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 تمهيـد

عرف المسار التنموي خالل السنتين األخيرتين بروز بوادر تحسن نسبي للدورة االقتصادية فيما تواصلت 
سمت وات .الضغوطات على مستوى التوازنات المالية كنتيجة للتراكمات والتطورات الظرفية غير المواتية

الفترة بتقدم تنفيذ اإلصالحات الهيكلية على المستوين االقتصادي واالجتماعي واعتماد جملة من اإلجراءات 
والتدابير لتحسين األداء االقتصادي والتدرج في تعافي المالية العمومية وميزان المدفوعات والحد من 

 ارتفاع األسعار.

لخصوص تواصل المنحى التصاعدي لنمّو الناتج با 2018ويبرز تطّور الوضع االقتصادي خالل سنة 
المحلي اإلجمالي بالعالقة مع تحسن أداء عديد القطاعات المنتجة ال سيما السياحة والفالحة والصناعات 
المعملية إضافة الى التطّور اإليجابي لمجهود التصدير واالستثمار بما في ذلك تدفق االستثمار الخارجي 

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. واالهتمام المسجل بمشاريع

كما تواصلت العناية ببرامج التنمية االجتماعية وتثمين الموارد البشرية ودفع حركية التنمية بالجهات 
الداخلية عالوة عن تدعيم مسار الالمركزية بنجاح االنتخابات البلدية بما يسهم في تعزيز شمولية المسار 

 التنموي. 

واعتبارا لطبيعة تحديات المرحلة والتطلع إلى تحقيق تحسنا ملموسا لمختلف مؤشرات التنمية فستتركز 
على توظيف كل اإلمكانات والميزات التفاضلية المتاحة وطنيا وجهويا لرفع  2019الجهود خالل سنة 

 هود التصدير. النمّو ودفع الحركة االقتصادية السيما حفز المبادرة الخاصة واالستثمار ودعم مج

ويستند التحسن المنشود على تفعيل السياسات االقتصادية والمالية واالستراتيجيات والبرامج القطاعية 
وتحسين أداء آليات اإلحاطة والمساندة وجودة الخدمات المسداة وكذلك تحسن مناخ االعمال بالعالقة مع 

فضال عن عدم اثقال كاهل المؤسسات التقليص في التراخيص واآلجال المستوجبة لعديد اإلجراءات 
 بأداءات جديدة والجهود المبذولة لتحسين التنافسية والتموقع ضمن الشبكات التجارة الدولية.

كما ستتظافر الجهود من أجل تسريع تنفيذ اإلصالحات الهيكلية المرسومة وفقا ألولويات تحسين التنافسية 
كلية سات العمومية بما يسهم في دعم استقرار التوازنات الوتطوير النسيج االقتصادي وكذلك فاعلية السيا

 واستدامتها وفتح افاق مستقبلية واعدة لالقتصاد الوطني.
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وسيتواصل الحرص على تدعيم سالمة المناخ االجتماعي من خالل توفير أفضل الظروف لخلق مواطن 
ضعيفة  عية واإلحاطة بالفئاتالشغل وتحسين تشغيلية الفئات الشابة وتعزيز نجاعة السياسات االجتما

الدخل فضال عن مواصلة تدعيم تنمية الموارد البشرية عبر إصالح منظومات التربية والتعليم العالي 
 الشبابية والثقافية.تكثيف األنشطة الصحية و  خدماتوالحرص على تحسين ال

نمية حثاث حركية التوسيتواصل كذلك تعزيز مسار الالمركزية ودعم مقّومات التنمية المستدامة واست
بالجهات الداخلية من خالل مزيد تحسين جاهزية البنية األساسية والتكنولوجية وتحسين ظروف العيش 

 مع رصد المساندة الالزمة للجماعات المحلية بغرض تحسين خدماتها.
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 البـاب األول

 2018سنة ل النتائج المنتظرة

الحة الفال سّيما باستعادة ديناميكية اإلنتاج في بعض القطاعات الحيوية  2018اتسمت الفترة األولى من سنة 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والمالبس وخاصة  لتصديرإلى اهة والسياحة والصناعات الموجّ 

)الفسفاط  ةيتراجع اإلنتاج في القطاعات االستخراجمقابل  تونسإلى ه مستفيدة من انتعاشة الطلب الخارجي الموجّ 
استعادة تدريجية للمجهود االستثماري تجلت من خالل تحسن األولى أيضا  شهدت الفترة. كما والمحروقات(

 ر، وتدّفق االستثمار الخارجي.االستثمانوايا لمؤشرات المتعلقة بنسبي ل

 وظ لقيمةالملحاالرتفاع في المقابل شهدت الفترة األولى من هذه السنة توسع عجز الميزان التجاري نتيجة 
خاصة منها الطاقة من ناحية وتراجع سعر صرف الدينار  لعديد الموادالواردات بسبب ارتفاع األسعار العالمية 

الفترة األولى أيضا  عرفتكما وتداعيات ذلك على العجز الجاري والموجودات من العملة.  من ناحية أخرى 
 .7%جاوزت تنتيجة ارتفاع المؤشر العام ألسعار االستهالك بنسبة بتواصل الضغوط المسلطة على التضخم 

 -تطورات متباينة لنسب النمو مع تزايد الضغوط التجارية  - المحيــط العالمي

بدفع من االقتصاد العالمي انتعاشة ب 2018اتسم الوضع االقتصادي العالمي خالل النصف األول من سنة 
 . المسجل بمنطقة األوروالنسبي رغم التباطؤ وذلك  األمريكياالقتصاد 

 إلى:بالخصوص وتشير المعطيات المتوفرة 

 خالل نفس  %2.1مقابل  %2.9ليبلغ  2018االقتصادي األمريكي خالل الثالثي الثاني من سنة  النمو تدعم
عالوة على األثر االيجابي لسياسة تخفيض الضرائب  نتيجة انتعاشة االستهالك الخاص 2017الفترة من سنة 

 على الشركات وتحسن سوق الشغل. 
  عالقة ب( %2.5مقابل  %2.1) 2018تباطؤ النمو االقتصادي بمنطقة األورو خالل الثالثي الثاني من سنة

 حدة االمريكيةتالحرب التجارية مع الواليات المخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي و  مع تزايد المخاوف بشأن
 %1.7فرنسا )و  (%3.1مقابل  %2.7كل من اسبانيا ) وشمل تراجع النموّ  الوضع السياسي بإيطاليا.وتداعيات 

يطاليا )%2.2مقابل  %1.9لمانيا )وأ (%2.3مقابل    (.%1.6مقابل  %1.2( وا 
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خالل  3.9%لتبلغ  األمريكيةالواليات المتحدة في  معدالت البطالة أما على مستوى سوق الشغل، فقد تراجعت
  .في منطقة األورو 8.2%واستقرت نسب البطالة في حدود فيما  نتيجة ديناميكية سوق الشغل 2018شهر جويلية 

 البطالة

 

يث حددة مستويات تفوق األسقف المحفي  نسب التضخمبقاء  تجدر اإلشارة إلىفوفيما يتعلق بتطور األسعار، 
 %2.9خالل شهر أوت مقابل  2.7%نسبة بتطور مؤشر األسعار عند االستهالك في الواليات المتحدة األمريكية 

مما استوجب  الهدف المرسوم من قبل االحتياطي الفدرالي األمريكيأي  %2 سقفمتجاوزا خالل شهر جويلية 
ر الفائدة البنك الفيدرالي األمريكي في سعرفع حيث  واصلة تعديل السياسة المالية الحتواء الضغوط التضخميةم

خالل شهر  %2.1مقابل في منطقة األورو  2%التضخم وبلغت نسبة نقطة خالل شهر جوان.  25 المديري بـ
فقد تطورت  . أما بالنسبة لالقتصاد الصينيسياسة مالية تيسيرية بالمنطقةمن تواصل اعتماد بالرغم وذلك  جويلية

 في جويلية.  %2.1خالل شهر اوت مقابل  2.3%نسبة التضخم إلى مستوى 

دوالر  72.44للشهر الثالث على التوالي حيث بلغ معدل سعر البرنت  أسعار المحروقاتتواصل انخفاض هذا و 
ارتفاع اإلنتاج وضعف مع  خالل شهر جويلية بعالقةللبرميل دوالر  74.25للبرميل خالل شهر اوت مقابل 

رات الجيوستراتيجية والجيوسياسية سيكون لها تأثير واضح على نسق تطور علما وأن التطو مستوى الطلب. 
 أسعار المحروقات خالل الفترة القادمة.

 2018خالل شهر اوت  1.1549 سعر صرف االورو مقابل الدوالرفقد بلغ أسواق الصرف  أما على مستوى 
مستوى النمو  ئبالعالقة مع تباط السنةمنذ بداية  %5.3خالل شهر جويلية ليتراجع بنسبة  1.1686مقابل معدل 

 زمة المالية التركية.األ بشأنبالمنطقة وتزايد المخاوف 
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 تطور سعر صرف األورو مقابل الدوالر

 

 استعادة لديناميكية اإلنتاج ... رغم تراجع اإلنتاج في القطاعات االستخراجية

بحساب االنزالق السنوي وبنسبة  2.8%بنسبة  2018تطور الناتج المحلي اإلجمالي خالل الثالثي الثاني من سنة 
وعلى خالل نفس الفترة من السنة المنقضية.  %0.1و 1.7%على التوالي  بحساب التغيرات الثالثية مقابل 0.6%

االنتعاشة بارتفاع هذه . وتفّسر خالل السداسي األول من السنة الجارية %2.6هذا األساس، بلغت نسبة النمو 
خاصة قة المسو  اإليجابي في قطاع الخدمات قطاع الفالحة والصيد البحري وتواصل النموّ في  القيمة المضافة

 المعملية.  الصناعاتالنسق اإليجابي المسجل على مستوى ضافة الى السياحة والنقل باإل

 تطور الناتج المحلي الثالثي

 السداسي األول 2018 2017 
 2ث 1ث 2ث 1ث (%))بحساب االنزالق السنوي(  2018

 10.4 9.0 11.9 3.1 3.1 الفالحة والصيد البحري 

 1.6 0.8 2.4 0.2 1.0- الصناعات المعملية

 2.0- 1.3 5.3- 5.3- 0.2 الصناعات غير المعملية

 3.4 3.6 3.3 4.3 3.5 الخدمات المسوقة

 2.6 2.8 2.5 1.7 1.9 الناتج المحلي اإلجمالي

 المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

من خالل تطور المؤشرات الظرفية المتوفرة خالل الثالثي الثالث من السنة الجارية حيث ه االنتعاشة تأّكد هذتو 
 تّم تسجيل: 

 خالل  %39.5الجملية بنسبة عدد الليالي المقضاة تطورت  تحسن ملحوظ لمؤشرات القطاع السياحي حيث
وتجدر اإلشارة إلى أهمية  .%47.1بنسبة  السياحيةارتفعت العائدات التسعة أشهر األولى من السنة الجارية و 

  األوروبيين على وجه الخصوص. ناستعادة األسواق التقليدية والذي انعكس من خالل تطور الوافدي
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 107 1حيث بلغ إنتاج النفط الخام  2018ى جويلية إلى موفّ  0.4% نتاج المحروقات بنسبةارتفاع طفيف إل 
 ة. ألف طن مسجلة خالل نفس الفترة من السنة الماضي 102 1 ألف طن مقابل

وعلى هذا األساس، ينتظر أن يتطور الناتج المحلي اإلجمالي خالل الثالثي الثالث في حدود التطور المسجل 
خالل الثالثي الثاني مّما سيمّكن من بلوغ األهداف المرسومة لكامل السنة خاصة مع تأّكد النمو المطرد 

  .وتداعياته اإليجابية على حركة النقل الجوي  للقطاع السياحي

 االستثماري  للمجهوداستعادة تدريجية 

استكمال إرساء المنظومة الجديدة لالستثمار فضال عن اإلعالن عن شهدت الفترة األولى من السنة الجارية 
لخاص القطاعين ا راكة بينالمزمع تنفيذها في إطار عقود ش مهيكلةالمشاريع عدد من البرنامج هام لمكونات 

تنظيم  2018 سبتمبر 18. ولقد تّم في والعمومي ستشمل في مرحلة أولى قطاعي الطاقات المتجددة والتطهير
حيث  الخاصو ومي شراكة بين القطاعين العمرفيع المستوى لتقديم مشاريع سيتم إنجازها في إطار عقود  منتدى

قطاعات ذات أولوية  ةربعأتوزع على تمليار دينار  13مشروعا مهيكال بقيمة  33تّم اإلعالن عن قائمة تضم 
قطاب الجامعية النقل والخدمات اللوجيستية والبنية التحتية والتنمية الحضرية واألو  ةوهي الطاقة والمياه والبيئ

 طة الخاضعةسلبية لألنشالائمة من جهة واالستئناس بالق والتكنولوجية. كما سيمّكن اعتماد مبدأ حرية االستثمار
من مزيد توضيح الرؤى وخلق ديناميكية جديدة في بعث المشاريع الخاصة من جهة أخرى لتراخيص إدارية 
 .الوطنية واألجنبية

خالل  للمجهود االستثماري تجلت بالخصوص منشة نسبية أيضا بتسجيل انتعاالمنقضية  الفترةولقد تميزت 
 التطور االيجابي لعدد من المؤشرات وخاصة:

  خالل نفس  11.7%من السنة الجارية مقابل سبتمبر ى إلى موفّ  15.8%ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة
وارتفعت واردات مواد  16.5%رت واردات مواد النسيج والمالبس بنسبة حيث تطوّ  2017الفترة من سنة 

ما خالل نفس الفتنرة من السنة الماضية وهو  15.6% مقابل 18%الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 
 ينبؤ بتطور إيجابي لنسق االستثمار خالل الفترة القليلة القادمة.

 خالل نفس 10.7% مقابل 2018ى شهر جويلية سنة إلى موفّ  11.3% تطور المساعدات لالقتصاد بنسبة
 الفترة من السنة الماضية.

 ليبلغ  2018خالل السبعة أشهر األولى من سنة  19.5%سبة تطور حجم االستثمارات الخارجية المباشرة بن
د خالل نفس الفترة من السنة الماضية نتيجة ارتفاع استثمارات قطاع الصناعة  م 061.2 1د مقابل  م 268 1
 وهو ما يعكس التحسن النسبي لجاذبية االقتصاد التونسي لالستثمارت الخارجية. 15%بنسبة 

  3.9%بنسبة  2018ة أشهر األولى من سنالثمانية نوايا االستثمار في القطاع الصناعي خالل ارتفاع 

( 16.2%) نوايا االستثمار في قطاع صناعة مواد البناء تعرتفا ولقدد(. هذا  م 2420 د مقابل م 2515)
وت أى شهر في حين تراجعت نوايا االستثمار في قطاع الخدمات إلى موفّ  (39.2%)والصناعات الكيميائية 
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وتجدر اإلشارة  .2017د مسجلة خالل نفس الفترة من  م 1468د مقابل  م 991لتبلغ  32.4%بنسبة  2018
 م د. 5بالنسبة للمشاريع التي يفوق حجمها إلى االرتفاع الهام لنوايا بالنسبة لالستثمارات 

النتائج إيجابية مقارنة بالمستويات المسجلة خالل السنوات الفارطة إاّل أن خصوصية هذه  ولئن تعتبر هذه
المرحلة تستوجب التسريع في انجاز عدد من المشاريع بما يضمن االرتقاء بالمجهود االستثماري الى مستويات 

  أرفع وتدعيم مساهمته في النمو.

رات مقابل تواصل ضغوط األسعار بالنسبة الميزان التجاري بوادر إيجابية النتعاشة الصاد
 للواردات 

لواردات ازيادة باألسعار الجارية و  %19.8بنسبة  صادراتالبتطور  2018األولى من سنة  التسعةاتسمت األشهر 
سبتمبر وهو مستوى قياسي شهر ى إلى موفّ مليار دينار  14.18 عجز الميزان التجاري وبذلك بلغ  %21.0بنسبة 

 المرسومة. فاق التقديرات

مليار دينار( بتوسع  2.7)مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة  وتفسر الزيادة المسجلة في العجز التجاري 
( وأيضا باالرتفاع من مجموع العجز التجاري  %73.3يعادل  مليار دينار أي ما 1.98) العجز الطاقيمستوى 

 وكذلك للمواد األولية ونصف المصنعة.الهام لألسعار العالمية الذي شمل خاصة مواد الطاقة 

ياسي )مستوى ق لصادرات قطاع الصناعات الغذائيةهامة التعاشة باالن ويرتبط تطّور الصادرات بالخصوص
( وهو ما ساهم في 2017بالنسبة لنفس الفترة من سنة  د م 605.3مقابل  د م 1691.8 لصادرات زيت الزيتون 

إضافة  مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية د م 813.5ل العجز بما يعادالميزان الغذائي حيث تقلص تحّسن 
( وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية %19.5صادرات قطاع النسيج والمالبس والجلد ) الى تواصل ديناميكية

لصناعات صادرات ا سّجلتكما  .على المستوى العالمين الطلب الخارجي وارتفاع األسعار ( بفضل تحسّ 14.7%)
 نتيجة االرتفاع الهام لصادرات المواد البالستيكية واالسمنت.  %25.7 زيادة هامة بـالمعملية األخرى 

لمبيعات ثاني فسفاط  نتيجة االنخفاض الهام %7.8 انخفضت مبيعات قطاع الفسفاط ومشتقاته بـ، في المقابلو 
ادرات وسجلت ص .سعار على المستوى العالمياأل" مع اإلشارة أنه لم تتم االستفادة من ارتفاع DAPاالمونيوم "

 .%0.8 ـقطاع الطاقة تباطؤا ب

ي الزيادة الملحوظة لألسعار على مستوى العالمب بالخصوصكلفة الواردات ويفّسر االرتفاع الهام المسجل في 
تسارعت مشتريات المواد . وبصفة أدق، جل القطاعات ارتفاع شملأدى إلى قد  وتدهور سعر صرف الدينار

بالعالقة مع تواصل ديناميكية  %15.8بنسبة ارتفعت واردات مواد التجهيز و  %21.2بنسبة األولية ونصف المصنعة 
 قطاعات الصناعات المعملية.
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نتيجة األثر المزدوج الرتفاع الكميات الموردة  %19.4 كما تم تسجيل زيادة هامة لواردات المواد الغذائية بـ
 .ارتفاع األسعار على المستوى العالمي( و %115.7 بـ واللحوم %10.14بـ  الحبوب)

نتيجة ارتفاع كل من واردات المواد المكررة والغاز  %46.6 بـ مواد الطاقة االرتفاع الهام لوارداتبالتوازي مع هذا 
 .%55.7و % 61.87 الطبيعي على التوالي بـ

 التطور الشهري للمبادالت التجارية

 

 

عن تطور هام للعائدات السياحية بنسبة  2018من سنة  أشهر األولى التسعةخالل  أسفر ميزان الخدماتو 
ين تحويالت التونسي سجلت. و خالل نفس الفترة من السنة المنقضيةم د  2144.7مقابل م د  3155.9يبلغ ل 47.1%

 م د. 3138لتبلغ  2017المستوى المسجل خالل نفس الفترة من سنة مع  مقارنة %18.5ارتفاعا بنسبة في الخارج 

مقابل  2018 خالل كامل سنة %16.6وعلى هذا األساس، ينتظر أن تتطور صادرات السلع والخدمات بنسبة 
 .للوادرات %14.2تطور بنحو 

 

االحتياطي من العملة وضرورة تغطية النفقات ميزان الدفوعات ...احتداد الضغوط بين تراجع 
 الجارية

أي ما  د م 675 7حوالي  2018من سنة  خالل الثمانية أشهر األولىبلغ عجز ميزان المدفوعات الخارجية، 
خالل نفس الفترة من السنة المنقضية، وتعزى هذه م د  767 6 من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل %7.2يمثل 
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ة المسجل ةالعادي اتمقارنة بالمستوى والتراجع الهام لفائض الخدماتالنتيجة الى توسع العجز التجاري من جهة 
 في تخفيف الضغوط على مستوى العجز الجاري من جهة أخرى. التعديليالذي يعكس الدور و  سابقا

 10يوم توريد بتاريخ  76أي م د  12139 ونتيجة لهذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة األجنبية
 يوم في نفس الفترة من السنة المنقضية. 95أي  د م 12618مقابل  2018أكتوبر 

 تواصل تسارع نسق ارتفاع األسعار واشتداد الضغوط التضخمية

 %0.5بحساب االنزالق السنوي وبنسبة  سبتمبرخالل شهر  7.4%ارتفع مؤشر أسعار االستهالك العائلي بنسبة 

 لى:إويعزى ذلك باألساس . بحساب التغيرات الثالثية

  نتيجة  خالل نفس الفترة من السنة الماضية %6.8مقابل  %13.3بنسبة  النقلأسعار المواد تواصل ارتفاع
وأسعار مواد استعمال السيارات وقطع الغيار والمحروقات بنسبة  %16.1ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 

 .%8.7وأسعار خدمات النقل بنسبة  13.6%
 ( 4.1مقابل  %6.1تسارع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية% ،) 
  5.0بحساب االنزالق السنوي مقابل نسبة  سبتمبر خالل شهر %8.1تطور أسعار المواد الحرة بنسبة% 

 بالنسبة للمواد المؤطرة.

 

الطاقة الهيكلي لألسعار )نسبة التضخم دون اعتبار  يعكس التطوركما بلغت نسبة التضخم الضمني والذي 
 2018أشهر األولى من سنة  التسعةخالل  %7.3ال تتأثر بإجراءات السياسة النقدية( مستوى التي  المواد الغذائيةو 

 لسلطات النقدية.الذي يتطلب متابعة دقيقة من او  2017خالل نفس الفترة من سنة  %5.4مقابل نسبة 

 خالل الفترة األخيرة في:ارتفاع نسب التضخم فتتمثل أهم أسباب  مستوى االقتصاد الكليأّما على 
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 .ارتفاع أسعار أهم المواد األساسية والطاقة في األسواق العالمية 
  العرض والطلب بعالقة مع تراجع النمو واإلنتاج مقابل ارتفاع الطلب الداخلي نتيجة الرتفاع  بينالفجوة

 األجور. 
 تطور أسعار مدخالت اإلنتاج بالعالقة معكلفة عوامل اإلنتاج  تطوراألسعار عند اإلنتاج نتيجة  ارتفاع 

الموردة. هذا بالتوازي مع بروز دوامة تضخمية على خلفية استباق الضغوط التضخمية من طرف األعوان 
الترفيع في نسب األداء السيما  2018لسنة  قانون الماليةل ت االستثنائيةجراءااإلاالقتصاديين بعالقة مع 

 على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية.
 نسبة التضخم المستوردة نتيجة تدهور سعر الصرف أهمية . 
 وجات.عض المنتباالضطرابات على مستوى مسالك التوزيع والمضاربة واالحتكار على مستوى  تواصل 

ائدة المديرية في بالترفيع في نسبة الفالتونسي  البنك المركزي  بادرلنسب التضخم المرتفعة  وأمام هذه المستويات
 نقطة 100 بـوخالل شهر جوان  %5.75نقطة مائوية لتبلغ  75 خالل شهر مارس بـ) 2018خالل سنة  مناسبتين
سنة السداسي الثاني ل جراء األثر الواضح على تطور نسب التضخم خاللإلوسيكون لهذا ا. (6.75%غ مائوية لتبل

2019. 

 . 2018خالل كامل سنة  7.8% نسبة التضخمتبلغ ينتظر أن اعتبارا للتطورات المسجلة و 

 آفاق تطور النشاط خالل الفترة القادمة

وآفاق تطور النشاط االقتصادي خالل الفترة المتبقية من السنة ل الفترة األولى اعتبارا للتطورات المسجلة خال
 السنة: ينتظر بالنسبة لكاملفإّنه الحالية 

  2017سنة  1.9%باألسعار القارة مقابل 2.6%ـبنسبة تحقيق نسب نمو للناتج المحّلي اإلجمالي.  
  18.4%باألسعار الجارية وأن تبلغ نسبة االستثمار  8.3%تطور االستثمار الجملي خالل كامل السنة بنسبة 

 من الناتج المحلي اإلجمالي.
  ونمو لواردات  2017سنة  %17.3باألسعار الجارية مقابل  %16.6 بنسبةوالخدمات  السلعتطّور صادرات

 .2017سنة  %18.9 مقابل % 14.2 السلع والخدمات بنسبة

  2017سنة  10.2%مقابل  من الناتج المحلي اإلجمالي 9.9%نسبة ليبلغ تطور العجز الجاري. 
 2017سنة  5.3%مقابل  2018سنة  7.8% ارتفاع مؤشر األسعار عند االستهالك بمعدل. 

 االستنتاجات والتحديات المطروحة 

 أبرز تحليل الواقع االقتصادي الذي تعيشه البالد توفر جملة من العوامل اإليجابية التي يجب تدعيمها وهي: 
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  وتواصل المنحى التصاعدي للنمّو من سنة ألخرى تسجيل انتعاشة على مستوى األداء االقتصادي. 
  ّومصادره باعتبار التحكم النسبي في مساهمة الخدمات غير المسوقة. التحسن النوعي للنمو 
  إضافة  ات الصناعات الميكانيكية والنسيجتدعيم ديناميكية األنشطة التصديرية ال سيما التطور الهام لصادر

 الى الصادرات القياسية لزيت الزيتون والتمور.
 .تطور االستثمارات الخارجية المباشرة  

 مقابل برزت عديد من الهشاشات الواجب معالجتها والمتمثلة في:إاّل أّنه في ال

  تراجع انتاج الصناعات تواصل تواصل الصعوبات الظرفية وعدد من اإلشكاليات القطاعية وخاصة
 االستخراجية وتحويلها وخاصة المحروقات والفسفاط )وبالتالي تراجع صادرات الصناعات الكيميائية(.

  توسع العجز الطاقي وارتفاع واردات المواد االستهالكية.  القة معبعارتفاع العجز التجاري 
  سعر صرف الدينار.تدهور ارتفاع العجز الجاري وتراجع المدخرات من العملة و 
 .ارتفاع مستوى التضخم 
 ت مناخ االعمال والترقيم السيادي.تراجع تصنيفا 

تماد معالجتها ورفعها في الفترة القادمة واعوتطرح هذه الهشاشات جملة من التحديات التي تستدعي العمل على 
إلصالحات عديد االمسجل على مستوى تنفيذ  تباطؤال منهجية متجددة في إدارة وقيادة الشأن االقتصادي. كما أن

أّثر على تطور عدد من القطاعات وعلى النشاط االقتصادي عموما وهو ما يستدعي التسريع في تنفيذ  الهيكلية
 .تخاذ كّل التدابير لتوضيح الرؤى أمام الفاعلين االقتصاديينهذه اإلصالحات وا

جل تدعيم انتعاشة القطاعات أتواصل المساعي من تبرز أهمية  2018سنة المنتظرة لانطالقا من النتائج وعليه و 
 معالجةلفضال عن تكثيف الجهود  داءا متميزا على غرار قطاعي الفالحة والسياحةأوالتي شهدت والدافعة  الواعدة

اإلشكاليات على مستوى القطاعات المنتجة األخرى والتي شهدت تذبذبا في األداء خاصة منها الصناعات 
 المعملية وبعض الخدمات المسوقة.

عكس هشاشة االنتعاشة االقتصادية ضعف القدرة على امتصاص الصدمات سواء الداخلية أو الخارجية تكما 
 عات المنتجة. باعتبار دّقة الوضع في عدد من القطا

ومن هذا المنطلق، وجب تركيز الجهود على التخفيف من الضغوط المسلطة على التوازنات المالية باعتبار 
مع التطورات والعوامل غير صعوبة الوضع الحالي وخاصة حجم وعمق التراكمات واالخالالت التي تزامنت 

 ات. جع سعر صرف الدينار والزيادة المعتبرة للواردالمالئمة وخاصة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية وترا

ن الضروري م ولتكريس التحكم التدريجي في التوازنات المالية كشرط أساسي لضمان االستقرار االقتصادي بات
حية اإلجراءات التصحيوالمالية سواء من خالل اعتماد  القطاعيةجذرية وحينية لمعالجة اإلشكاليات إيجاد حلول 
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رة الشرائية متفاوتة على القد الجاري لما لها من تأثيرات التحكم في العجز أولتعديل المالية العمومية الضرورية 
 . والتوازنات الجملية عموما وأداء مؤسسات اإلنتاج

ن عدم وضوح الرؤية أمام المتعاملين االقتصاديين نتيجة التأّخر في تنفيذ عدد إما على مستوى مناخ االعمال فأ
 في ضوء عدم التوافق حولحات الهيكلية المرسومة للفترة وذات الصلة المباشرة بمناخ االعمال من اإلصال

 . مضمون وروزنامة اإلصالحات الجوهرية

اعتبارا ألثرها على القدرة الشرائية للمواطن وأداء المؤسسات  احتواء الضغوط التضخميةيعّد من الضروري كما 
السياسات المالية والنقدية والعمل على تحسين العرض والتزويد بالسوق  المنتجة وهو ما يستوجب احكام تناسق

 الداخلية.
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 الثاني اب ـالب

 2019لسنة  النموّ منـوال 

ومفصلية في المسار التنموي باعتبارها تؤسس إلى مرحلة جديدة من النمو تستند  سنة محورية 2019تعتبر سنة 
إلى مصادر أكثر توازن واستدامة وتكّرس في ذات الوقت التحكم التدريجي في التوازنات الكبرى لالقتصاد 

 الوطني.

ة نتعاشة االقتصاديوعلى هذا األساس، سترتكز الجهود خالل السنة القادمة على اعتماد منوال نمو يدّعم اال
ويأخذ في االعتبار األثر اإليجابي لمجمل اإلصالحات الهيكلية التي تّم اعتمادها  2017المسّجلة منذ أواخر سنة 

ؤى وتأمين استقرار توضيح الر خالل الفترات السابقة. وتبقى المبادرات والبرامج االقتصادية على أهميتها مرتبطة ب
نتخابات م االعبر تنظي االنتقال الديمقراطي ومزيد ترسيخ مقومات الديمقراطيةاستكمال وخاصة  المشهد السياسي

 القادمة. الرئاسية والتشريعية

واعتبارا لدقة المرحلة القادمة، فإّن كسب رهان االنتقال االقتصادي يبقى رهين توخي قيادة اقتصادية محكمة 
ضمون السياسات تطوير مألولويات الفترة من جهة و  تكّرس التناسق بين مختلف السياسات والبرامج العمومية وفقا

القطاعية عبر وضع خطة لمزيد االرتقاء في سالسل القيمة ودعم الخدمات المسوقة ذات القيمة المضافة العالية 
 .من جهة أخرى  والطاقة التصديرية المرتفعة

 ومن هذا المنطلق، تتمّثل أهم محاور العمل خالل السنة القادمة في:

 تأكيد االنتعاشة المسّجلة على مستوى عدد من القطاعات الحيوية خاصة من خالل ن نسق النمو الرفع م
وبات االستخراجية وهو ما يتطلب تجاوز الصعفي القطاعات نسبي للنشاط السترجاع بالتوازي مع اال الدافعة
عادة نسق النشاط اعتماد خّطة عمل واضحة المعالم الستب وذلك اإلشكاليات القطاعيةومعالجة  الظرفية

 العادي في الحوض المنجمي بصفة منتظمة.

  لضمان استعادة ثقة المستثمرين واستحثاث المبادرة الخاصة وتسريع تنفيذ المشاريع في إطار  تعزيز الجهود
عزيز وتجديد لت اهام اللنمو المستدام ورافد اأساسي االشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي باعتبارها محرك

حداث مواطن شغل. طاقات  اإلنتاج وا 

 .تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل وخلق مزيد من مواطن الشغل 
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  التحكم اعتبارا لدوره المحوري في دفع النمو و  سياسات نشيطة لدعم التصديرواعتماد  دعم المجهود التصديري
 اته.اط ومشتق. ويتمثل الرهان في االسترجاع الكامل للطاقات التصديرية للفسففي العجز الجاري 

  ضرورة التحكم التدريجي في التوازنات الكبرى وخاّصة التقليص من العجزين التوأم أي عجز الميزانية والعجز
شأنه أن  منوهو ما التحكم في التضخم باعتماد سياسات مالية ونقدية متناسقة ة عالوة على حتميّ  الجاري 

تعادة ثقة األعوان اإلقتصادين في آفاق تطور من التوقعات والسلوكيات التضخمية واس يسهم في الحدّ 
 . الوطني االقتصاد

 تدعيم و  تسريع نسق اإلصالحات الهيكلية بهدف تعزيز مساهمة اإلنتاجية الجملية لعوامل اإلنتاج في النمو
 مقومات تنافسية االقتصاد الوطني.

مع تزايد المخاطر على اآلفاق  تباين نسب النموّ  –التطورات االقتصادية العالمية 
  -االقتصادية 

خالل رة المنتظ استقرارا للنمو االقتصادي العالمي بعد تأكيد االنتعاشة االقتصادية 2019تشهد سنة ينتظر أن 
 دعم مستوى النموموازاة مع تتسارع نسق النمو بالدول الصاعدة والنامية وهو ما يتجلى من خالل  2018سنة 

حسب تقرير اآلفاق  2019سنة  3.7%العالمي  النمومعّدل يبلغ . وينتظر أن دان المتقدمةاالقتصادي بالبل
وهو نفس المستوى المنتظر لسنة  2018 اكتوبراالقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي الصادر في شهر 

2018 . 

د تطبع لتطورات التي قوتشير المعطيات المتوفرة بخصوص آفاق تطور االقتصاد العالمي إلى بروز عدد من ا
 :األداء االقتصادي العالمي خالل الفترة القادمة من أبرزها

 ريين على مريكية وشركائها التجااحتداد التوترات التجارية بسبب الحرب التجارية بين الواليات المتحدة األ
فاق االقتصادية آلعلى اسلبا . ومن شأن هذه التطورات أن تنعكس خلفية إجراءات الترفيع في المعاليم الديوانية

 .الدولية على المدى المتوسط خاصة على مستوى االستثمار والتجارة

  ّعلى مستوى عدد من االقتصاديات وتداعيات ذلك على نجاعة  الهامةالهيكلية  اإلصالحات في تنفيذر التأخ
 .عموما نشاط االقتصاديوال االقتصاديةات سياسال

 منطقة الشرق األوسط وافريقيا جنوب الصحراء فضال عن تفاقم ظاهرة في  تواصل االضطرابات الجيوسياسية
 هجرة الالجئين والهجرة غير الشرعية التي يمكن ان تؤثر على التوقعات االقتصادية.

  :2019وتفترض التوقعات االقتصادية العالمية لسنة 

  هذا ومن المنتظر 2018سنة  2.0%مقابل  2019سنة  1.9%في منطقة األورو بحوالي  النموّ تطور نسبة .
( وألمانيا 2.7%مقابل  2.2%أن تشهد المنطقة تطورات متباينة للنمو االقتصادي بين البلدان وخاّصة اسبانيا )

 (. 1.6%مقابل  1.6%وفرنسا ) (1.9%مقابل  %1.9)
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  ماد تالعوامل االيجابية لعل أهمها تواصل اعمن توفر عدد ويستند النمو المنتظر في منطقة األورو إلى
جة تزامن عدم وضوح الرؤيا السياسية نتي نّ أ سياسة مالية شبه توسعية وانخفاض سعر صرف األورو. إالّ 

االنتخابات في عدد من الدول األوروبية من ناحية ومدى تطور الصراع التجاري مع الواليات المتحدة وكذلك 
اط أخرى قد يؤثر سلبا على نسق النش طبيعة العالقة المستقبلية بين أوروبا والمملكة المتحدة من ناحية

 االقتصادي بمنطقة االورو. 

 سنة  2.9%مقابل  2.5% ليبلغ 2019خالل سنة  في الواليات المتحدة األمريكيةاالقتصادي  النمو تباطؤ
مريكية التحفيزي للسياسة المالية األتقلص األثر بسبب اإلجراءات التجارية الحمائية المتخذة مؤخرا و  2018

 نظرا لتكلفته المرتفعة والتي قد تغذي عجز الميزانية ونسبة المديونية 2019الجديدة تدريجيا بداية من سنة 
 إمكانية بروز بعض الضغوط التضخمية كنتيجة لتطور الطلب الداخلي بنسق قد يعمق الفجوة بين النموّ مع 

 الكامن. والنموّ  الفعلي
  وتراجع دعم السياسة نتيجة ضعف الطلب الداخلي  2019خالل سنة تباطؤ النشاط االقتصادي الياباني

وتجدر االشارة إلى أن االقتصاد  .2018سنة  1.1%مقابل  0.9%و حيث ينتظر أن تبلغ نسبة النمالمالية 
الطلب  قوةو بالمستويات المنخفضة لمعدالت الفائدة وارتفاع استثمارات القطاع الخاص  يظّل مدعوما الياباني
 للمنتجات اليابانية. الخارجي

  عدد من انتعاشة نتيجة  2019سنة  4.7%تطور النشاط االقتصادي في البلدان الصاعدة والنامية بنسبة
مقابل  6.2%الصين )مقابل تباطؤ النمو في ( 7.3%مقابل  7.4%بدفع من الهند ) سيويةاقتصاديات الدول اآل

إلى بروز عدد من المخاطر السلبية المرتبطة . وتجدر اإلشارة ( وأيضا بلدان اوروبا الصاعدة%6.6
مكانية و  الصعوبات التي ستواجهها هذه البلدان على خلفية ارتفاع أسعار النفطب  وترات التجاريةالتاحتداد ا 
 ارتفاع سعر صرف الدوالر وتواصل االضطرابات الجيوسياسية.و 

  2018سنة  2.4%مقابل  2019سنة  2.7%ارتفاع نسبة النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بنسبة 
ردة للنفط ن البلدان المو أ الّ . إالدول المصدرة للنفط نتيجة االستفادة من ارتفاع أسعار المحروقاتفي  خاصة

اشرة وغير عالوة على تواصل التأثيرات المب ال تزال تواجه عديد الصعوبات المتعلقة بتعديل التوازنات المالية
  .الضطرابات الجيوسياسية في عدد من دول المنطقةاالمباشرة المرتبطة ب
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 النمو العالمي

(%) 2016 2017 2018* 9201* 

 3.7 3.7 3.7 3.2 العالم

 2.5 2.9 2.2 1.5 الواليات المتحدة االمريكية

 1.9 2.0 2.4 1.8 منطقة االورو

 1.9 1.9 2.5 1.9 ألمانيا

 1.6 1.6 2.3 1.1 فرنسا

 1.0 1.2 1.5 0.9 ايطاليا

 4.7 4.7 4.7 4.4 البلدان الصاعدة والنامية

 6.2 6.6 6.9 6.7 الصين

 7.4 7.3 6.7 7.1 الهند

 2018أكتوبر  -المصدر: صندوق النقد الدولي

رب التجارية حستشهد السنة القادمة تطور التجارة الخارجية بنسق يأخذ في االعتبار التداعيات المحتملة للكما 
ى مستوى تدفق سلبا عل تأثروالتي قد وبلدان االتحاد األوروبي الصين كّل من مع مريكية بين الواليات المتحدة األ
 .2018سنة  4.2%مقابل  4.0%بنسبة يتوّقع ارتفاع حجم المبادالت من السلع والخدمات السلع والخدمات حيث 

أي في  2018سنة ل لمنتظرفي نفس المستوى ا 2019أن يستقر معّدل البطالة على الصعيد العالمي سنة  ينتظرو 
 1.3ذلك بالرغم من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الذي بلغ حوالي حسب منظمة العمل الدولية و  5.5%حدود 

جة نتيفي البلدان المتقّدمة  نسب البطالةأن يتواصل تراجع  2019مليون عاطل. هذا ومن المتوقع خالل سنة 
ل هذه النتائج اإليجابية فإّن وضع سوق الشغل ال يزال يتسم بالنقص . وعلى الرغم من مجماالنتعاشة االقتصادية

 .مستويات مرتفعة بعدة مناطق في العالم حسب منظمة العمل الدوليةوبقاء عدد العاطلين في العمل الالئق في 

ة تشهد مؤشرات األسعار العالمية للمواد األساسيفمن المنتظر أن ا بخصوص األسعار العالمية للمواد األساسية مّ أ
 .2019تطورات متباينة خالل سنة عموما 

 )بالدوالر( األسعار العالميةتطور 

 

350

400

450

500

90

140

190

240

290

201420152016201720182019

القمح الصلب الفسفاط الخام DAPالفسفاط 



 

17 

تشهد أسواق النفط تطورات متفاوتة على مستوى معدالت األسعار بعالقة مع اشتداد الضغوط ينتظر أن كما 
لنفط خالل سنة للطلب العالمي ل اطفيف االعالمية للطاقة تطور  تتوقع المنظمةالمتعلقة بالتطورات الجيوسياسية. و 

 يفقائمة خاصة ن تصاعد التوترات التجارية وارتفاع األسعار أبش المخاوفوتبقى . 2018مقارنة بسنة  2019
 سقف االنتاج. صورة ضبط 

 وسعر صرف األورو/دوالر تطور سعر النفط )دوالر للبرميل(

 

 فتشير المعطيات إلى:االستهالك وبخصوص تطور أسعار 

 خالل  %2خالل السنة القادمة مقابل  1.9% حدود الىنسب التضخم في البلدان المصنعة ل تطور طفيف
 بالعالقة مع ارتفاع أسعار المواد األساسية.  2018سنة 

 في ظل  5.2%لتبلغ  2019بالدول الصاعدة والنامية سنة  علىنسب التضخم في مستويات أ  تواصل تسجيل
 استبدال السياسات المالية المتبعة في العديد من الدول بأخرى أقل مرونة.

 تداعيات المحيط الدولي على االقتصاد الوطني 

تبرز أهمية متابعة آفاق تطور االقتصاد العالمي بعالقة مع تباين التداعيات المباشرة وغير المباشرة على أداء 
قتصادي العالمي عددا من الفرص التي من شأنها أن تسهم إيجابا في االقتصاد الوطني حيث يوفر الوضع اال

تونس فضال عن استقطاب مزيد من إلى تطّور النشاط االقتصادي على غرار نمّو الطلب الخارجي الموجه 
ز ر االستثمارات الخارجية وتعبئة موارد مالية هامة بعنوان تحويل التونسيين بالخارج. إاّل أّنه في المقابل، قد تب

بعض التحديات والتطورات غير المالئمة التي تتطلب متابعة مستمرة للتحوط من تداعياتها المحتملة وخاصة 
 ارتفاع أسعار المواد األساسية والمحروقات.

القتصاد ااالقتصادي في منطقة األورو األثر المباشر على تطور  وبصفة أدق، ينتظر أن يكون لتباطئ النموّ 
 تمثل حيثشدة ارتباطه بالسوق االوروبية خاصة على مستوى التجارة الخارجية الى وذلك بالنظر الوطني 
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غير و لتعدد قنوات التمرير المباشرة ا واعتبار  مجموع المبادالت مع الخارج. من %80 حواليالمبادالت األوروبية 
ألثر المزدوج على اي لتونس مستوى البلدان األوروبية الشريك الرئيس المسجل على المباشرة فغالبا ما يكون للنموّ 
 طورتلى مستوى أثر هذا التطور عبرز يوبصفة أدق،  .ن الدفوعات الخارجيةااالقتصاد الحقيقي وعلى ميز 

 .التونسيين بالخارج تحويالت السلع والخدمات فضال عن ارتفاع صادارت

 نمّو الطلب الخارجي الموجه في منطقة االورو بنقطة واحدة يؤدي إلى النموّ  ارتفاعإلى أن وتجدر اإلشارة هذا 
سة كمية امن النقاط حسب نتائج در  0.33من السلع بحوالي  حجم الصادارت الوطنية تونس وبالتالي تطورإلى 
 اعارتفالنمو في منطقة االورو بنقطة يؤدي أيضا الى  ارتفاعكما أن . 2012 صندوق النقد الدولي سنة أعّدها

المدى نقطة على  0.85من النقاط على المدى القصير وبحوالي  0.75المحلي اإلجمالي بحوالي نسبة نمو الناتج 
 سة.االبعيد وذلك حسب نفس الدر 

غطية االساسية، فإّن ضرورة ت تطور أسعار المواد األساسية وخاصة المحروقات والمواد الغذائيةأّما فيما يتعلق ب
الدعم  عباءمن خالل ارتفاع أ  مستوى توازنات المالية العموميةلتوريد ينعكس مباشرة على االحتياجات الوطنية با

دخل من هامش تيقلص نية الدولة بالتالي اميز عجز  إلى بروز ضغوطات اضافية على مستوى  وهو ما يؤدي
مدفوعات ان الكما تنعكس هذه الزيادات سلبا على ميز  سياسة المالية العمومية لتنشيط الحركة االقتصادية.

