 74.289 74.249 75.056 74.283 74.193 73.490 72.895 72.454 عدد المدرسين

 25.3 25.4 25.5 25.1 25.1 25.4 25.7 26.0 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 11.7 11.9 12 12.0 12.0 12.4 12.7 12.9 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

 611 621 634 625 638 656 670 686 الواحدةمعدل التالميذ بالمؤسسة 



 

xi 

 بالتكوين المهنيتطور المعطيات الخاصة 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

عدد المتكونين في الجهاز الوطني للتكوين المهني 
 82.5 73.5 72.1 71.0 69.2 69.7 74.4 82.7 المقيس )باألل (

 بالتعليم العاليتطور المعطيات الخاصة 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 249.2 250.9 263.8 292.2 305.7 315.5 339.6 346.8 عدد الطلبة في القطاع العمومي )باألل ( 

 65 65.4 64.5 63.5 63.1 62.2 61.5 61.2 (%)نسبة اإلناث )عمومي( 

 32 31.3 30.6 30.3 26.0 21.8 17.7 15.0 الخاص )باألل (عدد الطلبة في القطاع 

عدد المتحصلين على شهادات عليا )القطاع 
 العمومي( )باألل (

74.1 68.8 61.7 61.2 58.1 57.9 55.8 53.8 

  *68 68.3 66.5 67.1 67.3 66 65.5 (%)نسبة اإلناث )عمومي( 

عدد المتحصلين على شهادات عليا )القطاع الخاص( 
 )باألل (

3.14 3.25 4.04 5.78 7.0 7.8 8*  

          : تقديرات*

  



 

xii 

 مؤشرات في مجالي الصحة والتغطية االجتماعية: XIIجدول عدد  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 75.4 75.4 75.3 75.1 74.9 74.8 74.7 74.4 ) بالسنة (الحياة عند الوالدة مؤمل

 742 750 760 770 783 795 808 822 عدد السكان للطبيب الواحد

 15.2 15.3 15.2 15.3 16.3 15.7 16.7 16.4 ) حيةوالدة 1000 )لكلاألطفال نسبة وفيات 

 -- 98.5 98 98 97.8 97.5 97.2 96.8 (%)نسبة الوالدات المؤمنة صحيا 

 20520 20480 20400 20312 20172 20035 19391 19210 ة في القطاع العموميعدد األسرّ 

 2105 2100 2100 2121 2109 2104 2091 2091 عدد مراكز الصحة األساسية

         : تقديرات*

 مجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافةمؤشرات في :  XIIIجدول عدد 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 312 268 256 231 210 200 196 192 عدد المالعب المعشبة 

 233 214 205 192 180 174 170 161 عدد القاعات الرياضية 

 150 147 145 139 133 131 130 123.7 عدد المجازين في الرياضة المدنية )باألل ( 

 348 344 335 327 319 318 317 313 عدد دور الشباب 

 233 227 225 225 220 211 214 215 عدد دور الثقافة 

 424 420 403 399 390 386 384 382 عدد المكتبات العمومية 

         : تقديرات*
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 الدخل والنهوض االجتماعي مؤشرات في مجال :  XIVجدول عدد 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 ساعة(  40األجر األدنى المضمون لمختل  المهن )
 )بالدينار في الشهر(

246,306 259,479 259,479 274,559 289,639 289,639 305,586 

 ساعة( 40األجر األدنى المضمون لمختل  المهن )
 )بالمليم في الساعة(

1421 1497 1497 1584 1671 1671 -- 

 ساعة( 48األجر األدنى المضمون لمختل  المهن )
 )بالدينار في الشهر(

286,000 301,808 301,808 319,904 338,000 338,000 357,136 

 ساعة( 48المضمون لمختل  المهن ) األجر األدنى
 )بالمليم في الساعة(

1375 1451 1451 1538 1625 1625 -- 

 13,736 13,000 13,000 12,304 11,608 11,608 000, 9 األجر األدنى الفالحي المضمون )بالدينار في باليوم(

 20953.6 20953.6 20953.6 19992.6 19699.1 17025.4 13037.0 د( التحويالت االجتماعية )م

24. 20.1 (%)نسبة التحويالت والنفقات االجتماعية من الناتج  4 25.2 24.1 23.4 23.4 23.4 

 250 250 250 250 235 235 185 عدد المنتفعين ببرنامج العائالت المعوزة )باألل (

 250 250 250 250 235 235 193.4 عدد المنتفعين ببطاقات العالج المجاني)باألل (

 620 620 620 600 580 577.9 576.7 عدد المنتفعين بالتعريفات المنخفضة)باألل (

 147 147 147 147 147 130 114 عدد الجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالمعوقين

 237 237 237 237 237 237 237 عدد الفروع التابعة للجمعيات

 314 314 314 314 299 299 299 عدد مراكز التربية المختصة للمعوقين

 : التشغيل XVجدول عدد  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

 14.9 15.3 15.6 15.2 14.8 15.9 17.6 18.3 (%)سنة فما فوق(  15نسبة البطالة )

 12.3 12.4 12.4 12.4 11.4 13.3 14.6 15 ذكور

 21.7 22.6 23.5 22.2 22.2 23.0 25.6 27.4 إناث
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