 يمثل حاليا حوالي ثلث العجز التجاري.الذي  وخاصة على مستوى العجز الطاقي

تأكيد االنتعاشة االقتصادية والتحكم التدريجي في التوازنات  - 2019لسنة  منوال النموّ 
  - الجملية

ما يستوجب  االدماجي وهويتمثل التحّدي األساسي خالل الفترة القادمة في الرفع من نسق النمّو وتعزيز مضمونه 
قيادة اقتصادية أكثر تنسيقا وأقوى نجاعة على أساس اعتماد السياسات االقتصادية والمالية الالزمة واتخاذ 
اإلجراءات الضرورية لدفع األنشطة االقتصادية وتوظيف كل الطاقات المتاحة للرفع من نسق التصدير وتوفير 

درة الخاصة بما يسهم في مزيد تنويع مصادر النمو. هذا إلى جانب الظروف المالئمة لحفز االستثمار والمبا
ضرورة تسريع نسق تنفيذ اإلصالحات الهيكلية الكبرى لالرتقاء بمستوى النمو الكامن وتكريس استدامة النمو 

 البعيد.على المدى المتوسط و 

ن د الكلي من خالل التقليص مويستند منوال النمو المرسوم للسنة القادمة على دعم مقومات استقرار االقتصا
 حّدة الضغوط المسلطة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية. 

 اإلنتاج والنمّو 

منتظرة  2.6%مقابل  2019سنة  3.1%الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة تطور  2019لسنة  يفترض منوال النموّ 
لمسجلة منذ ا بضرورة تأكيد االنتعاشة االقتصاديةمرتبطة أساسا النمو المنتظرة  تبقى نسبة. هذا و 2018لسنة 
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وذلك سواء بمعالجة اإلشكاليات الهيكلية والظرفية المتعلقة بعدد من القطاعات التي شهدت  2017أواخر سنة 
مزيد االرتقاء في سالسل القيمة خاصة على مستوى الصناعات المعملية والنهوض تراجعا في األداء أو ب
 وة على دعم الخدمات المسوقة ذات القيمة المضافة العالية والطاقة التصديرية المرتفعة.بالصناعات الواعدة عال

دينار سنة  10182.5مزيد تحسين الدخل الفردي ليبلغ للناتج المحلي اإلجمالي  التحسن المرتقبوسيتسنى بفضل 
 .2018دينار سنة  9362مقابل  2019

 على: 2019لسنة  ويرتكز منوال النموّ 

 يستند هذا المستوى إلى فرضية و (. باألسعار القارة 0.5%)القيمة المضافة في القطاع الفالحي قرار شبه است
انتاج زيتون مقابل تراجع  2018م ق منتظرة لسنة  14مقابل  2019م ق من الحبوب خالل سنة  19انتاج 

 (.2018مليون طن سنة  1.6لف طن مقابل أ 800الزيت )

 بدفع من الصناعات  2018سنة  %1.9مقابل  4.2%ع الصناعات المعملية بـنسبة ارتفاع القيمة المضافة لقطا
 %1.3مقابل  %3.6)وصناعة النسيج والمالبس ( 2018سنة  %2.8مقابل  5.0%) الميكانيكية والكهربائية

 %7.5تطور القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة )(. هذا باإلضافة إلى 2018منتظرة لسنة 
 سنوات أربع( وذلك بعد %2.3-مقابل  %4.0( وصناعة مواد البناء والخزف والبلور بنسبة )%7.8-مقابل 
  من التراجع.متتالية 

  على أساس  2018سنة  %0.6مقابل  4.8%تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة
 مشاريعنتيجة التقدم في تنفيذ ( 2018سنة  1.5%ابل مق 2.3%)ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الكهرباء والغاز 

من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة في  12%هدف إنتاج لبلوغ  تطوير نشاط توليد الكهرباء
بفضل تنمية  2018سنة  2.0%مقابل  5.3%قطاع المحروقات بنسبة  . كما ينتظر ان يتطور2020أفق 

جال االستثمارات في المالموارد الوطنية من المحروقات عبر تكثيف أنشطة االستكشاف ومزيد استقطاب 
وهو ما سيسهم  2019السداسي الثاني من سنة خالل دخول حقل نوارة طور اإلنتاج  حيث سيمّكنالطاقي 

 في تغطية جزء من االستهالك الوطني من الغاز الطبيعي. 

 بفضل تطور  2018منتظرة لسنة  %2.9مقابل  4.1%بنسبة المسوقة  لمضافة لقطاع الخدماتنمو القيمة ا
القيمة المضافة  ونموّ  2018سنة  9.6%مقابل  5.0%جل مكونات القطاع خاصة النشاط السياحي بنسبة 

عالوة على تحسن مساهمة باقي األنشطة الخدماتية  2018سنة  4.1%مقابل  4.6%لقطاع النقل بنسبة 
 ألخرى. ا
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 (%) تطور نسب نمو مختلف القطاعات ومساهمتها في نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 2018 2019 

 المساهمة في النمو نسبة النمو المساهمة في النمو نسبة النمو 
 0.1 0.5 1.0 9.7 الفالحة والصيد البحري 

 0.7 4.2 0.2 1.9 الصناعات المعملية
 0.4 4.8 0.1 06 الصناعات غير المعملية

 1.8 4.1 1.2 2.9 الخدمات المسوقة
 0.1 0.3 0.1 0.4 الخدمات غير المسوقة
 3.1 3.1 2.6 2.6 الناتج المحلي اإلجمالي

بتكريس االنتقال إلى هيكلة نمّو أكثر توازن مع تدعيم ديناميكية القطاعات المنتجة  2019وينتظر أن تتسم سنة 
خاصة منها القطاعات الواعدة التي تمّكن من الرفع في نجاعة وتنافسية االقتصاد الوطني والعمل على تعزيز 

شيطة عتماد سياسات نمساهمة اإلنتاجية الجملية لعوامل اإلنتاج من خالل تسريع نسق اإلصالحات الهيكلية با
مزيد دفع  كذلكو  عبر توظيف ديناميكية القطاعات الصناعية المصدرة باستهداف أنشطة جديدة لدعم التصدير

 . صادرات الخدمات المسوقة وتنويعها

 نحو مصادر نمو أكثر توازن 

في ادرات لصامساهمة أكثر توازنا يرتكز على االستعادة الفعلية ل على تحقيق نمو 2019النمو لسنة منوال  يستند
مع الحفاظ على مساهمة االستهالك الخاص  ي وخاصة االستثمار الخاصالستثمار النمو واالرتقاء بالمجهود ا

 كمحّرك النمو.

 تطّور نسب النمو لعناصر الطلب )باألسعار القارة(

 2018 2019 

 3.1 2.6 النمو

   الطلب الداخلي

 1.7 1.7 االستهالك 

 5.0 2.4 االستثمار 

   الطلب الخارجي

 3.1 2.3 الصادرات

 0.1 -0.6 الواردات

   استحثاث المجهود االستثماري 

د  م 708 21ليرتفع حجم االستثمار إلى  2019باألسعار الجارية سنة  10.9%ينتظر أن يتطور االستثمار بنسبة 
 عن تعبئة ما يناهزكما تستند التقديرات إلى  من الناتج المحلي اإلجمالي. 18.6%ما يعادل و 

 . 2018د متوقعة لسنة  م 500 2د بعنوان االستثمارات الخارجية المباشرة مقابل  م 230 3
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 ويبرز التوزيع القطاعي لالستثمار بالخصوص:

 د باألسعار الجارية م 1700لتبلغ  11.1%البحري بنسبة  تطور االستثمارات في قطاع الفالحة والصيد .
في مشروع التنمية الفالحية المندمجة غزالة جومين  2019مومية المبرمجة خالل سنة وتتمثل أهم المشاريع الع

د باإلضافة إلى  م 240د وانطالق مشروعي سد خالد وسد تاسة بكلفة  م 80سجنان بكلفة تقدر بحوالي 
 التقدم في انجاز المشاريع المتواصلة.

 د  م 281 2د مقابل م 588 2لتبلغ  2019سنة  13.5%المعملية بنسبة  الصناعات قطاع في ارتفاع االستثمارات
 كما ستتطور استثمارات قطاع. بفضل تطور نسق االستثمار في مختلف األنشطة الصناعية 2018سنة 

 2018د لسنة  م 520د مقابل  م 570بـ ليقدر حجم االستثمار  9.6%الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 
د(  م 315د مقابل  م 370) 2019سنة  %17.5وسترتفع استثمارات قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 

 .د م 400ويتضمن ذلك مصنع االسمنت بالمزونة بكلفة 
 نتيجةوذلك  د م 4250 قيمتها بلغلت  16%سبةبن المعملية غير الصناعات قطاع في ارتفاع االستثمارات 

مقابل  2019د خالل سنة  م 1400لتبلغ  48.9% تثمارات قطاع الكهرباء والغاز بنسبةالهامة في اس الزيادة
  د بعنوان استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز. م 1197منها قرابة  2018د سنة  م 940

 في استثمارات قطاع النقل  مردها أساسا الزيادة الهامة 9.4%بنسبة  الخدمات قطاع تطور االستثمارات في
تنفيذ مشاريع النقل العمومي نتيجة تواصل  2018سنة  د م 2850مقابل  2019د سنة  م 3300التي ستبلغ 

وبرمجة مشاريع هامة جديدة على غرار كهربة خط المكنين المهدية والمنطقة اللوجيستية برادس وتوسعة 
 . مطرف الحاويات برادس

 عاتتطور االستثمارات حسب القطا

 2018 2019 

 (%الحصة ) )م د( (%) الحصة )م د( 
 7.8 1700 7.8 1530 الفالحة والصيد البحري 

 11.9 2588 11.7 2281 الصناعات المعملية

 19.6 4250 18.7 3665 الصناعات غير المعملية

 47.8 10370 48.5 9480 الخدمات

 12.9 2800 13.3 2610 التجهيزات الجماعية

 100 21708 100 19566 المجموع

العمل على  إلى جانب مخاطب وحيد للمستثمركلهيئة التونسية لالستثمار وستشهد السنة القادمة تفعيل دور ا
 . 2019التسريع في تركيز الصندوق التونسي لالستثمار والشروع في نشاطه انطالقا من سنة 
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مزيد تحسين ترتيب تونس على مستوى مناخ األعمال والتنافسية وتجدر اإلشارة إلى أهمية الجهود المبذولة ل
والحوكمة الرشيدة من خالل مواصلة تنفيذ مخطط العمل المتعلق بتحسين التصنيف الدولي لتونس ال سيما على 

دولة في تقرير  50مستوى تقرير ممارسة األعمال لتحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 
 .2020األعمال في أفق سنة ممارسة أنشطة 

ن لها و كما سيتم العمل على مواصلة مواكبة المشاريع الكبرى المبرمجة أو بصدد اإلنجاز والتي ينتظر أن تك
انعكاسات إيجابية هامة على دعم حركية االقتصاد الوطني بالنظر لحجم االستثمارات التي تتطلبها ودورها 

 ل التنموي وتوفير فرص هامة للتشغيل وكذلك تطوير العديد من األنشطةالمحوري في دفع االستثمار ومواكبة العم
تطورا من  2019االقتصادية الواعدة. وينتظر أن تشهد االستثمارات المرتبطة بالمشاريع الكبرى الخاصة سنة 

نطالقة الخالل التقدم في انجاز بعض المشاريع الهامة على غرار المرفأ المالي ومشروع الديار القطرية بتوزر وا
المنتظرة لمشروع المدن الرياضية العالمية بوخاطر إلى جانب متابعة المبادرات الجديدة المتعلقة بإنجاز مشاريع 
أخرى هامة في إطار التمشي الخصوصي المتعلق بالمشاريع ذات األهمية الوطنية ضمن المنظومة الجديدة 

 لالستثمار.

ع أهمية بعالقة م الشراكة بين القطاع العام والخاصفي إطار  اريعمشدعم ال هذا وستتكّثف الجهود الرامية إلى
تفعيل  إلى جانب 2018شهر سبتمبر المشاريع التي تقديمها خالل الندوة الدولية رفيعة المستوى التي انتظمت في 

نوعية من لاآلليات الجديدة لتسريع انجاز الدراسات الفنية واالحاطة الخصوصية لفائدة الراغبين في انجاز هذه ا
 المشاريع.

 تخفيف الضغوط على التوازنات المالية  التحكم في االستهالك ...

منتظرة  2.1%مقابل  2019سنة  2.2%على ارتفاع االستهالك الخاص بنسبة  2019منوال النمو لسنة رتكز ي
وهو دون نسق تطور الناتج المحلي اإلجمالي يأخذ بعين االعتبار مستوى تطور األسعار عند  2018خالل سنة 
  وتطور كتلة األجور في القطاعين الخاص والعمومي. االستهالك

مليات تكثيف عأن تشهد السنة القادمة أيضا مواصلة الجهود الرامية إلى ترشيد االستهالك وخاصة  وينتظر
 استهالك المنتجات الوطنية.التشجيع على و تحسيس ال

التحكم اعتبارا لمقتضيات  2019سنة  0.1%أن ينحصر نسق تطور االستهالك العمومي في حدود ينتظر كما 
مالية بهدف التقليص من عجز القات التصرف بالهياكل العمومية فونفي الوظيفة العمومية  في كتلة األجور

 يزانية.العمومية وتوفير هامش تدّخل إضافي بعنوان الم



 

23 

وتكمن أهمية المجهودات المطلوبة في تحقيق المعادلة بين ضمان تطور معتدل لالستهالك الجملي كمصدر 
ن مبعالقة مع التحكم في واردات المواد االستهالكية  للنمو من جهة والمحافظة على توازن المدفوعات الخارجية

 جهة أخرى.

 قة للحفاظ على التوازنات الخارجيةأولوية مطلالعجز التجاري  وتيرة توسعالتحكم في 

نمو صادرات وواردات السلع والخدمات على  2019المبادالت التجارية مع الخارج لسنة تستند التقديرات في مجال 
 2018سنة  %14.2و %16.6سعار الجارية مقابل على التوالي ألبا 2019سنة  %8.0و %9.9على التوالي بنسبة 

 من الناتج المحلي اإلجمالي. %46.2وبالتالي المحافظة على المجهود التصديري في حدود 

المتعلقة أساسا بتطور األسعار العالمية  وتأخذ هذه التقديرات في االعتبار تداعيات مختلف المتغيرات الخارجية
امة د من القطاعات الهوكذلك تباطؤ نسق النمو بالفضاء األوروبي من جهة وفرضيات تطور اإلنتاج في عد

كالفالحة والفسفاط والمحروقات وكذلك مفعول البرامج واإلجراءات التي سيتم اتخاذها على المستوى الوطني 
 بهدف تقليص هامش توسع العجز التجاري من جهة أخرى. 

سنة  %16من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %15 ي حدودفالعجز التجاري للسلع كما تستند التقديرات إلى 
2018. 

 دعم الصادرات ... اعتماد سياسة نشيطة للتصدير 

على تسجيل نمو مقبول لنسق نمو صادرات السلع مقارنة بالمستوى المسجل سنة  2019يعتمد منوال النمو لسنة 
يأخذ في االعتبار تراجع صادرات زيت الزيتون مقارنة مع السنة الماضية وأيضا النمو المعتدل لصادرات  2018

 قطاع الصناعات المعملية خاصة منها صادرات المواد الميكانيكية والكهربائية.

من  تهاخاصة منها مواد الطاقة والفسفاط ومشتق قطاع الصناعات غير المعمليةوسيشمل النمو المنتظر خاصة 
استنادا الى تواصل ديناميكية قطاع السياحة باإلضافة الى انتعاشة  التحسن الهام لعائدات الخدماتجهة وكذلك 

 قطاع النقل الجوي.

 وترتكز هذه التقديرات على:

  يأخذ بعين االعتبار االرتفاع المتواصل  2018سنة  %14.7مقابل  %16.8نمو لصادرات مواد الطاقة بنسبة
للبرميل دوالر  75أسعار هذه المواد في األسواق العالمية. ويعتمد على فرضية سعر حدد بـ  الذي تشهده

 بالعالقة مع االرتفاع المتوقع لإلنتاج. 2019ارتفاع الكميات المصدرة سنة و 

  2018منتظرة سنة  %2.7باألسعار الجارية مقابل  %16.5زيادة صادرات الفسفاط والمواد الكيميائية بنسبة .
ويعتمد تحقيق هذا التطور باألساس على تحسن مبيعات المواد الكيميائية بالعالقة مع ارتفاع المخزون 
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اني ث المستخرج من الفسفاط الخام باإلضافة الى ارتفاع االسعار على المستوى العالمي خاصة بالنسبة لمادة
 تعديل الميزان التجاري و صادرات لدور الهام لهذا القطاع في تطوير الل ا. واعتبار DAPحامض الفوسفور 

د للرفع من المجهود التصديري لصادرات هذا القطاع بالتسريع في حل المشاكل و تكثيف الجهتبرز أهمية 
ا يتطلب الرفع ماالجتماعية التي يمكن أن تؤثر على ارتفاع كلفة اإلنتاج وبالتالي تراجع تنافسية القطاع. ك

 مليار طن(. 2.5 ـحقل سرى ورتان )احتياطي مؤكد بعلى غرار ة استشراف مواقع جديدمن طاقة اإلنتاج 

  50والمقدرة بنحو بالعالقة مع تراجع صادرات زيت الزيتون  %2.2صادرات المنتوجات الفالحية بـانخفاض% 
 .2018مقارنة بالمستوى القياسي الذي تم تسجيله سنة 

  باعتبار تراجع  2018منتظرة سنة  %18.2مقابل  %9.5تطور طفيف لصادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة
قالدش  من قبل بعض البلدان )بن الطلب بأهم األسواق التقليدية والمنافسة المتزايدة التي يشهدها القطاع

إّن القطاع ف وتجدر اإلشارة أنه رغم التباطئ النسبي المنتظر في نسق نمو صادرات هذا القطاعوباكستان(. 
لغ حصته ينتظر أن تب عتبرة في تحقيق فائض في مستوى المبادالت حيثعلى مساهمة مال يزال يحافظ 

 .2019سنة  %16من جملة المقابيض الجارية 
  منتظرة سنة  %14مقابل  %11.2لصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة  معتدلتطور

لحوظ م. ولئن تّم تسجيل نمو جيالطلب الخار تباطئ تراجع اإلنتاج و لبالنظر الى التأثير المزدوج  2018
باعتبار ارتفاع واردات  عجزاحصيلة المبادالت أفرزت إاّل أن  لصادرات هذا القطاع من سنة الى أخرى 

  القطاع )مدخالت لإلنتاج(.

 تطور الصادرات باألسعار الجارية )م د(

 

استعادة قطاع  ما يؤكدب 16%السياحية بنسبة  العائداتإلى تطور التقديرات تستند ف، الخدماتعلى مستوى أما 

 وأيضا العائدات بعنوان النقل الجوي. حيويتهالسياحة لسالف 

 2018 2019 2019/2018 

 2.2- 4697.0 4803.8 والصناعات الغذائية الفالحة

 16.5 1689.2 1449.9 الفسفاط والكيمياء

 16.8 2743.0 2348.3 الطاقة

 9.5 9787.8 8942.5 النسيج والمالبس والجلد

 11.2 20229.8 18193.1 المواد الميكانيكية والكهربائية

 9.8 5058.2 4608.0 معملية أخرى  صادرات

 9.6 44205 40345.5 صادرات السلع مجموع
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 بين مواكبة متطلبات جهاز اإلنتاج والتحكم في الواردات ... لوارداتا

يأخذ في االعتبار تغطية متطلبات جهاز اإلنتاج  تطورا للواردات 2019تتضمن تقديرات منوال النمو لسنة 
العالمي وخاصة منها المواد الغذائية والطاقة والمواد  الصعيدوحاجيات االستثمار فضال عن تطور األسعار على 

منتجة الاد غير واردات بعض المو التحكم في اإلجراءات المتعلقة ب تفعيلمواصلة األولية. كما تستند التقديرات إلى 
التراخيص المسندة في إطار االستغالل تحت ترخيص صاحب العالمة بالمتعلقة واإلجراءات المصاحبة 

(franchisesومقاومة التهريب والتجارة الموازية ).  

منتظرة سنة  %14.2باألسعار الجارية مقابل  %8نسبة نمو واردات السلع والخدمات  ستبلغوعلى هذا األساس 
2018. 

 الواردات باألسعار الجارية )م د(تطور 

 2018 2019 2019/2018 

 10.9 12876.1 11605.6 مواد التجهيز

 10.1 21059.2 19135.2 مواد أولية ونصف مصنعة

 6.6 8153.9 7649.0 مواد نفطية

 4.5 5500.8 5263.9 مواد غذائية

 5.2 14513.7 13796.3 مواد استهالك غير غذائية

 8.1 62103.6 57450.0 الموادواردات  مجموع

 وسيتسنى تحقيق الهدف المرسوم باالعتماد على:

  18.6سيبلغ نسبة باألسعار الجارية مواكبة لمتطلبات االستثمار الذي  %10.9نمّو واردات التجهيز بنسبة% 
 استعادة النشاط االقتصادي لسالف حيويته.أيضا من الناتج و 

  باألسعار الجارية لواردات المواد األولية ونصف المصنعة تأخذ بعين االعتبار نمو  %10.1زيادة بنسبة
 اإلنتاج في قطاع الصناعات المعملية وتطّور األسعار العالمية لهذه المواد.

  2018منتظرة سنة  %8.2باألسعار الجارية مقابل  %5.2ارتفاع واردات مواد االستهالك غير الغذائية بنسبة .
يأخذ بعين االعتبار تواصل تفعيل اإلجراءات الحمائية المتعلقة بالتحكم بواردات بعض المواد وهو مستوى 

 التي تعتبر من الكماليات.
  باألسعار الجارية ترتكز أساسا على آفاق الموسم الفالحي  %4.5تطور طفيف لواردات المواد الغذائية بنسبة

 تم اتخاذها لترشيد الطلب الداخلي.وبالعالقة مع اإلجراءات التي سي 2019المنتظر سنة 
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  باعتبار مزيد التحكم  2018مقارنة باالرتفاع الهام المنتظر تسجيله سنة  %6.6نمو لواردات مواد الطاقة بنسبة
في استهالك هذه المواد والتوجه نحو انتاج الطاقات المتجددة نظرا لتواصل المنحى التصاعدي ألسعار 

 النفط في األسواق العالمية.

أهمية استقطاب مزيد من االستثمارات األجنبية والترفيع في المدخرات مدفوعات الخارجية...ال
 من العملة 

اعتبارا للمستوى المنتظر للعجز التجاري وميزان الخدمات من جهة ومستوى مداخيل العوامل والتحويالت الجارية 
 .2018لسنة  %9.9من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %8.9 إلى حدود مستوى العجز الجاري  التقليص فيينتظر 

لول أجل ح هذا المستوى من العجز ومستلزمات تسديد أصل الدين التي سترتفع بصفة ملحوظة باعتبارولتغطية 
 بضمان الواليات المتحدة األمريكية وجزء من القرض القطري  تسديد بعض القروض أهمها )القرض الرقاعي

نتظر أن تتم ي الترفيع من المدخرات العملةأيضا القرض المسند من صندوق النقد الدولي( و االنطالق في تسديد و 
د( وصندوق النقد الدولي  م 1080مليون دوالر ما يعادل  400بعنوان دعم الميزانية من البنك الدولي ) تعبئة موارد

( فضال عن مواصلة AMFII) يفي إطار آلية الدعم المالي الكلد(  م 472د( واالتحاد األوروبي ) م 1350)
تمويل مشاريع وبرامج استثمارية في شكل قروض تعاون ثنائية ومتعددة األطراف إضافة الى اللجوء الى السوق 

 المالية العالمية. 

د  م 3230كما سيتسنى تمويل هذه الحاجيات بفضل دعم استقطاب االستثمارات المباشرة والمساهمات لتبلغ 
 .2018د منتظرة سنة  م 2500مقابل 

 التحكم النسبي في تطور األسعار

 7.8% مقابل %7.0التحكم في مستوى التضخم في حدود معدل مزيد  سترتكز الجهود خالل السنة القادمة على
. هذا وينتظر أن تشهد السنة القادمة تقلص حدة الضغوطات على مستوى تطور األسعار 2018 منتظرة سنة

ادراج أداءات إضافية الى جانب تحّسن العرض على مستوى المنتجات الفالحية. مع عدم خاصة بعالقة 
 وبالتوازي ستتكثف الجهود على مستوى:

  اعتماد السياسات والبرامج الهادفة الى تحسين العرض واحكام تزويد السوق. 

 .تكثيف الجهود للتحكم في مسالك التوزيع ومقاومة االحتكار والمضاربة والتهريب 

 ياسة نقدية حذرة هدفها معالجة الضغوط المسلطة على األسعار مع العمل على مالءمتها مع انتهاج س
  .التنسيق مع سياسة المالية العموميةالحرص على احكام و الوضع االقتصادي 

  سعر صرف الدينار والتحكم نسبيا في التضخم المستورد وارتفاع  بالحد من انزالقاعتماد اإلجراءات الكفيلة
 . عند التوريد إلنتاجاتكاليف 
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د تمكن من احداث مزي االنتعاشة االقتصادية وتحقيق نسبة نموّ تأكيد  سنة 2019ينتظر ان تكون سنة  واجماال
والتحكم التدريجي في التوازنات المالية الكبرى. وتبقى هذه األهداف وتحسين مستوى العيش شغل المن مواطن 

جاوز تتنفيذ واستيعاب مجمل اإلصالحات الهيكلية و على أهميتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى القدرة على 
 .الصعوبات في عديد القطاعات التي شهدت تراجعا في أدائها وخاصة منها القطاعات االستخراجية

 اإلطار عالقة مع استكمالالرصيد الثقة بين المتعاملين االقتصاديين ب ذه األهداف على استعادةكما ترتكز ه
مفعول عديد اإلصالحات ل المستقلة إضافة إلى الوقع اإليجابي الدستورية الهيآت وتركيز المؤسساتي

توفير ودفع االستثمار و وخاصة منها المتعلقة بتحسين مناخ االعمال والسياسات واإلجراءات التي تم اعتمادها 
 مساندة أفضل للتصدير.

جاوز الوطنية لت جهود مختلف األعوان االقتصاديين والمجموعة تظافر رهين المرسومة األهداف ويبقى بلوغ
 إشكاليات المرحلة والتوافق حول أهم األولويات ومضمون السياسات والبرامج االقتصادية واالجتماعية.
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 2019صادية لسنة تطور أهم المؤشرات االقت

 2019 2018 2017 2016 2015 باألسعار القارة( %)

 3.1 2.6 1.9 1.0 1.2 نمو الناتج المحلي اإلجمالي

 3.3 1.9 1.9 2.1 0.1 الناتج ما عدا الفالحة

 2.2 2.1 2.2 3.1 3.2 تطور االستهالك الخاص

 7.0 7.8 5.3 3.7 4.9 تطور مؤشر األسعار 

 9.9 16.6 17.3 5.9 -6.6 1والخدمات السلع صادرات 

 8.0 14.2 18.9 5.5 -4.6 1والخدمات السلع  واردات

 10.9 8.3 4.2 3.1 2.3  1تطور االستثمار

 18.6 18.4 18.7 19.3 19.9 نسبة االستثمار من الناتج

 3230.0 2500.0 2244.4 2368.0 1967.0 د( االستثمار الخارجي المباشر والمساهمات )م

 10.7 9.5 9.4 9.4 10.8 من الدخل 2االدخار نسبة

 8.9 9.9 10.2 8.8 8.9 العجز الجاري من الناتج 

 46.2 46.3 43.6 40.0 40.1 نسبة الصادرات من الناتج 

 57.1 58.3 56.0 50.7 51.0 نسبة الواردات من الناتج

      باألسعار الجارية 1

 بالمقارنة مع الدخل القومي المتاح 2
 

     



 

29 

  الثالثاب ـالب

 2019السياسة المالية وتمويل االقتصاد لسنة 

تندرج السياسة المالية ومنظومة تمويل االقتصاد للسنة القادمة في إطار تجسيم توجهات المخطط االستراتيجي 
ومواصلة مسار اإلصالحات الهيكلية الذي تم االنطالق فيه منذ فترة. وتتمثل األهداف الرئيسية في  2016-2020

 الكبرى لتحقيق الشروط المثلى الستدامة النموالمالية  تالمالئمة بين ضرورة االستعادة التدريجية للتوازنا
 االقتصادي على المدى الطويل من جهة وتوفير التمويل المالئم للمؤسسات واألفراد من جهة أخرى. 

 السياسة المالية

تعزيز نسق ومضمون االصالحات المالية باعتبار دورها المحوري في دعم ل 2019ستتكثف الجهود خالل سنة 
صادية المسجلة وتحقيق أهداف النمو الشامل والمحافظة على استقرار الجهاز المالي والتقيد االنتعاشة االقت

 بالمعايير الجديدة للتصرف الحذر والحوكمة الرشيدة.

 الجباية

مراجعة الضريبة على النظام التقديري وتوسيع مجال  2018شملت أهم التدابير الجبائية التي تم اقرارها في سنة 
على الشركات وتعزيز النظام الجبائي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضال عن الترفيع في  تطبيق الضريبة

 نسبة الضريبة على القيمة المضافة ومراجعة بعض المعاليم على االستهالك والتسجيل والطابع الجبائي. 

 نذ فترة. على تعزيز مسار اإلصالح الجبائي الذي تم االنطالق فيه م 2019وسيتواصل العمل خالل سنة 

حول اعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية وتجسيم  2019وتتمحور توجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 
ايفاء تونس بتعهداتها أوال، ودعم االستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسات ثانيا، ومواصلة االصالح الجبائي وتوسيع 

األداء والتصدي للتهرب الجبائي رابعا، واجراءات ذات طابع اجتماعي القاعدة ثالثا، ودعم ضمانات المطالبين ب
 خامسا. 

وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار الى التزام الحكومة بعدم اثقال كاهل المؤسسات االقتصادية بضرائب جديدة خالل 
جبائي على لبحكم المساهمات االستثنائية التي تم تحملها سابقا من جهة وضرورة تخفيف العبئ ا 2019سنة 
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المؤسسات لمساعدتها على تحسين مردوديتها وتخفيفي الضغوط على حاجيتها من السيولة بما يسهم في إعطاء 
 دفع جديد لالستثمار وتدعيم مستوى النمو المسجل.

وفي هذا اإلطار، سيتركز العمل على إتمام خطة عمل "الفاتف" أو مجموعة العمل المالي المتعلقة بتونس في 
 المنتدى قبل من المزدوج افحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من جهة واتخاذ ما يتعين، في إطار التقييممجال مك
لدولية تقييم مطابق ألهم المعايير ا"حصول تونس على جبائية، ل ألغراض المعلومات وتبادل للشفافية العالمي

 خالل ائيالجب الميدان في متعاونة الغير البلدان " لكيال تصنف ضمنفي ميدان تبادل المعلومات عند الطلب
 من ناحية أخرى. 2019 سنة

مراجعة األحكام التي تخول لمصالح الجباية تعديل أسعار التحويل التي تعتمدها وفي هذا المضمار ستتم  
المؤسسات المنتمية لنفس المجمع وسن واجبات على المؤسسات التي تربطها عالقة تبعية متعلقة بالتصريح 

لسنوي المتعلق )إيداع التصريح ايق معامالتها المالية والتجارية وغيرها مع المؤسسات المنتمية لنفس المجمع وبتوث
 تقديم ألعوان مصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل(.بأسعار التحويل، 

ذف حسيتم العمل تدريجيا على  طار تقريب األنظمةإوفي الوطنية مع االتحاد األوروبي ولتجسيم االلتنزامات 
دء من ب النظام الجبائي التفاضلي للتصدير ولألنظمة المماثلة ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيميين وذلك

والمصرح  2021وبدء من غرة جانفي  التاريخ ذلكبدء من بالنسبة للمؤسسات الجديدة المحدثة  2019غرة جانفي 
 والية بالنسبة لبقية المؤسسات الناشطة.والسنوات الم 2022بها خالل سنة 

والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة  وبهدف دفع االستثمار والتشجيع على احداث المؤسسات
الذي يمنح اإلعفاء من الضريبة  2018من قانون المالية لسنة  13العمل بأحكام الفصل سيتواصل لالستثمار 

سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات  4الشركات لمدة على الدخل أو من الضريبة على 
 .2020، ليشمل المؤسسات المحدثة خالل سنة 2019و 2018الجديدة المحدثة خالل سنتي 

كما ستشمل اإلجراءات تخويل االستثمارات المنجزة في قطاعات النسيج والمالبس وجلود األحذية المنتصبة 
الجهوية االنتفاع بتكفل الدولة بمساهمة األعراف في النظام القانوني للضمان االجتماعي باإلضافة  بمناطق التنمية

الى تمكين المؤسسات من طرح القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر األصول الثابتة المخصصة 
منها فضال عن الترفيع في القيمة القصوى لألصول  %50لنشاطها األصلي باستثناء األصول التجارية في حدود 

 دينار. 500دينار إلى  200الثابتة ذات القيمة الضعيفة القابلة لالستهالك كليا سنة استعمالها من 

لى المؤسسات ستتم مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف إعطاء اصلة لمسار تخفيف العبئ الجبائي عومو 
وذلك بنسبة  %13,5قيمة المضافة العالية بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة األولوية للقطاعات ذات ال

تأجيل تطبيق مع  والسنوات الموالية. 2022والمصرح بها خالل سنة  2021لألرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 
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من طرف المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية ألرباح المحققة ا على %35نسبة 
 .2020 غرة جانفيوالتعمير إلى غاية 

كما تهدف أحكام مشروع قانون المالية الى تطوير منظومة التمويل من خالل إحداث بنك الجهات وتدعيم األسس 
 .المالية للبنك الفالحي

ات ستتجه اإلصالحائي وتوسيع قاعدة األداء ومقاومة التهرب الجبائي هذا وفي إطار مواصلة اإلصالح الجب
سنوات يعتمد  3إفراد صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار والتجار المتجولين بنظام خاص لمدة نحو 

على دفع مساهمة واحدة كل ثالثية تتضمن كل من الضريبة على الدخل والمساهمات االجتماعية وذلك في 
 داعهم للتصريح بالوجود بصفة تلقائية وقبل تدخل مصالح المراقبة الجبائية. صورة إي

لتخفيض اوباإلضافة الى ذلك ستشمل االجراءت مراجعة نسبة األداء على القيمة المضافة وتوسيع قاعدتها وذلك ب
عملة في تالمتوسط والضغيف المسلضغط ات الكهرباء ذا في نسبة األداء على القيمة المضافة الموظفة على
 .%7إلى  %13تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعد للري الفالحي من 

كما ستتم مراجعة معايير التقييم التقديري للدخل باعتبار عناصر مستوى العيش مع االستئناس بالتشريع المقارن 
 في هذا الخصوص.

توي االلكتروني لتأمين الوصل يح الختموفي جانب أخر سيتم العمل على تطوير اإلدارة اإللكترونية باعتماد 
( وآلية الفوترة اإللكترونية بالنسبة إلى المعامالت المتعلقة ببيع األدوية والمحروقات وكذلك QR codeعلى الرمز )

على القيمة الجملية لعقود اقتناء العقارات واألصول التجارية التي  %1توظيف معلوم على الدفع نقًدا بنسبة 
 دينار والتي ال تنص على مراجع الخالص بواسطة التحويل أو الشيك.  5000تتجاوز قيمتها 

كما ستشمل اإلجراءات اإلصالحية تطبيق واجب التصريح في الوجود على الجمعيات بصرف النظر على 
غرضها ونظامها الجبائي وكذلك الترفيع في نسبة الخصم من المورد التحريري المستوجب على المداخيل واألرباح 

ة للمنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بمالذات جبائية والتي ال تودع تصريح في الوجود من الراجع
هذا باإلضافة الى مراجعة نسب خطايا التأخير المستوجبة ورفع السر المهني الجبائي على  %25إلى  15%

معها  مهامها وتأطير تبادل المعلوماتبعض السلط والمؤسسات العمومية بالنسبة إلى المعلومات الالزمة لتنفيذ 
ويهم اإلجراء السلط القضائية والبنك المركزي التونسي والصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمعهد الوطني 

دارة الديوانة.  دارة الملكية العقارية وا   لإلحصاء والوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات وا 

البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد بالتصريح بمخزون أرقام كل من م إلزا وسيتجه العمل الى
 2020فيفري  15وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه  2019ديسمبر  31الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 

مع التصريح الدوري كل الثالثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خالل الثالثية السابقة وهوية 
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وذلك لتوفير  2020أصحابها وتطبيق هذا اإلجراء على الحسابات المفتوحة أو المغلوقة ابتداء من غرة جانفي 
هار والبريدية بما يضمن حقوق مطالب باألداء بعدم إشقاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلق بالحسابات البنكية 

عملية خضوعه للمراجعة الجبائية. كما سيتم إلزام األشخاص الخاضعين لواجب التصريح في الوجود قبل بدء 
النشاط بإرفاق التصريح المذكور بوثيقة تبين أرقام الحسابات البنكية والبريدية المفتوحة من قبل المعنيين باألمر 

بيق نفس الواجب على األشخاص المذكورين عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل أو بالضريبة مع تط
 على الشركات.

وبهدف دعم الضمانات للمطالب باألداء سيتم ضبط أجل أقصى إلصدار قرارات التوظيف اإلجباري وتبليغها 
دفع األداء مع كلفة االقتراض وحفز االمتثال إلى المطالب باألداء مع الحرص على مالئمة خطايا التأخير في 

 الضريبي.

وفي المجال االجتماعي تتمحور أهم اإلجراءات الجبائية الجديدة حول الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن 
ألف دينار عوًضا عن  300المشيدة من طرف الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي إلى 

ر وكذلك دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية وذلك بالترفيع في تعريفة المعلوم الموظف ألف دينا 200
من مردوده لفائدة  %50وتخصيص نسبة  %25على المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة بنسبة 

على المصحات رقم المعمالت خال من كل األداءات والمعاليم من  %1المذكور وتوظيف معلوم بنسبة الصندوق 
هذا الى جانب إعفاء أفصال خاصة  الخاصة وكذلك على مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص
 بمرضى سرطان الثدي من المعاليم واألداءات المستوجبة عند التوريد. 

لة موبهدف معالجة عجز الصناديق االجتماعية سيتم إخضاع معامالت البنوك وشركات التأمين والشركات العا
من المعامالت  %1في مجال اإلتصالت والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات لمساهمة استثنائية بـ 

 والسنوات الموالية. 2019المصرح بها لصالح الصناديق االجتماعية إبتداًءا من غرة جانفي 

ن والديوانة ألمن الداخلي والعسكرييكما سيتم الترفيع في المبلغ المسند ألولي الحق من األعوان الشهداء من قوات ا
ألف دينار دفعة  100صرف مبلغ مالي قدره والمدنيين الذين تعرضوا إلصابات نتيجة اعتداءات إرهابية وذلك ب

هذا الى جانب إعفاء المبالغ الخاصة بعمليات الترسيم بالمدارس  واحدة يوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه
معاهد الثانوية من األداء على القيمة المضافة ومن األتاوة على االتصاالت وذلك في والمدارس اإلعدادية وال

 إطار تطوير الخدمات المدرسية 

وبالتوازي ستتواصل الجهود من أجل تفعيل عدد من اإلجراءات الجبائية الهامة التي تم اقرارها سابقا والتي لم 
ات ر ترشيد المعامالت نقدا واستعمال أجهزة تسجيل العمليتفضي بعد الى تحقيق النتائج المرجوة منها على غرا

 المتعلقة بخدمات االستهالك على عين المكان وكذلك تفعيل اللجان الجهوية للمصالحة.
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 القطاع البنكي

حول التقدم في اعداد تصور حول احداث بنك  2018اصالح القطاع المصرفي سنة  تتمحورت أهم اجراءا
التفويت في مساهمة الدولة في بنك تونس واالمارات فضال عن دعم األسس المالية الجهات ومواصلة إجراءات 

عيار بازل ممواصلة التراتيب من أجل تكريس المطابقة ل عبر تيسير استخالص ديونها وكذلك ةللبنوك العمومي
 .لتغطية السيولة

وتحقيق  يالمصرف للقطاع اليةالم األسس تعزيزوسيتواصل هذا النفس اإلصالحي خالل الفترة القادمة من أجل 
 2019بدء من سنة  %100التوافق مع المعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بمعيار تغطية السيولة لتحقيق نسبة 

 .2020 سنة في موفى %12بلوغ نسبة مالءة تفوق لتعزيز األموال الذاتية مع العمل على 

كما سيتم العمل على مواصلة دعم االستقرار المالي وتركيز شبكات األمان وتكريس الرقابة االحترازية الكلية 
ة للبنوك والنهوض بدور الرقابة الداخليحيث من المتوقع أن يتم استكمال إجراءات انقاذ البنك الفرنسي التونسي 

ام دوق ضمان الودائع البنكية من حيث وضع نظ، فضال عن التقدم في تركيز صنالمخاطرفي في مزيد التحكم 
وتكوين اإلطارات العاملة هذا الى جانب مواصلة تطهير محفظة  المعلومات واستكمال اإلجراءات الداخلية

حكام متابعة  مؤسسات القرض والتقليص من حجم الديون المصنفة من خالل االرتقاء بمجهود االستخالص وا 
 المستحقات البنكية.

على  2018بعد المصادقة خالل سنة  المالي االدماج وتعزيز الوطني االقتصاد صيرفة تدعيمسيتم  وبالتوازي،
 جمعية 24 إحداثاالستراتيجية الوطنية لإلدماج المالي وبرنامج إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى بهدف 

 الجمعيات قروض محفظة في بالتصرف التكفل يعهد اليها الجمهورية واليات جميع مستوى  على جديدة جهوية

بكل جهة وذلك في إطار السعي الى مساعدة مختلف الطبقات االجتماعية الى النفاذ الى مصادر التمويل  القديمة
واحداث موارد الرزق واالنخراط في الدورة االقتصادية للبالد. وسيتم في هذا الشأن تفعيل القانون الجديد حول 

صلة العمل لتفعيل مختلف محاور هذه االستراتيجية المتعلقة بالتمويل االقتصاد االجتماعي والتضامني وموا
الرقمي والتأمين الصغير واالقتصاد االجتماعي والتضامني والتثقيف المالي وا عادة تمويل مؤسسات التمويل 

 الصغير. 

 سياسة الصرف

رف كبير على تطور سعر صأمام الضغوط المتزايدة على الموجودات من العمالت األجنبية وتأثيرها السلبي ال
تطوير  2018الدينار تجاه أهم العمالت من ناحية وتوسع ظاهرة التجارة الموازية في المقابل، تم خالل سنة 

التشريع المنظم للصرف من خالل استصدار منشور من البنك المركزي التونسي إلحداث مكاتب صرف يسمح 
ق مضبوطة بتداول عمليات شراء وبيع العملة يدويا وفبمقتضاه لألشخاص الطبيعيين المقيمين طبقا لشروط 



 

34 

التراتيب الجاري بها العمل. ويهدف هذا االجراء الى استيعاب جزء من السيولة بالعملة المتداولة خارج السوق 
 الرسمية بما يمكن من تخفيف الضغوط على الرصيد من العملة والمبادالت بسوق الصرف. 

يتم اصدار القانون المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف بما من شأنه أن يوفر  وينتظر خالل الفترة القادمة أن
موارد إضافية من العملة األجنبية ويخفف ولو بصفة مؤقتة الضغوط على ميزان المدفوعات وسعر صرف 

ينار ديمكن األشخاص المعنيين بالتسوية فتح حسابات بالعملة أو بالالدينار. وللتذكير فان مشروع قانون الصرف 
 القابل للتحويل كما يمكن لهم استعمال المبالغ المودعة في هذه الحسابات للقيام بعمليات استثمار.

وسيواصل البنك المركزي التونسي جهوده المبذولة لتجنب المزيد من انزالق قيمة الدينار عبر المتابعة الدقيقة 
 والتصرف بحذر وثبات في التطورات غير المالئمة لسوق الصرف.

حرير عمليات توبالتوازي سيتواصل خالل الفترة القادمة تدارس مراجعة تشريع الصرف سواء فيما يتعلق بمواصلة 
ات فتح تبسيط إجراءأو  في تحرير عمليات رأس المال والتقدم التدريجي التجارة الخارجية والعمليات الجارية
قة عايير الحوكمة الرشيدة وتوفير الشروط المسبمع اعتماد إجراءات الحذر وم وتسيير الحسابات الخاصة بالعملة

 الضرورية لتجنب المخاطر والهزات.

 السوق المالية

التقدم في اعداد مشروع ترتيب جديد منظم  2018شملت أبرز االنجازات على مستوى السوق المالية خالل سنة 
وبعث   «courbe de taux»د للفائدة للسوق المالية الى جانب االنطالق منذ بداية السنة في العمل بالمنحى الجدي

مؤسسة صغرى  120وهو برنامج نموذجي يمتد على ثالث سنوات ويهدف الى مرافقة  Investia PMEبرنامج 
وذلك  تدخلينالم لمختلفمنظومة متكاملة  تركيزعبر ومتوسطة لإلدراج بالبورصة والنفاذ الى التمويل المباشر 

  وبورصة األوراق المالية بتونس. في إطار اتفاقية بين وزارة الصناعة

وستتركز الجهود خالل السنة القادمة على مزيد تطوير السوق المالية وتعزيز دورها في تمويل االقتصاد الوطني 
وتلبية حاجيات االستثمار الخاص عبر ترسيخ ثقافة االستثمار لدى المتعاملين االقتصاديين وتحسين شفافية 

 في السوق. المعامالت وحوكمة المتدخلين

ويتوقع أن يتم خالل السنة القادمة االنتهاء من صياغة المشروع الجديد لتنظيم السوق المالية والمصادقة عليه 
رساء قواعد فبهدمن قبل الحكومة  ع لجوء تشجيو الحوكمة الرشيدة  مسايرة المعايير الدولية في هذا المجال وا 

الشراكة يع مشار دور السوق المالية في تنفيذ  ال عن دعمفض للتمويل المباشر المؤسسات الصغرى والمتوسطة
هذا الى جانب مواصلة العمل على إثراء السوق المالية بمنتجات وخدمات جديدة  العام والخاص. ينبين القطاع

عبر التقدم في بحث السبل الكفيلة بإصدار وتداول الصكوك االسالمية بالسوق المالية التونسية وبعث مؤسسات 
 ".SICAV MONETAIRESالجماعي النقدية " التوظيف
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كما ستتكثف الجهود لدعم الموارد المتأتية من األمالك المصادرة بواسطة تخصيص عدد من الشركات المؤممة 
عن طريق السوق المالية فضال عن مواصلة العمل إلثراء رسملة السوق من خالل تنويع القطاعات والمؤسسات 

 المدرجة بالبورصة. 

 مينقطاع التأ

صالح حيث تم اتخاذ جملة من اإلجراءات لتحسين وضعية القطاع ككل  مثل قطاع التأمين موضوع مراجعة وا 
املة المؤسسات الع تدعيم حوكمةلمتضرري الحوادث و تحسين الخدمات خالل الفترة المنقضية والتي شملت 

التوازن  يناالدخار فضال عن تحسقطاع التأمين في تعبئة  مساهمةتدعيم وتعزيز صالبتها المالية هذا الى جانب 
في  تدعيم نسبة اندماج خدمات التأمينمحرك وكذلك  عربات البرية ذاتلالمالي لفرع تأمين المسؤولية المدنية ل

 .الوطني االقتصاد

تلف أساس مخجذرية ألحكام مجلة التأمين على ال المراجعة وسيتم الحرص خالل الفترة القادمة على استكمال
وذلك بهدف تحديث اإلطار التشريعي باالستئناس بالمعايير الدولية والتجارب الناجحة الدراسات القطاعية المنجزة 

لمزيد تطوير القطاع ودعم حوكمته ومالءته المالية باإلضافة إلى دعم الدور الرقابي لسلطة اإلشراف على 
 .القطاع

 ةوكمة لدى مؤسسات التأمين تبعا إلصدار اإلطار الترتيبي ذي الصلمتابعة تركيز مختلف هياكل الحوستتواصل 
تطوير منظومة معلوماتية لتبادل المعطيات بين الهيئة وشركات التأمين حول فرع تأمين السيارات فضال عن 

  .2019والتي ستدخل حيز االستغالل الفعلي في غرة جانفي 

ائي لمنظومة مقاومة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لدى تحديث اإلطار الترتيبي واإلجر  وبالتوازي سيتواصل
ومواصلة القيام باألعمال الرقابية لدى كافة المتخلين بالقطاع كما سيتم الشروع بداية من السنة  قطاع التأمين

المقبلة في وضع منظومة وطنية للتوقي وتغطية المخاطر الطبيعية من خالل إنجاز دراسة فنية في الغرض 
 ار التشريعي والترتيبي والتنظيمي للمنظومة.ووضع اإلط

وفي إطار تحديث وسائل التصرف سيتم الشروع خالل السنة المقبلة في أعمال التطوير والبرمجة باالستعانة 
بمكاتب الخبرة المختصة في المجال بما من شأنه أن يؤمن بالخصوص ارتباط الهيئة بالقطاع بالنسبة لعمليات 

افة إلى تطوير ووضع مختلف البرمجيات الداخلية التي تمكن مراقبي الهيئة من الوسائل تبادل المعطيات باإلض
 الحديثة للعمل. 
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 تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

تعد صعوبة النفاذ الى التمويل من أهم العراقيل التي تحول دون تطور نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة 
من منظور القطاع المالي بحكم ضعف اإلفصاح المالي وشفافية المعامالت التي تتسم بدرجة عالية من المخاطرة 

التي تميز هذه الشريحة من المؤسسات بما يجعلها عرضة لكلفة تمويل عالية أو الى طلب ضمانات يصعب 
 توفيرها في عديد األحيان.

غرى والمتوسطة لمؤسسات الصوفي هذا اإلطار تم التركيز على تطوير اإلطار التشريعي والترتيبي لتيسير نفاذ ا
 الى مختلف مصادر التمويل المباشرة وغير المباشرة.

إقرار جملة من اإلجراءات التحفيزية في إطار قانون المالية والتي  2019وينتظر في هذا الشأن أن تشهد سنة 
ماد االنطالق العت د م 50من أبرزها عدم توظيف أداءات جديدة على المؤسسات االقتصادية ورصد مبلغ بقيمة 

للمساعدة على توفير التمويل الذاتي للباعثين هذا الى جانب اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة االقتصاد الموازي 
 من أجل دعم القدرة التنافسية للمؤسسات.

التخفيف بنقطتين في نسبة الفائدة الموظفة من قبل مؤسسات القرض على  ةكما سيتم إقرار وبصفة استثنائي
الصغرى والمتوسطة وذلك للتخفيف من كلفة االقتراض في ضوء ارتفاع نسب الفائدة بالسوق لمواجهة المؤسسات 

 التوترات التضخمية. 

وبالتوازي سيتم اصدار العديد من القوانين التي ستمكن من توفير مصادر جديدة للتمويل من جهة ومساعدة 
 طة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.المؤسسات المالية على مزيد تحليل ودراسة المخاطر المرتب

وتتعلق اإلصالحات التشريعية الجديدة بتنظيم نشاط مؤسسات التوظيف الجماعي والصناديق االستثمارية التي 
يتوقع أن تسهم بأكثر فاعلية في دفع التمويل المباشر للمؤسسات غير المدرجة بالبورصة وكذلك تنظيم التمويل 

وهو صيغة تمويل جديدة تم وألول مرة صياغة مشروع قانون في شأنها وتتمثل في  ”crowdfunding“التشاركي 
جمع أموال من العموم عبر منصات انترنت مخصصة للغرض بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خالل منح 

 هبات أو تقديم قروض أو االستثمار في سندات.

الوقع  2019كما سيكون لتركيز الصندوق التونسي لالستثمار المتوقع أن ينطلق في النشاط الفعلي خالل سنة 
اإليجابي على مستوى نجاعة التصرف في التمويل العمومي بإدماج مختلف الصناديق القطاعية في إطار موحد 

 جدوى المطلوبة.يسمح بإسناد منح االستثمار وتمويل المشاريع ومتابعتها وتقييمها بال

لتوفير المعلومات المالية حول مخاطر انطالق نشاط مكاتب االئتمان  2019وبالتوازي يتوقع أن تشهد سنة 
بعد المصادقة على القانون المتعلق بتدعيم جودة المعلومات االئتمانية فضال عن مراجعة نسبة الفائدة  الحرفاء

تونس  في لمخاطراترقيم ل د االنطالق الفعلي ألول شركةالمشطة بما يدعم منظومة تقييم المخاطر خاصة بع
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«PBR»  التمويل وتمكين والمتوسطة إلىنفاذ المؤسسات الصغرى ويسهل بالتالي  2018خالل هذه السنة 
 .من تطبيق نسبة فائدة تتالءم ودرجة المخاطرة مؤسسات القرض

 تمويل االقتصاد 

الى التحكم في التوازنات العامة  2019النقدية المرسومة لسنة تهدف كل من سياسة المالية العمومية والسياسة 
لالقتصاد ومن أوكدها التقليص في عجز ميزانية الدولة والتحكم في تطور مستوى األسعار وتحسين وضعية 
ميزان الدفوعات. غير أن النسق المستهدف لتصحيح االقتصاد الكلي سوف يأخذ بعين االعتبار ضرورة تدعيم 

بما  2019والتي يجب العمل على تأكيدها خالل سنة  2018المسجلة في نسق النمو منذ بداية سنة االنتعاشة 
 يسهم في وضع البالد على سكة االنتقال االقتصادي المرجو.

 المالية العمومية 

إلى حصر عجز الميزانية دون اعتبار مداخيل  2018سنة من  الى موفى جويليةنتائج تنفيذ ميزانية الدولة  أفضت
 . 2017خالل نفس الفترة من سنة مسجلة  د م 3271.5مقابل  د م 2098.7التخصيص والهبات في حدود 

فقط مسجلة خالل نفس الفترة  %6.2مقابل  %20.7ويفسر هذا المجهود بالتطور الملحوظ للموارد الذاتية بنسبة 
تحسن تعبئة الموارد الجبائية بحكم اإلجراءات الجبائية التي تم إقرارها ومن  وذلك بالعالقة مع 2017من سنة 

أهمها الترفيع بنقطة في األداء على القيمة المضافة الى جانب تحسن مجهود االستخالص وارتفاع نسق الواردات 
 من جهة وكذلك ارتفاع مستوى الموارد غير الجبائبة من جهة أخرى. 

 التصرف استقرارا في نسقها جراء التطور السلبي لألجور ونفقات تسيير اإلدارة والتي وفي المقابل عرفت نفقات
وسجلت نفقات خدمة  %13.5مكنت من تدارك الزيادة الهامة في نفقات الدعم فيما تطورت نفقات التنمية بنسبة 

لتراجع الكبير في قيمة بحكم ا 2017خالل نفس الفترة من سنة  %70.1مقابل زيادة بـ  %6.4الدين تراجعا بنسبة 
 تسديد أصل الدين مقابل ارتفاع تسديد الفائدة.

االقتراض الداخلي بقيمة و  د م 2394,8في حدود  بواسطة االقتراض الخارجي الخامعجز الوقد تم تمويل 
مسجلة في موفى  د م 63425,0مقابل  د م 73788,3وبالتالي بلغ حجم الدين العمومي مستوى . د م 1534.3
 .2017جويلية 

ة في حدود الدولعجز ميزانية أن يستقر  ينتظر وبناء على التطورات المتوقعة لباقي السنة وعلى هذا األساس
من الناتج االجمالي( وذلك بفضل النسق اإليجابي المسجل  %4,9) 2018التقديرات األولية لقانون المالية لسنة 

مقدرة بقانون المالية( بحكم المجهود االستثنائي لالستخالص  %9.5ة مقابل منتظر  %17.1)للمداخيل الذاتية 
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ي احتواء الزيادة في نفقات الدعم التب والزيادات في األداءات وارتفاع قيمة الزاردات وهو ما من شانه أن يسمح
 بعنوان دعم المحروقات(. د م 1200 بـمنها زيادة )مقارنة بالتقديرات األولية  د م 1380من المتوقع أن تبلغ 

مواصلة تصحيح وضعية المالية  سيتجه العمل نحو 2019 وبخصوص التوجهات المرسومة للمالية العمومية لسنة
وتعميم  ةترشيد النفقات العمومي وذلك بمزيدمزيد التحكم في مستوى العجز والتداين العمومي  من خاللالعمومية 

حكام نجاعة تدخالت الدولةمنهجية التصرف في الميزانية حسب األه لمنظومة ا الى جانب مواصلة إصالح داف وا 
سار ملتعبئة الموارد الضرورية للدولة وتحقيق العدالة الجبائية. وبالتوازي سيتواصل العمل على استكمال  الجبائية

 بالمؤسسات العمومية والصناديق االجتماعية ومنظومة الدعم.  المرتبطةاإلصالحات الكبرى 

وتطور الواردات بنسبة  %3,1يت تقديرات ميزانية الدولة للسنة القادمة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي بـ وقد بن
 .دوالر للبرميل 75بـ وكذلك اعتماد معدل لسعر برميل النفط الخام  7,4%

 حول: 2019وتتمحور التوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 

  مقارنة بالنتائج المحينة لسنة  %8.2بـأي بنسبة تطور  د م 40741د ارتفاع الحجم الجملي للميزانية الى حدو
2018. 

  سنة  د م 29029.8لتبلغ موارد العنوان األول للدولة الجبائية وغير الجبائية موارد ال لتعبئةتكثيف الجهود
2019. 

 بمكافحة لقةالمتع اإلجراءات مختلف وتفعيل الديوانة جهاز وتعصير الجباية منظومة اصالح مسار التقدم في 
 .المنظم االقتصاد في االندماج على والتشجيع الجبائي التهرب ومقاومة الفساد

 :ترشيد نفقات ميزانية الدولة عبر 

 د  م 14814مقابل  د م 16516من الناتج لتبلغ ما قيمته  %14.1األجور في حدود  كتلة ضبط
 الجديدة في حصـــــــــــــر االنتدابات بالتوجه نحووذلك  2018منتظرة لســـــــــــــنة  الناتجمن  % 14و

 التقاعد مع مزيد عن اإلحالة عن الناتجة الشـــــــــــــغورات تعويض التكوين وعدم مدارس خريجي
يقـافالســـــــــــــنـة و  من األخيرة الثالثيـة خالل وتفعيلهـا الترقيـات وفي اإلنتـاج منحـة التحكم في  ا 

 .2018و 2017 لسنتي األجور في الزيادات بعنوان الجبائي باالعتماد نهائيا العمل

 3 دودح في الوســــائل لنفقات قصــــوى  تطور نســــبة ترشــــيد نفقات التســــيير من خالل ضــــبط% 
 تخصص باألساس لخالص المتخلدات بذمة اإلدارة.

  المحروقات و دعم المواد األســاســية  لتغطية د م 6812في حدود  التدخل العموميضــبط نفقات
 وتدخالت أخرة ذات طابعه اجتماعي واقتصادي. النقلو 

 ينة دزن اعتبار تدخالت الحسابات الخاصة في الخز العمومي لتبلغ نفقات التنمية  الرفع من نسق االستثمار
 من الناتج اإلجمالي وذلك من خالل: %4.6ما يعادل  د م 5349 تهقيمما 
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 الســـتكمالها وكذلك المشـــاريع والمعطلة المتواصـــلة والبرامج للمشـــاريع المطلقة األولوية إعطاء 
ذات القيمة  الكبرى  والمشــــــــــــــاريع الوزارية العمل جلســــــــــــــات إطار في إقرارها تم التي الجديدة

 األولوية.  ذات المناطق في التحتية البنية المضافة العالية ومشاريع

  االنطالق فعلًيا في برنامج الحكومة لدفع النشاط االقتصادي في إطار الشراكة بين القطاعين
ة الدولية حول الشــــــراكية بين القطاعين العام والخاص العام والخاص خاصــــــة بعد تنظيم الندو 

مليار دينار موزعة بين مختلف  13 مشـــــــــــــروع بكلفة جملية تناهز 33والتي تم خاللها عرض 
 جهات البالد وعلى مختلف القطاعات.

  .تدعيم التنمية الجهوية من خالل مضاعفة االعتمادات المخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية 

 حداث مواطن شغل عن طريق رصد دعم المؤسسات ا العتماد االنطالق  د م 50لمتوسطة والصغرى وا 
ستخصص لدعم التمويل الذاتي للباعثين وكذلك الترفيع في االعتمادات المخصصة للصندوق الوطني 

 .د م 150للتشغيل بما قيمته 

  بعنوان الفائدة  د م 3137بعنوان األصل و د م 6170موزعة بين  د م 9307ارتفاع خدمة الدين الى حدود
ومن أهمها ارجاع قسط  2019وذلك باعتبار التسديدات المبرمجة لسنة  2018منتظرة لسنة  د م 7841مقابل 

والقرض بضمان الواليات المتحدة األمريكية وكذلك  2013أول من قرض صندوق النقد الدولي المبرم سنة 
 القرض القطري.

 (د م) الدولة نفقات حجم تطور

 

 

 2018متوقعة لسنة  %4,9من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %3,9لتقليص في عجز الميزانية إلى حدود ا 
 %71,7مقارنًة ب  %70,9 حدود في نسبة المديونية إلى تخفيضالبما يمكن من  2017مسجلة في  %6,1و

التوجهات المرسومة للمالية العمومية ضمن اإلطار متوسط المدى  وهو ما يتماشى مع 2018 سنةل ةمقدر 
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وتحقيق نسبة  من الناتج %3عجز الميزانية في حدود والذي يتمثل في النزول بنسبة  للنفقات للفترة القادمة
 . 2020من الناتج في أفق سنة  %70ال تتعدى المديونية 

 

 (الناتج المحلي اإلجمالي %) نسبة عجز الميزانية والمديونيةتطور 

 

 الجهاز النقدي والمالي 

اشتداد الضغوط على السيولة المصرفية وعلى الموجودات  2018شهد الجهاز المالي خالل الفترة السابقة من سنة 
من العملة األجنبية. ولالستجابة للحاجيات المتزايدة من السيولة واصل البنك المركزي تدخالته إلعادة تمويل 

 الجهاز المصرفي بما يسمح بمواصلة االستجابة الى حاجيات تمويل االقتصاد وضمان االستقرار المالي.

بتباطء نسق الكتلة النقدية  2018وفي هذا اإلطار اتسم توازن الجهاز المالي خالل السبعة أشهر األولى من سنة 
ك نتيجة تراجع نسق نمو المساعدات ( وذل%3.9مقابل  %2.4( مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة )3)ن

( وتراجع المستحقات الصافية على الخارج بنسق أقوى مما سجل خالل السبعة %6.7مقابل  %5.5لالقتصاد )
( مقابل زيادة في نسق تطور المستحقات الصافية د م 1969-مقابل د م 3562-) 2017أشهر األولى من سنة 

نظر الى حاجيات تمويل الميزانية ولجوء الدولة الى اصدار رقاع ( بالد م 697مقابل  د م 936على الدولة )
 الخزينة في السوق المالية.

 ينتظر 2018لكامل سنة  %2.6ر بـالمقد لالقتصاد المتوقع النمو نسق وباعتبار المسجلة التطوراتهذه  أساس علىو 

حيث يتوقع أن يستقر  2017مسجلة في سنة  %11.4في موفى السنة مقابل  %9.1( بـ3)ن النقدية الكتلة تتطّور أن
 .2017مسجلة سنة  %12.7 مقابل %9.7لالقتصاد في حدود  نمو المساعدات
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 مقارنة الحالية السنة خالل هانسق نموّ  في تراجعا سجلت أن ينتظر الدولة، على الصافية بالمستحقات يتعلق وفيما

 ميزانية في الخزينة لرقاع المبرمجة للتسديدات الملحوظ لالرتفاع أساسا نتيجة (%16.4 مقابل %9.5) 2017 بسنة

 .2018 لسنة الدولة

 %62.5-) 2017 سنة من أقل حدة تراجعا 2018ة سن نهاية معهد فستش الخارج، على الصافية المستحقات أما
. وعلى  2018لسنة الدولة ميزانية في الخارجية التمويالت بعنوان المبرمجة التدفقات مع بالعالقة (%151.3-مقابل 

 د م 2-مستوى  في كان أن بعد د م 885ـ ب ايجابي مستوى  الى المدفوعات ميزان حاصل يعود أن هذا األساس يتوقع
 .2017في نهاية 

في عار استقرار األسهدفها الرئيسي المحافظة على سياسة نقدية حذرة ، سيتواصل انتهاج 2019وبالنسبة لسنة 
لة وفي ذات الوقت سيواصل البنك المركزي سياسة تدخالته لتعديل السيو  ضوء التطورات المرقبة لنسب التضخم.

التدخالت لتمويل القطاعات المنتجة عبر األليات المتاحة.  هذهالمصرفية مع العمل في ذات الوقت على توجيه 
كار يع البنوك على بذل المزيد من الجهد وابتوينتظر أن يساهم إقرار نسبة حصافة "القروض/الودائع" في تشج

 حلول مجددة لتعبئة ودائع أكثر استقرار وأقل تكلفة ودفعهم العتماد اليات التصرف الناجع في المخاطر.

وللتقليص من الضغوط على السيولة المصرفية ودرء المخاطر على موازنة البنك المركزي يتوجب تكثيف الجهود 
ات مكافحة وكذلك تعزيز آليعجز الميزانية والتخفيض التدريجي في  عات الخارجيةفي وضعية المدفو  للتحكم

 التجارة الموازية والتهريب والحد من ظاهرة القطاع غير المنظم.

على أساس توجهات منوال النمو الذي يفترض  2019وقد ضبطت تقديرات موارد واستعماالت الجهاز المالي لسنة 
، بناء على عودة نشاط االستثمار وتحسن أداء الصادرات مقابل %3.1ي اإلجمالي بـارتفاع في نسق الناتج المحل

 تطور معتدل لالستهالك الجملي.

على التوالي بنسبة  لالقتصاد والمساعدات( 3وعلى هذا األساس، ينتظر أن تتطور كل من الكتلة النقدية )ن
 .%9.3و 8.7%

 االدخار 

 ستهالكمن جهة والمحافظة على نفس النسق تقريبا لال 2019خالل سنة للدخل الوطني  النمو المتوقعبناء على 
افي ص من سنة الى أخرى. وباعتبار تطوراالدخار الداخلي تحسنا  الجملي من جهة أخرى، ينتظر أن يعرف

من الدخل الوطني  %10.7ما يمثل  د م 12812.6سيلغ حجم االدخار الوطني  الخارجمن  المتأتيةالمداخيل 
 .2018منتظرة لسنة  %9.5و د م 10332.1 قابلالمتاح م
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وبهدف الترفيع في حصة االدخار المالي، ستتواصل الجهود حثيثة من أجل الترفيع في مردود اإلجراءات التي 
والقاضية بإقرار امتيازات جبائية لحسابات  2018تم اتخاذها سابق والمدرجة خاصة صلب قانون المالية لسنة 

 والتأمين على الحياة.  االدخار في االستثمار

والتوازي ينتظر أن تسهم اإلصالحات المرتقبة لمنظومة التقاعد والحيطة االجتماعية واعادة هيكلة المؤسسات 
 لقدراتا العمومية وكذلك التقليص من عجز المالية العمومية وتنظيم السوق المالية وقطاع التأمين الى جانب دعم

جهود بصفة تدريجية. هذا الى جانب مواصلة ال مستوى االدخار المؤسساتي في تحسين المصرفي المالية للقطاع
 من أجل ادراج السيولة المتداولة في األطر الموازية وغير المنظمة الى دائرة الجهاز المالي الرسمي. 

 نمدون مستوى االستثمار اإلجمالي الذي  التحسن المرتقب للحجم الجملي لالدخار الوطني يبقىغير أن هذا 
القتصاد ا لتمويحاجيات  المنتظر أن يعرف نقلة نوعية في أدائه خالل السنة القادمة. وعليه يتوقع أن ترتفع

وهو ما يتطلب العمل على تعبئة الموارد الخارجية الضرورية في شكل هبات وقروض وخاصة في شكل الوطني 
 استثمارات مباشرة لمعاضدة المجهود الوطني لالستثمار.



 

 

 نيالثاالجزء  
 نحو تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية
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 البـاب األول

  القطاعية وتعصير البنية األساسيةتطوير السياسات 

 السياسات االقتصادية

 الفالحة والصيد البحري 

المناطق بالبالد  بجلبنقص هام في كميات األمطار المسجلة  2018 جوان 30غاية  إلى 2018-2017تميز موسم 
تراوح النقص  فيما ،%64باستثناء منطقة الجنوب الشرقي التي تجاوزت بها كميات األمطار المعدل العادي بنسبة 

بلغ المخزون  كما. بالشمال %18في حدود و بالوسط الشرقي  %32بالوسط الغربي و %45ببقية المناطق بين 
 2077 بـ المقدرة الخزن  طاقة من ℅46، أي بنسبة 3ن ممليو  957حوالي  2018جوان  30المائي بالسدود في 

باألسعار القارة للسنة  نسبة نموّ  8201سجل قطاع الفالحة والصيد البحري خالل سنة ورغم ذلك، فقد  .3م مليون 
 باألساس النموّ  هذا ويرتكز .2017إنجازها خالل سنة  تمّ  %2.5 نسبةب مقابل نموّ  %9.7الفارطة قدرت بـ 

 العناصر التالية: على

  (2017ألف طن في سنة  500)مقابل  طن مليون  1.6 يقدر بـمن زيتون الزيت  اسيقي مستوى إنتاج، 

 الفارط الموسم خالل قنطار مليون  16 حوالي مقابل الحبوب من قنطار مليون  14 حوالي إنتاج، 

  مقارنة  %1.7أي تطور بنسبة  ،ةيالمائ اءياألح ةيالبحري وترب ديألف طن من منتجات الص 133إنتاج حوالي
 ،2017مع سنة 

  2017ألف طن خالل سنة  242ألف طن من التمور مقابل  305إنتاج، 
 2017د خالل سنة  م 1400مقابل  د م 1530نجاز مبلغ من االستثمارات يناهز إ. 

دف ته التيالمخطط و ب المدرجةفينتظر أن تشهد مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع ، 2019أما فيما يتعلق بسنة 
كسابه اأساس لغذائي تعزيز األمن اهامة وذلك لقيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية  الى النهوض بأداء القطاع وا 

على استدامة الموارد الطبيعية لألجيال المقبلة في ظل التغيرات  المحافظةدخل مجزي للفالح والبحار و  وتأمين
 التي تهدد البالد. المناخية

ضمان لتطوير أداء األراضي الدولية الفالحية مواصلة المجهودات بهدف  2019خالل سنة  ينتظر ،وبناء عليه
كبات الرتقاء بمردودية المر واأداء ديوان األراضي الدولية النهوض ب وخاصة من خاللحسن استغاللها وتطويرها 
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ت اع العقارية ومقاومة تشتمعالجة األوضكما سيتواصل خالل نفس السنة العمل على  الفالحية التابعة له.
هذا  تجزئة.لاالملكية وذلك بهدف تحقيق ديمومة الرصيد العقاري والمحافظة على وحدة المستغالت الفالحية من 

 .تأهيل المستغالت الفالحيةفضال عن مواصلة 

اصلة انجاز و ستتواصل تعبئة الموارد المائية السطحية من خالل م ،أما بالنسبة للمحافظة على الموارد الطبيعية
سدود جبلية. كما سيتواصل تنفيذ االستراتيجية  05ووالقلعة الكبرى  السعيدة يخزانو سد مالق العلوي و سد الدويميس 

الوطنية للمحافظة على المياه والتربة  ة( واالستراتيجي2015-2024)الوطنية للنهوض بقطاع الغابات والمراعي 
  خالل عدة برامج ومشاريع تولي أهمية لتحسين مستوى عيش متساكني المناطق الريفية. ن( م2017-2026)

ة سيتم دراسة تطوير قطاع الزيتون لتحسين مردوديته من الناحية اإلنتاجي ،وفيما يخص منظومات اإلنتاج الفالحية
صير المناطق ن برامج تعوالرفع في قيمته التصديرية من خالل وضع إجراءات تحفيزية للشركات الصغرى. كما أ

 السقوية يشمل دعم المنظومات الفالحية لتعزيز دورها في تنمية مناطق اإلنتاج وتحسين دخل الفالح.

وفي مجال الصيد البحري، سيتم العمل على مواصلة سياسة تنمية قطاع تربية االحياء المائية لتساهم في تنمية 
الة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ستعمل على تحسين القطاع خاصة من الناحية التصديرية. كما أن وك

 خدماتها من خالل اقتناء تجهيزات جديدة.

 %0.5نسبة بالمضافة للقطاع الفالحي  مةيالق نموّ أن  2019خالل سنة  فينتظر، المستوى الكميأما على 
 توقعات االنتاج التالية: على باألساس وذلك استنادا ،باألسعار القارة

  بنسبة قدر تقلص أي  ،طن في الموسم الحالي مليون  1.6ألف طن من زيتون الزيت مقابل  800إنتاج
53.6%  

  الحاليمليون قنطار خالل الموسم  14مليون قنطار من الحبوب مقابل حوالي  19إنتاج حوالي . 

  سنة  ألف طن خالل 132.5مقابل  ةيالمائ اءياألح ةيالبحري وترب ديمنتجات الصمن  ألف طن 134إنتاج
2018. 

 متوقعة د م 1530 مقابل د م 1700 يناهز بما المجال في اإلستثمارات تتطور أن المنتظر من ذلك، على وبناءا
 ومواصلة خاصةال للمشاريع بالنسبة الجديد االستثمار بقانون  المضمنة التشجيعات بفضل وذلك 2018 سنة خالل
 .العمومية للمشاريع بالنسبة 2020-2016 التنمية مخطط ضمن المدرجة والمشاريع البرامج تجسيم

 الصناعات المعملية

 مخططب محاور االستراتيجية الصناعية المدرجة ضمن تنفيذ 2019وتوقعات سنة  2018إنجازات سنة  تندرج
 : التالية المحاور والتي ترتكز على 2020-2016 التنمية
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 دفع القدرة التنافسية للمؤسسة 

وتطويره من خالل إعداد برامج جديدة  الصناعيعلى المحافظة على النسيج  2018ارتكزت الجهود خالل سنة 
 التقدم في انجاز البرامج الحالية والمتمثلة خاصة في:مزيد و 

 حيث ساهم البرنامج الوطني للنهوض مساندة المؤسسات الصناعية على إرساء نظم الجودةبرنامج  مواصلة 
سيتم و  .الرفع من عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات الجودةبالجودة بالتعاون مع القطاع الخاص في 

 خالل مؤسسة متحصلة على شهادات الجودة 2350مع القطاع الخاص على بلوغ حوالي  ن العمل بالتعاو 
 .2018سنة 

 ي اليابانيالتعاون التونس إطارفي  البرنامج الوطني للنهوض بالجودة واإلنتاجيةمن  الثانيةالمرحلة  تنفيذ. 
نظام وطني مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الذي يهدف إلى إرساء  2018سنة  خاللوسيتّم 

 في ناشطة صناعية مؤسسة 18لـ  اإلحاطة من خالل تقديم مستدام في مجال تحسين الجودة واإلنتاجية
المراكز  قدرات والمساهمة في تدعيم والمالبس والكيمياء والنسيج الصناعات الميكانيكية والكهربائية قطاعات

ر ثقافة وفي مجال نش .الميادين المتصلة بالرفع من اإلنتاجية في الجامعية الفنية الصناعية والمؤسسات
تحسين االنتاجية صلب المؤسسات الصناعية والجامعية، تّم برمجة تدوين ونشر دليل تطبيقي خاص بتحسين 

 .اعية ودليل بيداغوجي للتكوينالصنالجودة واإلنتاجية داخل المؤسسة 
 والذي بناء مشروع المجمع التقني بالعقبة  عبر استكمال أشغالخاصة  تطوير البنية التحتية للجودة مواصلة

والمقرات االجتماعية لكل من المركز  امخبر  41وسيضم المشروع . 2م 1650بـــ  على مساحة مغطاة تقدر يمتد
مخابر( والمخبر المركزي للتحاليل والتجارب  4مخابر( والمركز الفني للكيمياء ) 3الفني للصناعات الغذائية )

 .2019ى سنة ومن المتوقع نشر طلب العروض واختيار شركة مقاوالت مع موفّ  .مخبر( 34)

  ة تعلق بتطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقالملماني األتونسي التعاون البرنامج في إطار انجاز و
العمل على وضع عالمة للجودة خاصة بمركبي هذه األجهزة والشروع  2018تم خالل سنة ، ةضوئيالفوتو 

 .2019الل سنة خ تكوين لفائدة مختلف المتدخلينالفي إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالطاقة ومواصلة 

  نتاجية داخل القدرة التنافسية واإلتنظيم األيام الوطنية للمترولوجيا للتعريف بدور المترولوجيا في تطوير
في  جاربوالتيل المؤسسات الصناعية وبالخدمات المسداة من طرف المراكز الفنية والمخبر المركزي للتحال

دورة تكوينية وعمليات إحاطة فنية في مجاالت ذات عالقة بالبنية  16سيتم تنظيم كما  .مجال المترولوجيا
  م المطابقة واالعتماد والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.التحتية للجودة لفائدة هياكل تقيي

  إبرام اتفاقية االعتراف المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع االتحاد األوروبيفي إطار مواصلة العمل 
لقطاعية امة التشريعات ئالمواصلة العمل على م ،والمتعلقة بقطاعي الكهرباء واإللكترونيك ومواد البناء

( التي تخص قطاعي ACAAالمعنية باإلعداد إلبرام اتفاقية اعتراف متبادل في مجال تقييم المطابقة )
الصناعات الكهربائّية واإللكترونّية ومواد البناء مع نظيرتها األوروبية من خالل نقل التوجيهات األوروبية 

(Transposition des directives européennesوالمتمثلة في ) ت نصوص ترتيبية منها ثالث نصوص تمّ  9
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اصدارها بالرائد الرسمي بعد صدور القانون المتعلق بسالمة المنتجات الصناعية  ينتظرالمصادقة عليها و 
 ومراقبة السوق.

   االنجازات التالية:  2019تشهد سنة وف س ،تطوير التشريعات القطاعية إطارفي 

 ترتيبي( نص  37المعوضــة للمواصــفات االجبارية ) االنتهاء من صــياغة كل المشــاريع االولية
 نصوص ترتيبية تخص قطاع السالمة، 3 باستثناء

  نص ترتيبي بعــد أخــذ رأي الهيــاكــل المهنيــة والوزارات المعنيــة )وزارة  28المصـــــــــــــــادقــة على
التجارة، وزارة الصـــــــــــحة، وزارة الفالحة والموارد المائية والصـــــــــــيد البحري، اإلتحاد التونســـــــــــي 

ت مشــــــتركة تخص قطاع امشــــــاريع قرار  9للصــــــناعة والتجارة والصــــــناعات التقليدية...( منها 
 ،(... الطماطم،رز الذرى، السكر، الصناعات الغذائية )التمور، األ

  قرارات بالرائد الرســـــــمي تخص قطاعي الصـــــــناعات الكهربائية وااللكترونية ومواد  5اصـــــــدار
 البناء،

  مشـــــاريع نصـــــوص ترتيبية تخص قطاع النســـــيج والمالبس غير معنية بالمواصـــــفات  3اعداد
 االجبارية.

  نظمة األساسية الخاصة بالمركز التقني المصادقة النهائية على األ 2019المتوقع أن تشهد سنة من
للصناعات الميكانيكية والكهربائية والمركز الفني للصناعات الغذائية من خالل إصدار قرارين مشتركين بين 

صدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيو  وزيري الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمالية ل بقية ا 
 .األنظمة األساسيةهذه ى تطبيق مقتضيات العمل علو األنظمة األساسية 

  ض تفعيل دور المراكز الفنية القطاعية في النهو االنطالق في تنفيذ برنامج يهدف إلى  2019سيتم خالل سنة
ل شهر أكتوبر تظاهرة خالومن المبرمج تنظيم  .بالقدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتطوير إنتاجية المؤسسة

حول اإلنتاجية للتعريف بقدرات المراكز الفنية في مجال تطوير اإلنتاجية وترسيخ ثقافة اإلنتاجية  2018
 .صلب المؤسسة الصناعية والتعريف بأهميتها في تطوير قدرتها التنافسية

 تنفيذ ةمتابعسيتواصل  ،دعم القدرة التنافسية للمؤسسة في قطاع النسيج المالبس والجلود في إطار 
والخاص بقطاعات النسيج  2017غرة جوان  فياإلجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق والمنعقد 

 :ما يليفي يمكن حوصلتها والتي والمالبس والجلود واألحذية

  ســــنوات إلى  6ة على مدّ القطاع تمديد االنتفاع بجدولة أصــــل الدين المتخلد بذمة مؤســــســــات
قبل الشـــــــروع في خالص  2018ســـــــبتمبر  15الها إلى غاية مع إمه 2018ى جويلية غاية موفّ 

 أقساط الجدولة.

  لفائدة قطاع النسيج والمالبس  د م 2.2تخصيص اعتمادات إضافية على ميزانية الدولة بقيمة
بتنظيم ندوات  2019-2017ميزانية وكالة النهوض بالصـــــــــــــناعة والتجديد للقيام خالل الفترة ب

للتعريف بفرص االستثمار المتاحة وأسبوع وطني للنسيج والمالبس ولقاءات ثنائية مباشرة مع 
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أهم أصــحاب القرار لتحفيزهم على االســتثمار بتونس وا عداد ومضــات إشــهارية للتشــجيع على 
 استهالك المنتوج التونسي. 

  هوض بالصادرات خاصة بقطاع لميزانية مركز الن د م 4.5تخصيص إعتمادات إضافية بقيمة
 .  2017-2019النسيج والمالبس للقيام بالبرنامج اإلشهاري والترويجي خالل الفترة 

 دفع التجديد والتطوير التكنولوجي

العناية بالبحث والتطوير بالمؤسسات الصناعية للنهوض بالقيمة المضافة التكنولوجية  مزيد 2018شهدت سنة 
 من خالل:والتمركز باألسواق الواعدة 

  مرسومة وقصد تحقيق األهداف ال البرنامج الوطني للبحث والتجديد. في إطارمشاريع بحث تشاركي  10انجاز
" PNRIالعمل على مراجعة البرنامج الوطني للبحث والتجديد " تمّ ي ،بالمخطط التنموي في مجال التجديد

 ،ديدأكبر عدد ممكن من مشاريع البحث والتجاقتصاديا واستهداف  واستغاللها العلمية البحوث لمزيد تثمين
 .مّما سيكون له كبير األثر على المؤسسة

  كل بعبر اقتناء المعدات والتجهيزات المخبرية  مشاريع مراكز للموارد التكنولوجية إنجازعلى العمل تواصل
المنتظر ومن  .الفجة وبنزرت وسوسة وقفصة وقابس وصفاقس وسيدي ثابت وبرج السدرية -من المنستير

  .2019حيز االستغالل خالل سنة  أن تدخل

 ي إطار ف الممول جزئيا عن طريق هبة من الوكالة الفرنسية للتنميةلمشروع الفعلي ل نجازاإل االنطالق في
شبكات  10تطوير والذي يهدف إلى  2020-2018الذي يمتّد على الفترة  تطوير شبكات الشراكة الصناعية

تنفيذ  االنطالق في، إضافة إلى شراكة صناعية من خالل التكوين والمرافقة وتمويل المشاريع التشاركية
والذي  2023-2018المشروع الممول بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الفني الممتد على خمس سنوات 

خدمات المرافقة وتمويل إحداث شبكات شراكة صناعية من خالل التكوين وتطوير  3تطوير يهدف إلى 
 .لمؤسساتا

  ومن المبرمج االنتهاء من انجاز المشروع األول المتعلق بتطوير سالسل القيم بالتعاون مع الوكالة األلمانية
واالنطالق في تنفيذ المشروع الجديد بالتعاون مع الوكالة  2018 السداسي الثاني من سنةللتعاون الفني في 
 .2020-2018سنوات  3على  المذكورة والذي يمتد

 استحثاث نسق االستثمار الصناعي والترويج لتونس كوجهة صناعية جذابة

 في هذا المجال: 2018شهدت سنة 

  دعم الهيكلة مؤسسة في إطار  40المصادقة على دراسات التشخيص االقتصادية والمالية لفائدة حوالي
دعم المؤسسات الصغرى  صندوق عن طريق تدخالت  بصعوبات ظرفية المالية للمؤسسات التي تمرّ 
ومن المنتظر أن يتوقف العمل بهذا  .165لي للمؤسسات المستفيدة حوالي والمتوسطة ليبلغ العدد الجم
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من جهة أخرى، تّم العمل على تطوير آلية دعم ديمومة  .2019الصندوق خالل الثالثي االول من سنة 
صيص على احداث صندوق جديد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر التن
وقد تم إصدار األمر عدد  .عدد من المؤسساتأكبر يستهدف  2018والمتوسطة ضمن قانون المالية لسنة 

المتعلق بإحداث خط إعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى  2018مارس  29المؤرخ في  2018لسنة  324
 اآلليات التالية:والمتوسطة، والذي يتدخل وفق 

  ية لدى البنوك والمؤسسات المالالتشخيص المالي واالقتصادي وعمليات المرافقة  دراساتآلية
 يقوم بها خبراء ماليون مختصون.

  مةبإسناد قروض مساه ة وتدعيم أموالها الذاتيةعادة هيكلة رأس مال المؤسسات المنتفعآلية إ .
 قرض شـــكل في بالمؤســـســـة الرئيســـي المســـاهم أو المشـــروع باعث لفائدة القروض هذه وتســـند

 المال رأس في للترفيع قصرا يخصص شخصي

  آلية إعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المســـــــــندة من قبل البنوك والمحددة في إطار دراســـــــــة
 التشخيص المالي واالقتصادي.

  على هذا الخط تديرها الشركة التونسية للضمان.المسندة  التمويالتضمان آلية 

ن مبّسطة مع ضبط آجال معقولة بما يمّكن مالمعتمد لالنتفاع بهذا الخط بإجراءات  ميز هذا التمّشي الجديدويت
يمتد و  المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكو صعوبات وانتفاعها ببرنامج إعادة هيكلة مالية. انخراط جلّ 

مؤسسة صغرى ومتوسطة،  600د ويشمل  م 400بمبلغ جملي مبرمج في حدود  2020-2018هذا الخط على الفترة 
  .2018خالل سنة  مؤسسة 100منها 

 وهي: البرنامج الوطني لإلفراقإجراءات لتدعيم تنفيذ عّدة  2019سنة ستشهد و 

  قصد تمكين المؤسسات خالل األربع سنوات األولى من نشاطها من  2009لسنة  2861مراجعة األمر عدد
 صفقات تتماشى مع حجم االستثمارات.

 .إقرار تحفيزات وامتيازات جبائية ومالية لفائدة مؤسسات قطاع الخاص التي تنخرط في برنامج اإلفراق 

 .إحداث صندوق موّحد لإلفراق تساهم فيه المؤسسات المفرقة  

  الرفع في المدة المخولة للعطلة ألجل بعث مؤسسة من سنة قابلة للتجديد مرتين بمناطق التنمية الجهوية
  سنوات. 5إلى 

هذه االجراءات فعليا خالل  دخولبالنظر إلى  2018نسق إبرام اتفاقيات االفراق خالل سنة  ستقرّ ويتوقع أن ي
 .2020و 2019سنتي 

على مزيد اإلحاطة بالباعثين خالل مختلف مراحل  2019يتّم العمل خالل سنة س، لمراكز االعمال بالنسبة أما
إنجاز مشاريعهم وتطوير عملية المتابعة بعد اإلحداث التي تشكو بعض النقائص، إضافة إلى التحسين في نوعية 
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هذا باإلضافة إلى تدعيم األنشطة المتعّلقة بنشر ثقافة المبادرة  المشاريع المحدثة بما يمكن من ضمان ديمومتها.
ستوى الجهوي لدى الشبان وتنظيم الندوات والملتقيات التي تعنى بإحداث المشاريع بالتنسيق مع مختلف على الم

 الهياكل المتدخلة في هذا المجال.

كما سيتّم الشروع في دراسة إمكانية تنقيح النصوص القانونية المنظمة لها التي تعرف ضبابية وذلك تماشيا مع 
يمّكن من تطوير وتنويع نشاطها والعمل على تجاوز الصعوبات التي تعيق تطور متطلبات الفترة القادمة بما 

 نشاطها.

الترفيع في عدد حصص  2019لسنة المبرمة مع مراكز األعمال وتتضّمن األهداف المدرجة صلب عقود البرامج 
مومة المشاريع ن ديمّما سيساهم في الترفيع في عدد المؤسسات المحدثة ويضم ،المرافقة لفائدة باعثي المشاريع

 المحدثة.

 %10الترفيع في المشاريع الصغرى والمتوسطة المنجزة بما قدره  2019كما تتضّمن عقود البرامج بالنسبة لسنة 
موطن شغل في قطاعات مختلفة مقارنة  2500لتبلغ  %7مشروعا وكذلك مواطن الشغل المحدثة بـ  860لتبلغ 
 .2017سنة في  موطن شغل 2300

تدعيم أنشطة التكوين والمرافقة لفائدة باعثي المشاريع من خالل الترفيع  2019يتّم خالل سنة سإضافة إلى ذلك، 
مّما  ،حصة 1100لتبلغ  %38دورة تكوينية وحصص المرافقة بـ  600لتبلغ  %20في حصص التكوين بنسبة 

 .2017قارنة بما تّم إنجازه سنة م %15أي بزيادة تقّدر بـ  ،باعث مشروع من اإلنتفاع بها 3000يمّكن 

مشروع إعداد  تمويللتم إمضاء اتفاقية مع البنك اإلفريقي للتنمية  ،برنامج الترويج للصناعة التونسيةفي إطار و 
وقد تم انتداب خبير مسير للمشروع واستكمال مرحلة االنتقاء  .2035استراتيجية جديدة للصناعة والتجديد في أفق 

را لطول ونظ .المساعدة على إعداد االستراتيجيةصفقة اختيار مكتب دراسات الذي سيكلف باألولي في إطار 
إجراءات المصادقة على نتائج الصفقات صلب البنك اإلفريقي للتنمية، سيتم استكمال إجراءات اختيار مكتب 

الرؤى بالنسبة وستساهم هذه الدراسة في توضيح  .2019الدراسات واالنطالق في إنجاز الدراسة خالل سنة 
 واألجانب إضافة إلى صبغته الترويجية للصناعة التونسية.للمستثمرين التونسيين منهم 

تطورا للقيمة  2019خالل سنة  فمن المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات المعملية، ما على المستوى الكميأ
 وذلك استنادا إلى: 2018خالل سنة متوقعة  %1.9مقابل  %4,2المضافة بنسبة 

  تراجعمقابل  %4,0قطاع صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة لالتطور المرتقب للقيمة المضافة 
 .2018خالل سنة ( %2,3-)بنسبة 

  سبة التطور المرتقب للقيمة المضافة بناسترجاع تدريجي لنسق نمو قطاع الصناعات الكيميائية من خالل
 .2018منتظر خالل سنة ( %7,8-)بنسبة  تراجعمقابل  7,5%
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  وذلك تبعا للتطور  %5,0التطور المرتقب للقيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة
 .2018الكبير لصادرات القطاع خالل الثماني أشهر األولى من سنة 

  قيمة مرتقب للالتطور الاسترجاع تدريجي لنسق نمو قطاع النسيج والمالبس والجلد واألحذية من خالل
خاصة في ظل القرارات واإلجراءات  2018منتظر خالل سنة  %1,3مقابل تطور بنسبة  %3,6المضافة بنسبة 

 .المّتخذة لدعم مؤسسات القطاع

خالل سنة  (والصناعات الفالحية والغذائية تكرير النفط اعتبار وتقدر استثمارات قطاع الصناعات المعملية )دون 
 .وذلك استنادا للتطور المنتظر لالستثمار الخاص 2018عة خالل سنة د متوقّ  م 1580د مقابل  م 1775 بـ 2019

ومواصلة تأهيل مصانع المجمع الكيميائي  2 وتواصل انجاز المشاريع العمومية وخاصة استكمال مصنع المظيلة
 .التونسي

  المناجم

تحقيق األهداف المرسومة على مستوى اإلنتاج لجّل المواد المنجمية نتيجة  2018لم يستطع قطاع المناجم سنة 
 .باألساس لتواصل التحركات االجتماعية

نتيجة لبعض الصعوبات أبرزها مواصلة تدهور المناخ االجتماعي منذ شهر  2018تراجعا سنة  القطاع سجل فقد
إضافة  ،3و 2و 1 الفنية بكّل من مغسلة المظيلة تسبب في تعطل اإلنتاج إضافة الى تكّرر األعطال اممّ  أفريل
ارتفاع تيجة نالركود على الصعيد العالمي  البري فضال عن تعطل النقلو  تدني وتيرة النقل بالسكة الحديدية إلى

سوق وتراجع أسعار مشتقات الفسفاط لطفرة اإلنتاج في المستوى اإلنتاج خاصة في المغرب والبرازيل والسعودية 
طّور ت بالرجوع إلىالهند  قبل منتواصل انخفاض الطلب على األسمدة الفسفاطية خاّصة  إلى جانب ،العالمية

 . إنتاجها المحلي وارتفاع مخزونها من هذه المادة

اريع بعض المش قدرةلعدم من الوصول إلى األهداف المرسومة  كذلك أما المواد غير الفسفاطية فهي لم تتمكن
 .والبارتين الجبس واألمالح والرصاص والزنكمشاريع خاصة و االنطالق الفعلي  على

واصل الديوان الوطني للمناجم القيام بالمسح الجيولوجي األساسي وطرق البحث  ،وعلى مستوى البحث المنجمي
االنتهاء من بناء  في في هذا المجال تتمثل أهم اإلنجازاتو  .الغير المباشرة كالمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي

 ركز المعلومات الجيولوجية والمنجمية لخزن ومعالجة المعطيات بطريقة رقمية وحديثة.م

 تحقيق جملة من اإلنجازات تمثلت في: 2018شهدت سنة  ،ذلك من رغمبالو 

  توزر الستخراج الفسفاط وذلك في إطار تأمين صناعة التحويل ـالدراسات لمشروع نفطة مواصلة إنجاز
 التونسي والرفع من حجم اإلنتاج،بالمجمع الكيميائي 

  في الوضع االجتماعي نتيجة اتخاذ عّدة إجراءات اجتماعية وتنموية بالجهة محسوستحسن، 
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  مغسلة الردّيفبعودة نقل الفسفاط بواسطة السكك الحديدية، 

 صف الن خالل مواصلة إنجاز مشروع أم الخشب الذي من المؤمل أن يدخل طور التشغيل الصناعي للمغسلة
 ،2020الثاني من سنة 

 ،تحسن مبيعات مادة الحديد 

 ،تطور إنتاج البرتين 

  نتاج ملح سلفات الصديوم رغم وجود صعوبات في التسويق،إالمحافظة على 
  بنزرت بعد بإسناد امتيازات استغالل جديدة لمادة الرصاص والزنك بالشمال الغربي بواليات الكاف وسليانة و

 .ثني عشر سنةإهذه المعادن ألكثر من أن توقف نشاط استغالل 

خالل  %10.1 مقابل %9.7أما على المستوى الكمي، فينتظر أن يسجل القطاع إنخفاضا في القيمة المضافة بـــ 
 :على النتائج التالية باألسعار القارة وذلك باالعتماد 2017سنة 

  2017خالل سنة  مليون طن 3.9 الفسفاط مقابلمن  مليون طن 4إنتاج حوالي، 
  ألف طن من الحديد، 270انتاج 

  طن من ملح كلورير الصديوم م. 1.4إنتاج، 

  ألف طن من ملح سلفات الصديوم، 30إنتاج 

 طن من البرتين، ألف 18نتاج إ 

 ،توقع تحقيق إنتاج مليون طن من الجبس 

 تشمل  د م 126حيث سيستأثر قطاع الفسفاط بحوالي  د م 170ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ
بالخصوص مواصلة إنجاز مشروع أم الخشب والشروع في إنجاز مشروع المكناسي والقيام بالدرسات لمشروع 

 .نفطة توزر

 ن يرتكز العمل على:أينتظر  2019أما بالنسبة لسنة 

 ،استرجاع النسق العادي إلنتاج الفسفاط مع الرفع من القدرة التنافسية للقطاع 

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

 القيام بدراسة فنية معّمقة لمنجم الجّباس بالمكناسي، 

  5ر حاليا فّ أسطول شركة السكك الحديدية الذي يو استرجاع النسق العادي لنقل الفسفاط عبر الترفيع من 
يجاد حلولقطارات في اليوم   ،تعطيل النقل بالشاحناتبة في المسبّ  االجتماعية لالحتجاجات وا 

  من الدستور 13لفصل بعض الفصول منها مع ا تطابقلعدم  مجلة المناجممراجعة.  

باألسعار القارة  2019خالل سنة  %10في حدود  أما على المستوى الكمي، فينتظر أن يسجل القطاع نسبة نموّ 
 :التوقعات التاليةعلى  وذلك باالعتماد
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  30بحوالي  ارتفاعامسجال بذلك  2016الفسفاط من  مليون طن 5إنتاج حوالي%،  
  مادة الحديد من ألف طن 300انتاج قرابة، 

 في قطاع الفسفاط تشمل بالخصوص مواصلة  د م 140منها  د م 180ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ
تمام مشروع أم الخشب. نفطة-سات لمشروع توزراانجاز الدر   وفي إنجاز مشروع المكناسي وا 

 النقل والخدمات اللوجستية

للنمو وتنافسية  االنقل واللوجستية محرك على جعل قطاع 2020-2016المرسومة لفترة  االستراتيجية ترتكز
وقد تميزت  والقطاعات المنتجة ومساهما في إحكام إدماج وتكامل مختلف جهات البالد.االقتصاد الوطني 

اإلنجازات بالعمل على مالءمة التشريعات في مختلف أنماط النقل مع متطلبات االمن والسالمة والجودة 
عالجة إشكالياته م النقلة النوعية للقطاع وستساهم في تتعّلق بتأمينالدراسات التي وانجاز والتشريعات الدولية 

الهيكلية والمتعلقة بالنقل المدرسي وغير المنتظم لألشخاص وسياسة التنقالت الحضرية المستدامة إلى جانب 
 تدعيم البنية األساسية وأسطول الشركات العمومية الوطنية للنقل البري والبحري الجوي.

 

 على: 2018تركزت الجهود خالل سنة 

  2018حافلة سنة  4828إلى  2017حافلة سنة  4506تطور أسطول الحافالت من 

  حافلة للشركات  158حافلة لشركة النقل بتونس و 35حافلة جديدة ) 193سطول الحافالت باقتناء أتدعيم
 الجهوية للنقل(

 نس المرسى وأشغال الشبكة الحديدية السريعة بتو -حلق الوادي-تأهيل البنية التحتية للخط الحديدي تونس
 الكبرى 

  القصرين-الخط الحديدي تونس أشغال تعصير وتأهيلمواصلة 

  عربة للنقل الحديدي للحبوب 60اقتناء 

 النقل غير المنتظم لألشخاص حول دراسة 

 دراسة حول اعداد سياسة التنقالت الحضرية المستدامة بالبالد التونسية 

  النقل المدرسي والجامعي واإلدماج التعريفي بإقليم تونس الكبرى دراسة حول 

 سة مشروع مترو صفاقسدرا 

 ومدنين دراسة الخط الحديدي الرابط بين قابس  

  2040فق أدراسة المخطط المديري للنقل في 

 الدراسة االستراتيجية للديوان الوطني للمعابر الحدودية وصيانة المعابر الحدودية 

 اويات حيز االستغالل بميناء رادسدخول منظومة التصرف في الح 

 د م 27ة جهر ميناء جرجيس بكلف 
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  زوارق إرشاد للموانئ 6اقتناء 

 رين ومأوى السيارات بميناء جرجيستأهيل المحطة البحرية للمساف 

  تهيئة الرصيف التجاري ورصيف الخدمات وحماية الملك العمومي المينائي بميناء جرجيس 

 ة الرصيف االبترولي بميناء بنزرتدراسة توسع 

  لمشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضةتحيين دراسة الجدوى االقتصادية والسوق 

 تأهيل البنية التحتية وتعويض محطتي الرادار وتهيئة مسالك وطريق الدخول لمطار تونس قرطاج 

  د م 8.4تأهيل البنية التحتية لمطار قفصة قصر الدولي بكلفة 

  د م 60الشروع في تهيئة مطار جربة جرجيس بكلفة 

  جال الورومتوسطي في مالتونسي والمفوضية األوروبية حول االتفاق ااستكمال المفاوضات بين الجانب
 النقل الجوي 

  سالمنطقة اللوجستية بقرقرر بصفاقانجاز الدراسات االقتصادية والفنية للمنطقة اللوجستية برادس و 

  تكوين مخزون عقاري لشبكة المناطق اللوجستية ودراسة مدى قابليته لإلنجاز بكل من النفيضة بسوسة
والمتبسطة  غوانبز س وبئر مشارقة برقور بصفاقس والقطار بقفصة وحزوة بتوزر والعوينات وبوشمة بقاوق

 بالقيروان ومجاز الباب بباجة والجديدة بمنوبة واالرتياح بجندوبة وواد دكوك بتطاوين

 المدني  رانياعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للطيران المدني استجابة لتوصيات منظمة الط
 الدولي

  اعداد مشروع قانون يتعلق بمراجعة مجلة الطيران المدني لمالءمتها مع المعايير األوروبية للسالمة الجوية
 من الطيران المدنيأو 

  وعرضه على األطراف االجتماعية 2020فق أاعداد مخطط إصالح لشركة الخطوط التونسية إلى.  

  :2019خالل وسيتم 

  2019حافلة سنة  4982إلى  2018حافلة منتظرة سنة  4828من  الحافالت سطولأتطور 

  عربة للشبكة الحديدية السريعة ودخول الخط  28تسلمD  حيز االستغالل 
  رة لتدعيم النقل الحديدي للفسفاطقاط 20تسلم 
  الرابط بين عين خزازية والقصرين هاالقصرين في جزئ-سوسة دراسة الخط الحديدي الرابط بين 
 نجاز مشروع كهربة ومضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين دراسة  والمهدّية وا 

 نجاز دراسة  د م 200تهيئة الجذع المركزي للمترو الخفيف بكلفة جملية تقدر بـ  وا 

  6دراسة مستودع المترو بالضاحية الغربية وتمديد خط المترو إلى المروج 

  الّنصر والبحيرة والبحر األزرق(دراسات فنّية إلحداث خطوط مترو جديدة( 

 د م 12 تهيئة المعبر الحدودي بملولة بـ 

  انطالق مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة 

  بميناء رادس  7انطالق توسعة مطرف الحاويات عدد 
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  اقتناء سفينة جديدة لنقل المسافرينCATAMARAN قرقنةبئدة الشركة الجديدة للنقل وصنع سفينة جديدة لفا 

  د م 110بقيمة  جديدة جرارات بحرية 6اقتناء 

 د م 200 مليون مسافر بكلفة تقدر بـ 7.5 بـ تهيئة مطار تونس قرطاج بلوغ طاقة استيعاب 

 د م 12.0بكلفة  حماية مطار جربة جرجيس بكلفةلشغال القيام بأ 

  د م 21.8تقوية مدرج الطائرات بمطار توزر نفطة بكلفة 

  د م 13.25توسعة مربض الطائرات بمطار صفاقس طينة الدولي بكلفة 

  إنجاز الدراسات الفنية المتعلقة بإنشاء مطار جديد للعاصمة 

  ئر بإنجاز الدراسات االقتصادية والفنية للمناطق اللوجستية المدرجة بالمخطط والتي تخص النفيضة بسوسة و
 مشارقة بزغوان وجرجيس وبوشمة

 شرات ؤ ترتيبية والمؤسساتية للوجستية وا عداد سجل للمهن اللوجستية وتصنيف الخدمات ومنجاز األطر الإ
 النجاعة في مجال اللوجستية

 .الشروع في انجاز المنطقة اللوجستية بميناء رادس 

كما سيرتكز العمل على مراجعة اإلطار القانوني المنظم للقطاع بمختلف أنماطه المرتبط باألنشطة والمهن 
نجاز الدراسات االستشر  من والسالمة والوقاية من التلوث وفقا للمعايير الدولية المطلوبةاأل ومتطلبات افية وا 

مما يمهد إلنجاز المشاريع المبرمجة بالمخطط ويرفع من نسق  ،والمتعلقة بمشاريع البنية األساسية الكبرى 
 اإلنجاز.

 السياحة 

ع التنمية الشاملة والمستدامة ومساهم حيوي في خلق فرص يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الواعدة في دف 
ر إلى جانب ة الفقالعمل وفي إحداث بيئة سليمة بالمحافظة على المخزون الثقافي والطبيعي والتقليص من حدّ 

 .الثقافات بين والتفاهم السالم تعزيز

ل اإلجراءات وذلك بفض نشاطه لسالفاستعادته بمما ينبئ  ،بتواصل انتعاشة القطاع السياحي 2018تميزت سنة و 
في عدد الوافدين  %29زيادة بنسبة تسجيل  2018وقد تم خالل السداسية األولى من سنة  المتخذة لفائدته.

في  %46في عدد الليالي السياحية المقضاة بالنزل و %42.5و 2017األجانب مقارنة بنفس الفترة من سنة 
 العائدات السياحية.

 :على بالخصوص 2018إنجازات  ركزتوت 

  سرير 1700 طاقة إيواء بـبحيز االستغالل وحدة فندقية  20دخول 

  تنشيط اتمؤسس 10دخول حيز االستغالل 
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  وحدة متعلقة بالسياحة البديلة )نزل ذات  90ا إحداث وحدات فندقية منها ملفّ  114الموافقة المبدئية على
 العائلية(ت الريفية واالستضافات طابع مميز واالقاما

  تنشيط سياحي عملف إلحداث مشاري 45الموافقة المبدئية على 

  6وبرمجة المصادقة على  د م 10.6 برامج تأهيل مؤسسات فندقية بكلفة استثمارات بـ 3المصادقة على 
 2018 أخرى سنةبرامج 

 األلمانية و  الفرنسية واإليطاليةالسوق التعاقد مع وكالة اتصال وعالقات عامة في األسواق التقليدية الكبرى ك
جهة سياحية و و  تنفيذ خطة اتصالية مجددة تهدف إلى تعزيز صورة تونس كديمقراطية ناشئةل واألنقليزية

 آمنةو جنوب متوسطية منفتحة على محيطها 

 على المخزون  طالعالمن اتمكينهم و  تكثيف برامج استضافة الصحفيين والمدونيين ومشاهير الثقافة والرياضة
لثقافي ودعم التظاهرات ذات البعد اكذلك مميزات المنتوج السياحي التونسي و  الثقافي التونسيو  الحضاري 
 والتنسيق مع األطراف المنظمة لهاوالرياضي 

  تعزيز األمن والسالمة بالنزل والفضاءات السياحية للتوقي من التهديدات والمخاطر اإلرهابية والمتابعة
 وضع األمنيلالمستمرة ل

  والتي شملت  د م 10تدعيم العناية بالمحيط السياحي عبر تدخالت صندوق حماية المناطق السياحية برصد
-2017 لفترةلبرامج النظافة بالمناطق والمسالك السياحية والتنظيف اآللي للشواطئ في إطار صفقة إطارية 

 حواليتهيئة الشريط الساحلي( بمبلغ يقدر بو  يةبالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة )وكالة حما 2019
نجاز برنامج خاص  23لفائدة  د م 1,2 ساهمة في المو  لمركبات الصحّية بالمسالك السياحيةبابلدية سياحية وا 

 ياحية بالمعالم الثقافيةتمويل بعض مشاريع التهيئة الس

 ألطالل" بعين دراهم من االنهيار إعادة إعالن طلب عروض إلنجاز دراسة لحماية الطريق السياحية "فج ا
 واالنزالقات

 صرين وبرمجة إنجاز دراسة التهيئةالمصادقة على تقسيم المنطقة السياحية بسبيطلة بالق 
 الشروع في إنجاز أشغال جلب المياه المستعملة المعالجة لري مالعب القولف بالحمامات 

 بسبيطلة والمنطقة السياحية بتوزربعاد للمنطقة السياحية الثقافية انجاز صور ثالثية األ 

 .دراسة جدوى ومردودية بعث محطة سياحية بسيدي الرايس بوالية نابل 

 باألساس على:سيرتكز العمل ، 2019سنة أما فيما يتعلق ب

  سرير 2000طاقة إيواء بـ بحيز االستغالل وحدة فندقية  20دخول 

  حيز االستغالل مؤسسة تنشيط 35دخول 

 وحدة متعلقة بالسياحة البديلة 25إحداث وحدات فندقية منها  ملفّ  57على  الموافقة المبدئية 

  ع تنشيط سياحييملف إلحداث مشار  45الموافقة المبدئية على  

  برنامج تأهيل فندقي 12برمجة المصادقة على 

 سياحية بتطاوين بالبنية األساسيةإعداد الدراسة المتعلقة بتجهيز المنطقة ال 
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  ي تطاوين بعاد لمنطقتومردودية إنجاز المنطقة السياحية بالزوارع والقيام بصور ثالثية األدراسة جدوى إعداد
 وقبلي

 استكشاف مناطق سياحية جديدة 

  وضع شبكات كهرباء ذو جهد منخفض بالمنطقة السياحية شط النسيم وتهيئة ممرات مؤدية للبحر بالمنطقة
قة بكة داخلية لتوزيع الماء الصالح للشراب بالمنطالسياحية كاب قمرت بتونس الشمالية إلى جانب وضع ش

 لمحيط بالمنطقة السياحية ببنزرتشغال تحسين اأالسياحية بالبقالطة بالمنستير و 

 الكيفي للعمليات الترويجية مع تحديد أولويات التدخل لألسواق المستهدفة بغرض استعادة و  التوّجه االنتقائي
 ماليين سائح.  8استقطاب حوالي و  القطاع لنسقه العادي

الت الرح ثقة متعهديصورة الوجهة التونسية وكسب  تحسينالجهود الرامية إلى  2019وستتواصل خالل سنة 
إلى ية واعدة كسوق استراتيجالروسية وتدعيم اإلنجازات التي تم تحقيقها على مستوى مردودية السوق الجزائرية 

واق جديدة ذات سأاكتساح و  إنفاقا وذوي القدرة الشرائية العاليةالعمل على استقطاب شرائح السياح األكثر جانب 
 واليابانية. وسطيةأوالشرق األسواق اإلفريقية  هام مثلمخزون 

 التقليدية الصناعات

وذلك بهدف تعزيز  2022-2018لفترة ل لتنمية قطاع الصناعات التقليديةبإقرار خطة وطنية  2018تميزت سنة 
دور القطاع في التنمية االقتصادية واالجتماعية والمستدامة والمساهمة في إحداث مواطن الشغل وتنمية المهارات 

 .منظومة اقتصادية عصرية ومتفتحة إطارلى التراث في والمحافظة ع

 التالية:ترتكز على المحاور  د م 50مشروع بكلفة  25وتتضمن الخطة إنجاز 

  بإرساء منظومة تغطية اجتماعية خاصة به ومراجعة  اإلطار المؤسساتي للهياكل المتدخلة في القطاعتطوير
لمواصفات االنصوص القانونية والتنظيمية وخاصة القوانين المتعلقة بالحرف واألنشطة والمعادن النفيسة و 

 ويل في قطاع الصناعاتالستثمار والتمبارساء منظومة خاصة إإلى جانب  ،والملكية الفكرية والعالمات
 وتأهيل هياكل الصناعات التقليدية التقليدية

 سناد عالمة جودة لـ 10إعداد  من خالل النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية  منتوج 50مواصفات وا 
تقليدية الصناعات للمدونة  30إلى جانب إعداد  ،تركيز منظومة التصرف في الجودة في المؤسسات الحرفيةو 

لتجديد ع البحث واإضافة إلى مشاري ،المهارات والمعارف ومختلف المواد األولية وتقنيات اإلنتاج تتضمن
 وتحديث التكوين

 200باعثين المبتكرين )حرفية وتأطير ومرافقة ال 200بتأهيل  تنمية االستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية 
مميزة للحرفيين والمؤسسات الحرفية المتميزين إرساء منظومة أو عالمة  هذا إلى جانب جدد( 100منهم مبتكر 

 وللفضاءات الحرفية
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 تشاركى بين القطاع العام والخاص يعنى  إطارإحداث هيكل فى من خالل  النهوض بالتسويق والترويج
 جات التقليديةعلى اقتناء المنتو  آليات للحثخلق و  بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتهم

  لمؤسسات السجل الوطني لو  الخارطة الوطنية للصناعات التقليديةبإنجاز  المعلومة والخطة االتصاليةتطوير
 وتطوير وتدعيم وسائل االتصال الحرفية

  الحرفية ومراجعة آليات التصرف فيها القرى على توحيد اإلشراف. 

 على: في هذا المجالتركزت اإلنجازات و 

  س والقيروان المدينة وقبلي وقابسخداش بقفصة وتطاوين وبن عرو بني قرى حرفية بالمهدية و  7إنجاز 

  إحداث مركز االبتكار والتصميم برواق الحرفي بنابل في إطار مشروع التعاون الدولي بين الديوان ومنظمة
 اع فن الطاولةقطفي األمم المتحدة للتنمية الصناعية الموجه لفائدة المؤسسات الحرفية والمصممين والطلبة 

 مؤسسة رامبورغ تونس النجاز مشروع الخارطة الرقمية مع  2018جويلية  11 بتاريخاء اتفاقية تعاون امض
 2018 بداية من شهر سبتمبروبرمجة انطالقها للصناعات التقليدية التونسية 

  األمريكي  جمعّية معهد التنمية البشرّيةتوقيع اتفاقية معCREATIVE LEARNING  تمويل مشروع بهدف
في حرفي  50 والذي يشتمل على برنامج تكوين لفائدة” الموجهة للسوق االمريكية قدرات التصديرتعزيز “

سنة خالل مؤسسة حرفية  15وانتقاء  مجاالت الخزف والفّخار واأللياف النباتّية والبلّور المنفوخ واألقمشة
2018 

  عزيز القدرة تبهدف ” العمل التعاوني لتصدير منتوجات الصناعات التقليدّية“تمويل مشروع  اتفاقيةإمضاء
التنافسّية للزيوت األساسية والمستخلصات الطبيعّية األخرى ذات الخاصّية الحرفّية لمناطق الشمال الغربي 

 حرفي 90 ( والذي سيشمللتونس )جندوبة والكاف وسليانة وباجة

  لمرافقة الّرامي إلى تقديم خدمات ا” اكسبو الب“لغرفة األمريكّية للتجارة بتونس، مشروع ااتفاقية مع إمضاء
 نتجاتهاعرض مو والمعارف ومراقبة السوق بالنسبة للمؤّسسات الحرفّية من خالل تطوير منّصة تصدير 

من تونس مؤّسسة حرفّية )في كّل االختصاصات( موجودة بكّل  15مساعدة ويستهدف  .ا عداد دليل تصديرو 
يجاد شركاء وتوقيع  وصفاقس وقصر هالل لتطوير مخّططات تصدير والحصول على شهائد المطابقة وا 
اتفاقيات مع المنّظمات األمريكّية لدعم القدرة على التصدير وتنظيم المعارض التجارّية ولقاءات أعمال مع 

 مشترين أو موّردين محتملين

  طات العمل لتنفيذ مخطوالتجارة ات االتصال واالقتصاد الرقمي تكنولوجي مع وزارتيإمضاء اتفاقية تعاون
لى تيسير إجراءات التصدير لفائدة المؤسسات الصغرى الذي يهدف إEasy Export  لتركيز مشروع

والمتوسطة ودعم إندماجها ضمن التجارة الخارجية ودفع صادراتها باعتماد ما توفره الشبكة البريدية من 
كلفة هذه مما سيمكن من تقليص ت ،باإلضافة إلى تكفلها بخدمات التسريح الديوانيحلول لوجستية ورقمية 

 المنتوجات

 دية لتسويق منتوجات الصناعات التقلي والتظاهرات الوطنية والجهويةت الترويجية المواصلة تنظيم الحم
 ةالوطنية والجهويركة في المعارض المشاو  مشارك من المساهمة في التظاهرات بالخارج 3700تمكين قرابة ب
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 ابقة فنون الطاولة والتحف والهدايا التذكارية ومسفي اختصاصات  تنظيم ثالث مسابقات وطنية في اإلبتكار
 .حرفي وحرفية 300الطلبة وذلك بمشاركة قرابة 

 باألساس على:سيرتكز العمل ، 2019سنة أما فيما يتعلق ب

  التقليديةتأهيل الهياكل العمومية والمساندة لقطاع الصناعات 

  نابل والمعمورة والمطوية بقابس.و الشروع في أشغال خمس قرى حرفية بزغوان المدينة وتستور 

 المةها للحصول على عر الواجب توف إعداد مشروع أولي لضبط كيفية إسناد الشروط الفنية الشروع في Art 

and Craft from Tunisia  
  الميداني بالمؤسسات الحرفيةمهني في سنويا ببرامج التأهيل الحر  1000تمتيع 

  نجاز حجم استثمار يناهز  2300تسجيل ألف  15مما سيمكن من إحداث حوالي  ،د م 40مؤسسة جديدة وا 
  موطن شغل

 وضع برنامج لتأهيل مؤسسات الصناعات التقليدية  

  امشارك 4340مواصلة مرافقة وتأطير الحرفيين وتشريكهم في التظاهرات الدولية والوطنية والجهوية لتشمل. 

 التجارة الداخلية

ه إال أنّ  .تمكن قطاع التجارة من مواكبة نسبية للتطورات العالمية خاصة على مستوى تجارة التوزيع العصرية
دون الوصول  نفإن التجارة الموازية والتهريب كانتا عائقا ،وبالرغم من الجهود المبذولة لتحسين مردودية القطاع

 .إلى األهداف المرجوة

 : منها بالخصوصجملة من االجراءات  2018د شهدت سنة وق

  العمل على تجسيم عدد من المشاريع الكبرى المهيكلة على غرار التقدم في نسق إجراءات إحداث سوق
اإلنتاج بأم العظام من والية سيدي بوزيد حيث تم إعداد كراسات الشروط المرجعية المتعلقة بالتعمق في 

  .ة السنةالدراسة نهاي هذه ومن المنتظر الشروع في إنجاز .الفني والمالي للمشروعدراسة قابلية التنفيذ 

  "التقدم في إجراءات القيام بدراسة "المخطط المديري لمناطق التبادل التجاري الحر بالحدود التونسية الجزائرية
  .بهدف إعداد تصّور خاص ببعث المناطق الحّرة

 روع قانون تم إعداد مش علما وأنهالمنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان  مواصلة اإلجراءات المتعلقة بإنجاز
ية والمالية يتم حاليا القيام بالدراسات الفن ،وبالتوازي  .متعلق بالمناطق الحّرة لألنشطة التجارية واللوجستية

ألنشطة التجارية لظر تكوين الشركة التي ستتولى التصرف في المنطقة الحّرة تومن المن .والوظيفية للمشروع
 .2018واللوجستية ببنقردان نهاية سنة 

  مواصلة استغالل آلية العمل تحت ترخيص صاحب العالمة كمحرك لتعصير تجارة التوزيع وقطاع الخدمات
 بالنظر لما تحتويه من فرص لالستثمار.
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 كبرى تجارية الإعداد طلب عروض ثان للدراسة المتعلقة بتحيين المخطط التوجيهي إلحداث المساحات ال
 .2030والمتوسطة في أفق 

  تعزيز آليات التزّود وتزويد السوق للتقليص من الفجوات الهيكلية والظرفية ودعم سياسة المخزونات التعديلية
 .واإلستراتيجية

  متابعة تنفيذ البرنامج الوطني السنوي في مجال األسعار والتزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية الذي
ل خاصة تكثيف المراقبة الميدانية وتعزيز الهيئات المكلفة بالتصدي للتهريب والتجارة الموازية ومراقبة يشم

 تعاطي األنشطة التجارية بصفة غير قانونية والتصدي لالنتصاب الفوضوي. 

 جنة ثالثة لجان فرعية: الل تنبثق عنها إحداث لجنة تتولى ضبط منهجية مفصلة إلصالح منظومة الدعم
فرعية لتحديد المستفيدين ومعايير اختيارهم وطرق احتساب منحة الدعم المباشر واللجنة الفرعية لتحديد ال

طرق التسجيل واإلشهار والطعن وكيفية تركيز قاعدة المعلومات وخزنها وتأمينها واللجنة الفرعية لتحديد 
م ت العملية لالنتقال من نظاوتتولى مختلف اللجان صياغة المقترحا .طرق ودورية صرف المنحة المالية

 دعم المواد إلى نظام التحويالت المالية المباشرة للفئات المعنية بالدعم.

 .اعقطالمواصلة الجهود إليالء العناية الالزمة لحماية المستهلك والعمل على تطوير  2019وسيتم خالل سنة 
 في:التحديات  أهموتتمثل 

  مزيد تنظيم مسالك التوزيع والتصدي للتجارة الموازية والتهريب وتكثيف حمالت المراقبة 

  على غرار المنطقة التجارية واللوجستية ببن قردان والسوق الوطنية المشاريع المهيكلة  على تجسيمالعمل
 بسيدي بوزيد 

 مباشرة نحو للمعنيين.صالح منظومة الدعم على أساس تصويب الدعم التقدم في تنفيذ برنامج ا 

 العمل على التفرقة بين االستعمال العائلي مزيد إحكام مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة وذلك في اتجاه 
 واالستعمال الصناعي والمهني 

 حد من ظاهرة الو  تطوير العمل الرقابي المشترك للكشف عن الشبكات المختصة في التالعب بالمواد المدعمة
 التهريب. 

 ير إجراءات حمائية للمستهلكين للتشجيع على الشراء على الخط على غرار حماية المعطيات الشخصية توف
 وحماية حقوق المستهلك ضد الجرائم االلكترونية )تحيل، تزوير(.

  بعث بوابة حول التدريب المفتوح على الخطE-COMMERCE Tunisie MOOC دورات  مختصة في تأمين
 .ل المجاالت المرتبطة بالتجارة اإللكترونية وتقنيات التسويق على الخطلفائدة التجار حو  تكوينية
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 تعصير البنية األساسية

 البنية األساسية للطرقات

تقدما هاما بالخصوص في تنفيذ مشاريع وبرامج البنية األساسية للطرقات المتواصلة إلى جانب  2018عرفت سنة 
بعنوان الجسور  د م 943قرابة  2018الشروع في إنجاز مشاريع جديدة. وقد بلغت االستثمارات المنجزة في سنة 

 :بعنوان الطرقات السيارة. وتتمثل أهم اإلنجازات في د م 325والطرقات وقرابة 

 لة أشغالومواص ،قابس-الطريق السيارة صفاقسو أشغال الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم من  اءنتهاال 
 .رأس الجدير -مدنين -الطريق السيارة قابس

 الدراسات التفصيلية لمشروع الطريق السيارة الرابطة بين تونس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين  اء مننتهاال
 وقفصة.

 والطريق  1ز مشاريع تونس الكبرى على غرار بناء وصلة الربط بين الطريق الوطنية رقم مواصلة إنجا
نجاز محوالت على الطريق اكس   ،20السيارة على مستوى برج السدرية وا 

  نجازمواصلة تأهيل عّدة طرقات وطنية منعرج  نجازعلى غرار إمنعرجات ببعض المدن الكبرى  ومهيكلة وا 
 12والوطنية  4والطريق الوطنية  133ومضاعفة الطريق الجهوية  ومنعرج تالة ريقرمبالية ومنعرج المنست

منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية  8إنجاز باإلضافة إلى الشروع في  5تعصير الطريق الوطنية و 
وربط مدينة  128نجاز منشأة فنية على الطريق الجهوية ا  بناء جسر بنزرت و ل واإلعدادبصفاقس  4كلم 

 .1تطاوين بالطريق السيارة أ
  والية، 24كلم من الطرقات المرقمة موزعة على  907 كلم وتدعيم 718.9مواصلة تهيئة حوالي 

 اجسر  28أشغال  مواصلة إنجاز. 
 2018سنة ى موفّ  في كلم 151.7 تهيئة االنطالق فيكلم من المسالك الريفية و  935أشغال تهيئة  مواصلة.  

 2018 خالل سنة كلم 173.1أشغال تعبيد  الشروع فيو  من المسالك الريفية كلم 236.7 تعبيد. 
  كلم من  2759الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور والمسالك الريفية الذي يشمل حوالي  برنامجإنجاز

  .المسالك الريفية من كلم 1125وحوالي والية  24بـ  الطرقات المرقمة

في مجال البنية األساسية للطرقات إلى بلوغ  د م 700والمقدرة بـ  2019مجة سنة وتهدف االستثمارات المبر 
 األهداف التالية:

 رساء بنية أساسية حديثة بمواصفات عالمية مالئمة ومحفزة لإلستثمارإ، 

  تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي لمواكبة تزايد حركة النقل الطرقي
 بضائع وتنقل األشخاص بين مختلف جهات البالد وكذلك الدول المجاورة،لل
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 ريفية مما من خالل تهيئة وتعبيد المسالك ال ربط التجمعات السكنية الريفية بشبكة الطرقات المرقمة تحسين
التجمعات الريفية وتحسين الربط بين مناطق اإلنتاج ومناطق التوزيع وتعزيز استراتيجية  فك عزلة يمكن من

  التنمية االجتماعية واالقتصادية للعالم الريفي.

  ة المنجزة والرفع من السالمة المروري والمسالك الريفية ديمومة شبكة الطرقاتالمحافظة على نوعية وجودة و
 .لمستعملي الطرقات

 خاصة:  2019ستشهد سنة  ،األساسوعلى هذا 

  ومواصلة الدراساترأس الجدير  –مدنين ومدنين –الطريق السيارة قابس مشروع إستحثاث نسق إنجاز 
الطريق روع مشلتحرير الحوزة العقارية مواصلة إلى جانب  الحدود الجزائرية،–السيارة بوسالم لطريقلبالنسبة 
بطول جلمة  –قسط أول تونس الرابطة بين تونس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة  ECOSOالسيارة 

 كلم.  87بطول جلمة  –والشروع في إنجاز األربع أقساط األولى من الطريق السيارة تونس كلم  188
 ت فنية منشآ 8إقامة المشاريع المتواصلة ومنها مشروع  من خالل مواصلة أشغال تعصير الطرقات المهيكلة

كلم ومضاعفة  28والمدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس بطول  4على مفترقات الطريق الحزامية كلم 
نجاز مشروع كلم  38بطول  منزل تميمبين نابل و  27الطريق الجهوية رقم   مضاعفة الطريق الرومانيةوا 

نية نجاز منشأة فا  سر بنزرت و بناء ج( المؤدية إلى جزيرة جربة بمدنين والشروع في أشغال 117 الجهوية)
 .1وربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة أ 128على الطريق الجهوية 

 10على غرار بناء وصلة الربط بين الطريق الوطنية رقم  طرقات تونس الكبرى إنجاز برنامج  مواصلة 
-2وبناء محول على مستوى الطريق اكس  20والطريق اكس ومواصلة إنجاز محوالت على الطريق اكس 

والمخرج الغربي للعاصمة  31بين الطريق الجهوية رقم  20ومواصلة الطريق اكس  9الطريق الوطنية رقم 
نجاز أشغال توسيع المدخل الجنوبي إلى  مسالك وتخفيف االزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة على  2x3وا 

بين  31وسيع وتدعيم ط ج كلم وت 3على طول  4زاد -1لية: ط والرابطة بين البلديات الشماكلم و  9طول 
 . 8ط وو  حدود والية تونس

 كلم من الطرقات المرقمة  79ومواصلة أشغال تهيئة كلم من الطرقات المرقمة  718.9أشغال تهيئة  استكمال
 والية. 13كلم موزعة على  325بـواليتي مدنين وقبلي باإلضافة إلى االنطالق في تهيئة 

  قمة بالطرقات المر نجاز أشغال سد الثغرات إمواصلة أشغال تطوير الشبكة الجهوية للطرقات وذلك عبر
 .كلم 20على طول  بوالية تطاوين جبل ماطوس 19الطريق الوطنية وتطوير  كلم 342على طول 

 منشأة فنية. 17واالنطالق في أشغال بناء  جسرا 38بناء  مواصلة 
 لربط مدينة قربص  128على الطريق الجهوية  ط تتمثل في بناء حاجز صخري في إنجاز وصلة رب االنطالق

 كلم. 2.5على طول 
 كلم من الطرقات المرقمة بالواليات ذات األولوية 282أشغال تدعيم  مواصلة. 
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 ةتهيئباإلضافة إلى  كلم من المسالك الريفية 151.7تهيئة  من خالل مواصلة المسالك الريفية وتعبيد تهيئة 
 23كلم موزعة على  410مسلك بطول  63تعبيد  ، ومواصلةكلم 27مسلك تاجروين الحوض بالكاف بطول 

 .والية

 :المشاريع التالية 2019ستشمل سنة  أما بخصوص صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية،

  واالنطالق في  ،كلم من الطرقات موزعة على مختلف واليات الجمهورية 935مواصلة أشغال صيانة حوالي
 والية، 24المرقمة بـ  كلم من الطرقات 830صيانة حوالي 

 ،مواصلة أشغال الصيانة الدورية للجسور 
  مسلك  52صيانة واالنطالق في أشغال والية  24كلم بـ  341,6مسلك بطول  52استكمال أشغال صيانة

 والية، 24كلم بـ  381بطول 
 1فسيتم استكمال تهيئة السالمة المرورية بالطريق الوطنية رقم  ،أما فيما يخص برنامج السالمة المرورية 

صالح مسار جزء من الطريق و  حداث مفترق دوراني ببن عروس وا  كلم  0.6بطول  93بالطريق الجهوية ا 
إصالح التنوير القيام بكلم و  14على طول بوالية صفاقس معالجة النقاط السوداء بوالية المنستير ومواصلة 

 العمومي،
 2019برنامج  إنجاز البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات. 

 لطاقةلالبنية األساسية 

بعض الصعوبات نتيجة االحتجاجات ومحدودية الموارد الطاقية وتنامي  2018شهد قطاع المحروقات خالل سنة 
ض المشاريع االستثمارية إضافة إلى تراجع أغلب المؤشرات على الطلب على الطاقة، مما أّدى إلى تعطيل بع

وعلى الرغم  .غرار تفاقم عجز ميزان الطاقة األولية والميزان التجاري الطاقي وتقلص نشاط االستكشاف والتطوير
 تحقيق جملة من اإلنجازات تمثلت في: 2018فقد شهدت سنة  ،من ذلك

  ،االنطالق في تطوير مجلة المحروقات 
  لالستكشاف والبحث عن المحروقات بمناطق جديدةاستقطاب المستثمرين والتسويق، 
  تكثيف الجهود لتطوير عمليات البحث واالستكشاف وتطوير البنية األساسية الطاقية من خالل االسراع في

 إنجاز المشاريع الطاقية المبرمجة وخاصة مشروع تطوير امتياز "نوارة"،
  ق المسؤولية المجتمعية للشركات العاملة في القطاعتواصل برنامج تدخالت صندو. 

 2017خالل سنة  %11,1- مقابل %2,0نسبة ب 2019سنة القطاع  نموأما على المستوى الكمي، فينتظر أن ي
 :على النتائج التالية وذلك باالعتماد
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  مسجال بذلك نقصا  2017خالل سنة  ألف طن 1831 مقابل)النفط الخام من  ألف طن 1900إنتاج حوالي
  (%3,8بحوالي 

  خالل  .م.نألف ط 1850مقابل  الغاز الطبيعي المسّوق بالقيمة الحرارية الدنيامن  .م.نألف ط 1920إنتاج
  2017سنة 

 2017خالل سنة  د م 1500مقابل  د م 1730ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ. 

 على: 2019وسيرتكز العمل خالل سنة 

  ،تذليل الصعوبات التي شهدها القطاع لتخطي التراجع الملحوظ في إنتاج المحروقات 
  تكثيف الجهود لتطوير عمليات البحث واالستكشاف وتطوير البنية األساسية الطاقية من خالل االسراع في

 إنجاز المشاريع الطاقية المبرمجة وخاصة مشروع تطوير امتياز "نوارة"،
 ة المالئمة مع الطرفين اإليطالي والجزائري لمواصلة استغالل أنبوب الغاز العابر للبالد إيجاد الصيغ التعاقدي

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

وذلك استنادا على التوقعات  %5,3تحقيق نسبة نمو بحوالي  2019أما على المستوى الكمي، فينتظر خالل سنة 
 :التالية

  تحسنامسجال بذلك  2018ألف طن خالل سنة  1900 النفط الخام )مقابلمن  ألف طن 2080إنتاج حوالي 
  (%9,5بحوالي 

  خالل  .م.نألف ط 1920مقابل  المسّوق بالقيمة الحرارية الدنيا الغاز الطبيعيمن  .م.نألف ط 1940إنتاج
 .2018سنة 

 2018خالل سنة  د م 1730مقابل  د م 1700ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ. 

 مجموعة من اإلنجازات تتمثل في: 2018وفي قطاع الكهرباء والغاز، فمن المنتظر أن تشهد سنة 

 عن نتائج أول دعوة لتقديم مشاريع موجهة للقطاع الخاص طبقا لنظام التراخيص إلنتاج الكهرباء  االعالن
 .د م 192تقدر بـ بكلفة جملية و  طميغاوا 64بقدرة مشاريع  10جّددة، حيث تم اختيار من الطاقات المت

  ميغاواط للطاقة  70وميغاواط  70اإلعالن عن دعوة ثانية لتقديم مشاريع للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة
 الهوائية في إطار نظام التراخيص.

  إصدار طلب العروض المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجّددة في إطار نظام اللزمات بقدرة اجمالية
 ميغاواط من طاقة الرياح(. 500ميغاواط من الطاقة الشمسية و 500ميغاواط ) 1000تعادل 

  طول العمومي وأسبلدية وذلك بالنسبة للبناءات والمنشآت وشبكة التنوير  350إنجاز تدقيق طاقي لمجموع
العربات على أن تكلل برسم خطة عمل لتنفيذ المشاريع وضبط برنامج متكامل لالستثمار البلدي في ميدان 

 .النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة
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  ميغاواط بالنـّسبة لنظام  1تبسيط اإلجراءات اإلدارية بِاعتماد كراس شروط للمشاريع ذات قدرة أقل من
 .قيح القانون المتعلـّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجّددةالتراخيص وذلك بتن

  2018إحداث هيئة تعديلية في قطاع الكهرباء قبل موفى سنة. 
  د. م 660ميغاواط وبكلفة تقدر بـ  600إنطالق أشغال إنجاز محطة التربينات الغازية بالمرناقية بقدرة 
  في إطار لزمة والترخيص للشركة التونسية للكهرباء والغاز في 1إعالن طلب عروض مشروع "الصخيرة "

 .2018سنة ميغاواط خالل السداسي الثاني من  450" بقدرة 2إنجاز مشروع الدورة المزدوجة "الصخيرة 
  د م 30ميغاواط وبكلفة  10بقدرة  1للمحطة الفلطاضوئية توزر  طور اإلنتاجدخول . 
  الطبيعي على غرار مدنين وجربة وجرجيس وتاجروين والجريصة، تواصل ربط عديد المناطق بالغاز 
  طفيف تحسن على أساس  2017خالل سنة  %4,1مقابل نمو بحوالي  %1,5تسجيل نسبة نمو في حدود

 .نتاج الكهرباءال
 2017خالل سنة  د م 885مقابل  د م 940ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ. 

 على: 2019وسيرتكز العمل خالل سنة 

  ن محدودة الدخل والتي تستهلك أقل م الطاقية للعائالتتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى الحد من الهشاشة
 كيلواط ساعة في الشهر والتي تمثل حوالي مليون عائلة، 100

  الشروع في تنفيذ مشروع نموذجي بوالية توزر يهدف إلى تجهيز العائالت بوحدات إلنتاج الكهرباء من
سّية الفولطاضوئية وتمكينها من آليات الستبدال التجهيزات المستهلكة للطاقة على غرار الثالجات الطاقة الشم

  .وتجهيزات اإلنارة
 إعداد "مجلة للطاقات المتجددة" إلرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع. 
 450قدرة ب االستغاللحيز  رادس"ج"توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة محطة دخول استغالل المرحلة األولى ل 

 .د م 816ميغاواط وبكلفة 
  إيجاد الصيغ التعاقدية المالئمة مع الطرفين اإليطالي والجزائري لمواصلة استغالل أنبوب الغاز العابر للبالد

 ،وذلك في إطار تأمين التزويد بالغاز الطبيعي وتنويع مصادره 2019ما بعد لالتونسية 
 سيدي بوزيد، جلمة، سبيطلة،  لطبيعي على غرارربط العديد من المناطق بالغاز ا 
 وهو ما سيساهم في تغطية االستهالك الوطني  ،دخول مشروع تطوير امتياز استغالل "نوارة" مرحلة اإلنتاج

 .مليون دوالر 1062بكلفة جملية تقدر بـ  من الغاز الطبيعي
  نجاز مشروع "الصخيو " في إطار لزمة 1مشروع "الصخيرة انطالق أشغال لشركة التونسية ا من قبل "2رة ا 

 لكل مشروع.  د م 1017بكلفة  للكهرباء والغاز
  د م 25ميغاواط وبكلفة  10بقدرة  2محطة الفلطاضوئية توزر للدخول طور اإلنتاج.  
  ألف منخرط جديد في القطاع المنزلي والصناعي والخدماتي بالغاز الطبيعي، وتزويد كل من حاجب  50ربط

  العيون وسيدي بوزيد وجلمة وعين دراهم ومجاز الباب،
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  أساس تحسن لإلنتاج على  2018خالل سنة  %1,5مقابل نمو بحوالي  %2,3تسجيل نسبة نمو في حدود
 ،المتاح على الكهرباء

 إلى  ويعزى هذا التطور 2018خالل سنة  د م 940مقابل  د م 1400ناهز تمن االستثمارات  جملةنجاز إ
 .في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة دخول القطاع الخاص

 العمرانية تهيئةسكن والال

ين االسري وتحسيمثل توفير السكن الالئق وخاصة لفائدة االسر محدودة الدخل من أهم مقومات االستقرار 
 ظروف العيش لما له من انعكاسات على النتائج الدراسية لألبناء وعلى صحة االفراد.

بالعمل على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقطاع السكن والتهيئة  2018وعلى هذا األساس، تميزت سنة 
 العمرانية لتبسيط اإلجراءات ودعم القطاع حيث تم الشروع في:

 المؤرخ  1990 لسنة 17 حيث تم إعداد مشروع تنقيح القانون عدد ريع الخاص بالبعث العقاري مراجعة التش
  .والمتعّلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري  1990 فيفري  26 في

  للمصادقة عليها.  مجلس النواب في انتظار احالتها الى العمرانيةمراجعة مجلة التهيئة 
  ول تم إعداد مشروع قانون ححيث  والمؤسساتي لمعالجة البنايات المتداعية للسقوطوضع اإلطار القانوني

" البنايات المتداعية للسقوط" يهدف إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ 
ن اقتضى األمر انتزاعها  .واألطراف المتدخلة قصد إخالئها وترميمها أو هدمها وا 

 حيث تم إعداد تقرير المرحلة األولى ر قانوني ومؤسساتي وتشريعي خاص بالسكن المعد للكراءإحداث إطا 
من الدراسة حول السكن المعد للكراء بالتعاون مع البنك العالمي في انتظار إعداد تقرير المرحلة الثانية 

 المتعلقة بالمقترحات والتوجهات الكبرى.
 قييم، سيتم إعداد دراسة حول "تحيث  القطاع طورت حول دقيقة اتمعطي لتوفير والعقار السكن مرصد تطوير

 .بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية تطوير واستئناف نشاط مرصد السكن والعقار"
 حيث تم اعداد مشروع أمر إلحداث وحدة تثمين الرصيد السكني القائم خاصة في المراكز العمرانية القديمة 

 "برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بتونس".تصرف حسب األهداف إلنجاز 
 لطبقا لمقتضيات الفص احداث صندوق ضمان القروض المسندة للفئات االجتماعية ذات الدخل غير القار 

وا عداد  2018والمتعّلق بقانون المالية لسنة  2017ديسمبر  18المؤرخ في  2017 لسنة 66من القانون عدد  59
 .مشروع األمر الحكومي المتعّلق بضبط طرق التصرف وصيغ وشروط االنتفاع بتدخالت هذا صندوق 

مراجعة أمثلة  جديدة إلعداد أو دراسة 20االنطالق في حوالي  2018، شهدت سنة في مجال التهيئة العمرانيةو 
ق لنموذجية والدراسات المستقبلية للمدن في أفا عداد الدراسات او  أمثلة تنمية بين البلديات 3ا عداد و  تهيئة عمرانية،

 .2050وسنة  2030سنة 
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 :منها د م 3648.5 تقدر بحوالي جملية باستثمارات ألف وحدة سكنية 44.4إنتاج قرابة  2018سنة ل تم خالكما 

 78% .عن طريق االسر 
 19.6% عن طريق الباعثين العقاريين الخواص 
 2.4%  عن طريق الباعثين العموميين 

وحدة سكنية باستثمارات بقيمة  611وبلغ إنتاج الباعثين العقاريين العموميين من المساكن االجتماعية حوالي 
 .د م 31.77

وحدة سكنية  2000كما شهدت هذه السنة مواصلة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي حيث تم بناء 
 194مسكنا اجتماعيا وتهيئة  4806، وبناء حوالي د م 44.45لتعويض المساكن البدائية بكلفة جملية تقدر بـ 

 .د م 233مقسما اجتماعيا بكلفة جملية تقدر بـ 

الذي يهدف إلى مساعدة العائالت متوسطة الدخل على  برنامج المسكن األولتنفيذ ب 2018كما تميزت سنة 
تمويل اقتناء مساكنهم المنجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين والتي 

 مسكنا. 327، حيث تم بيع حوالي ألف دينار 200ال يتجاوز ثمن التفويت فيها 

 %90هك منها حوالي  300والتي تم استعمالها خالل هذه السنة ـحوالي  األراضي الصالحة للبناء مساحة وبلغت
 .د م 166.3هك بقيمة  75تم توفيرها عن طريق القطاع الخاص فيما تولت الوكالة العقارية للسكنى بيع حوالي 

 التهيئةأشغال  ، وقدرتد م 29.1بقيمة هك  74العقارية للوكالة العقارية للسكنى حوالي  اإلقتناءاتوبلغت 
  .د م 78.5بـ  الدراساتو 

قرضا  573من إسناد  صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراءاالجتماعي، تمكن  تمويل السكنوعلى مستوى 
 .د م 101بقيمة مقسما  350فرديا وجماعيا ومسكنا  1000المصادقة على تمويل و  د م 33تمويل مساكن بقيمة ل

 لتحسين الوطني الصندوق تدعيم تدخالت  2018سنة  شهدت فقد ،السكن فتأهيل وتحسين ظرو  مستوى  على أما
 .د م 10 تدخالته جملة بلغت حيث السكن

دماج األحياء السكنية الذي يشمل تهذيب  حيا بكلفة جملية تقدر بـحوالي  140وفي إطار برنامج تهذيب وا 
حيا  19أحياء وانهاء أشغال تحسين المسكن لـ  3حيا ومواصلة االشغال بـ  41تهذيب  2018، تم سنة د م 600

 .70% وبذلك بلغت النسبة الجملية لتقدم انجاز البرنامج أحياء. 6وانطالق االشغال توسعة بـ 

 بمواصلة تنفيذ مختلف اإلصالحات الرامية إلى النهوض بقطاع السكن من خالل: 2019وستتميز سنة 
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 د م 47.8هك بقيمة  73.56للبناء حيث ستولى الوكالة العقارية للسكنى اقتناء حوالي  ةتوفير األراضي الصالح 
 .د م 157.9هك بقيمة  61.5في مجال التهيئة وبيع حوالي  د م 84.8 واستثمار

 مسكنا بدائيا  3000بإزالة وتعويض حوالي  وذلك انجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي مواصلة
 د م 166بكلفة  ااجتماعيمقسما  350اجتماعيا وتهيئة  مسكنا 2200حوالي  ومواصلة بناء د م 66.7بكلفة 

عن  د م 300مسكنا اجتماعيا بكلفة  4650حوالي مواصلة بناء عن طريق الباعثين العقاريين العموميين و 
 .د م 235ة فطريق الباعثين الخواص الى جانب الشروع في القسط الثاني من بناء المساكن االجتماعية بكل

 .مواصلة انجاز برنامج المسكن األول 
  تمويل مساكن قرضا ل 537حيث من المتوقع إسناد  صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراءتدعيم تدخالت

 .د م 91بكلفة جملية تقدر بـ مقسما  200فرديا وجماعيا ومسكنا  1150مصادقة على تمويل وال د م 43بقيمة 
 للمحافظة  د م 14الوطني لتحسين السكن حيث من المتوقع صرف اعتمادات بـقيمة صندوق تدعيم تدخالت ال

 على الرصيد السكني القائم. 
  دماج األحياء السكنية باستثمارات جملية تقدر بـ إلنهاء االشغال بـ  د م 61مواصلة انجاز برنامج تهذيب وا 

حيا  17أحياء وأشغال توسعة بـ  6بـ أحياء وانهاء أشغال تحسين السكن  4حيا ومواصلة االشغال بـ  12
 حيا جديد. 14وانطالق االشغال بـ 

  دماج األحياء السكنيةل إعداد الدراساتاالنطالق في هذيب تالذي يشمل  لجيل الثاني من برنامج تهذيب وا 
 .د م 635حوالي ب تقدربكلفة جملية  احي 146

 2019خالل سنة  د م 4016.91توقع أن تبلغ قيمة االستثمارات في مجال السكن حوالي ي ،وعلى هذا األساس
  .سراألعن طريق  80%ألف مسكنا منها حوالي  47.5نجاز ما يقارب إل

ر بصو و تغطية األراضي العمرانية بمسوحات طبوغرافية ب 2019، ستتميز سنة التهيئة العمرانيةما على مستوى أ
 1/5000و 1/2000ا عداد خرائط رقمية بقياسي و  العمرانية التهيئة ومراجعة مخططات عدادإ  مواصلةو  جوية رقمية

 .للمدن

كذلك ستتواصل متابعة الدراسات النموذجية وانجاز االشغال المتعلقة بالشبكات الجيوديزية وقيس االرتفاع 
ية ومتابعة ة ألمثلة التهيئة العمرانوالجاذبية ومتابعة المراحل النهائية من دراسة تركيز منظومة معلوماتية جغرافي

مثلة التهيئة العمرانية للبلديات، باإلضافة لمتابعة دراسة تركيز منظومة معلوماتية جغرافية لمتابعة أمشروع رقمنة 
 .د م 5وبذلك من المتوقع أن تبلغ قيمة االستثمارات في مجال التعمير حوالي  النمو العمراني.

 تهيئة المناطق الصناعية

يعتبر توفير األراضي الصناعية وتعصير وتطوير البنية األساسية داخل المناطق الصناعية من أهم العناصر 
المشجعة لالستثمار في مجال الصناعة والخدمات المتصلة بها وعامال أساسيا لبعث المشاريع واستقطاب 

 .المستثمرين
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المناطق الصناعية المدرج بالمخطط الخماسي نجاز برنامج تهيئة مواصلة إ 2018شهدت سنة  ،وفي هذا اإلطار
ن الكريب م الصناعية تخص كل من طقامن، حيث تم التقدم في أشغال تهيئة جملة من ال2020-2016للتنمية 

من  2وتاجرة  3من والية سيدي بوزيد وقابس  3ولسودة  3والية سليانة ووادي الرمل من والية الكاف والقصرين 
 2)قسط ثاني( من والية زغوان عالوة على الشروع في تهيئة المنطقة الصناعية بوفيشة  4والية مدنين والزريبة 

 من والية سوسة.

وقدرت االستثمارات الجملية المحينة لبرنامج الوكالة العقارية الصناعية لتهيئة وا عادة تهيئة المناطق الصناعية 
خصصت إلعادة تهيئة  د م 2.543يا منها مقدرة أول د م 31.750مقابل  د م 30.825بحوالي  2018خالل سنة 

(. ويرجع هذا النقص د م 7.267من البرنامج األولي ) %65وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ  ،المناطق الصناعية
  المسجل إلى تأخير أشغال تهيئة بعض المناطق الصناعية بسبب عدم توفر االعتمادات الضرورية.

، سيتواصل العمل على تنفيذ برنامج المخطط، حيث ينتظر أن يتم الشروع في أشغال تهيئة 2019وبالنسبة لسنة 
من والية سوسة وجلمة من والية سيدي  2وكندار  3مناطق صناعية بكل من بني خالد من والية نابل والنفيضة 

اف )توسعة( فضال على والوسالتية من والية القيروان والك 2بوزيد ورأس المرج من والية المنستير والسبيخة 
واالرتياح من والية  2الشروع أو االنتهاء من ربط عديد المناطق الصناعية بالشبكات الخارجية على غرار كندار 

 . 2والشابة ورأس المرج وجلمة والسبيخة  3وسليانة  3جندوبة والوسالتية والقصرين 

ناعية اطق الصناعية عن طريق الوكالة العقارية الصوتقدر االستثمارات الجملية في مجال تهيئة وا عادة تهيئة المن
. ويرجع ذلك 2018مقارنة باستثمارات سنة  %28.5 أي بارتفاع يقدر ،د م 39.6بحوالي  2019المبرمجة لسنة 

إلى مواصلة أشغال تهيئة المناطق التي هي بصدد اإلنجاز واالنطالق في أشغال تهيئة دفعة جديدة من المناطق 
  اطق(.من 8الصناعية )

من جملة االستثمارات  د م 30.91أما بالنسبة إلعادة تهيئة المناطق الصناعية، فسيتم تخصيص اعتمادات تقدر بـ  
 . 2018مقارنة بسنة  %21.6قدر بـ تطور تمسجلة بذلك نسبة  2019المبرمجة لسنة 

 العقاريـةالمسائـل 

انجاز  استحثاث نسقعبر في تسوية الوضعيات العقارية العالقة  يحديثا األثر االيجاب الصادرة نصوصكان لل
 ألراضي االشتراكيةلتصفية الوضعيات العالقة و تسوية  والتسريع في المشاريع العمومية التي تتطلب انتزاع أراضي

رجاعها إلى الدورة االقتصاديو  بهدف رفع الجمود على هذه العقاراتللمتصّرفين في األراضي الدولية و  إضافة  ةا 
 . تصفية ملف التجمعات السكنية المقامة على أراضي دولية في االنطالقإلى 
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المختصة ومن ضمنها المحدثة وفق  اللجان مختلف تسريع نسق عمل في هذا المجال 2018شهدت سنة  وقد
إضافة إلى مواصلة المجهودات في موضوع  نصوص قصد تسوية أكبر عدد ممكن من الوضعيات العالقةهذه ال

 .سترجاع أمالك الدولة المستولى عليهاا

باألساس إنجاز المشاريع والبرامج  يتمّ سأن يتم مواصلة هذه اإلصالحات العقارية و  2019وينتظر خالل سنة 
 :التالية

  االنتهاء من إعداد مجلة موحدة لألمالك الوطنية تضم العقارات الفالحية وغير الفالحية قصد التخلص من
 القانونية والترتيبية المنظمة لتصرف اإلدارة والخواّص في العقاراتتشّتت النصوص 

 عميمت انتظار في الفالحي بالميدان المتعلق ائهجز  في الدولة ألمالك الرقمية الخارطة مشروع مواصلة 
 القادمة السنوات في ةفالحيال غير نيداالمي على الخارطة

  التسجيل والتحديد العقاري  امجنبر مواصلة 
 المشاريع التنموية إلنجازفرق اختبار لعقارات مخصصة  إحداث 
  ةجديد ةبهيكل اإلداريةمراقبة السيارات. 
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  الثانياب ـالب

  تعزيز التنافسية

القدرة التنافسية بأولوية متزايدة في الّسياسات المعتمدة من قبل مختلف الدول المتقدمة والنامية على حّد  تحظى
 سواء باعتبار دورها الفعال في دفع التصدير واالستثمار وفي دعم التشغيل وبالتالي في استحثاث نسق النموّ 

 قتصادية العالمية.وتحقيق اندماج أكبر في الدورة اال

ياسية التونسي جّراء الوضع الدولي والضغوطات الس االقتصادنت التقارير المنجزة إجماال تراجع تنافسية وقد بيّ 
التي شهدتها البالد خالل السنوات األخيرة، عالوة على صعوبات هيكلية لم تمّكن من تحقيق نمو  واالجتماعية

  قتصاد العالمي.أكبر في اال البطالة واندماجقادر على امتصاص 

 لتموقع التنافسيا

ات األخيرة السنو خالل  لإلقتصاد التونسيحول التموقع التنافسي األداء المتدني تقرير المعهد  تبرز نتائجهذا و 
باألساس  التموقعهذا يعزى و  .مزاحما بلدا 27عينة والتي تشمل تتمركز في الثلث األخير األقل نجاعة من بلدان الل

قتصاد استقرار اإلو  على مستوى ديناميكية النمو وال سيماف المجاالت إلى التطور السلبي المسجل في مختل
وق الداخلية أداء السو  نجاعة النظام المصرفي والسوق الماليةبواإلندماج فضال عن نقائص هيكلية تتعلق  الكلي

 . البنية التحتية التكنولوجيةو والطاقة اإلبتكارية 
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راهنت تونس في سياستها التجارية على انفتاح تفاضلي وجاذبية محدودة وفيما يخص التنافسية الخارجية فقد 
األوروبي،  االتحاداقتصرت على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة وعلى أسواق منحصرة أساسا على بعض بلدان 

ب. اال مغر مقارنة بالبلدان المنافسة وخاصة ال الشيء الذي لم يمّكنها بالقدر الكافي من تحسين تنافسية صادراتها
بعد اإلنخفاض  2018السبعة أشهر األولى من  عرفت تحسنا خاللاألوروبي أن حصص السوق في االتحاد 

 . 2017فيالذي شهدته 

 (%) األوروبي لمجمل السلع اإلتحادحصص السوق لتونس وبعض البلدان المنافسة في 

 2010 2017 20181 

 19.18 20.18 18.54 الصين

 3.94 3.75 2.81 تركيا

 2.41 2.38 2.19 الهند

 0.87 0.81 0.51 المغرب

 0.54 0.51 0.62 تونس

 0.43 0.44 0.47 مصر

 Eurostat(comext) المصدر:  الكميهالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات  إحتساب

                                                      
 أشهر األولى سبعة: ال 1
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لنسيج لوتخفي النتائج المسجلة على المستوى الكلي تطورات تختلف حسب أهم القطاعات المصدرة. فبالنسبة 
يعزى إلى انكماش الطلب الموجه لتونس من  اانخفاض في األسواق الخارجية حصته شهدت والمالبس والجلد،

لبة بعض بلدان جديدة دخلت ح قبل من هشراسة المزاحمة المفروضة على صادراتوذلك ل قبل الحريف األوروبي
ولى هذا القطاع خالل السبعة أشهر األ هذا وتجدر اإلشارة إلى تحسن حصص .وباكستانش الدقمثل بن نافسةالم

 . 2018من سنة 

  (%)  بعض البلدان المنافسة في الفضاء األوروبي للنسيج والمالبس والجلدو حصص السوق لتونس

 2010 2017 20182 

 33.92 36.32 45.33 الصين

 12.03 11.24 6.01 بنقلداش

 10.36 10.06 10.52 تركيا

 7.76 7.33 8.04 الهند

 4.00 3.97 2.77 باكستان

 2.39 2.25 2.33 المغرب

 2.16 1.92 2.88 تونس

 0.66 0.63 0.81 مصر

 Eurostat(comext) المصدر:  الكميهالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات  إحتساب

ات التونسية المرتبة األولى في الصادر  يتبوأما فيما يخص قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي أصبح أ
 2017شهد كذلك انخفاضا في حصص صادراته الخارجية سنة  قد، فوالمالبس والجلد قطاع النسيجبذلك ضا معوّ 

لم يمكنه بالقدر الكافي من االلتحاق بالمغرب الذي شهد ارتفاعا  2018وتحسنا خالل السبعة أشهر األولى من 
 ملحوظا في حصصه.

 (%)  لتونس وبعض البلدان المنافسة في الفضاء األوروبي الصناعات الميكانيكية والكهربائية حصص السوق 

 2010 2017 20182 

 27.94 28.31 27.48 الصين

 1.75 1.71 1.41 الهند

 0.89 0.80 0.28 المغرب

 0.60 0.57 0.58 تونس

 5.74 5.21 3.34 تركيا

 Eurostat(comext) المصدر:  الكميهالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات  إحتساب

                                                      
 أشهر األولى سبعة: ال 2
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  سيماالوتجدر اإلشارة إلى أن أداء الصادرات التونسية يبقى رهين المستجدات الطارئة على الصعيد الدولي 
وذلك  2018قد يشهد هذا األخير إرتفاعا سنة و  .من قبل دول االتحاد األوروبي تونسإلى ه تأثير الطلب الموجّ 

باألساس نتيجة التزايد الملحوظ للطلب الموجه من قبل بقية العالم وهو ما يعكس الحاجة الى تنويع األسواق 
 التصديرية والتوجه نحو بلدان جديدة من خارج اإلتحاد األوروبي. 

 (%)  تونسإلى الطلب الموجه  نمو للسلع والخدمات

2019 2018 2017 2016 2015   

 الطلب الموجه من العالم 1.6 0.8 4.9 7.1 3.8
 الطلب الموجه من االتحاد االوروبي 5.9 4.0 4.6 5.0 4.3
 الطلب الموجه من بقية العالم 14.8- 14.1- 6.5 18.8 1.5

 (2018صندوق النقد الدولي )افريل  :المصدرة الكميالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات  إحتساب

  مناخ األعمال

 2017سنة  المنجزالسنوي حول مناخ األعمال الذي شمل عّينة من المؤسسات الخاصة و  أظهرت نتائج المسح

افسية أّن مناخ األعمال يبقى غير مالئم لتحسين تن من قبل المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
ذكر نتعوق حسن سير وتطور األعمال بالمؤسسات التي التزال عوامل التونسي وذلك بالعالقة مع الاالقتصاد 

في حين عرف الوضع األمني تحسنا ملحوظا وهو بالخصوص المناخ االجتماعي والمناخ السياسي والفساد  منها
 ما يعكس نجاح المؤسسة األمنية والعسكرية فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة االرهاب.

السياسي فان النتائج تدل على ان المكاسب السياسية التي حققتها تونس منذ اندالع الثورة لم  ما بالنسبة للمناخا
من المؤسسات  %45تترجم بعد الى نجاحات اقتصادية تتماشى مع تطلعات الفاعلين االقتصاديين حيث تعتبر 

 الرؤية وضوح وعدم الضبابية من حالة لديها يخلق أن شأنه من ما وهو حادا عائقاالمستجوبة المناخ السياسي 

 2017 سنة باستثمارات قيامها عدم المستجوبة المؤسسات من %22 فسرتاذ  باالستثمار يتعلق فيما خصوصا

  .بالوضع السياسي الراهن

وبخصوص تطور ظاهرة الفساد داخل الهياكل العمومية فقد أفرزت النتائج المستقاة من المسح أن هناك مفارقة 
بين االنطباع والواقع. فعلى مستوى االنطباع، عرفت نسبة المؤسسات التي تعتبر هذه الظاهرة عائقا حادا ارتفاعا 

. 2017سنة  %41ثم الى  2016سنة  %40الى  2015سنة  %33ملحوظا في السنوات األخيرة حيث مرت من 
من المؤسسات المستجوبة أنه طلب منها دفع رشاوي أو  %23أما على مستوى الواقع أو الممارسة فقد صرحت 

تقديم هدايا مقابل الحصول على خدمة عمومية أو تسريع آجال الحصول عليها. وتبقى هذه النسبة مرتفعة بالرغم 
(. ويؤكد هذا التباعد بين االنطباع والواقع على ضرورة اضفاء مزيد النجاعة 29%) 2015 ـمن تراجعها مقارنة ب

 على إجراءات مكافحة ظاهرة الفساد على المستوى التشريعي والعملي.
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 يواإلطار االقتصادي والتشريعبالممارسات في السوق  متعلقة أساسا أخرى عمال من عوائق يشكو مناخ األهذا و 
كوين وضعف مالءمة التعليم والت وطول آجال فض النزاعاتاالدارية قد اإلجراءات تعّ و  ةالجبايالتمويل البنكي و و 

الجهات الداخلية ب خاصةً  فيما يخص البنية التحتيةمعالجتها وجب التي اإلخالالت لمتطلبات المؤسسة فضال عن 
 .للبالد

أن ترتيب تونس تراجع  2018تسهيل ممارسة أنشطة األعمال تقرير البنك الدولي"  تبرز نتائجوفي نفس السياق 
ويعزى  .2017سنة  77بلدا بعد أن كانت تحتل المرتبة  190ضمن  88لتستقر في المرتبة  2018سنة  ةنقط 11ـ ب

 3 ي شهد تقدما بـالذ بدء النشاط التجارى  هذا التراجع إلى تدني ترتيب تونس في كافة المؤشرات باستثناء مؤشر
نفاذ العقود الذي حافظت فيه تونس على ترتيبها للعام الماضي ) 100إلى المرتبة  103من المرتبة  زمراك  (.76وا 

في مجال  امؤشرات التى يعتمدها التقرير حيث انخفض ترتيبه ثمانيعلى مستوى باقى ال تونسوتراجع ترتيب 
والحصول  140الى  106من  نقطة 34 وفي ودفع الضرائب بـ 95الى  59نقطة من  36 ـاء باستخراج تراخيص البن

مراكز  4كما تراجع الترتيب ب  63الى  58نقاط من  5 ـوتسوية حاالت االعسار ب 48الى  40من  على الكهرباء
مرين حماية األقليات من المستث فى مجال الحصول على القروض والتجارة عبر الحدود وبمرتبة واحدة في مجالي

 وتسجيل الملكية.

قرار إجراءات  كما تّم بغرض تحسين ترتيب تونس في جميع التقارير الدولية اعتماد جملة من اإلصالحات وا 
والتقدم في مسار االصالحات الهيكلية المبرمجة في خ االعمال وتدابير جديدة على مستوى مختلف مقومات منا

لتكون  2020في أفق سنة . وقد تم تحديد خطة عمل المجاالت ذات العالقة والتي من شأنها تحسين ترتيب تونس
 .العالم العربي وفي األوائل في افريقيا 3و األوائل على المستوى العالمي 50تونس ضمن الـ 

 درة التنافسيةالق ماتتعزيز مقوّ 

ظرة تغيير نمن خالل انطالقا من النتائج المسجلة ولكسب رهان القدرة التنافسية وتحسين مناخ األعمال 
يزات وتجاوز اإلشكاليات والمحافظة على الم المستثمرين لمناخ األعمال في تونس لتصبح أكثر إيجابية وطموحة

يكلية العمل خالل الفترة القادمة نحو تذليل الصعوبات الهالتفاضلية التي اكتسبها االقتصاد التونسي سيتجه 
ارتفاع ية و لتمويل والممارسات غير التنافسصعوبة النفاذ ل والظرفية التي يواجهها النسيج االقتصادي على غرار

ة وعدم مالءم يةاإلدار اللوجستية وتفشي الفساد وثقل اإلجراءات الخدمات البنية التحتية و  ضعفالعبء الجبائي و 
كريس مبادئ ي و تالموارد البشرية باإلضافة إلى تحسين الوضع األمني وتعزيز االستقرار السياسي واالجتماع

 .الحوكمة الرشيدة

انت تقليدية اء كوبالتوازي ستتكثف االصالحات الهيكلية من أجل تعزيز حصة تونس في األسواق الخارجية سو 
سيتم العمل على مواصلة تأهيل القطاعات التقليدية ضعيفة االندماج على غرار النسيج  حيز أو جديدة وواعدة

والمالبس واألحذية والصناعات الميكانيكية والكهربائية باإلضافة إلى التوجه نحو دعم حصة القطاعات ذات 
ات واألنشطة ائر المحتوى التكنولوجي في هيكلة التصدير على غرار الصناعات الصيدالنية ونشاط صناعة الط

http://www.turess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.turess.com/city?name=%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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المتصلة بالقطاعات الميكانيكية والكهربائية وتكنولوجيات االتصال والمعلومات. كما سيتواصل العمل وتكثيف 
الجهود للتوجه نحو أسواق جديدة تتمتع بديناميكية عالية مثل بلدان جنوب الصحراء اإلفريقية وبلدان عربية 

 وآسيوية.

مساندة تكامل لتنفيذ برنامج مفي سالسل القيم العالمية سيتركز العمل  وللنهوض بمستوى التنافسية واإلرتقاء
المؤسسات الوطنية في توخي إستراتيجيات تهدف إلى تطوير نظم اإلنتاج والتسويق والتأطير وذلك من خالل 

ن م الحصول على المعلومات وتحليلها واستغاللها بالسرعة المطلوبة باعتبار أن اإللمام بالمستجدات والتمكن
التقنيات الحديثة في مجالي اإلنتاج والتسويق يساعد المؤسسة على تعزيز قدراتها التنافسية. هذا باإلضافة إلى 

وظيفة اإلستشراف التي ستمكن المؤسسة من إستغالل اإلمكانات المتاحة في اإلبان واكتساح األسواق والتنبؤ دعم 
التجديد وتنمية و اساتها. وبالتوازي يعتبر النهوض باإلبتكار بالصعوبات واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من انعك

من الرهانات الكبرى التي يجب كسبها في المستقبل ألنها تساعد على تحسين جودة المنتوج وتقليص البحوث 
 كلفتي اإلنتاج والترويج. 

ات الحديثة م والتكنولوجيكما تقتضي المرحلة القادمة مزيد العناية باإلستثمار الالمادي وتكثيف استعمال العلو 
كعناصر رئيسية في عملية اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية وكذلك بالتسويق وبتثمين الموارد البشرية من خالل تحسين 

سارعة والدور والتطورات التكنولوجية المت متطلبات سوق الشغلنسبة التأطير وتكثيف برامج التكوين تماشيا مع 
 الرفع من إنتاجيتها.اء المؤسسة و سين أدالمتنامي إلقتصاد المعرفة في تح

كما سيتم العمل أيضا على تأهيل محيط المؤسسة بمختلف مكوناته من موارد بشرية وبنية أساسية وجهاز بنكي 
دارة وغيرها ومواصلة تعزيز صالبة أساسيات االقتصاد من خالل مزيد التحّكم في نسب التضّخم  ومالي وا 

يزان المدفوعات وتحسين مؤشرات الدين العمومي والخارجي وذلك بهدف المحافظة وتوازنات المالية العمومية وم
على استقرار سعر صرف الدينار فضال عن مزيد اجتذاب االستثمار الخارجي باعتباره مصدرا مالئما للتمويل 

على الذكاء  ةووسيلة لنقل التكنولوجيا ودعم المهارات وتنويع النسيج االقتصادي وتوجيهه نحو األنشطة المعتمد
 السيما الخدماتية منها.

 



 

79 

 لثالثاالبـاب 

  التصديردفع االستثمار و 

 دفع االستثمار الخاص

على مزيد النهوض باالستثمار وحفز المبادرة الخاصة باعتبار  2019يستند المنوال التنموي المرسوم لسنة 
النهوض و مساهمته المباشرة في الرفع من نسق النمّو وتطوير هيكلة النسيج االقتصادي وتحسين تنافسيته 

 . ستثمارلال جديدالالمرسومة باإلطار القانوني  لألولوياتودفع التنمية بالجهات الداخلية وفقا بالتصدير 

 %18.4مقابل  2019من الناتج المحلي اإلجمالي سنة  %18.6 الىاالستثمار الترفيع في نسبة وتفترض التقديرات 
 . ات خارجيةفي شكل استثمار  د م 3230ما يناهز منها  د م 21708وبحجم جملي قدره  2018منتظرة سنة 

بمواصلة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية لتحسين مناخ األعمال ودفع المبادرة الخاصة شملت  2018تميزت سنة وقد 
المتعلق بالمؤّسسات الناشئة إلى  2018لسنة  20بالخصوص تشجيع المشاريع المجددة عبر إصدار القانون عدد 

لسنة  417حكومي عدد جانب تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتكريس مبدأ حرية االستثمار من خالل إصدار األمر ال
المتعلق بالقائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز  2018

 مشروع، وا عداد كراسات الشروط المتعلقة بتراخيص األنشطة التي تم حذفها بمقتضى هذا األمر الحكومي.

ى المدى القصير والمتوسط لتحسين ترتيب تونس كما شملت هذه اإلصالحات اعتماد خطة عمل متكاملة عل
ئة لتعببما يساهم في تحسين جاذبية موقع تونس  اإجراء 50ضمن تقرير ممارسة األعمال للبنك الدولي تتضمن 

االستثمار الخاص الوطني والخارجي. كما تّم اعتماد جملة من اإلجراءات الجبائية التحفيزية لمزيد تشجيع 
 توسطة ودعم التنمية بالجهات الداخلية وتحسين نسب التأطير بالمؤسسات االقتصادية.المؤسسات الصغرى والم

إعطاء دفع جديد لالستثمار الخاص بفضل التقدم في نسق اإلصالحات الهيكلية واتباع  2019وينتظر خالل سنة 
يئة ات الالزمة لتهسياسات اقتصادية ومالية مالئمة لتحسين مقومات مناخ االعمال واالستثمار واتخاذ اإلجراء

 ظروف أفضل لحفز المبادرة الخاصة وتيسير تنفيذ المشاريع االستثمارية من ذلك: 

 المناخ االجتماعي بالمؤسسات االقتصاديةل االنتقال الديمقراطي واستقرار اتوضح الرؤى باستكم 

 توفر افاق اقتصادية إيجابية على المستويين الوطني والخارجي، 

 ألساسية والتكنولوجية خاصة بالجهات الداخليةتواصل تدعيم البنى ا، 
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 ة واعتماد اليات وبرامج داعمة للتشغيلأتوفر الموارد البشرية الكف، 

 قرار تخفيف األعباء الجبائية لفائدة المستثمرين والمؤسسات القائمة  ،تحسين النفاذ للتمويل وا 

  انفتاحا على المبادرة الخاصة. أكثراعتماد سياسات قطاعية 

على تسريع نسق اإلصالحات المتعلقة بحفز االستثمار الخاص  2019وفي هذا اإلطار، سيتم العمل خالل سنة 
 وتحسين مناخ األعمال من خالل التركيز على جملة من المحاور، نذكر أهمها:

 الستثمار ل من خالل تعزيز القدرات البشرية والفنية للهيئة التونسية مواصلة تنفيذ الحوكمة الجديدة لالستثمار
حتى يتسنى لها االضطالع بمهامها السيما بشأن مهمة المخاطب الوحيد للمستثمر، إلى جانب العمل على 

لما له من دور  2019انطالقا من سنة  ودخوله طور النشاطصندوق التونسي لالستثمار الالتسريع في تركيز 
ة مستثمرين في مؤسسات الدولة المكلففي حسن توظيف المنح وسرعة إسنادها بما يمّكن من تدعيم ثقة ال

 بالنهوض باالستثمار.
 حيث ينتظر الى جانب التطّور المسجل في النشاط التمويلي تدعيم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ،

للبنوك والحركية التي تميز نشاط الشركات والصناديق االستثمارية أن يتم احداث بنك الجهات الذي يهدف 
استحثاث المبادرة الخاصة ومساعدة المشاريع االستثمارية  على من اإلدماج المالي بما يساعدإلى تحقيق مزيد 

 الجديدة لتمويل الباعثين بالجهات الذين لم يتسنى لهم االنتفاع بالتمويل البنكي العادي.

 جال آوالتراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع و  مواصلة برنامج مراجعة تراخيص تعاطي األنشطة االقتصادية
جراءات وشروط إسنادها تكريسا لمبدأ حرية االستثمار   وا 

  مستثمرين في كل مراحل المشروع بما يضمن شفافية الخدمات إلى الرقمنة الخدمات الموجهة العمل على
وتيسير عمليات بعث وتطوير المشاريع التي تشكل عناصر أساسية لتقليص األجال والتكاليف  المسداة

 .اخيص عبر االنترناتللحصول على جميع التر 
 ممارسة  ال سيما على مستوى تقرير مواصلة تنفيذ مخطط العمل المتعلق بتحسين التصنيف الدولي لتونس

دولة في تقرير ممارسة أنشطة األعمال  50األعمال لتحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 
 .2020في أفق سنة 

  تصال من خالل تطوير منهجية اال للنهوض بصورة تونس بالخارجتطوير السياسات االتصالية والترويجية
المباشر بالمؤسسات األجنبية وحسن استهداف البلدان والقطاعات ذات األولوية لتعزيز صورة تونس كموقع 

 متميز وتنافسي لالستثمار.

 قطاعاتوسيتم العمل في هذا المجال على مواصلة دعم المشاريع في القطاعات الواعدة والتي تشمل 
صناعات مكونات السيارات والطائرات والطاقات المجددة والبيئية والصيدلة وقطاع أنشطة نقل الخدمات 

' والبرمجيات إلى جانب قطاع الفالحة والصناعات الغذائية وانشطة النسيج Offshoringخارج بلد المنشأ '
 التقني.
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لى جانب هذه اإلصالحات، سيتم العمل خالل سنة  نسق إنجاز مشاريع الشراكة بين تسريع على  2019وا 
في إطار مقاربة تقاسم األرباح والمخاطر وبالنظر ألهميتها في خلق مواطن الشغل  القطاعين العام والخاص
الندوة الدولية حول الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك وفقا لمخرجات  وتوفير موارد مالية للدولة

مشروع في العديد من القطاعات على  33 والتي تم خاللها عرض 2018سبتمبر  18بتونس يوم  التي انعقدت
 غرار النقل واللوجستيك والطاقة والمياه والبيئة والتنمية الحضرية واالقطاب التكنولوجية.

لها كون تكما سيتم العمل على مواصلة مواكبة المشاريع الكبرى المبرمجة أو بصدد اإلنجاز والتي ينتظر أن 
اسات إيجابية هامة على دعم حركية االقتصاد الوطني بالنظر لحجم االستثمارات التي تتطلبها ودورها انعك

المحوري في دفع االستثمار ومواكبة العمل التنموي وتوفير فرص هامة للتشغيل وكذلك تطوير العديد من األنشطة 
 االقتصادية الواعدة.

تطورا من خالل  2019لمرتبطة بالمشاريع الكبرى الخاصة سنة وفي هذا المجال، ينتظر أن تشهد االستثمارات ا
التقدم في انجاز بعض المشاريع الهامة على غرار المرفأ المالي والديار القطرية بتوزر واالنطالقة المنتظرة 
لمشروع المدن الرياضية العالمية بوخاطر إلى جانب متابعة المبادرات الجديدة المتعلقة بإنجاز مشاريع أخرى 
 هامة في إطار التمشي الخصوصي المتعلق بالمشاريع ذات األهمية الوطنية ضمن المنظومة الجديدة لالستثمار.

 دفع التصدير 

يستند المنوال التنموي للسنة القادمة على مزيد تعزيز المجهود التصديري بما يسهم في دفع نسق النمّو ويدعم 
التوازنات الجملية لالقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق ستتركز الجهود على تسريع تنفيذ اإلجراءات المضّمنة 

على والتي تّم اعتمادها من قبل المجلس األ لصادراتبالخطة الوطنية لدفع اوالتقدم في تحقيق األهداف المرسومة 
ويكتسي دفع التصدير أولوية مطلقة باعتبار الضرورة الملحة لمعالجة تفاقم  .2018للتصدير منذ بداية سنة 

 العجز التجاري وتحسين مستويات التغطية بما يتيح اإلمكانية لدعم االحتياطي من العملة األجنبية.

مواصلة تنفيذ محاور البرامج المتعلقة بدفع التصدير خاصة منها البرنامج ومن هذا المنطلق وبالتوازي مع 
على األهداف التالية منها  2020-2018سيتم التركيز خالل الثالثية القادمة من المخطط الثالث لدفع التصدير 

حيث تموقع في سالسل القيمة العالمية تحسين الو .%8و 5بلوغ معدل نمو صادرات السلع والخدمات ما بين 
تم إعطاء إشارة انطالق عمل الفريق الفني الخاص بتطوير سالسل القيمة والتنمية والشبكات العنقودية ذات 

إقحام المزيد من الشركات  لتوسيع قاعدة العرض وتنويع الوجهات وكذلك 2018المصلحة المشتركة في سبتمبر 
شركات رائدة في التصدير )قطاع ي غمار التصدير والمساعدة على ظهور ف خاصة منها الصغرى والمتوسطة

انيات وذلك بتوفير كافة اإلمكتركيب السيارات والطائرات( والخدمات خاصة منها المرتبطة بتطوير البرمجيات 
 المادية واللوجستية بالتوازي مع تطوير وتنويع اتفاقيات الشراكة الثنائية ومتعددة األطراف. 
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لفائدة شريحة  تيسير النفاذ الى التمويلسيتّم العمل على ، ار تبسيط الّنفاذ إلى الّتمويل وتأمين الّصادراتوفي إط
كبرى من الشركات التونسية التي تالقي صعوبات في التمويل التجاري وذلك عبر الترفيع في ميزانية صندوق 

الى تنويع آليات التمويل بتوسيع مجاالت . اضافة 2019مليون دينار سنة  80النهوض بالصادرات إلى حدود 
تدخل بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ليشمل تمويل نشاط الصادرات وتغطية حاجيات المؤسسات 

  والمواد األولية والتجهيزات وتمويل العمليات التصديرية.

بالنسبة  %70تبلغ نحو  ةيقيكما سيتواصل العمل على منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات على السوق اإلفر 
بالنسبة للنقل البحري  %50بالنسبة للنقل الجوي و %60و )كلفة النقل واإلقامة( الستكشاف األسواق الخارجية

من أقساط تامين الصادرات  %50على أول عملية تصدير وستتحّمل الدولة نسبة  من منحة وتمكين الشركات
عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق االفريقية على ميزانية صندوق 

تمكين المؤسسات الوطنية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول االفريقية  الى جانب ضمان مخاطر التصدير
 .أمين والتمويل والصرفالتسهيالت الكافية في مجاالت الت من

خاصة  2020-2016لتطوير اللوجستية المضمنة بالمخطط  اإلجراءات الهيكليةهذا وستتواصل الجهود لتنفيذ 
ي االنطالق في انجاز المخطط المدير  اضافة الى منها التقدم في انجاز المنطقة الحّرة واللوجستية ببن قردان.

(. 2019)استكمال المرحلة الثانية من الدراسة فيفري  ونسية الجزائريةلمناطق التبادل التجاري الحر بالحدود الت
 18اضافة الى المشاريع الكبرى التي تّم تقديمها خالل الندوة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والخاص في 

 )ميناء النفيضة والمناطق اللوجستية ببئر مشارقة وقرقور(. 2018سبتمبر

يث بوجه الخصوص ح الفضاء االفريقيوفي نطاق مواصلة مسيرة التفتح على العالم الخارجي خاصة منها 
. 2018( جويلية comesaالى السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا )سيتعزز المسار التحرري بدخول تونس 

واق الدنا فرصا أوسع لفتح أسدولة افريقية من بينهم تونس مما سيتيح لب 20وتضّم هذه االتفاقية في عضويتها 
خارجية والحصول على مزايا تجارية نحو الدول األعضاء بفضل تطبيق اإلعفاءات الجمركية. وتعتبر هذه 

دولة اعفاء كامال في إطار منطقة التجارة الحرة التابعة  14االتفاقية متنفسا للتجارة الوطنية اذ تطبق أكثر من 
سلع من بقية الدول األعضاء وبالتالي سيؤدي هذا العامل الى تنشيط التجارة للكوميسا على وارداتها من كافة ال

اإلقليمية والوطنية مما سيسمح بخلق بيئة مناسبة لالستثمارات المحلية واألجنبية والتشجيع على االستثمار 
من  مكنتحرير حركة االفراد ورؤوس األموال بين هذه الدول مما سي المشترك بين الدول األعضاء خاصة مع
 خلق ديناميكية تجارية واقتصادية شاملة.

كما تّم اعتماد خمسة برامج في إطار اتفاقيات الشراكة الثنائية ومتعددة األطراف لدعم الصادرات نحو بلدان 
 برنامًجا للتعاون بين تونس والوكالة األلمانية للتعاون وتشمل هذه البرامج . االتحاد األوروبي وبقية دول العالم

، ويهدف إلى دعم قدرات المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة 2020إلى سنة  2017، الذي يمتد من الدولي
لى أسواق بلدان المغرب العربي والشرق األوسط، وذلك من خالل شراكات مربحة  للنفاذ إلى األسواق األفريقية وا 



 

83 

، ويعمل على دفع القدرات 2020إلى  2016يمتد من  البنك الدولي برنامج تعاون مع تونسويدعم . للطرفين
التعاون بين تونس  برنامجأما  .التنافسية، ورفع الصادرات، ودعم القدرات التصديرية للمؤسسات التونسية

قطاعات تصديرية تونسية تشمل  ثالثة ، فهو يهدف إلى دعم قدرات2020إلى  2016الممتد بدوره من  وسويسرا
تحويلها، إلى جانب دعم القدرات البشرية لمركز النهوض  والغالل التي يتم منتجات البحر والمكونات الطبيعية

مركز النهوض السياق ذاته، يعمل برنامج التعاون بين  وفي .تدريب عن ُبعد بالصادرات من خالل توفير
 على تحفيز تصدير المنتجات 2020و 2018خالل الفترة المتراوحة بين  األلمانية بالصادرات ومؤسسة التصدير

برنامج للتعاون ذاته عن  الفالحية والمكونات الطبيعية ومواد التجميل والمواد شبه الطبية. كما أعلن المركز
فرص شراكة ين الطرفين، وتنظيم برامج  بهدف دفع صادرات المنتجات الصحية، وخلق البلجيكي–التونسي

 لة.تدريب لـثالث مؤسسات عاملة في قطاع الصيد

إضافة الى مواصلة  e-exportهذا وستسهم اإلجراءات المتعلقة برقمنة المعامالت في مجال التصدير برنامج 
( في مساعدة المؤسسات B2Cمشروع دعم الصادرات في إطار التجارة االلكترونية بين المؤسسة والمستهلك )

" SMARGATEو TOS الجديدين " دخول النظامينعلى القيام بنشاطها التصديري في ظروف مالئمة أهمها 
. كما سيتم االنطالق في اعداد حيز االستغالل )نظام معلوماتي إلدارة وتحديد موقع الحاويات بميناء رادس(

 موجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمكينها من استعمال نظام الدفع االلكتروني.  easy exportمنصة 

لى احداث ، سيتواصل الحرص عوتطوير الّلوجستّية والّنقل البحري وفيما يتعلق بتوسيع الّتمثيل الّتجاري 
تمثيليات تجارية باألسواق الجديدة ال سيما بالدول االفريقية المستقطبة للصادرات التونسية خاصة منها دول غرب 

الخدماتية  تكوت ديفوار وبنين وبخصوص تطوير اللوجيستية والنقل تّم إقرار تدعيم التجهيزاافريقيا كالسينغال وال
بميناء رادس بما سيمّكن من سهولة عمليات الشحن والترصيف وتفادي التاخير الذي كانت تواجهه السفن الموّجهة 

 لهذا الميناء. كما تّم تعزيز الخطوط البحرية لمزيد إضفاء ديناميكية أكثر في هذا المجال.

االفريقية  توحة من فتح خطوط جديدة لبعض الدولوفي نفس السياق سيّمكن دخول حيز التنفيذ اتفاقية السماء المف
 واآلسيوية وبالتالي فتح المجال لمزيد النهوض بالتصدير في األسواق الواعدة.

طريق الحزام االقتصادي لطريق الحرير و جديدة انضّمت تونس للمبادرة الصينية  اقتحام أسواق تجاريةوفي إطار 
ا من شانه ان يفتح امام الصادرات التونسية افاقا جديدة ويمّكنها مالحرير البحري في القرن الواحد والعشرين 

 من االستفادة من تدّفق المزيد من االستثمارات الصينية إلقامة شراكات وتحالفات اقتصادية وتجارية هاّمة.

 لتصدير الخبرات «SOFIT» إحداث الشركة الدولية العقارية لتونسسيتّم إطار تحرير تجارة الخدمات وفي 
العقاري بمختلف مكوناته )السكني، الصناعي، التكنولوجي( والتي ُتكّلف  مجال البعث في والخدمات الوطنية

اضف الى  باليقظة التجارية ورصد فرص االستثمار في مجال البنية التحتية الصناعية بالبلدان االفريقية بالقيام
التطوير العقاري الصناعي  از برامجذلك انجاز مختلف الدراسات وتقديم االستشارات المتعلقة بإنج

 المساعدة الفنية طبقا لحاجيات الهياكل المختصة وأيضا االشراف على تهيئة الفضاءات وتقديم والتكنولوجي
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 لهندسةامكاتب االستشارة و صناعة والخدمات و ألنشطة اللالصناعية والتكنولوجية وعلى انجاز البناءات المعدة 
 بالتعاون مع هياكل التمويل الدولية. 

للمنظومات التصديرية الرائدة في إطار برامج عقود مع الهياكل  خصوصية رساء برامج دعموستتواصل الجهود ال
تشمل مجاالت األنشطة تكنولوجيات االتصال والصناعات الميكانيكية والكهربائية والصيدلة والنسيج  المهنّية

 ية. والجلد والصناعات الغذائ

ستتواصل االستعدادات خالل السنة القادمة للدخول في مفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة لتحديد قائمة كما 
الخدمات التي يمكن تحريرها في إطار المفاوضات متعددة األطراف المدرجة ضمن برنامج عمل المنظمة العالمية 

 نح الحماية الكافية لمسدي الخدمات التونسيين.للتجارة بما يتماشى مع الخطة التنموية الرامية إلى م

هذا ويستدعي دفع الصادرات التونسية إجراءات هيكلية لتوسيع وتنويع القاعدة التصديرية ال سيما من خالل تنفيذ 
سياسات قطاعية مالئمة ودعم مجهود التطوير والتجديد وتثمين البحوث العلمية فضال عن تعزيز تنافسية 

 ت المصدرة على مستوى الكلفة والجودة.المنتجات والخدما



 

85 

 رابعالالبـاب 

صالح الوظيفة العموميةو  التحديث اإلداري   ا 
  والحوكمة والوقاية من الفساد

 قدرة في واالجتماعيين االقتصاديين الفاعلين ثقة تعزيزتستند األهداف االقتصادية المرسومة للسنة القادمة على 

على تقديم خدمات إدارية كلفة مناسبة وتكريس احترام مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز  لدولةالهياكل العمومية ل
التصدي لمظاهر الفساد. ومن هذا المنطلق ستتكثف الجهود من اجل مزيد تحديث الخدمات اإلدارية والرقي 

صالح الوظيفة ابجودتها وتكريس وتبسيط اإلجراءات وفقا لمتطلبات تحسين مناخ االعمال وبالتوازي سيتواصل 
توظيف المرن ليات الآالعمومية بغرض التصرف المحكم في الموارد البشرية وتقليص األجور إضافة الى توفير 

 والحراك فيما بين اإلدارات. 

وفي نفس اإلطار سيتواصل العمل الرامي الى تدعيم فاعلية القطاع العمومي من خالل مراجعة األطر الترتيبية 
مؤسسات العمومية فضال عن تنفيذ برامج إعادة هيكلتها. كما ينتظر تكثيف الجهود لمقاومة المتعلقة بحوكمة ال

للتصدي لمختلف مظاهر الفساد والتزام مختلف الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني بمقومات الحوكمة 
 الرشيدة وفقا ألفضل الممارسات والمعايير الدولية.

 التحديث اإلداري 

اإلداري مقّوما مهّما للنسيج االقتصادي ومناخ االعمال وسيتّم خالل هذه الفترة التركيز على  يشّكل التحديث
 :المحاور التالية

 الشفافية وتكريس حق النفاذ إلى المعلومة دعم

ن جملة من ضمتت التي وطنيةالعمل العلى خطة  هاصادقتمو  إلى مبادرة الحكومة المفتوحةتبعا النضمام تونس 
 المفتوحة بالقطاع الحكومة مبادئ وتكريس التشاركية المقاربة ودعم العمومية الخدمات بينها تطوير التعهدات من

ار األمر إصد. ولتجسيد هذا العمل تّم العمومية وتنظيمي لالستشاراتالعمومي خاصة عبر وضع إطار قانوني 
والذي سيتّم  المتعلق بتنظيم االستشارات العمومية 2018مارس  29المؤرخ في  2018لسنة  328الحكومي عدد 
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تقبلية اإلدارية العامة لإلصالحات والدراسات المس تعمل اإلدارة منشور تفسيري بيان مقتضياته التفصيلية بمقتضى 
 .هحاليا على إعداد

 تكريس حق النفاذ إلى المعلومة

نة الحق في النفاذ إلى المعلومة تم إحداث لجفي إطار العمل على تنفيذ مقتضيات القانون األساسي المتعلق ب
قيادة برئاسة الحكومة مكّلفة بتنفيذ محاور خطة العمل المتعلقة بتكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة تضم 

 وتتضمن خطة العمل المذكورة أهم المحاور التالية:. ممثلين عن جميع الهياكل المتدخلة

  مقتضيات مطلب تظلم للمطلب النفاذ الى المعلومة و  تينإداري تينعمطبو ونموذجي إعداد المنشور التفسيري
 القانون األساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة بما يمكن من حسن تطبيق القانون،

  ،ضبط معاليم النفاذ إلى المعلومة وتركيز اآلليات الكفيلة باستخالصها بالتنسيق مع وزارة المالية 

  ب تنظيم حلقات تكوينية لفائدة األعوان العموميين صل عبر الحق في النفاذ إلى المعلومةالتكوين في مجال
مختلف جهات الجمهورية بدعم من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات 

 .OGPخطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة 

مواصلة تنفيذ محاور خطة العمل التي تم وضعها في الغرض والمتمثلة  2019وفي هذا اإلطار ينتظر خالل سنة 
 أساسا: 

   ّلف هياكل العمومية بهدف تيسير عمل المكإلى اله إعداد دليل مبسط حول مقتضيات المشروع األساسي موج
صادية االقتبالنفاذ إلى المعلومة وذلك بالتعاون مع هيئة النفاذ إلى المعلومة ومنظمة التعاون والتنمية 

 ومؤسسة البنك الدولي،
  تركيز منظومة إلكترونية للنفاذ إلى المعلومة بهدف تسهيل ممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة، وذلك

بالخصوص من خالل تمكين العموم من تقديم مطالب النفاذ والطعون المتعلقة بها وتلقي الردود بطريقة 
ديم إلعداد التقارير الثالثية والسنوية وتق المناسبةوالمعطيات  إلكترونية وتقديم مجموعة من اإلحصائيات

مقترحات هادفة إلى تدعيم حق النفاذ إلى المعلومة بصورة خاصة والرفع من نجاعة الهياكل العمومية بصورة 
 عامة، 

 ذ إلى اوضع إطار قانوني لتنظيم "إعادة استعمال المعلومات العمومية" والذي يعتبر " امتداد للحق في النف
المعلومة وهي تكتسي طابعا اقتصاديا باعتبارها تمّكن القطاع الخاص من استعمال المعلومات التي ينتجها 

 القطاع العام بما يساهم في دعم فرص االستثمار وخلق مواطن شغل إضافية.

 ألطراف ا إعداد وحدات تكوينية موحدة لفائدة جميع المكلفين بالنفاذ سيتم المصادقة عليها من قبل جميع
مكلفا بالنفاذ على المستوى  200المتدخلة في المجال ثم تنظيم عدد من الدورات التكوينية في المجال لفائدة 

 .19مؤسسة البنك الدولي ومنظمة المادة  بالتعاون معالمركزي والجهوي والمحلي 
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  :اإلدارية اإلجراءاتتبسيط 

النسخ ألصولها لبعض الوثائق اإلدارية الخاصة بالمصالح حذف إجراءي التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة 
ماي  03المؤرخ في  1992لسنة  982مشروع أمر حكومي لتنقيح األمر عدد  تم إعدادوفي هذا اإلطار،  العمومية

من عدد  %52والمتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها سيتم من خالله تقليص  1993
  من عدد الوثائق التي تستوجب نسخ مطابقة لألصل. %62ق التي تستوجب التعريف باإلمضاء والوثائ

مسارات إدارية ذات  لخمسةتنفيذ مشروع "تبسيط اإلجراءات اإلدارية  العمل على 2019وسيتواصل خال سنة 
بة "أحداث وتنظيمها وفق مقار مواطن سيتم اختيارها باعتماد مقاربة تشاركية وا عادة هندستها إلى الأولوية موجهة 

 الحياة" " التي تنبني على رؤية المواطن الحريف عند إسداء مختلف الخدمات اإلدارية.

 ء:عة منظومة الحصول على رخصة البنامراج

إجراء( وضبط منهجية  34اقتراح جملة من اإلصالحات )تضمنت إعداد دراسة متكاملة ى فريق عمل كما تولّ 
 يتم عرضها الحقا على مجلس وزاري مضيق للمصادقة عليها. وروزنامة تنفيذها، س

  :تقريب الخدمات عبر آلية دور الخدمات اإلدارية

يهدف مشروع دور الخدمات إلى تقريب الخدمات اإلدارية المطلوبة بكثافة من المتعاملين مع اإلدارة، عبر تطوير 
، حيث 2017االنطالق في تنفيذ المشروع خالل سنة دور الخدمات اإلدارية وتعميمها باعتماد تمّش مرحلي. وتّم 

دار  22حداث اعلى برنامج  وتمت الموافقة 2017جويلية  24عرض على أنظار مجلس وزاري مضّيق بتاريخ 
خدمات بعدد من المعتمديات التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات اإلدارية واعتماد مختلف اآلليات 

 معدل نسبة التغطية الحالية(.  %45) %52لبشرّية الضرورية لبلوغ نسبة التغطية المتاحة لتوفير الموارد ا

 ويمكن تقسيم وضعية هذه الدور إلى خمسة حاالت طبقا للجدول التالي:

 وضعية المقّرات العدد المعتمديات
 -صّواف -غار الدماء -فرنانة -الّذهيبة -رمادة

 -الّدهماني  -حاجب العيون  -القلعة الكبرى 
 سجنان

 مقّرات تّم افتتاحها 9

 -ارالفو -نفزة -المزونة -منزل بوزيان -المظيلة
 مطماطة القديمة

  2018مقّرات سيتّم افتتاحها خالل شهر أكتوبر  6

 مقّرات في طور التهيئة 2 هبيرة -الّسبيخة
 -سيدي مخلوف -تمغزة -نبر -نصر هللا 

 الصخيرة
5 

ار في انتظمقّرات لم يتّم االنطالق في تهيئتها 
 استكمال إجراءات االستشارة أو طلب العروض
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تجارب نموذجية على عتماد باالصياغة خطة عمل لتطوير مشروع دور الخدمات اإلدارية  2018كما تم سنة 
ة الى اعداد ودراسألصناف جديدة لدور الخدمات على غرار دور الخدمات المتنّقلة والمخاطب الوحيد. باإلضافة 

ي مضيق على مجلس وزار  وسيتم عرضها تنظيم دور الخدمات اإلدارية وتسييرهاسيناريوهات مختلفة و  3واقتراح 
 األمثل. واختيار السيناريوللمصادقة 

 %75، العمل على تنفيذ خطة العمل التي تم تطويرها بهدف بلوغ نسبة تغطية إدارية بـ 2019سيتم خالل سنة و 
صناف جديدة لدور الخدمات على غرار دور الخدمات المتنّقلة وذلك من خالل اعتماد تجارب نموذجية أل

والمخاطب الوحيد ورفع مستوى العمل المشترك والمندمج بين مختلف الهياكل واستغالل شبكاتها لتطوير المشروع، 
معتمدية. كما سيتم وضع  86دار خدمات بمختلف أصنافها تغطي  66حيث ستمكن هذه الخطة من إحداث 

 ومؤّسساتي لتنظيم دور الخدمات اإلدارية وتسييرها، وفق السيناريو الذي سيتم اختيارهإطار قانوني 

 :تحسين جودة الخدمات اإلدارية

بهدف ضمان جودة االستقبال بالمصالح  2009تم إحداث عالمة "مرحبا" لجودة االستقبال بالمصالح العمومية سنة 
ن معها وجعله مطابقا لجملة من المعايير والمواصفات المحددة العمومية خاصة ذات العالقة المباشرة مع المتعاملي

المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتنسيق مع  عملوالمستوحاة من المراجع األوروبية. وللغرض، 
تطلبات ماإلدارة العامة لإلصالحات والدراسات المستقبلية اإلدارية، بإعداد الئحة فنية لإلشهاد بالمطابقة تتضمن ال

والمميزات التي يسهر على تطبيقها الهيكل الذي يسعى للحصول على عالمة "مرحبا". ويتولى المعهد الوطني 
 للمواصفات والملكية الصناعية مهمة إسناد الشهادة بعد دراسة الطلب الذي يتقدم به الهيكل المعني.

مع ر صيغة جديدة، وذلك بالتنسيق إصدامرّدها العمل على مراجعة اشتراطات عالمة  2018تم خالل سنة 
بما يسهم في تحسين جودة االستقبال وفق الئحة فنية لإلشهاد  الوطني للمواصفات والملكية الصناعية المعهد

 بالمطابقة.

تنفيذ مشروع "تحسين جودة الخدمات اإلدارية الموجهة للمواطن والمؤسسة على  2019كما سيتّم خالل سنة 
وبالتنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة  OCDEون مع منظمة التنمية والتعاون االقتصادي المستوى الجهوي" بالتعا

(. ويتمثل المشروع، أساسا في إعادة هندسة وتطوير 2020-2018الشؤون المحلية والبيئة ويمتد على سنتين )
المسارات المتعلقة بعدد من الخدمات اإلدارية ذات األولوية الموجهة للمواطن والمؤسسة وسيتم إنجازه على 

 مستوى ثالث واليات )باجة وسوسة وتوزر(. 

 : المحورين التاليين المشروعهذا ن يتضمّ و 



 

89 

 خدمات إدارية ذات أولوية بالنسبة للمواطن وصياغة  لثالثذجية تطوير تجارب نمو يتعلق ب: محور أول
الحصول على الخدمات الصحية  خالص األداء البلدي )باجة(،وهي على التوالي  ميثاق مواطن لكل خدمة

 تجميع النفايات وصيانة نظافة المحيط على المستوى البلدي )توزر(. و  بالمؤسسات الصحية )سوسة(

 سطة تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتو يعنيان بسين جودة مسارين ذي أولوية تحيتعلق ب: محور ثاني
 فض النزاعات بين اإلدارة والمؤسسة.و  إلى الخدمات اإلدارية

 إصالح الوظيفة العمومية
من المقومات األساسية لدفع التنمية الشاملة وتجسيد اإلصالح الهيكلي وفق  إصالح الوظيفة العموميةيعتبر 

متطلبات المرحلة ال سيما ضرورة مزيد تحسين مناخ األعمال والرقي بجودة خدمات المرافق العمومية المسداة 
  للمؤسسات والعموم واحترام مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ة بالخصوص إلى تعصير الوظيفة العمومية وتدعيم معايير الجدار  العموميةاستراتيجية اإلصالح الوظيفة وتهدف 
بمناسبة تقييم أداء العون العمومي مع إخضاع التسميات في الخطط الوظيفية العليا إلى معايير موضوعية 
 لومهنية وتدعيم الحراك والتصرف التقديري واعتماد منظومة معلوماتية للمساعدة على اتخاذ القرار في مجا

التصرف في الموارد البشرية وترشيد عدد األعوان العموميين والتحكم في كتلة األجور. هذا ولقد تّم تشخيص 
المحاور األساسية لهذه االستراتيجية وفق تمشي تشاركي وخطة عمل مرحلية سيتّم تنفيذها على مدى فترة مخطط 

  التنمية.

طرف ومواصلة النظر مع ال ألساسي العام للوظيفة العموميةمراجعة النظام اوسيترّكز العمل في هذا الشأن على 
االجتماعي قصد اعتماد احكام تؤسس لرؤية جديدة للتصرف في المسار المهني للموظف واعتماد التصرف 

  التقديري للموارد البشرية والحراك والتقييم الموضوعي لألداء والتأجير حسب الجدارة.

عزيز قدرة بغرض تإحداث نظام وظيفة عمومية عليا ب مشروع قانون يتعلق سيتواصل العمل المتعلق بإعدادكما 
 وفقا لحاجياتها وعلى اساس أهداف وبرامج محددة وآليات لتقييم األداء.  الكفاءاتاإلدارة على استقطاب 

عادة توظيف األعوان العموميينويشكل   أحد المحاور الجوهرية إلصالح الوظيفة السيما من تدعيم الحراك وا 
مع رية شمة الموارد البءمالركزية واإلدارة الجهوية والمحلية و بين اإلدارات وبين اإلدارة الم خالل إعادة التوازن 

شر األمر ن. ولقد تّم في هذا الشأن عن طريق االنتداب الداخلي حاجياتها وتغطيةحاجيات الحقيقية لإلدارات ال
ودعوة الوزارات إلى سّد  المتعلق بإعادة التوظيف 2016أوت  16المؤرخ في  2018لسنة  1143الحكومي عدد 

أو من  16عبر إعادة توزيع األعوان المنتدبين على حساب اآللية  2018و 2017الشغورات المسجلة خالل سنتي 
ارات الشروع في إعداد مشاريع قر كما تّم  خالل آليات اإللحاق والنقلة عوضا عن فتح مناظرات خارجية لالنتداب.

عدة . وينتظر في هذا السياق إحداث قابضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية إلعادة توظيف األعوانتتعلق 
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بيانات للموظفين القابلين للحراك بما يمكن من تغطية خاصة حاجيات اإلدارية الجهوية والجماعات المحلية التي 
 ساء الالمركزية.بالعالقة مع التقدم التدرجي في إر  وتدخالتهاعرفت توسعا في مهامها 

وفقا لمخرجات التدقيق الوظيفي للهياكل الوزارية من جهة  ترشيد عدد األعوان بالوظيفة العموميةوفي إطار 
من جهة أخرى تّم إقرار برنامج اختياري للتقاعد المبكر وبرنامج للمغادرة االختيارية  والتحكم في كتلة األجور

عالن عن قبول طلبات الموظفين الراغبين في ذلك. وتسنى وذلك من خالل إصدار النصوص القانونية واإل
موظف. وتلقت  7000تم تقديمها مقابل استهداف  6400مطلب من جملة  5600بخصوص التقاعد المبكر قبول 

( تّم 2018موّظف وفي مرحلة أولى )جوان  10000اإلدارة بعنوان برنامج المغادرة الطوعيىة الذي يستهدف نحو 
بالنسبة  مطلبا في المنشآت العمومية 300مطلب مغادرة في الوظيفة العمومية وما يناهز  1400بول أكثر من ق

 .2018لبرنامج المغادرة االختيارية. علما بان هذا البرنامج سيتواصل خالل مرحلة ثانية إلى غاية أكتوبر 

 العمومية المؤسسات إصالح

 عّدة أطوار من أهّمها: 2018سنة شهدت عملية إصالح المؤسسات والمنشآت العمومية خالل 

 ،اجتماع اللجنة االقتصادية الوزارية للنظر في الهيكلة المالية للمؤسسات 

  انعقاد الندوة الوطنية حول اإلصالحات الكبرى والتي شملت من ضمنها ورشة عمل حول إصالح المؤسسات
 العمومية،

 م أورو يصرف على قسطين لتمويل  100يمة منح الوكالة الفرنسية للتنمية للجمهورية التونسية قرضا بق
 .2018عملية اإلصالح خالل شهر جانفي 

الذي  مخطط عمل خطة اصالح المؤسسات والمنشآت العموميةالشروع في تنفيذ  2019وينتظر أن تشهد سنة 
 يرتكز على المحاور األربعة التالية:

 :العموميةإصالح نظام الحوكمة العامة للمنشآت والمؤسسات  المحور األول:

 االستعداد لصياغة االستراتيجية المساهماتية للدولة:

 صياغة خارطة للهياكل الموجودة حاليا والمتدخلة صلب االستراتيجية المساهماتية للدولة 
 رنة مع العمل على نشر وتقاسم نتائج هذه المقا اعداد مقارنة مرجعية للفرضيات التنظيمية المتعارف عليها

 ف المتدخلةالمرجعية مع األطرا
  ت العموميةآحصاء شامل لحافظة مساهمات الدولة وممتلكات المنشإعداد إ 

 توحيد تصنيف المنشآت العمومية 

 اعتماد تعريف موحد وتوافقي حول مفهوم الدولة المساهمة 
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 :وضع االستراتيجية المساهمتية للدولة

 تحديد توّجهات الدولة وأهدافها كمساهم عمومي 
  كمساهم عمومي وذلك على أساس المعايير التي سيتّم تحديدهاضبط أولوّية الدولة 
  وضع نماذج لمجموعة من السيناريوهات وذلك انطالقا من األهداف المضبوطة ومن المعايير المشتركة

 ومن المؤّشرات االقتصادّية الجملية المحّددة مسبقا

 :تنفيذ االستراتيجية المساهمتية للدولة ووضع خطة اتصالية حولها

 تعريف باالستراتيجّية المساهماتّية المتوّخاةال 
 النظر في إمكانّية إحداث هيكل مركزي للتصّرف في المساهمات العمومّية 
 النظر في إمكانية توحيد اإلطار القانوني للمنشآت العمومية 

 األهداف:تطوير دور وزارات االشراف القطاعي في تحديد السياسات القطاعية وعقود البرامج وعقود 

 حيين منهجية إعداد وتنفيذ ومتابعة عقود األهداف وعقود البرامجت 
 مواصلة ضبط عقود األهداف وعقود البرامج بالنسبة للطرفين المتعاقدين 

 :تبسيط اجراءات مراقبة الصفقات العمومية

 ها قمراجعة اإلطار القانوني المتعلق بالصفقات العمومية في اتجاه تبسيط اإلجراءات ومراجعة طريقة تطبي
 وتنفيذها مع ضمان شفافيتها

 :تدعيم مقاومة الفساد

 تعزيز اآلليات للتوقي من عمليات الغش والتبليغ عن الفساد. 

 :المحور الثاني: تطوير نظام الحوكمة الداخلية بالمنشآت والمؤسسات العمومية

 :مراجعة هياكل الحوكمة الداخلية للمؤسسات والمنشآت العمومية

 تصة لمساندة مجالس اإلدارةعميم تركيز لجان مخت 
 ركيز نظام شفاف الختيار وتقييم مردودية أعضاء اللجانت 
 تدعيم آليات وهياكل الرقابة والتدقيق الداخلي 

 مراجعة دور مراقبي الدولة بالمؤسسات والمنشآت العمومية 
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 :وضع استراتيجية الستعمال تقنيات المعلومات واالتصال متالئمة مع قواعد الحوكمة

 الشفافية واإلفصاح على المعلومة من قبل الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية مع التثبت من  تطوير
 النصوص القانونية الجاري بها العمل حاليا

 مرافقة المنشآت العمومية في اعداد مخططاتها المديرية لنظام المعلومات 

 ووزارات االشراف ووزارة المالية وضع منظومة معلوماتية مندمجة ومتكاملة تربط بين المنشآت العمومية 

 :تطوير مشاركة اعضاء مجالس االدارة

 مراجعة تركيبة مجالس اإلدارة بالمنشآت العمومية وطرق تعيين أعضائها 
 الفصل بين مهمة رئاسة مجلس االدارة واالدارة العامة 
 تحديد الخطوط الرئيسية في اختيار وتعيين المديرين العامين 
 دارة بالمسؤوليات المناطة بعهدتهم وتدعيم استقالليتهم في اتخاذ القراراتمزيد تحسيس مجالس اإل 
 يم األداء الفردي لكل عضو في مجلس اإلدارة بما في ذلك المدير العام ورئيس مجلس اإلدارةيتق 
  ة متقييم األداء الجماعي لمجلس اإلدارة بما في ذلك المدير العام ورئيس المجلس فيما يتعلق باألهداف المرسو

 بعقود األهداف والبرامج

 مراجعة طرق تأجير أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المختصة وربطه بنجاعة تدخالتهم 
 تطوير كفاءة أعضاء مجلس اإلدارة كضمان لنجاعة مساهماتهم في اتخاذ القرار. 

 :المحور الثالث: تطوير الموارد البشرية والحوار االجتماعي

ين االعتبار مفاهيم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية والحفاظ وضع استراتيجية خصوصية تأخذ بع
 :على المحيط

 تعريف ونشر مفاهيم التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية 
 وجوب ارساء المنشآت العمومية الستراتيجية تنمية مستدامة ومسؤولية مجتمعية 
 وضع آليات للتحفيز والردع 

ة الحوار االجتماعي بين جميع األطراف المتداخلة في عملية تطوير المنشآت تدعيم وا رساء مؤسسات إلحاط
 :العمومية

 إحداث هيئة وطنية تهتم بالحوار االجتماعي وتتكون من جميع األطراف المتداخلة 
 إضفاء الطابع المؤسساتي على الحوار االجتماعي داخل المنشآت العمومية 
 عوان وبقية الجهات المتدخلةتشجيع فتح رأس مال المنشآت العمومية لأل 
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 :تحديث وظيفة التصرف في الموارد البشرية لتكون متناسقة مع اصالح الوظيفة العمومية

  مراجعة اجراءات المصادقة على المخططات التنظيمية والقوانين اإلطارية والقوانين األساسية للمنشآت
 العمومية للحد من حاالت التأخير

 المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية تطوير وتعميم نظم المعلومات 
 حث وتثمين تنقل الموظفين العموميين ما بين اإلدارات العمومية والمنشآت العمومية 

 :تطوير التصرف التقديري في الموارد البشرية

  وضع استراتيجية عامة للتصرف في الموارد البشرية تأخذ بعين االعتبار أهداف وطبيعة نشاط المنشآت
 العمومية

 تعميم األدوات الالزمة لمتابعة التصرف التقديري في الموارد البشرية 
 التحكم في كتلة األجور بالمؤسسات العمومية 

 :تحسين إنتاجية االعوان واالطارات بالمنشآت العمومية

 تعزيز آليات الرقابة والتقييم لألعوان واإلطارات 
 تتحسين نظام التحفيز وربطه بأداء العون العمومي بالمنشآ 
 احياء ثقافة العمل داخل المنشآت العمومية 
 مرافقة ومأسسة وظائف الصحة والسالمة والمحافظة على المحيط. 

 :المحور الرابع: إعادة الهيكلة المالية للمنشآت والمؤسسات العمومية

 :تحديد المنشآت والمؤسسات العمومية ذات األولوية في التمويل

  لعملية إعادة هيكلة المنشآت العموميةالقيام بتقييم أولي للقيمة الجملية 
  تحديد مفاهيم مشتركة العادة الهيكلة المالية وطرق التمويل والمعايير )الحدود القصوى والمؤشرات( التي

 تعتمد عليها عملية اعادة الهيكلة

 :تمر بصعوبات هيكلية وجملية لعملية إعادة الهيكلة التيتهيأة المنشآت 

 لعملية إعادة الهيكلة القيام بالدراسات السابقة 
 إعداد برنامج اتصالي لمخططات إعادة هيكلة المنشآت ذات األولوية التي تم اختيارها 
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اعداد دراسة تتعلق بإمكانية احداث صندوق او عدة صناديق إلعادة هيكلة المنشآت الناشطة في قطاعات 
 :تنافسية

 منشآت الناشطة في قطاعات تنافسيةإعداد دراسة عن إمكانية إحداث عدة صناديق إلعادة هيكلة ال 
  تنقيح المنظومة القانونية إلتاحة إعادة هيكلة مالية أسرع وأكثر كفاءة 
 تأمين قيادة برنامج إعادة الهيكلة المالية 

 :الحرص على المراقبة الالحقة لعملية اعادة الهيكلة المالية

 إرساء جدول قيادة لمتابعة تطور المنشآت بعد عملية الهيكلة 

 :وير الشراكة بين المنشآت العمومية والقطاع الخاص على المدى الطويلتط

 )...تدعيم اإلطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص )استثمار، جباية، تحكيم 
 التواصل بخصوص برامج الشراكة 
 ترتيب حسب االولوية لعمليات الشراكة. 

 الحوكمة والوقاية من الفساد

 يلي: فيما 2018تمثلت أهم األنشطة بالنسبة للحوكمة والوقاية من الفساد خالل سنة 

  متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد التي تشرف عليها الهيئة الوطنية للحوكمة
طنين مواومكافحة الفساد وذلك بمشاركة مجموعة من الوزارات خصوصا تلك التي تؤّدي خدمات مباشرة لل

 على غرار وزارة النقل، وزارة الصّحة، وزارة الثقافة ووزارة الشؤون االجتماعية.
  متابعة برنامج جزر النزاهة(Ilots d’intégrité بكل من الديوانة ومصالح قوات األمن الداخلي ووزارة الصّحة )

 دولي.وكالة الكورية للتعاون الوبلديات جربة الثالث، وذلك بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية وال

واعتبارا لما تحّقق من أهداف بخصوص االستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد وبرنامج جزر النزاهة، 
 .2019سيتم العمل على تعميمها ببقية الهياكل العمومية )وزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية( بداية من سنة 

المالية العمومية فقد تم تركيز البوابة اإللكترونية الجديدة كمدخل وحيد للحصول أما على مستوى تعزيز شفافية 
على جميع المعلومات التي تهم المالية العمومية، وتضم هذه البوابة بيانات شاملة ومفصلة، وتتميز بسهولة 

 االستخدام ويسر الولوج إليها عبر شبكة اإلنترنت.

 :المالية العمومية حوللتعزيز شفافية  2018وتركز العمل سنة 
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  مواصلة العمل على إرساء منهجية التصرف في الميزانية حسب األهداف بالتوازي مع تقدم عناصر اإلصالح
 األخرى خاصة منها اإلصالح الجبائي القائم على مبادئ العدالة والشفافية والرقابة الُمحكمة 

 ،تعزيز حوكمة الصفقات العموميّة 

 العمل بمنظومة  اصدار منشور حول اجبارية«Tuneps» ، 

  ماي حول الحق في النفاذ الى المعلومة، 18مؤرخ في  2018لسنة  19اصدار منشور عدد 

 :اصدار وزير المالية لعّدة قرارات لمزيد تكريس الشفافية المالية 

  يتعلق بالمصــــادقة على معيار المحاســــبة الخاص بالجمعيات  2018فيفري  13قرار مؤرخ في
 .اسية والوحدات ذات األهداف غير الربحية األخرى واألحزاب السي

 يتعلق بالمصـــادقة على معايير المحاســـبة الخاصـــة بمؤســـســـات  2018مارس 27 قرار مؤرخ في
 .التمويل الصغير

  يتعلق بالمصادقة على معياري المحاسبة الخاصة بمؤسسات  2018مارس  27قرار مؤرخ في
 التأمين التكافلي و/ أو إعادة التأمين التكافلي.

  نشر وزارة المالية بصفة دورية للنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة خالل السنة المالية باإلضافة إلى عّدة
مالي، والول تطّورات الظرف االقتصادي وثائق أخرى نذكر منها بالخصوص ميزانية المواطن، تقرير ح

 برنامج الحكومة المفتوحة.تندرج ضمن معايير هي و  الميزانية،غلق  وقانون 

كما تتواصل الجهود حثيثة لتعزيز الحوكمة بالقطاع العمومي من خالل تدعيم دور الهياكل الرقابية ومزيد متابعة 
السياسات العمومية باعتبار أن األولويات الوطنية التوصيات المدرجة بتقاريرها إلضفاء نجاعة أفضل على 

 .الّراهنة تتمثل في إرساء الّشفافية ودعم المساءلة التي هي من دعائم الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

 :2018ومن أهم األنشطة في هذا المجال خالل سنة 

  العمل على نشر قيم النزاهة وثقافة الوقاية من الفساد داخل جميع المؤسسات اإلدارية حيث قامت عّدة هياكل
بتوزيع مدونة أخالقيات وسلوك العون العمومي على المستوى المركزي والجهوي والعمل على تطوير مدونات 

ران ت المهنة أو القطاع )ديوان الطيسلوك قطاعية تتناغم مع المدونة العامة وتأخذ بعين االعتبار خصوصيا
 المدني والمطارات، ديوان الموانئ البحرية، الشركة التونسية للكهرباء والغاز( 

 ،تنظيم ندوة وطنية حول اإلصالحات الكبرى 

  تكوين لجنة مشتركة للنظر في سبل إدخال المرجعية الوطنية للحوكمة حّيز التنفيذ والعمل بمقتضياتها صلب
 مة للهياكل العمومية،منوال الحوك

 ،تركيز مجموعة جديدة من خاليا الحوكمة بعّدة هياكل ومؤسسات ومنشآت عمومية 

  إطار حول المرجعية الوطنية للحوكمة )مكونين ومرافقين ومدققين(،  30تكوين 
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  مواصلة العمل على تطوير صيغ اإلشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية باعتباره أحد محاور
ت الكبرى، بغاية توضيح التزامات األطراف المعنية في اتجاه تعزيز استقاللية مجالس اإلدارة اإلصالحا

 ومسؤولية المتصرفين،

  جوان  11مؤرخ في  2018لسنة  35اصدار قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات: )قانون عدد
2018،) 

 :وذلك من خالل لقطاع العموميمواصلة العمل على مزيد تعزيز الحوكمة با 2019سنة وستشهد 

 ،اعداد وثيقة أولية حول صيغ االشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية 
  اعداد أنموذج تقرير موّحد وتقييم الحوكمة بالهياكل العمومية واعتماده كآلية لتصنيف هذه الهياكل بخصوص

 تطبيق مبادئ الحوكمة،

  إحداث لجنة قيادة جهوية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسة تحدد أولويات التدخل، وتضبط تركيبة اللجنة
واختصاصاتها وصالحياتها بأمر حكومي، وفق قواعد الحياد واالستقاللية والمسؤولية وذلك عمال بمقتضيات 

 ات.المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسس 2018لسنة  35من قانون عدد  4الفصل 

 من خالل: لوضع سياسة وطنية للوقاية من الفساد 2019ستتواصل المساعي سنة كما 

  لسنة  46إصدار النصوص التطبيقية التي تضبط إجراءات المساءلة والمتابعة والتقييم المتعلقة بقانون عدد
ع شرو المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير الم 2018أوت  1مؤرخ في 2018

  المصالح،وتضارب 
 ،من قبل اللجنة المشتركة  مواصلة النظر في ملفات حماية المبّلغين 
  مواصلة العمل لتحسين أداء منظومة الرقابة العمومية من خالل مزيد تنسيق تدخالت الهياكل الرقابية

يحّية مع تشديد قائّية والتصحبالتعاون مع الهيئة العليا للرقابة اإلدارية والمالية إضافة إلى تعزيز أبعادها الو 
العقوبات الزجرية وتنفيذها وتطوير آليات الرقابة وكشف الفساد عبر توسيع مهام فريق المواطن الرقيب 

 .وتدعيم التفقديات اإلدارية والمالية وخاليا الحوكمة بالهياكل العمومية

  2017فيفري  14مؤرخ في  2017ة لسن 8متابعة وتقييم منظومة االمتيازات الجبائية بعد صدور قانون عدد 
 المتعلق بمراجعة منظومة االمتيازات الجبائية،

  لالستراتيجية الوطنية للحوكمة، 2020-2019إعداد الخطة التنفيذية الثانية 

  المتعّلق باإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين، من  2017لسنة  10اصدار األوامر التطبيقية للقانون عدد
ات الفساد والبحث المتعلقة بملف الشكاوى ذلك تحديد المكافأة على التبليغ وتنظيم عمل الهيكل المختص بتلقي 

 فيها،

كما سيتم العمل على مزيد تكريس المبدأ التشاركي في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد من خالل تعزيز 
ات مع الشركاء غير الحكوميين وخاصة المجتمع المدني واإلعالم، وذلك لتنفيذ استراتيجية لالتصال ونشر العالق
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ثقافة الحوكمة وغرس قيم النزاهة وتطوير البعد القيمي والثقافي والسلوكي، عالوة على مواصلة التنسيق مع 
ة لخبرات واالطالع على التجارب الناجحالمنظمات الدولية في الغرض وتطوير عالقات التعاون الدولي وتبادل ا

 .ودعم منظومة التكوين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد

 لتزام الدولة التونسية بالمساهمة في تحقيق األهداف المرسومة بوثيقة األمم المّتحدةإومن جهة أخرى وباعتبار 

المعهد الوطني لإلحصاء في  جزهاينبمخرجات المسوحات التي  وعمال  2030مة"أهداف التنمية المستدا"حول 
مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة إعداد الدراسات  ىستتولّ الغرض بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية، 

 المرجعية لكل مسح.
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 خامسالالبـاب 

  االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة

لدور المحوري الذي يحتله قطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي وتأثيره المتنامي على نمّو ل اإعتبار 
 العالمية، اإلتصال على الساحة تتكنولوجيامختلف قطاعات اإلنتاج إلى جانب التطور السريع الذي يشهده قطاع 

" كرافعة للتنمية لتجعل من تونس وجهة تكنولوجية إقليمية ومنصة 2020راتيجية وطنية "تونس الرقمية تم ضبط است
 رقمية في اتجاه دول المنطقة من خالل:

 مواصلة تطوير اإلطار التنظيمي والتشريعي 
 مواصلة تحسين البنية التحتية الرقمية 

 رقمي لإلدارة التحول مواصلة ال 

 واالستعماالت والتجديد اإللكترونية األعمال 

 نقل الخدمات خارج بلد المنشأ "تونس الذكية" 

 ترشيد استغالل الطيف الترددي 

 يةتنمية الخدمات البريد 

 اإلنجازات التالية: 2018وعلى هذا األساس شهدت سنة 

 في مجال تطوير اإلطار التنظيمي والتشريعي:

  بالمؤسسات الناشئة والذي يهدف  والمتعلق 2018أفريل  17مؤرخ في  2018لسنة  20إصدار القانون عدد
االبتكار والتجديد واعتماد إلى خاصة تستند إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة 

 التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

 ت من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية تغيير الشكل القانوني للوكالة الفنية لالتصاال
 .ال تكتسي صبغة إدارية

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

  والمتعّلق  2018أفريل  17المؤرخ في  2018لسنة  20استكمال إعداد النصوص التطبيقية للقانون عدد
 بالمؤسسات الناشئة.

 إعداد قانون مكافحة الجرائم السيبرنية بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل ووزارة الداخلية. 
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 .إعداد مجلة البريد لمزيد تنظيم القطاع وتحسين مردوديته 

  مراجعة مجلة التهيئة الترابية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق
 عمومي ضروري.

  اإلطار الترتيبي للمعرف الوطني الوحيد للمواطن.وضع 

 .المصادقة على مشروع قانون يتعلق بأحكام خاصة باتصاالت تونس 

 وفي مجال البنية التحتية الرقمية:

 مواصلة إنجاز مشروع تغطية المناطق البيضاء بشبكات االتصاالت من الجيل الثالث والرابع، 

 مواصلة انجاز مشروع الشبكة الوطنية اإل( دارية المندمجةRNIA2 ومشروع منظومة التحكم والمراقبة للشبكة )
مؤسسة إلى جانب تركيز الشبكة بالسعة العالية لتقريب الخدمات  577اإلدارية المندمجة والذي سيسمح بربط 

 اإلدارية للمواطن.
  4مواصلة إنجازمشروع الشبكة التربوية EduNet رنات بتأمين أالف مدرسة باألنت 6الذي يهدف إلى ربط

كما سيتواصل إنجاز مشروع  .2019-2018ميغابايت في الثانية مع مطلع السنة الدراسية  4سعة تدفق أدناها 
 ،2020 رقمنة المدارس على أقساط إلى غاية سنة

 ة شياء إثر القيام بالدراسات األوليألإسناد إجازات إلقامة واستغالل شبكات نفاذ لتوفير خدمات أنترنات ا
سناد إجازات لفائدة IOTملفات طلبات عروض إلسناد إجازات لمشغلي أنترنات األشياء )وا عداد   29(، وا 

 ،مؤسسات 9مؤسسة في مرحلة أولى واسناد موافقة وقتية لفائدة 
 منصة التصرف في قاعدة بيانات خرائطية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني وتكليف مجّمع  مواصلة إنجاز

القطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ مشروع منصة التصرف في قاعدة بيانات خرائطية في إطار الشراكة بين 
 ،موجهة للتموقع الجغرافي

 إنجاز دراسة تهدف إلى بلورة استراتيجية وطنية لالنتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول األنترنات IPV6 
 ،من طرف الهيئة الوطنية لالتصاالت

 دارية المندمجة لتأمين خدمات الألنترنات واألنترانات والولوج إلى التطبيقات استكمال مشروع الشبكة اإل
اإلعالمية لإلدارة واالنتهاء من تركيز المركز العملياتي إلدارة الشبكة اإلدارية المندمجة بكل من المركز 

 الوطني لإلعالمية والمركز اإلحتياطي ببنزرت.

  ة للجماعات المحلية.الشروع في إنجاز الشبكة اإلدارية المندمج 

 ( مواصلة تعميم تغطية المناطق السكانية بالبث التلفزي الرقمي األرضيTNT لبلوغ نسبة )من السكان  %98
 .2018مع موفى سنة 

  .الشروع في إجراءات طلب العروض إلنجاز الشبكة اإلدارية المندمجة لوزارة العدل 

  ية"رقمي لإلدارة "الحكومة اإللكترونالمواصلة التحول. 
  إعداد البيانات المتعلقة بالمعرف الوطني الوحيد للمواطن واالنتهاء من وضع قاعدة المعطيات للمنظومة إلى

 الترتيبي والتنظيمي للمنظومة. اإلطارووضع  2019حين الشروع في استغاللها خالل سنة 
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 ع موفى سنة ز االستغالل متركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية ووضعها حي
 .2019ووضع االطار الترتيبي والتنظيمي قصد تعميم استغاللها خالل الثالثي األول لسنة  2018

  وزارات واإلدارات بقية الالشروع في تعميم المنظومة الوطنية للتصرف اإللكتروني في المراسالت "عليسة" على
 .الجهوية

  .الشروع في وضع الحوسبة السحابية الوطنية 

  االنطالق في استغالل بوابة إلكترونية إلقتناء جميع أنواع الشهادات اإللكترونية على الخط وبوابة خدمات
 إمضاء إلكتروني على الخط.

  ية ر تطوير خدمات المصادقة اإللكترونية لتستجيب للحاجيات الوطنية وتعميم تأمين عدد من الوثائق اإلدا
 بواسطة الختم اإللكتروني المرئي على الوثائق اإلدارية

 :2018شهدت سنة ، "تونس الذكية"نقل الخدمات خارج بلد المنشأ  مجالوفي 

  مواصلة تكوين أصحاب الشهادات العليا في مجال المهن المستحدثة المتعلقة بشبكات التواصل اإلجتماعي
(Community manager في إطار التعاون مع )( مركز التوجيه وا عادة التأهيل المهنيCORP)  وعدد من

 الشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا االتصال، 

  تطوير هيكلة مشروع "تونس الذكية" وتمكينه من الموارد البشرية والمادية الضرورية لتحقيق األهداف
د، ثلثيها استثمارات خاصة( وعلى مستوى عدد  م 4500المرسومة على مستوى حجم االستثمار )حوالي 

 ألف(. 50احداثها ) المرغوبمواطن الشغل 

 :2018شهدت سنة  األعمال اإللكترونية واإلستعماالت والتجديدمجال  في

  رساء نظام جبائي تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولّية وفتحها على مجاالت التجارة االلكترونية وا 
 طاقة بنكية دولية رقمية.يخصها لتصبح ب

   إعادة فتح قنوات التفاعل مع منظومات عالمية مختصة في التحويالت المالية وعدم اإلقتصار على شركة
Paypal  فقط وذلك لفض اإلشكال المتعّلق بتأمين إدخال األموال المستحقة للمؤسسات التونسية واألشخاص

 .األنترنات الطبعيين التونسيين بعنوان الخدمات المنجزة عبر

  تعميم خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوالM-Payment  واستكمال المنظومة الترتيبية لوظيفة مزود خدمات
  .الدفع بواسطة الهاتف الجوال

  إنجاز مشروع للتصدي لهجمات حجب الخدمة العموميةAnti-DDoS  بالتعاون مع مشغلي االتصاالت من
 خالل إقتناء وتركيز منظومة للغرض.

 طوير نسخة من منظومة "ساهر" موجهة للمؤسسات ذات البنى التحتية المعلوماتية الحيوية "ساهرت-
  .مؤسسات"
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  تأهيل الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال لتلبية الحاجبات المتنامية للمؤسسات الوطنية
ة لبرنامج الذي يعتبر تتمّ Tunicod  والدولية من موارد بشرية مختصة في إطار تنفيذ البرنامج التكويني

شاب وشابة من كل واليات الجمهورية  1747" لتكوين (MDEV Tunisia)"تطوير البرمجيات عبر الجوال 
واإلحاطة بهم لتسهيل إنخراطهم في االقتصاد  (Startups)ومرافقة المتفوقين إلنشاء مؤسساتهم الخاصة 

 .الرقمي

  إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.متابعة المشاريع الرقمية المدرجة في 

  تنفيذ مشروع تحديد مواقع الماشية ومتابعتها بالتنسيق مع وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
(Identification et tracking du cheptel.) 

 ( مواصلة التعاون مع اإلتحاد البريدي العالميUnion Postale Universelle UPU لتطوير خدمات التجارة )
" وتركيز مشروع المنّصة Easy Exportاإللكترونية عن طريق شبكة البريد التونسي بغرض تجسيم برنامج 

 .Ecom@africaاإلقليمية لطرود التجارة اإللكترونية بتونس"

 نجاز دراسة إستراتيجية للصناعات اإلبداعية الرقمية في تونسإ.  

 :ديترشيد استغالل الطيف الترد

  2690-2500مغهز و 2500-2300عملية إعادة توزيع الطيف الراديوي للنطاقات الترددية لإعداد دراسة جدوى 

مغهز، سيتم على إثرها تحديد الكلفة التقديرية لمشاريع إعادة توزيع واستغالل الترددات وضبط روزنامة في 
 النطاقات المزمع إعادة توزيعها.

  إعداد مشروع قرار لخدماتWIFI OUTDOOR  ستغالل شبكات الذي يهدف إلى ضبط شروط تركيز وا 
 ذات اإلستعمال الخارجي. wifiتراسل المعطيات 

  تنظيم ورشات عمل مع المشغلين والمصنعين إلعداد خارطة طريق تتعلق باحتياجات شبكات الجيل الخامس
 من الطيف الراديوي.

  تفاقيات ان الوطني لإلرسال اإلذاعي والتلفزي لتطبيق االمواصلة التنسيق بين الوكالة الوطنية للترددات والديو
 اإلقليمية في الميدان السمعي البصري وخاصة التلفزة الرقمية 

 تّم العمل على: ،في مجال تنمية الخدمات البريدية

  مواصلة تعصير الخدمات البريدية عبر تحسين نوعية الخدمة البريدية فنيا وعمليا مع الحرص على تنظيم
 ،Régulation du marché postalالسوق البريدي 

  تحديد مفهوم الخدمة البريدية الشمولية وقائمة الخدمات ذات العالقة 

  الحديثة من أنترنات وهاتف جّوال،مزيد تقريب الخدمات من المواطن بإعتماد قنوات اإلتصال 

 مواصلة برنامج تعصير الشبكة البريدية بما فيها المكاتب الريفية 

 :على 2019خالل سنة سيتم العمل 
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 :في مجال تطوير اإلطار التنظيمي والتشريعي

 .إصدار المجلة الرقمية الجديدة بما يسهم في توفير مناخ مالئم لالستثمار وبعث المشاريع 

 ة البريد لمزيد تنظيم القطاع وتحسين مردوديته.إصدار مجل 

 .إصدار قانون مكافحة الجرائم السيبرانية بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل ووزارة الداخلية 

  مراجعة مجلة التهيئة الترابية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق
 عمومي ضروري.

 لق بتنظيم المشهد السمعي البصري بالتنسيق مع األطراف المتدخلة.إصدار قانون يتع 

 .وضع اإلطار الترتيبي للمعرف الوطني الوحيد للمواطن 

 .مراجعة منظومة الحوكمة لألقطاب التكنولوجية 

 :في مجال البنية التحتية الرقمية

 د من جملة  م 300رابع بحوالي مواصلة استثمار المشغلين الثالثة في مجال االتصاالت الجّوالة من الجيل ال
 ،د م 1500

 موقعا إداريا بمختلف  577تركيز مشروع الشبكة اإلدارية المندمجة الذي يهدف إلى ربط حوالي  مواصلة
 ،مناطق الجمهورية بشبكة االتصاالت ذات السعة العالية

  ة المندمجةالشبكة اإلداريتعزيز ربط شبكة البلديات بخطوط السعة العالية وربطها ببقية مكونات مواصلة، 
 د مبرمجة. م 50د من جملة  م 17لمشغلي شبكات االتصاالت وتخصيص اعتمادات في حدود 

 مدرسة بشبكة األنترنات ذات السعة العالية بالتنسيق مع وزارة التربية. 6000ربط حوالي  مواصلة 

 ( الشروع في استغالل اإلصدار السادس لبروتوكول األنترناتIPv6 .) 

 شروع في استغالل منصة للتصرف في قاعدة البيانات الخرائطية الموجهة للتموقع الجغرافي بالتنسيق مع ال
 وزارة الدفاع الوطني.

 .تعزيز البنى التحتية لدعم السالمة والثقة الرقمية 

 في مجال الحكومة اإللكترونية:

 المعلومات نظم بين البيني للترابط وطنية منظومة تركيز المنظومة الوطنية للمعرف الوحيد والشروع في ارساء 

 ،(Tun Xroadالوطنية )

 ( تعميم المنظومة الوطنية للتصرف اإللكتروني في المراسالتGEC )،على جميع اإلدارات المركزية والجهوية 

  تحديد المنوال التنظيمي واالقتصادي والتقني لمشروع "إرساء حوسبة سحابية وطنية" ووضع خطة تنفيذية
 لإلنجاز.

 ( الشروع في تركيز منظومة متكاملة للتصرف في موارد الدولةERP de l’Etat تمكن من التصرف األمثل )
 في الموارد وتوفر أنظمة المساعدة في القرار.
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  .الشروع في تركيز نظام معلوماتي متكامل للتجارة 

 .دارة نظم المعلومات  تقديم منوال حوكمة جديد لإلدارة الرقمية وا 

 جال األعمال اإللكترونية واإلستعماالت والتجديد:في م

 رساء نظام جبائي  تطوير استعمال البطاقة التكنولوجية الدولّية وفتحها على مجاالت التجارة االلكترونية وا 
 ،خاص لتصبح بطاقة بنكية دولية رقمية

  التعاون مع شركةGoogle ( لفتح حسابGoogle Merchant Account)، 

 ع بواسطة الهاتف الجوال تركيز خدمة الدفM-Payment  واستكمال المنظومة الترتيبية لوظيفة مزود خدمات
 الدفع بواسطة الهاتف الجوال بالتعاون مع البنك المركزي التونسي.

 ( "تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج "تطوير البرمجيات عبر الجّوالm-devTunisia.) 

 عتها بالتنسيق مع وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري تنفيذ مشروع تحديد مواقع الماشية ومتاب
(Identification et tracking du cheptel.) 

 :ترشيد استغالل الطيف الترددي

 تحيين الشبكة الوطنية للحزم الهرتزيةو  ألياف بصريةو  لربط الهرتزي مواصلة تنفيذ مشروع ا، 

 مة في النطاقات المزمع إعادة توزيعهاإعادة توزيع واستغالل الترددات وضبط روزنا، 

  مشروع قرار لخدمات إصدارWIFI OUTDOOR  ستغالل شبكات تراسل يالذي ضبط شروط تركيز وا 
 ،ذات اإلستعمال الخارجي wifiالمعطيات 

 :البريديةفي مجال تنمية الخدمات 

 الدراسة  للبريد بناء على نتائج الديوان الوطني المصادقة على الرؤية الجديدة لمستقبل القطاع البريدي ونشاط
 االستراتيجية بما في ذلك إحداث هيكل تعديلي للقطاع وبرنامج الخدمات الشاملة للبريد.
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 ادسالسالبـاب 

  وتحسين التشغيليةدعم التشغيل 

 :2018أهم اإلنجازات واإلصالحات خالل سنة 

إقرار جملة من اإلجراءات اإلضافية لفائدة قطاع التشغيل وفقا للتوجهات المرسومة في المخطط  2018شهدت سنة 
صالح السياسات والبرامج وتعزيز البعد الجهوي  2020-2016التنموي  حيث تواصل العمل على مزيد تطوير وا 
 للتشغيل.

  االنطالق في أشغال تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وذلك في إطار دعم نسق إحداث المؤسسات
تيسير الباعثين الشبان و وتنمية روح المبادرة والعمل المستقل من خالل وضع مسار مرافقة متكامل لفائدة 

النفاذ إلى مصادر التمويل والنفاذ إلى السوق إلى جانب تبسيط اإلجراءات اإلدارية وحوكمة العمل التشاركي 
 بين مختلف المتدخلين وترسيخ ثقافة المبادرة.

  مواصلة أشغال إعداد االستراتيجية الوطنية حول التشغيل باعتماد عمل تشاركي يضمن انخراط األطراف
االجتماعية في جميع مراحلها بهدف احداث نقلة نوعية على مستوى المالءمة بين حاجيات سوق الشغل 
من الكفاءات والمهارات واحداث مواطن شغل تستجيب لحاجيات المؤسسات االقتصادية وتقوم على مبدأ 

مشروع  اغةالعمل الالئق. حيث تم إعداد مشروع التقرير الخاص بتشخيص واقع سوق الشغل كما تم صي
 لي للرؤية والتوجهات الخاصة لالستراتيجية.وّ أ

  ابرام اتفاقية شراكة مع كل من جمعية الخلق واإلبداع من أجل التنمية والتشغيل برأس الجبل والمعهد
 La Manufacture coopérative وتعاضدية (IMF) المتوسطي للتكوين والبحث في مجال العمل االجتماعي

(Manucoop) رنامج إحداث "محاضن احترافلتفعيل ب" pépinières de professionnalisation"   الذي يهدف
 إلى تنمية قدرات الباحثين عن شغل في جميع المجاالت الحياتية والسلوكية والمهنية.

  دفع نسق إحداث المؤسسات في إطار االقتصاد األخضر واالقتصاد الرقمي واالقتصاد اإلجتماعي
 والتضامني.

  في تفعيل المؤسسات التضامنية التي تهدف إلى مساعدة الباحثين عن شغل في مختلف المناطق االنطالق
خاصة منها الداخلية على االشتراك في احداث مؤسسات قصد تحقيق التكامل في المهام والوظائف داخل 

 المؤسسة مما يضمن حسن التصرف فيها وبالتالي إحداث مواطن شغل وضمان ديمومتها. 
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 تفعيل برنامج إحداث "محاضن احتراف  الشروع في“pépinières de professionnalisation”  الذي يهدف
إلى تنمية قدرات الباحثين عن شغل في جميع المجاالت الحياتية والسلوكية والمهنية بما يمكنهم من أن 

 يصبحوا فاعلين ومحترفين ويجعل منهم مصدر إشعاع ومحرك للتنمية في محيطهم.

 ل على تنفيذ البرامج النشيطة للتشغيل وتطويرها إلى جانب برنامج "عقد الكرامة" والتي مكنت مواصلة العم
 من: 

  ألف طالب  72البرامج النشـــــــــيطة للتشـــــــــغيل: بلغ العدد الجملي للمنتفعين بهذه البرامج حوالي
تربصـــــات اإلعداد  من المنتفعين ببرنامج %60منهم حوالي  2018شـــــغل خالل شـــــهر جويلية 

 من المنتفعين بعقد التأهيل واإلدماج المهني.  %40وحوالي  SIVPللحياة المهنية 
  ألف طالب شــــــــغل إلى غاية  22برنامج عقد الكرامة: بلغ عدد المنتفعين بهذا البرنامج حوالي

 .2018ى سنة ألف منتفع في موفّ  25وينتظر بلوغ  2017شهر جويلية 

  ألف في إطار عقد الكرامة  15ألف متأتية من النمّو إلى جانب  40غل حوالي إحداثات ش 2018شهدت سنة
ألف وأيضا في نسبة البطالة الجملية لتبلغ  634.2كما تم تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل ليبلغ 

15.4%. 

 :2019أهم البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 

التشغيلية ودعم التشغيل عبر عدة برامج وسياسات تحسين  فيباألساس بمواصلة السعي  2019تتميز سنة س
 المتمثلة في:

  مواصلة العمل على تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة بهدف تنمية روح المبادرة ودفع نسق أحداث
 المشاريع.

 ستشارات الحيث سيتم العمل على تنفيذ ا مواصلة استكمال اشغال صياغة االستراتيجية الوطنية للتشغيل
الجهوية والقطاعية لصياغة هذه االستراتيجية وكما سيتم وضع آليات للمتابعة والتقييم تضمن نجاعة تنفيذ 

 مختلف مكوناتها في اآلجال المبرمجة.
  العمل على إحداث محاضن احتراف على المستوى المحلي في شكل مؤسسات تستجيب لمبادئ االقتصاد

ا تنمية قدرات الباحثين عن شغل في جميع المجاالت الحياتية والسلوكية االجتماعي والتضامني يعهد إليه
 وذلك من خالل مرافقتهم لرسم وتنفيذ أهدافهم وتدعيم كفاءاتهم بما يمكنهم من االنخراط في الحياة النشيطة.

  العمل على تفعيل برنامج المؤسسات التضامنية الذي يهدف إلى مساعدة الباحثين عن شغل في مختلف
 مناطق خاصة منها الداخلية والمساهمة في احداث مؤسسات واالنفتاح على األسواق الداخلية والخارجية. ال

  منظم تهدف باألساس على تشخيص واقع سوق الإنجاز دراسة حول العمل الهش للناشطين في القطاع غير
 الشغل ومعرفة خصائص هذه الفئة.
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 منظم إلى العمل المنظم وضمان العمل الالئق عبر الر وضع استراتيجية تشاركية لالنتقال من العمل غي
 .منظمالإنجاز دراسة تشخيصية حول العمل الهش للناشطين في القطاع غير 

  العمل على وضع إطار قانوني شامل خاص بالناشطين في القطاع غير المنظم وتنفيذ خارطة طريق ترتكز
اعية والصحية إلجراءات المتعلقة بالتغطية االجتمعلى وضع استراتيجية تحسيسية وتوعوية تساهم في تبسيط ا

ضفاء الطابع الرسمي على األنشطة خاصة أنها تتميز بطاقة تشغيلية عالية إضافة  الخاصة بهذه الفئة وا 
إلى تنظيم دورات تكوينية لمستشاري التشغيل والعمل المستقل قصد إدراج هذه الفئة من العملة ضمن الفئات 

وتدخالت مكاتب التشغيل والعمل المستقل لضمان ديمومة هذه المبادرات وضمان المستهدفة من سياسات 
 العمل الالئق وفق ما نص عليه العقد االجتماعي.

  سيتم العمل على احداث آلية جديدة للتشجيع على احداث المؤسسات في مجال مهن الجوار عبر اسناد
 باشر بينها وبين الهيكل العمومي المعني ومناألنشطة المقترحة للمؤسسات المحدثة من خالل التفاوض الم

المنتظر اصدار امر حكومي يمكن من اسناد المؤسسة المحدثة في مجال مهن الجوار خالل السنتين 
 األوليتين للممارسة الفعلية للنشاط من منحة سنوية.

 يسير إدماج ت العمل على تفعيل وتنفيذ برنامج "الشراكة مع الجهات للنهوض بالتشغيل" الذي يهدف إلى
مختلف أصناف طالبي الشغل بالجهة في الحياة النشيطة وتكريس الالمركزية من خالل ضبط أولويات 
حكام توزيع تدخالت  الجهة ودعم المبادرات الجهوية والمحلية إلحداث المشاريع وخلق مواطن شغل وا 

 .الصندوق الوطني للتشغيل بين الجهات لدعم التمييز اإليجابي

البرنامج في دفع نسق إحداث المؤسسات الخاصة في إطار سالسل القيم ومجاالت االقتصاد  ويساهم هذا
األخضر واالقتصاد االجتماعي والتضامني ومهن الجوار تتماشى مع خصائص وحاجيات الجهة. كما انه يساهم 

ائدة ففي تأمين دورات تكوينية لتنمية قدرات طالبي الشغل قصد االستجابة إلى عروض شغل مشخصة ل
 المستثمرين أو المؤسسات الراغبة في انتداب موارد بشرية في اختصاصات غير متوفرة في الجهة.

  العمل على الترفيع في عدد مكاتب التوظيف الخاص المرخص فيها من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل
حكام  2019الل سنة عملية توظيف خ 10000الى  1000مما سيمكن من الترفيع في عمليات التوظيف من  وا 

 5000حاليا الى  2500استغالل االتفاقيات المشتركة وخاصة منها مع فرنسا والترفيع من عدد المنتفعين من 
 .منتفع

  وفي إطار استحثاث نسق االستثمار والرفع من محتواه التشغيلي، وتبعا لتقديرات النمو المرسومة بمنوال
ألف موطن شغل جديد وذلك دون  46.5، من المنتظر أن تبلغ إحداثات الشغل حوالي 2019التنمية لسنة 

  .اعتبار احداثات الشغل المتأتية من اإلجراءات االستثنائية والسياسات والبرامج النشيطة للتشغيل





 

 

 الثالثالجزء  
 التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي
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 البـاب األول

  التنمية البشرية

 لكل عمل إنمائي اسيعنصر أستحظى الموارد البشرية بعناية فائقة صلب اإلستراتيجية التنموية ببالدنا بإعتبارها 
 .ة السريعةيالتكنولوج اتالتغيير ل ظفي ما فتئت أهميته تزداد من فترة إلى أخرى خاصة في السنوات األخيرة 

خاصة من خالل حجم اإلعتمادات واإلمكانيات المرصودة للغرض وتنوع التدخالت والبرامج  العنايةوتتجلى هذه 
من  ه الذاتية وبمستويات عيشه إلى درجات أرفع مثلما ينعكس ذلكالرامية إلى اإلرتقاء بالعنصر البشري وبقدرات
 . 2016سنة  0.725مقابل  2018سنة  0.743 خالل تطور مؤشر التنمية البشرية إلى حدود

 2018-2015مؤشر التنمية البشرية  تطور

 

 التربية

تواصل  لتنميةالعالقة المتينة بين قطاع التربية وتوفير الموارد البشرية الكفأة التي تحتاجها إستراتيجيات ل اعتبارا
التي برامج الو  عدد من المشاريع إنجاز عبر 2018-2017السنة الدراسية  خاللالعناية الالزمة التربية إيالء قطاع 

 الفرص. تكافؤ مبدأ وتكريس والنجاعة الجودة مؤشرات في تحسن ساهمت

2015 2016 2017 2018

دليل مؤمل الحياة عند الوالدة 0,869 0,874 0,882 0,885

دليل التعليم 0,672 0,672 0,684 0,691

دليل الدخل الفردي 0,652 0,649 0,659 0,670

مؤشر التنمية البشرية 0,725 0,725 0,735 0,743
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على الحد من النقائص التي الزالت تشوب نظام التربية  2019-2018خالل السنة الدراسية  وسيتواصل العمل
والتعليم المدرسي وخاصة ظاهرة الفشل المدرسي واالنقطاع المبكر عن الدراسة باإلضافة الى ضعف الترابط 

 . الوطنيةية والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة التربوية والتكوين

 :2018البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة 

تخصيص ما ، سنة المدرسة، إضافة إلى 2018ت العناية بقطاع التربية بالخصوص من خالل إعالن سنة تجل
 ،2018سنة  من الميزانية العامة للدولة للقطاع التربوي  %13.7من الناتج المحلي اإلجمالي و %4.6ال يقّل عن 

السنة الدراسية  خالل  95,4% سنة لتبلغ حوالي 16-6تحسن نسبة التمدرس بالنسبة للفئة العمرية  فيساهم  مما
2017-2018. 

تواصل تنفيذ اإلجراءات الهادفة إلى الرفع من جودة الخدمة التربوية في مختلف تجلياتها  وفي هذا اإلطار،
البيداغوجية والتنظيمية من خالل تحسين ظروف الدراسة والعمل بالمؤسسات التربوية لجعلها فضاء يشجع التلميذ 

 على ارتياده والتمتع بخدماته في أحسن الظروف. 

نة التحضيرية التعميم التدريجي للسواصلت الجهود من أجل اف وتكافؤ الفرص، تتحقيق مبدأ االنصوحتى يتسنى 
صية بناء شخنحت و مدرسية ودورها في الإيمانا بأهمية التربية قبل سنوات  6-5لفئة العمرية لعلى كّل األطفال 

هذا األساس  لىوع لما توفره من مقومات وفرص النجاح في مواصلة الدراسة.المدرسي، الطفل وتأهيله للتعليم 
خالل السنة الدراسية  %85.5 تطورت نسبة المسجلين الجدد بالسنة األولى المتمتعين بالسنة التحضيرية لتبلغ

 .2012-2011خالل السنة الدراسية  %82.5مقابل  2017-2018

تربوية عالوة لتم إقرار توفير موارد قارة لصندوق دعم المؤسسات ا ،للمنظومة التربوية البنية التحتية وقصد دعم
 خالل:من  د م 50على تمويله بـ 

  إنشاء معاليم على المؤسسات التربوية الخاصة 

  خدمات المندوبيات الجهوية للتربية انشاء معاليم على 

  استغالل الرصيد العقاري المتوفر ورصد مداخيله لفائدة الصندوق 

  الصندوق.توظيف خطايا التأخير المتعلقة بالمشاريع التربوية لصالح 

تلميذ  600تم إقرار اسناد الشخصية القانونية للمدارس الكبرى التي تضم وفي إطار مراجعة الخارطة المدرسية، 
سات بعث مؤسمن خالل  تطوير اإلطار القانوني للصيانةأو أكثر إضافة الى انشاء مجامع للمدارس الصغرى و 

 .تسريعهاو  اءاتتسهيل اإلجر و صغرى مختصة في الصيانة على غرار التجهيز 
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خزانات فوق  إقرار تركيز من خالللتحسين تزويد المدارس االبتدائية بالماء الصالح للشرب  كم تواصلت الجهود
نشاء شبكة  1318في من االسمنت المسلح أرضية  الشركات المختصة في تزويد الخزانات بالماء  منمدرسة وا 

 .مع وضع آلية تنسيق بين كل األطراف المتدخلة

م العمل على تمع المتطّلبات الفعلّية للقطاع،  تهاتطوير كفايات الموارد البشرية وترشيد توظيفها ومالءمف بهدو 
 ليم.إقرار تعميم تجربة اإلجازة التطبيقية في التربية والتعتطوير منظومة التكوين األساسي للمدرسين من خالل 

 امتياز في دور المعلمين العليا.انشاء مسلك ، تم إقرار وبهدف إرساء منظومة متكاملة

بالتوازي، تم إيالء عناية هامة باألنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية في جميع المؤسسات التربوية بمختلف 
عيل إضافة إلى منتدى المهن وتف جهوية،المراحل التعليمية من خالل إحداث مركبات ثقافية ورياضية مدرسية 

سكرات )المالتصدي لبعض الظواهر المستجدة ة والشباب والرياضة. إلى جانب الثقاف تيالشراكات مع وزار 
وما لها من انعكاسات سلبية على صحة ونفسية المتعلمين وبالتالي على المردود والمخدرات والعنف واالنتحار( 

شاملة  لقصد وضع خّطة تدخ للغرضدراسة شاملة  الدراسي وارتفاع نسبة االنقطاع من خالل الشروع في إعداد
 والعدل.الصّحة وشؤون المرأة واألسرة والطفولة والداخلية  اتبالتنسيق مع كل من وزار 

ما ل أسطول حافالت الشركات الجهوية المخصصة للنقل الريفي بدعمخدمات النقل المدرسي شملت العناية كما 
الدراسة.  االنقطاع المبكر عنمن شأنه أن يقلص من تفاقم ظاهرة تغيب التالميذ وتدني نتائجهم باإلضافة إلى 

عات تعزيز شبكة الضي من خاللتعميم األكلة المدرسية في إطار اعتماد الحصة الواحدة،  إلى جانب العمل على
البيداغوجية وتطوير أساليب استغاللها لتحسين ظروف اإلقامة بالمبيتات المدرسية وتحسين نوعية األكلة 

قرار مجانيتها المدرسية، بالمطاعم  وتطوير االعتمادات المخصصة لألكل. كما تم  ألبناء العائالت المعوزةوا 
مطعما ابتدائيا وأكثر من  2400تزويد ما يناهز لانشاء بنك غذائي مدرسي له فروع في الشمال والجنوب والوسط 

 ألف تلميذا.  353 إلىمطعما ثانويا توفر خدماتها  400

القدرات التقنية و  المناهج دعم تنميةبرنامج لالثانوي، فقد تم إقرار إعادة هيكلة التعليم اإلعدادي و  وحتى يتسنى
والتكنولوجية في المدارس اإلعدادية والمعاهد بما يتماشى مع متطلبات سوق الشغل والرفع من عدد التالميذ بهذه 

تى في صورة ح ما من شأنه أن يضمن الحد األدنى من التكوين التقني والتكنولوجي للتالميذبالمؤسسات التربوية 
انقطاعهم عن الدراسة وهو ما يساعد على ادماجهم بأكثر سهولة في سوق الشغل. إلى جانب دعم اصالح 

مة التوجيه الدراسي ودعم التعاون بين القطاع العام والخاص لقبول وتكوين التالميذ في المجاالت المتعلقة و منظ
 بالقطاع التقني والتكنولوجي. 

لذي يهدف ا مدرسة الفرصة الثانيةتم إقرار مشروع  ،المدرسي واالنقطاع عن الدراسة وفي نطاق التصدي للفشل
كسابهم المعارف الضرورية من أجل إدماجهم االجتماعي  إلى تمكين المنقطعين من فرصة ثانية لمزاولة تعليمهم وا 

وتوجيههم،  ميذ المنقطعينوتأهيلهم المعرفي الذي يشمل إرساء مراكز الفرصة الثانية )شباك موحد( وتحديد التال
رساء مقومات الحوكمة  الى جانب التعليم االستدراكي والمهارات الحياتية وتكوين الموارد البشرية الضرورية وا 
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والتمويل والشراكات. وسيتم االنطالق في تجسيم برنامج مدرسة الفرصة الثانية بخمسة مراكز نموذجية بكل من 
 لقصرين ومدنين قبل تعميمها على كامل جهات البالد. واليات تونس وجندوبة والقيروان وا

ز عن الدراسة ألسباب متعددة بمرك ينوفي هذا اإلطار سيتم التعهد واإلحاطة النفسية واالجتماعية بالمنقطع
مندمج "فرصة ثانية" تحت إشراف وزارات التربية والمرأة واألسرة والطفولة والثقافة والشباب والرياضة والتكوين 

ية من اإلنتفاع باألنشطة الثقافية والرياضية واإلجتماعية والترفيهية والمهارات الحيات مالمهني والتشغيل، وتمكينه
 تي تتمثل في تعزيز إتقان اللغات والقراءة والكتابة والحسابيات وتعليم مهني أو تكوين مهني.والمعرفية ال

مدرسة  52النموذجية "المدرسة الرقمية" بـ تجربة الإرساء على  2018-2017كما تم العمل خالل السنة الدراسية 
لى الرفع لمدارس والمعاهد الذي يهدف إالبرنامج الوطني لرقمنة ا تعميمها تدريجيا في إطارالشروع في و وتقييمها 

من مستوى األداء ومردودية النظام التربوي في تونس وتجهيز قاعات إعالمية بالمدارس والمعاهد في المناطق 
الداخلية فضال عن تأمين المرافقة اللوجستية الضرورية في التربية الرقمية وذلك لتمكين التالميذ المحتاجين في 

 ن الولوج واللحاق بعالم التربية الرقمية. المناطق الداخلية م

 :2019 سنة أهداف وتوجهات

بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التربوية اإلصالحات  لمواصلة 2019ستتواصل الجهود خالل سنة 
  متكافئة فيما يتعلق بالخدمة التربوية. وفي هذا اإلطار، سيتم العمل على تجسيم مجموعة من اإلجراءات أهمها:

لماجيستير االناجحين في المناظرة الخارجية باالختبارات للدخول إلى مرحلة التكوين للحصول على  انتداب .1
ة في رتبة أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة االنقليزية واإلعالمي المهني في علوم التربية

يتم تنظيمها من قبل اإلدارة تخصص تأهيل  قضاء فترة بعد، 2019من سبتمبر  أولى، ابتداءبصفة متربص سنة 
جويد أداء ت بهدفالثانوي، وذلك إلعدادهم مهنيا وبيداغوجيا للتدريس في مؤسسات المرحلة اإلعدادية والتعليم 

 المنظومة التربوية عبر النهوض بجودة تكوين المكونين خاصة. 

تحسين و لعودة المدرسية الجديدة وتحسين ظروف القيمين أستاذا من بين النواب ل 1261معلما و 2269انتداب . 2
لخام امدرس نائب عبر تمكينهم من التغطية االجتماعية والترفيع في الراتب  8500 ـالوضع المادي واالجتماعي ل

 لتكوين المستمر.ا عبردينار لتحسين مردوديته البيداغوجية  1000 إلى حدود

خالل إعادة توظيف األعوان المتوفرة لدى الوزارات األخرى قصد تسديد  . توفير الموارد البشرية الضرورية من3
كل احتياجات المؤسسات التربوية والعمل على توفير االعتمادات الضرورية من قبل وزارة المالية لتغطية الخطط 

 المتبقية.

، بهدف تحقيق 2019-2018بالمرحلة اإلبتدائية ابتداءا من السنة الدراسية  الزمن المدرسي السنوي مراجعة . 4
االسبوعي واليومي و المعرفي والجانب التثقيفي والترفيهي عبر احكام تنظيم االيقاع السنوي  الجانبالتوازن بين 
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للدراسة مع وضع خطة متكاملة وتنفيذها إلستكشاف الطاقات والمواهب الكامنة في المجال الثقافي والفني 
 والرياضي والعناية بها.

عتماد اببالمرحلة اإلبتدائية  الزمن المدرسي السنوي مراجعة  الشروع في 2018-2019الدراسية  وسيتم خالل السنة
 رزنامة غييرت مع لسداسياتبدل ا ثالثياتيوما موزعة على ثالثة  186اسبوعا أي ما يعادل  31زمن سنوي بـــــ

 .العالي بالتعليم العطل روزنامة مع ولتتناغم االجتماعي الزمن مع ثرأك لتتالءم المدرسّية العطل

 2019-2018التوقيت المدرسي الجديد بداية من السنة الدراسية 
خلصــــــت لجنة إصــــــالح الزمن المدرســــــي المنبثقة عن الندوة الوطنية لدراســــــة مخرجات الحوار الوطني حول 

 كالتالي: إصالح المنظومة التربوية، في تقريرها، إلى ضرورة مراجعة الزمن المدرسي
 أسابيع تعلم ثم عطلة الشتاء وتمتد على أسبوعين. 6أسابيع تعلم + أسبوع عطلة +  6ألول: الثالثي ا 
  :أسابيع تعلم ثم عطلة الربيع وتمتد على أسبوعين. 5أسابيع تعلم + عطلة بأسبوع +  5الثالثي الثاني 
  :أسابيع تعلم ثم أسبوع مغلق )مخصص لالختبارات(  4أسابيع تعلم + عطلة بأسبوع +  4الثالثي الثالث

 لجميع المستويات.
 :2019-2018اما فيما يتعلق بمراجعة الزمن االسبوعي، فسيتم بداية من السنة القادمة 

  ســــاعة بالنســــبة لتالميذ التعليم االبتدائي وبعدد أيام  25اعتماد أســــبوع تمدرس بمعدل ســــاعات ال يتجاوز
 ايام في األسبوع 5 ال يتجاوزيستحسن ان 

 أيام في المدراس التي تسمح فضاءاتها بذلك  5تطبيق اسبوع دراسة بـ 
  ة ذا لم تتوفر الفضـــاءات الســـانحإأيام تدريجيا بالنســـبة للدرجة األولى والدرجة الثانية  5ســـبوعي بــــــــــــــــأتفعيل زمن

 .لذلك
  ة المدرســـة وهياكل توخي المرونة عند ضـــبط الزمن المدرســـي من خالل ضـــمان هامش من الحرية إلدار

 الحوار فيها في تحديد مواقيت انطالق التعلمات وانتهائها.

 .ادراج اللغة الفرنسية بداية من السنة الثانية ابتدائي واالنقليزية بداية من السنة الرابعة ابتدائي 
 :2020-2019وبخصوص الزمن اليومي وزمن الحصة فسيتم بداية من السنة الدراسية 

   ساعات 5وساعات  4اعتماد زمن يومي يترواح عدد ساعاته بين 
   اعتماد زمن حصة بخمسين دقيقة.اتخاذ التدابير الالزمة للتوصل الى 

 :2019-2018وفي إطار تفعيل التخفيف في زمن التعلم بالمرحلة اإلبتدائية، سيتم بداية من السنة الدراسية 
  ة اإلحتفاظ بجدول التعلمات دون تغيير بالنســــبة الى الســــنتخفيض ســــاعتين بالنســــبة الى الســــنة األولى و

 الثانية
 اإلبقاء على جدول التعلمات دون تغيير بالنسبة الى الدرجة الثانية 
  ساعة في االسبوع بالنسبة الى الدرجة الثالثة 28تخفيض ساعات التدريس الى. 
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لى تعزيز انخراط السعي لتطوير ورقمنة ال إطار وفي. 5 خدمات المسداة لكافة المتدخلين في الشأن التربوي وا 
بريدية او  )بطاقة استخالصاستخدام واستعمال طرق الدفع االلكترونية  وتعويدها علىالناشئة في العالم الرقمي 

وخالص  اهدالمعبالمدارس اإلعدادية و جديدة للترسيم عن بعد  والتالميذ منظومةعلى ذمة األولياء بنكية( تم وضع 
  .الجوالأو عبر خدمة الهاتف باإلنترنات عبر موقع  معلومه

 السنة تعميم مواصلةعلى  2019-2018العمل خالل السنة الدراسية  سيتمونظرا ألهمية التربية قبل المدرسية . 6

 .الجتماعيةادورها في المساهمة في بناء شخصية الطفل في مختلف جوانبها ودعم تنشئته باعتبار التحضيرية 
وتجسيما للهدف اإلستراتيجي الخاص بالتعميم التدريجي لألقسام التحضيرية في إطار خطط جهوية مجسمة لمبدأ 

 تكافؤ الفرص واإلنصاف.

يهدف إلى الذي  EduNet 4التربوية مشروع الشبكة مواصلة إنجاز  2019-2018كما ستشهد السنة الدراسية . 7
 ميغابايت في الثانية مع مطلع السنة الدراسية المقبلة 4بتأمين سعة تدفق أدناها نترنات إلمدرسة با آالف 6ربط 

 .مشروع رقمنة المدارسبالتوازي مع 

ودعما لمبدأ االنصاف وضمان تكافؤ الفرص لجميع المتعلمين وفي إطار تامين اإلجراءات الخصوصية التي . 8
يتطلبها التعهد بالتالميذ ذوي االحتياجات الخصوصية )ذوو اإلعاقة وذوو اضطرابات التعلم والموهوبون( بمختلف 

 تعامل مع هذه الفئة. المؤسسات التربوية سيتم العمل على اعتماد المرونة الالزمة في ال

دائي دروس التدارك المجاني في االبتلالدروس الخصوصية وا عادة االعتبار  كما ستتواصل الجهود لمجابهة ظاهرة
وتكثيف الدروس الرقمية المحمولة لمجابهة النقائص خاصة في السنة السادسة من التعليم االبتدائي والسنة 

 األساسي والباكالوريا. التاسعة من المرحلة الثانية من التعليم 

 2019و 2018تطور أهم المؤشرات والمعطيات الكمية خالل سنتي 

في امتحان الدخول للمدارس  %3.2على التوالي  2018بلغت نسب النجاح في المناظرات الوطنية دورة . 9
 الباكالوريا. في امتحان  %47.9في امتحان شهادة ختم التعليم األساسي العام و %5.2اإلعدادية النموذجية و

 مليون  2,124 حوالي 2019-2018 الدراسية السنة مستهل للتالميذ في الجملي العدد يبلغ أن المنتظر من. 10
ألف  43أي بزيادة حوالي  2018-2017الدراسية  السنة خالل تلميذا مليون  2,079 مقابل المراحل بجميع تلميذا

 مدرسا عرضيا )نواب(. 8500ألف مدرسا في جميع المراحل التعليمية من بينهم  151تلميذا وتوفير قرابة 
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 تطور عدد التالميذ وعدد الفصول

 النقص/الزيادة 2018-2019 2017-2018 
 عدد التالميذ عدد الفصول عدد التالميذ عدد الفصول عدد التالميذ 

 9.072 3.111 67.228 2.949 58.156 التحضيري 

 24.410 47.947 1.147.103 47.941 1.122.693 االبتدائي

 8.774 34.577 906.669 35.245 897.895 االعدادي )عام وتقني( وثانوي 

 42.256 85.635 2.121.000 86.135 2.078.744 المجموع

 والبحث العلمي التعليم العالي

الشروع في تفعيل اصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار  2018شهد قطاع التعليم العالي سنة 
بالتوازي مع مواصلة  وذلك 2030رؤية استراتيجية للتعليم العالي في افق و إرساء تصور جديد للجامعة التونسية 

 البرامج والمشاريع قصد النهوض بهده المنظومة والرفع من جودتها من خالل:

  انعقاد المؤتمر الوطني حول" تفعيل اصالح التعليم العالي والبحث العلمي " للمصادقة على مخرجات اللجان
المكلفة بتفعيل اصالح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في محاورها الخمسة األساسية المتعلقة 

طة الجامعية وارد البشرية والخار والتصرف في الم والحوكمةبالتكوين وتشغيلية الخريجين والبحث والتجديد 
 واألساتذة والبيداغوجيا.

  عداد إ  روع فيوالشتدعيم التفتح على التجارب األجنبية من خالل مواصلة مشروع الجامعة التونسية األلمانية
 مشروع قرار يتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي وطرق تسيير الجامعة. 

زارة النوايا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجمهورية التونسية وو  في نفس اإلطار تم التوقيع على اعالنو 
 بعث جامعة تونسية فرنسية إلفريقيا والمتوسط.لالتعليم العالي والبحث والتجديد للجمهورية الفرنسية 

 الي عفي إطار برنامج تطوير تشغيلية خريجي التعليم ال حيث تم الشروع تطوير الخدمات المسداة للطالب
 تركيز استراتيجية شاملة لإلعالم حول التوجيه واالحاطة بالطلبة.في ول من قبل البنك الدولي الممّ 

  تحسين تشغيلية خريجي الجامعات من خالل ربط الصلة بين الجامعة واألطراف الفاعلة في المجال
تطوير شبكة مراكز المهن واشهاد الكفاءات خاصة من خالل االنطالق في وضع و االجتماعي واالقتصادي 

باإلضافة الى اعالن نتائج  www.4c.tnنظام معلوماتي حول تشغيلية خريجي التعليم العالي بتطوير منصة 
البالغ هده المراكز بالمؤسسات الجامعية و التمويل التنافسي لمراكز المهن واشهاد الكفاءات لتحسين مردودية 

 مركزا. 125عددها حاليا 
  تحسين البنية األساسية الجامعية من خالل تهيئة كل من معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج والمعهد

كما  .لإلعالمية والتصرف بالقيروان وكليات الطب والعلوم والعلوم االقتصادية والتصرف بصفاقسالعالي 
ي نفس اإلطار استكمال بناء المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بزغوان والقرية اللغوية تم ف

http://www.4c.tn/
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بالمهدية والمعاهد العليا لإلعالمية وللدراسات التطبيقية في اإلنسانيات وللدراسات التكنولوجية وللفنون 
 والحرف بتطاوين.

 الرياضي بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية والمطعم  عية تم استكمال بناء المركبمولدعم الخدمات الجا
الجامعي رجيش بالمهدية والمبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة إلى جانب انطالق أشغال تهيئة كل 

 والمبيت الجامعي الفرابي.من الحي الجامعي ابن الجزار والمطعم الجامعي المنار 

  تدعيم البحث العلمي الجامعي من خالل مواصلة تمويل مدارس الدكتوراه باإلضافة الى احداث مدارس
دكتوراه جديدة في العديد من المجاالت كما تم الشروع في صياغة مشروع امر حكومي يلغي ويعوض االمر 

 المتعلق بإحداث مدارس الدكتوراه. 2007لسنة  1417عدد 
 وتطوير منظومة التصرف فيها من خالل الشروع في اعداد دليل للتصرف  مواصلة تمويل هياكل البحث

المالي لهياكل البحث عالوة على اعداد دليل لصياغة نظام داخلي لمخابر البحث ودليل إلبرام عقود اسداء 
الخدمات وميثاق الباحث. بالتوازي مع احداث منظومة معلوماتية للتصرف في هياكل البحث من خالل 

 . 2018ناصر المرجعية لتلقي التقارير السنوية ألنشطة هياكل البحث بعنوان سنة اعداد الع

  مواصلة انجاز مشاريع البحوث التنموية في عديد الميادين على غرار مكافحة الفساد والسالمة المرورية
 فوالمنتوجات الفالحية والطاقات المتجددة والبحوث السريرية في مجال الصحة مع برمجة تقييمها نص

 مرحليا ودلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
  تدعيم برامج التعاون الدولي وتوجيهها نحو األولويات الوطنية على غرار برنامجي االتحاد األوروبي

ARIMNET2  وERANETM. 

 :2019وستشهد سنة 

 ي التعليم العالي والبحث العلمي ف تحسين جودة التكوين الجامعي من خالل مواصلة تنفيذ مشروع اصالح
 مجال التكوين والبيداغوجيا بإصالح منظومة امد" ومنظومة التكوين الهندسي والدراسات الطبية وشبه الطبية.

  تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف التكوين بمواصلة انجاز مشاريع بناء وتوسعة مؤسسات التعليم العالي
 .وتجهيزها وتهيئتها وصيانتها

  مزيد انفتاح الجامعة على محيطها من خالل انطالق برنامج استقطاب الطلبة األجانب بالجامعات التونسية
لك باعتماد معاليم تسجيل ودراسة بمقابل باإلضافة الى احداث الوكالة ذخارج إطار االتفاقيات الثنائية و 

 الوطنية لإلعالم والخدمات الموجهة للطلبة األجانب.
 من مجموع الطلبة  %50لجامعية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية ليبلغ تطوير الخدمات ا

لناجحين الجدد في الباكالوريا إلعانة العائالت اندماج جامعي لفائدة ااحداث منحًة باإلضافة الى إقرار 
دينار لكل ناجح  500متوسطة وضعيفة الدخل على مجابهة أعباء الدخول في الحياة الجامعية بتخصيص 

سرير جديد  1500تطوير السكن الجامعي بالترفيع في طاقة االستيعاب بنحو وذلك بالتوازي مع . جديد
فتح مطاعم جديدة او إعادة فتح مطاعم بكل من سيدي بوزيد والقيروان وسوسة و وتحسين ظروف االيواء 

وجبة يوميا مع تحسين  15000بحوالي والقصرين واريانة وقرطاج وسيدي ثابت والترفيع في طاقة االطعام 
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جودة االكلة والخدمات المتعلقة بها بتعميم اعتماد البطاقة االلكترونية في خدمات االطعام تدريجيا لتشمل 
 .2019-2018مطاعم إضافية خالل سنة  10

  جملة بتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للطالب باعتماد بطاقة متعددة الخدمات تمكن الطالب من التمتع
من الخدمات عن بعد على غرار التسجيل والخدمات الصحية واالطعام والسكن الجامعي وسيتم تعميم هده 

 البطاقة لتشمل جميع الطلبة المسجلين بالجامعات العمومية.
  تسند  د م 10 بقيمةتطوير اإلنتاج العلمي وتحسين جودته من خالل احداث منحة تشجع على اإلنتاج العلمي

ياكل مع دعم ه ي حسب جودة اإلنتاج العلمي من منشورات علمية وكتب وبراءات اختراع. بالتواز للباحثين 
ط تثمين نتائج البحث واالنفتاح على المحيوالعمل على  البحث مع توجيه نشاطها نحو األولويات الوطنية

ثمين مشاريع ت بتوسيع مجاالتها لتشمل معاهد الدراسات التكنولوجية ومدارس الهندسة الى جانب احداث
حسين ظروف توذلك بالتوازي مع  ايالفية باألقطاب التكنولوجية ومشاريع تثمين في إطار التعاون الدولي

 مع إرساء منظمومة البحث العلمي بمواصلة دعم المؤسسات ومراكز البحث بالتجهيزات العلمية الالزمة
للبحث العلمي وتركيز منظومة تصرف حداث هيئة وطنية إ من خالل الشروع في القطاعحوكمة متطورة ل

 في الجودة بمراكز البحث واالنطالق في مسارات االعتماد والتصنيف لمخابر البحث.
  تدعيم مجاالت التعاون الدولي بتوسيع الشراكة العلمية لتشمل عديد الدول على غرار الصين وكوريا وغيرها

كاء لمساندة الفنية الى جانب تدعيم التعاون مع الشر واالنفتاح على الدول االفريقية في إطار نقل المعرفة وا
 التقليديين.

 التكوين المهني

  2018سنة  خالل انجازها التي تمّ أهم السياسات والبرامج والمشاريع 

-2016عمال على تنفيذ برامج ومشاريع التكوين المهني التي ستمّكن من تجسيم أهداف مخطط القطاع للفترة 

 :2018وتفعيل االصالحات الهيكلية التي تم إقرارها. شهدت سنة  2020

  براز ما مواصلة العمل على دعم عملية اإلعالم والتوجيه المهني ونشر ثقافة المهن الواعدة والتعريف بها وا 
يم ليوفره عالم اإلنتاج من آفاق النجاح في الحياة العملية وما تسمح به مسالك التربية والتكوين المهني والتع

 العالي بمختلف اختصاصاتها من فرص االندماج في سوق الشغل.

 مشروعا موزعة بين إحداثات جديدة  121إنجاز مشاريع مراكز التكوين المهني والتي يبلغ عددها  مواصلة
حداث وحدات التدريب المهني ووحدات مبيت جديدة.  وا عادة هيكلة مراكز واقتناء تجهيزات وا 

  صك التكوين األساسي" في صيغته الجديدة والمتمثلة في التكفل الكلي للدولة "ببرنامج  العملمواصلة
بمصاريف التكوين األساسي بالنسبة للمتكونين في اختصاصات يتم ضبطها بطريقة تشاركية على المستوى 

صك " في إطار آليةمنتفعا جديدا  2900العمل على استهداف و  الجهوي تلبية لحاجيات الجهة من الكفاءات
 بقطاع التكوين المهني الخاص بهدف دعمه وتعزيز جودة خدماته "التكوين
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  عبر إعداد وتحيين برامج التكوين بجميع مكوناتها والمساعدة على تركيزها بالمؤسسات  البرامجتأمين جودة
ن المكوني اءةكفتطوير إلى جانب  التكوينية على جانب إعداد وتحيين مواصفات التكوين والمراجع المرافقة

هم حيث تّم إعداد مخططات التكوين البيداغوجي والوظيفي والتقني الرامية إلى تأهيل إطارات ئوالرفع من أدا
 التكوين التابعة إلى القطاعين العمومي والخاص ورسكلتهم وتنفيذ هذه المخططات وتقييم نتائجها. 

 لشركاء المهنيين من خالل مزيد المستمر لفائدة المؤسسات والشغالين وا التكوين منظومة مردودية تحسين
تبسيط اجراءات التكوين المستمر وتدعيم أنشطة خدمات الدعم والمساندة والتقييم إلى جانب تكريس مبدأ 
التعلم مدى الحياة في إطار التكوين المستمر الموجه نحو األفراد عبر توسيع مجال التعاون في إطار 

ي ومراكز التكوين المهني وتطوير نظام التكوين عبر منظومة االتفاقيات المبرمة مع معاهد التعليم العال
 الدروس المسائية ومنظومة التكوين عن بعد. 

  إنجاز دراسة لتقييم مسار الشراكة على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي بهدف إعداد تصور
 د اآلليات واألدوات وطرق إلطار تنظيمي للعالقات التشاركية مع المحيط االقتصادي واالجتماعي وتحدي

 التمويل مع توضيح األدوار والمسؤوليات بين مختلف الشركاء.

  إعداد دراسة حول تقييم المقاربة التشاركية المعتمدة في تعديل الخارطات الجهوية للتكوين المهني والتي
تعديل خارطتها  ا علىستساهم نتائجها في تطوير هذه المقاربة وتمكين الجهة من بلورة حاجياتها ودعم قدراته

 الجهوية للتكوين المهني. 

  ألف متكونا منهم  65قرابة  2018وعلى الصعيد الكّمي، بلغ عدد المتكونين بالقطاع العام المقّيس خالل سنة
ألف متكونا بالوكالة التونسية للتكوين المهني كما بلغ عدد المتكونين بالقطاع الخاص ضمن النظام  60

جين من الجهاز رّ خألف متكونا فيما بلغ عدد المت 15إلى شهادات منّظرة( حوالي المقيس )الذي يفضي 
 ألف متخرج. 27الوطني للتكوين المهني حوالي 

  مؤسسة بآليات التكوين المستمر فيما  4400وفي مجال التكوين المستمر الموجه للمؤسسات إنتفعت حوالي
ألف مشاركة وفي مجال التكوين المستمر  190بلغ عدد المشاركات في عمليات التكوين المستمر حوالي 

 ألف منتفعا. 13الموجه لألفراد بلغ عدد المنتفعين حوالي 

  2019سنة  خالل انجازها أهم السياسات والبرامج والمشاريع المزمع

  :2019 ستشهد سنةالنجاعة على جهاز التكوين وجعله في خدمة التنمية، عمال على إضفاء 

 ن خالل م دعم طاقة التكوين وتنويع اإلختصاصات ال سيما على مستوى الوكالة التونسية للتكوين المهني
مركز تكوين وتدريب مهني  63مراكز تكوين جديدة وا عادة هيكلة  10إحداث ب مواصلة األشغال الخاصة

حداث  6مركز نموذجي ودعم  13وتحديث  مركز فتاة ريفية وتطوير  14مراكز تكوين مهني وا عادة هيكلة وا 
 مبيتات جديدة للرفع من طاقة اإليواء.  9مراكز تكوين مهني إلى جانب إحداث  6التدريب المهني في 
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قتناء ماطر و بفسيتم الشروع في بناء وتهيئة مبيت بمركز التكوين المهني  أما بخصوص المشاريع الجديدة، ا 
ز حداث مركومنوبة وبن عروس وسوسة وقبلي وإل والية تونسكل من ب جديدة مبيت اتحداث وحدإلأراضي 

مل المستقل دعم مركز التكوين والنهوض بالعو  مركزي تكوين مهني بوالية قفصة تكوين مهني بوالية سيدي بوزيد
 .بالقصرين

لى إعادة هيكلة مراكز إصالح األطفال الجانحين وتطوير وبالنسبة للبرامج الخصوصية، فسيتواصل العمل ع 
نظام المعلومات ودعم الجودة وتطوير الموارد البشرية ودعم المصالح المنفذة للمشاريع وتطوير الحياة الجماعية 

 بمراكز التكوين المهني والتكوين حسب الطلب ودعم نظام القيادة والتسيير للوكالة التونسية للتكوين المهني.

 من خالل وتحسين مردودية المنظومة الوطنية للتكوين المهني التكوينلرفع من جودة ا: 

  تطوير الكفاءات التقنية للمكونين والعمل على إرساء منظومة تكوين تقني بتركيز شراكات مع
 المنظمات المهنية والمراكز التقنية والمؤسسات االقتصادية

 شهادإعداد مواصفات التكوين ومراجع التقييم واإل 

  مرافقة مراكز التكوين المهني لتركيز مواصــــــــفات التكوين وا عداد الوســــــــائل واألدوات التعليمية
رساء وحدات التقييم بها  وا 

  مواصــــلة تركيز تمشــــي الجودة بالمركز الوطني لتكويني المكونين وهندســــة التكوين للحصــــول
  ISO 9001على "اإلشهاد بالجودة 

 في مجال التكوين وتطوير خدماتها لإلشـــــــــــــعاع واالنفتاح  تثمين التجارب الناجحة للمنظومة
ل لتصـــــدير خبرتها في مجا ةعلى المســـــتوى اإلقليمي والدولي عبر إرســـــاء شـــــراكة إســـــتراتيجي

  يالتكوين المهن

  ّة البرامج المساهمة في تحقيق مساند تطوير منظومة التكوين المستمر والترقية المهني التي تمثل أهم
كسابها مقومات المنافسة عبر تطوير الكفاءات العاملة بهاأللمؤسسات االقتصادية لتجسين  نتاجيتها وا   داء وا 

دراج نظام إ عبرتبسيط إجراءات التكوين المستمر وتدعيم أنشطة خدمات الدعم والمساندة والتقييم من خالل 
لمستمر والدعم التقني للوحدات الجهوية ومراقبة اإلنجازات وتقييم العمليات الجودة في عمليات التكوين ا

 العمل على: التكوينية. وفي هذا اإلطار سيتمّ 

   تبسيط اإلجراءات المعمول بها بآليات تمويل التكوين المستمر من خالل مراجعة األمر عدد
وبات صعت التي تشكو والمؤسساالجديدة في اتجاه تبسيط اإلجراءات ودعم المؤسسات  292

مراجعة القرار الخاص و  في االنتفاع بآلية حقوق الســـــــحب بحذف شـــــــرط التكوين األســـــــاســـــــي
بمقادير التمويل في إتجاه تبســـــــيط وتوضـــــــيح األنماط التكوينية وتشـــــــجيع المؤســـــــســـــــات على 
التكوين المســـتمر بتحديد ســـقف تمويل التكوين األســـاســـي والتحفيز على االقبال على التكوين 

مزيد تشــــــــجيع المؤســــــــســــــــات على بعث مراكز تكوين مندمجة وتعيين إلى جانب  هادياإلشــــــــ
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 مسؤولين عن التكوين كامل الوقت

 اتفاقية الشــــــــراكة مع األوســــــــاط المهنية في اتجاه تطوير دور الشــــــــركاء وتدعيم جودة  مراجعة
 التكوين بتحديد كلفة التمويل حسب طبيعة التكوين والتركيز على الشروط التقنية

 والمراقبة من خالل بعث وظيفة المراقبين البيداغوجيين وا عداد تطبيقة  التمويلنشــــاطي  فصــــل
 إعالمية للمتابعة الحينية لمراقبة األنشطة التكوينية

  ليات التمويل من خالل تركيز قاعدة بيانات خاصـــــــة بالمكونين وتركيز آرقمنة التصـــــــرف في
ة لمعالجة ومتابعة الكشوفات البيداغوجي قاعدة بيانات خاصة بمكاتب التكوين وتركيز منظومة

والمالية لفائدة المؤســـــــــســـــــــات وتركيز خدمة للمتابعة الحينية إلنجاز مراقبة العمليات التكوينية 
 وا عداد جداول قيادة وتحكم ومؤشرات قيس ومتابعة للمساعدة على اخذ الفرار

  وتحسيسية لفائدة المؤسسات والهياكل التكوينية والشركاء المهنيين حول ةتكوينيتنشيط دورات 
 كيفية إعداد مطالب التمويل الكشوفات البيداغوجية والمالية طبقا للتشريع الجاري به العمل

  من خالل بالمؤسساتاإلحاطة: 

 تشـــــــــــــغيــل لإبرام إتفـاقيـة تعـاون إطـاريـة في مجـال التكوين المهني بين وزارة التكوين المهني وا
ووزارة الشـــؤون المحلية والبيئة تهدف إلى مرافقة برنامج إرســـاء الالمركزية ودعمها عن طريق 
مخطط وطني لتطوير الكفــايــات والنهوض بهــا. وفي هــذا اإلطــار ســـــــــــــيتولى المركز الوطني 

حديد االحتياجات وا عداد المخططات التكوينية بما يتماشــى تة تكوين المســتمر والترقية المهنيلل
لتوجهـــات مركز التكوين ودعم الالمركزيـــة في هـــذا المجـــال من جهـــة وأهـــداف الجمـــاعـــات وا

طارات الجماعات المحلية وخاصــة العمل على ســيتّم و  المحلية من جهة أخرى  تكوين اعوان وا 
 في مجاالت هندسة التكوين والتصرف في الموارد البشريةوذلك ملف التكوين على المشرفين 

جراء تدقيق لمنظومة التكوين صــــلبها ا عداد مرجعيات المهن و  والكفايات بالجماعات المحلية وا 
 إلى جانب تامين دورات تكوينية لفائدة مكوني الجماعات المحلية

 إرساء عالمة تمييزية خاصة بالمركز 

  مساندة المؤسسات عبر ارساء شراكة خصوصية مع المؤسسات الكبرى 

  والتصرف في الموارد البشريةتكوين المتدخلين في مجال التكوين المستمر 

 تطوير وظيفة التقييم لدى المركز والمتدخلين في مجال التكوين المستمر 

 فاقيات االتفي إطار مبدأ التعليم مدى الحياة من خالل تكريس  التكوين المستمر الموجه إلى األفراد دعم
 فرص أخرى للتكوين المؤهلالمبرمة مع معاهد التعليم العالي ومراكز التكوين المهني مع البحث على 

 والتكوين المفتوح عن بعد. 

  لترقية الترفيع في عدد المنتفعين بالتكوين في إطار اقصد وفي نفس اإلطار ستتوجه الجهود السنة المقبلة
حداث مراحل تكوينية رافعة للكفاءة أو مفضية لإلشهاد تطوير و  المهنية من خالل توسيع مجاالت التكوين وا 
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مية للمدرسة المفتوحة للشغالين من خالل تفعيل الخالص اإللكتروني وترقية منصة التكوين تطبيقات اإلعال
ثر التكوين على خريجي معاهد الترقية العليا للشغل من خالل إنجاز استبيان إتقييم والعمل على  عن بعد
كوين فريق الل تتفعيل الجانب البيداغوجي بمعاهد الترقية العليا للشغل في مجال التكوين من خو  سنوي 

مختص في تطوير المحتويات البيداغوجية وتركيز مراحل تكوين مسامر في مجال تدخل المركز الوطني 
للتكوين المستمر والترقية المهنية لفائدة المؤسسات واألفراد باستعمال تقنية التكوين المفتوح للجميع عبر 

بالمؤسسات لتركيز منظومة تكوين عن بعد األنترنات إلى جانب إحداث خدمة جديدة تتمثل في اإلحاطة 
نجاز مخططات تكوين حسب الطلب.  وتكوين المسؤولين عن التكوين في مجال التكوين عن بعد وا 

ألف  71قرابة  2019وعلى الصعيد الكّمي، من المتوقع أن يبلغ عدد المتكونين بالقطاع العام المقّيس خالل سنة 
التونسية للتكوين المهني. كما سيبلغ عدد المتكونين بالقطاع الخاص ضمن ألف متكونا بالوكالة  66متكونا منهم 

وبخصوص عدد المتخرجين ينتظر  ألف متكونا. 15النظام المقيس )الذي يفضي إلى شهادات منّظرة( حوالي 
ألف من الجهاز العمومي  26ألف متخرج من الجهاز الوطني للتكوين المهني منهم حوالي  30بلوغ حوالي 

 آالف من مراكز التكوين الخاصة. 4للتكوين وحوالي 

مؤسسات في إلى الفي مجال التكوين المستمر الموجه  2019ل أهم األهداف الكمية المرسومة خالل سنة وتتمثّ 
 ألف مشاركة تتوزع كما يلي: 217مؤسسة و 5700برمجة تمويل عمليات تكوينية لفائدة حوالي 

 عدد المشاركات المؤسساتعدد  
 180000 2200 آلية التسبقة على األداء

 37000 3500 آلية حقوق السحب

في مجال التكوين المستمر الموجه لألفراد بلوغ حوالي  2019فيما تتمثل أهم األهداف الكمية المرسومة خالل سنة 
 مرسم في إطار التكوين الرافع للكفاءات. 12.4ألف مرسم بمؤسسات التعليم العالي و 10.6ألف مرسما منها  23

 األطفال والشباب قوة فاعلة

 الطفولة

 2018أهم البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة 

 من خالل العناية بالطفولة المبكرة: 

 ذي والمحاور المخطط التنفي وضبطالمبكرة متعددة القطاعات لتنمية الطفولة  االستراتيجية المصادقة على
 ةتنمية الطفولة المبكر و الخدمات والبرامج والمتمثلة خاصة في جودة  2021-2017 ذات األولوية للفترة

الجودة و  ذوي األوضاع الهشةألنشطة والخدمات المندمجة الموجهة لألطفال وا العائلة والتربية الوالديةو 
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مبكرة واقع الطفولة ال الشروع في مراجعة اإلطار التشريعي ومالءمته مع والمناصرة. كما تمّ المتابعة و 
نجاز بعض األنشطة المتصلة باألسرة والتربية الوالدية.  وا 

 2018سنة  %40إلى  2017سنة  %38من  األطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة التحاق تطور نسبة ،
ساهمة القطاع الخاص وبرنامج دعم وذلك بفضل م 2018روضة سنة  4349رياض األطفال وبلغ عدد 

تهيئة واليات و  10في  بلدية رياض أطفالإعادة إحياء نشاط مؤسسات الطفولة المبكرة من خالل 
عوزة األطفال من المنحدرين من عائالت مع يمتالطفولة فضال عن تللطفولة المبكرة بمؤسسات  اتفضاء

بدفع معلوم رياض األطفال. بالتوازي مع التصدي " "دعم أبناء العائالت المعوزة وفاقدي السندببرنامج 
 .لظاهرة الفضاءات الفوضوية بتسوية وضعيتها القانونية أو غلقها

 ساسي الخاص بسلك منشطي رياض والنظام األ صياغة مشروع كراس شروط فتح رياض األطفال
برام اتفاقيات شراكة مع ثالثة منظمات لمعاضدة جهود الدولة في تنمية  األطفال كرة الطفولة المبوا 

تاحتها لكل األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.  وللنهوض بجودة الخدمات وا 
 ير الجودة وصياغة معاي المبكرة لطفولةا في التربية مؤسسات ومتابعة لتقييم معلوماتية منظومة وضع

في الطفولة المبكرة المتعلقة بالبنايات والتجهيزات والبيداغوجيا ووضع برنامج قيس وتقييم نمو األطفال 
  في سن الطفولة المبكرة طبقا للسياق التونسي

 الطفولة عبر لمؤسسات التنشيط التربوي واإلجتماعي تطوير: 

  إذاعة واب واستحداث  11وبعث تجهيزات جديدة  واقتناءمواصلة تهيئة الفضاءات بمؤسسات التنشيط
ة طفال إلى جانب إحداث مؤسسات جديدلأل العمرية فئاتالمختلف  تنسجم معلتنشيط ل أساليب جديدة

 طفولة.  مركب 78و نادي 247حوالي  2018حيث بلغ عدد نوادي األطفال سنة 
 جات لتمكين األطفال من ذوي االحتيا)جرجيس( مركز اصطياف وترفيه بوالية مدنين  الشروع في إنجاز

 والمناطق الحدودية من أسر ضعيفة المنحدرين منالخصوصية والمعوقين وفاقدي السند العائلي و 
 .االصطياف والترفيه

 ن خالل م بتطوير قدرات األطفال البرلمانيين قضايا األطفالمشاركة أفضل لألطفال واليافعين في  دعم
ينية والزيارات الميدانية لبعض اإلدارات الجهوية وعقد الدورات العادية واالستثنائية تنظيم الدورات التكو 

 .الوزراء لبرلمان الطفل في جلسات حوارية مع

 من خالل تطوير منظومة رعاية وحماية الطفولة: 

 للتصدي للعنف المسلط على األطفال داخل األسر والبرامج الجهوية لخمس اتصالي  وضع برنامج
  .)سليانة، جندوبة، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد( هنموذجية واالنطالق في تنفيذواليات 
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 نشر  دالجنسية قصوطني حول حماية األطفال من كافة أشكال االستغالل واالعتداءات البرنامج تنفيذ ال
الوعي بمدى خطورة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات جميع المتدخلين في مجال الوقاية والتعهد باألطفال 

ين ر إلى جانب تطوير التنسيق بوسائل اإلعالم واألسالسيما ضحايا االستغالل واالعتداءات الجنسية 
 مختلف المتدخلين.

  مراجعة التشريعات ومالءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية واالنخراط في المسار الدولي إلعمال حقوق
الطفل باالنضمام والمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل واالعتداءات 

لطفل بشأن ق باتفاقية حقوق االجنسية باإلضافة إلى المصادقة على البروتوكول االختياري الثالث الملح
 "إجراء تقديم البالغات". 

  دعم قدرات األسر على احتضان األطفال الفاقدين للسند العائلي بصيغة برنامج اإليداع العائلي حيث
. كما احتضنت المراكز 2018-2017خالل السنة التربوية  طفل 269تمت اإلحاطة بالعائلة لفائدة 

 طفال بنظام نصف اإلقامة خالل السنة التربوية 1503طفال مقيما و 426المندمجة للشباب والطفولة 
2017-2018. 

  كز امر  8توفير الفضاءات المتطورة والمناسبة الحتضان األطفال فاقدي السند بتنفيذ برامج تهيئة وصيانة
وبنزرت وباجة والكاف والقصرين وقفصة وصفاقس عروس بكل من بن مندمجة للشباب والطفولة 

مركب طفولة بكل من والية تونس ومنوبة ونابل وزغوان وسوسة  14تهيئة . كما تم اإلنطالق في وقبلي
مركبات طفولة )مع فضاءات طفولة مبكرة(  3والشروع في إنجاز  وصفاقس وقفصة ومدنين وتطاوين

 .بكل من واليات تطاوين والقيروان وجندوبة

 من خالل مواصلة رصد أوضاع الطفولة : 

  إنجاز العمل الميداني للمسح العنقودي متعدد المؤشرات حول أوضاع األم والطفل في دورته السادسة
مؤشر حول أوضاع األم والطفل واالسر من  60وهو ما سيوفر أكثر من  2018ونشر نتائجه في موفى 

 بينها مؤشرات لمتابعة مدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
 لمتصلة بأوضاع الطفولة وتحيين قاعدة البيانات جمع المعطيات والبيانات اCHILDINFO وتطويرها 

المسح العنقودي متعدد و أهداف التنمية المستدامة مع ومالءمتها  الخماسي باعتبار أهداف المخطط
 حول أوضاع األم والطفل. المؤشرات

  نشر نتائج المسح المتعلق بعمل األطفال الذي أظهر أن عدد األطفال الناشطين اقتصاديا من الفئة
 من مجموع األطفال. %9.5وهو ما يمّثل  2017ألف طفل سنة  215قد بلغ حوالي  17-5العمرية 
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 2019سنة  المزمع إنجازها خاللأهم السياسات والبرامج والمشاريع 

 في مجال الطفولة باألساس على: 2019اريع المدرجة سنة تتمثل أهم البرامج والمش

 من خالل بالطفولة المبكرة العناية: 

  ور ذات المبكرة وفق المحامتعددة القطاعات لتنمية الطفولة تجسيم المخطط التنفيذي لالستراتيجية
والمناصرة ابعة المتو  الوالديةالعائلة والتربية ة و تنمية الطفولة المبكر و الخدمات والبرامج األولوية ال سيما 

حداث إطار مؤسساتي  حداث هيكل موحد لمتابعة تنفيذه وا  مع العمل على تطوير المنظومة التشريعية وا 
  لمتابعة اإلنجاز.

 نجاز ة فضاءات الطفولة المبكرة بمؤسسات الطفول تحسين واقع الطفولة المبكرة بتحسين خدماتها وا 
وحث القطاع الخاص والجمعيات على بعث رياض األطفال دية وتهيئة وتجهيز رياض األطفال البل

وتكثيف المرافقة والرقابة البيداغوجية وتنظيم دورات تكوينية لتأهيل اإلطارات العاملة ومجابهة القطاع 
 الموازي.

 وذلك من خالل منظومة حماية الطفولة تطوير: 

 لة عليهم والعمل على فضها عبر تحسين أداء سلك مندوبي حماية الطفولة بمتابعة الحاالت المحا
 التدخالت الوفاقية المناسبة بالتعاون مع األطراف المتدخلة ال سيما الحكومية. 

  مواصلة نشر ثقافة حقوق الطفل بكل األوساط االجتماعية ال سيما بالوسط المدرسي واألسري
 واإلعالمي.

 وحث األسر على احتضان األطفال بالتقليص من اإلقامة المؤسساتية رعاية األطفال  تطوير منظومة
 . برنامج اإليداع العائلي فاقدي السند في إطار

 من خالل يوالترفيه التنشيط التربوي االجتماعي منظومة تحسين أداء: 

  من جميع األطفال وخاصة بالمناطق الريفية والمناطق الشعبية ذات  مؤسسات الطفولةتقريب خدمات
حداث نو  تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرصللحد من التفاوت الجهوي الكثافة السكانية العالية  ادي ومركبات وا 

 طفولة إلى جانب إنجاز المشاريع المتواصلة وتنفيذ برامج التهيئة والصيانة.
  تفعيل حق الطفل في المشاركة من خالل ضمان مشاركة أفضل لألطفال واليافعين في جميع المسائل

ة الدورات التكوينية وعقد الدورات العادية واالستثنائي درسي وتنظيمال سيما بالفضاء الم التي تهمهم
 لبرلمان الطفل.
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 من خالل رصد أوضاع الطفولة مواصلة: 

  نشر نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس حول أوضاع األم والطفل وطنيا وجهويا والعمل
 على استثمارها في مجال التحاليل المتعلقة باألم والطفل في تداخل مع القطاعات المعنية. 

  اإلحصائية المتصلة بالطفولة عبر إثراء قاعدة البيانات والمعطياتمواصلة تطوير البيانات 
CHILDINFO .نجاز الدراسات المبرمجة  وا 

 الشباب

 في: باألساس  2018تمثلت أبرز إنجازات قطاع الشباب خالل سنة 

  دعم آليات الحوار وتكريس حق الشباب في المشاركة عبر إحداث إذاعات وتلفزات الواب بمؤسسات الشباب
 التعاون ار داعمة لمشاركة الشباب في إطوتدريبهم على تقنيات اإلتصال والتواصل إلى جانب تنفيذ البرامج ال

مع المنظمات الدولية والشروع في استغالل المنصة الوطنية للشباب وتهيئة وتجهيز مركز واإلعالم واالتصال 
 والتوجيه الشبابي برادس. 

  اإلرتقاء بأداء مؤسسات الشباب من خالل تنويع واألنشطة على غرار تعميم نوادي التربية على المواطنة
بكل الواليات وتدريب المنشطين والشباب قصد إحكام استغالل فضاءات التنشيط واعتماد أساليب التواصل 

اع، إلى جانب لوغ درجة اإلبدالحديثة الستقطاب الشباب وتمكينه من فرص تطوير مواهبه وممارسة هوايته لب
لى إوفق نظرة جديدة تهدف  في نطاق الخطة الوطنية للجيل الثاني من دور الشباب دار شباب 24تأهيل 

التوظيف األمثل لمؤسسات الشباب. كما تم تنظيم عدة تظاهرات وأنشطة شبابية بالشراكة مع المحيط 
بالشأن الشبابي على غرار مكافحة اإلرهاب  الخارجي من مؤسسات حكومية وجمعيات ذات مواضيع متصلة

والتطرف العنيف ودعم برامج حفز المبادرات الشبابية وتيسير اإلندماج االقتصادي للشباب في إطار برنامج 
  "مبادرون " للتعاون الدولي.

  وتطور عدد مركبات الشباب  2018سنة  346تعزيز شبكة المؤسسات الشبابية حيث بلغ عدد دور الشباب
مركبا إلى جانب تنفيذ البرامج السنوية لتهيئة وصيانة المؤسسات الشبابية واقتناء التجهيزات الجديدة  31ى إل

 في مختلف المجاالت الرياضية والتكنولوجية والفنية. 

  تنفيذ برامج اإلحاطة بالشباب المتواجد بالمناطق الداخلية والحدودية واألحياء كثيفة السكان وأبناء العائالت
والتظاهرات وتنظيم الرحالت والرفع من عدد دور الشباب المتنقلة إلى  األنشطةالدخل المحدود بتكثيف  ذات
 وتحسين مردوديتها.  2018سنة  47

  10متابعة ورصد أوضاع الشباب وتقييمها بالشروع في إنجاز المسح الوطني حول الشباب الذي سيشمل 
كما تم الشروع في إنجاز بحوث تتمثل  الشبابية. آالف وعينة وستمكن نتائجه من تصويب التدخالت

"السلوكيات المرورية للشباب" إلى جانب تنظيم ورشة عمل حول و مواضيعها في "الشباب والتطرف العنيف"
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ثراء قاعدة البيانات "شباب أنفو" بإضافة مؤشرات  نتائج الدراسات المنجزة في إطار برنامج التعاون الكندي وا 
 جديدة.

 ج الترفيه والسياحة الشبابية بالشراكة مع الجمعيات بتنظيم الرحالت على مدار السنة ال سيما في تنفيذ برام
والية مع استغالل مؤسسات سياحة الشباب التي تدعمت  24العطل خاصة برنامج "سباحة ونشاط" لفائدة 

كزا. كما تم نشر مر  23وعدد مراكز التخييم واالصطياف مركزا  45بلغ عدد مراكز اإلقامة يل 2018سنة 
 الدليل الوطني لمراكز اإلقامة والسياحة الشبابية وا عداد منظومة إعالمية للتعريف بمؤسسات السياحة الشبابية.

نحو تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع الشبابية. حيث ستتمحور التدخالت  2019سيتجه العمل خالل سنة 
 باألساس حول: 

  تكريس حق الشباب في المشاركة بمواصلة العمل على تشريك الشباب في المشهد الوطني السياسي وحثه
على التواجد في المحطات االنتخابية التشريعية والرئاسية بمختلف االشكال المتاحة واإلنخراط الفاعل في 

 العملية االنتخابية ال سيما ممارسة حق اإلنتخاب والترشح. 

  التربوية والصحية واالجتماعية من خالل تنفيذ مختلف البرامج القطاعية مع استهداف أكبر تطوير اإلحاطة
عدد ممكن من الشباب من خالل الرفع من عدد المنتفعين ببطاقة شاب وتقريب هذه الخدمات إلى الشباب 

 المتواجد بالمناطق الداخلية ال سيما الحدودية وباألحياء ذات الكثافة السكانية.

  مواصلة سياسة الحوار مع الشباب عبر المنصة اإللكترونية للشباب ومختلف أشكال االتصال والتواصل
 المتاحة قصد رصد مشاغله وانتظاراته 

  تطوير برامج الشراكة مع الجمعيات ذات االهتمامات الشبابية لترسيخ قيم المواطنة وبرامج متنوعة تهتم
 بالنهوض بالواقع المحلي

  جديدة في مستوى  وفق مقاربة التنشيط التربوي واإلجتماعي بتنفيذ برنامج المؤسسات الشبابيةتطوير منظومة
اني لدور من الجيل الث التصميم واألدوار ومحتوى برامج التنشيط وصيغ آداها ببرمجة إنجاز القسط الثاني

عاب والموسيقى دار شباب من خالل تهيئة فضاء إذاعة وتلفزة الواب وفضاءات األل 76ليشمل  الشباب
 والمبادرة والعمل المشترك إلى جانب تحسين المداخل والمحيط وتهيئة المالعب الرياضية.

  هذه لتطوير شبكة المؤسسات الشبابية بإحداث دور شباب جديدة بمواصلة برنامج التعميم التدريجي
جديدة ليبلغ  ر شبابو د 3إحداث ب وذلكعلى كافة المعتمديات والتوسع التدريجي ليشمل البلديات المؤسسات 

إلى جانب تنفيذ البرامج السنوية المتعلقة بتهيئة المنشآت الشبابية في  2019دار شباب سنة  349عددها 
ة بهدف عزيز أسطول دور الشباب المتنقلتمستوى البنية األساسية وصيانتها واقتناء التجهيزات المالئمة و 

 الريفية. تنمية األنشطة الشبابية والترفيهية بالمناطق

  نشر نتائج المسح الوطني للشباب والشروع في استثمارها بإنجاز البحوث المعمقة وتصويب التوجهات تماشيا
 مع آراء الشباب وتطلعاته. والشروع في إنجاز البحوث 
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 تطوير المنظومة الرياضية

 في:باألساس  2018والتربية البدنية خالل سنة  قطاع الرياضةأبرز إنجازات  تتمثل

 تواصل الدعم المالي والمادي والفني لمختلف الجامعات والجمعيات الرياضية المدنية في مجال الرياضة 
تطوير ممارسة األنشطة الرياضية لمختلف األصناف ال مما ساهم في بعث جامعات وجمعيات جديدة و 

-2016لرياضي جمعية خالل الموسم ا 1200ارتفع عدد الجمعيات الرياضية من حيث سيما أصناف الشبان 

 وبالتالي تطور عدد المجازين خالل نفس الفترة 2018-2017جمعية خالل الموسم الرياضي  1309إلى  2017
خالل الموسم الرياضي  ألف مجاز 150 إلى 2017-2016ألف مجاز خالل الموسم الرياضي  145.2من 

2017-2018. 

 ة قواعد الشفافية والحوكم عمل على إرساءتحسين أداء الهياكل والجمعيات الرياضية من خالل مواصلة ال
ائدة المسيرين وتنظيم برامج تكوين ورسكلة دورية لف الرشيدة في التصرف في الموارد المالية بالهياكل الرياضية

طارات الجامعات والجمعيات الرياضية وتطوير التمثيلية التونسية في الهياكل الرياضية  بلغتالتي و  وأعوان وا 
 . 2018عضوا سنة  167

 مواصلة ب بعث جمعيات وفروع رياضية نسائية جديدة والترفيع في الدعم المالي والمادي للجمعيات النسائية
اهم مما س لرياضة النسائيةلمن مــوارد الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة  اسنوي %10نسبة  تخصيص

وعدد الجمعيات النسائية  2018 ألف سنة 39إلى  2017ألف مجازة سنة  36.3في ارتفاع عدد المجازات من 
إضافة إلى تعزيز تواجد المرأة في مواقع التسيير االدارية  2018سنة  92إلى  2017سنة جمعية  88من 

 والفنية. 

  مواصلة الدعم المادي للجمعيات الرياضية للمعوقين والترفيع في عدد اإلطارات المختصة في األنشطة
 143عيات من الجم هذه ساهم في الترفيع في عدد كوين والرسكلة مماالرياضية المالئمة وتكثيف برامج الت

مجازا خالل  2601ا مقابل مجاز  2800 ليبلغ وتطور عدد المجازين 2018سنة  150إلى  2017جمعية سنة 
 .نفس الفترة

  تحسين المستوى الفني للمدربين في منظومة التكوين األساسي دعم الرياضات الفردية من خالل مواصلة
األولوية للفضاءات الرياضية لأللعاب الفردية وخاصة  بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية وا عطاء

ليا عدد تربصات التكوين والرسكلة للمدربين المتحصلين على الدرجات الع والترفيع في لرياضات المستهدفةا
 . 2018سنة  اتربص 100إلى  2017سنة  تربصا 90ومدربي النخبة من 

 النشاط الرياضي والبدني نشر ثقافة ممارسةلرياضة المواطنة من خالل مندمجة الوطنية الخطة ال فيذتن 
 2017سنة  150ن معدد الفرق الرياضية للجميع واالجتماعية. كما ارتفع الصحية والنفسية  بفوائدهاوالتعريف 

م البنية دعو للجميع  فتوحةتنظيم تظاهرات ومسابقات رياضية ترفيهية مإضافة إلى  2018سنة  155إلى 
وحفز القطاع الخاص على إحداث القاعات والمالعب  تأطير الممارسة الرياضية الحرةو  المالئمة األساسية
 الرياضية.
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  ني لكرة المنتخب الوطومشاركة ترشح تألق النخبة الوطنية في مختلف االختصاصات الرياضية من خالل و
حراز  2018نهائيات كاس العالم روسيا في القدم  ألمم لالمنتخب الوطني لكرة اليد على لقب بطولة افريقيا وا 
يث تم ح مبدأ التعامل بنظام عقود البرامج عالميا وتعزيزالرياضيين المتألقين  . كما تواصل استهداف2018

 2017رياضي سنة  30مقابل  2018سنة  اختصاص رياضي 15رياضي بعقود أهداف في  40استهداف 

  في ائية خاصة بالمرحلة االبتد في هذه المادة نسبة التغطية استقراررغم ة التربية البدنية تدريس ماددعم
 ومواصلة تهيئة الفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية.  2018و 2017 تيسن %64.2 حدود

  مينعدد التالميذ المنتاستقر مواصلة استكشاف المواهب الرياضية واإلحاطة بها بالوسط المدرسي حيث 
من اإلناث ألف  24منهم  2018و 2017 تيألف سن 73في حدود  بالرياضة باالبتدائي لمراكز النهوض

عدد خاليا تطوير الرياضة وتراجع  2018سنة  753إلى  2017سنة  717وتطور عدد هذه المراكز من 
  .2018سنة  176إلى  2017خلية سنة  179من  يباإلعداد

  تواصل العمل على تركيز الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية بمجمل المؤسسات التربوية والجامعية
 مع احكام التنسيق بخصوص تنظيم المسابقات واستغالل الفضاءات الرياضية. 

  االرتقاء بمنظومة التكوين الجامعي والبحث العلمي بإعادة صياغة منظومة التكوين على المستوى الهيكلي
 2017-2016خالل  3672عدد الطلبة من  تراجعوضبط وتوحيد نظام التدريس والتقييم بالمعاهد العليا، حيث 

مضمار  . باإلضافة إلى تطوير البنية االساسية من خالل مواصلة إنجاز2017-2018 خالل 3469إلى 
المعهد العالي يئة وتهبصفاقس للرياضة والتربية البدنية المعهد العالي بألعاب القوى وتهيئة مركز النخبة 

 .قصر السعيدللرياضة والتربية البدنية ب

  وعدد القاعات الرياضية  2018سنة  296الى  2017ملعب سنة  277الرفع من عدد المالعب المعشبة من
إضافة إلى مواصلة برامج التهيئة والصيانة لمختلف المنشئات  قاعة خالل نفس الفترة 231الى  224من 

 بعث الفضاءات الرياضية. في القطاع الخاص  روتدعيم دو 

 في مجال الرياضة والتربية البدنية باألساس نحو: 2019وستتجه الجهود خالل سنة 

  مواصلة الدعم المالي والمادي للجامعات والجمعيات الرياضية من خالل مزيد العناية بالرياضة المدنية
لغ عدد ومن المتوقع أن يببعث فروع جديدة الشبان و  مزيد العناية بالتكوين القاعدي وبفروعوحثها على 

  .ألف مجاز155  عدد المجازينو  2019جمعية سنة  1350الجمعيات الرياضية 
  تحسين أساليب إدارة الهياكل والجمعيات الرياضية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل على مراجعة

معايير إسناد الدعم العمومي لفائدة الجمعيات الرياضية مراعاة لحجم النشاط الفعلي للجمعيات الرياضية من 
النسبة في تحديد مبالغ المنح ب منظومة إعالمية في الغرض بما يمكن من تطبيق هذه المعايير خالل تركيز

يجاد مصادر أخرى للتمويل الرياضي. 2019-2018لكل جمعية انطالقا من الموسم الرياضي   وا 

  مواصلة تشجيع المرأة على الممارسة الرياضية بالعمل على الترفيع في عدد الفروع والجمعيات النسائية لتبلغ
 2019ألف مجازة سنة  40ات والتي من المتوقع ان تبلغ وتوسيع قاعدة المجاز  2019جمعية نسائية سنة  105

 إضافة إلى تعزيز تواجد العنصر النسائي صلب الهياكل الرياضية من جامعات ورابطات وجمعيات رياضية.
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  مواصلة النهوض برياضة المعوقين من خالل العمل على الترفيع من الجمعيات الرياضية ودعمها بالتجهيزات
تحسين نسبة التأطير بالمراكز  ومواصلة 2019سنة  مجازا 3000 المجازينع ان يبلغ عدد المالئمة ومن المتوق

 جديدة بالتعاون مع جامعات أخرى. وبعث اختصاصات التربية المختصة

  اإلحاطة بالنخبة الرياضية الوطنية بتوفير الظروف المالئمة إلعدادها لالستحقاقات  تنفيذ برامجمواصلة
 الرياضية القادمة والعمل على اعادة تصنيف النخبة الرياضية 

  لمدربين في تحسين المستوى الفني ل اإلرتقاء بمستوى التأطير الفني وخاصة في الرياضات الفرديةمواصلة
ي بالمعاهد العليا لرياضة والتربية البدنية الترفيع في عدد تربصات التكوين إطار منظومة التكوين األساس

 .2019تربص ورسكلة سنة  120لتبلغ والرسكلة للمدربين المتحصلين على الدرجات العليا ومدربي النخبة 

  ة يمواصلة النهوض برياضة المواطنة من خالل تنفيذ برنامج الرياضة للجميع ليشمل مختلف الشرائح العمر
رات وطنيا وتنظيم التظاه ثقافة الرياضة للجميع بإرساءواالجتماعية واألوساط المدرسية والجامعية والمهنية 

دعم البنية االساسية من مالعب احياء ومسالك صحية وفضاءات ترفيهية بالشراكة مع الهياكل و  وجهويا
 والجمعيات المختصة وتطوير مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.

 عبر احداث مالعب وقاعات رياضية جديدة وفق مقاييس  الجهاتزيز البنية األساسية الرياضية بمختلف تع
تراعي التوازنات الجهوية والرياضية ومواصلة انجاز المشاريع المتواصلة وبرامج التهيئة والصيانة لمختلف 

 .2019قاعة خالل سنة  246 وعدد القاعات الرياضية 326المنشآت وينتظر أن يبلغ عدد المالعب المعشبة 

 ودعمهاواألسرة  حماية الحقوق المكتسبة للمرأة

 المرأة

 جديدة لحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها من خالل: محطة 2018 سنةمثلت 

  تدعيم قدرات الوزارة والهياكل ( و 2020-2016النوع االجتماعي )الخطة الوطنية لمأسسة المصادقة على
الحكومية وتنمية قدرات أعضاء مجلس النظراء الراجعة لها بالنظر وشركائها من الهياكل الحكومية وغير 

 خاصة عند إعداد الميزانيات العمومية. ي في مجال إدماج مقاربة النوع االجتماع

 نجاز خارطة الخدمات المسداة المصادقة على القانون األساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد ا لمرأة وا 
يات مواصلة تنفيذ المشروع النموذجي حول "اآللو للنساء ضحايا العنف والنساء في وضعيات هشاشة ونشرها 

( من خالل إمضاء 2017-2014متعددة القطاعات للتعهد بالنساء ضحايا العنف بتونس الكبرى" )
 المصغر للتعهد بالنساء ضحايا العنف.  البروتوكوالت القطاعية وا عداد الدليل اإلجرائي

  2020-2017وضع استراتيجية وطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 
 محاور رئيسية وهي:ى خمس وا عداد خطة تنفيذية للغرض تحتوي عل

  الرفع من تشــــغيلية المرأة الريفية وتيســــير حصــــولها على وســــائل اإلنتاج والنفاذ إلى األســــواق
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 ،وتنظيمها في هياكل االقتصاد االجتماعي والتضامني
  ضـــــــــمان ظروف العمل الالئق والنقل المحمي واآلمن للنســـــــــاء العامالت في القطاع الفالحي

االنقطاع المبكر عن الدراســـــــة واالرتداد إلى انتفاعهن بالتغطية االجتماعية ومقاومة  وتيســـــــير
 األمية وحماية حق الفتيات في مواصلة التعليم،

 تأهيل المرأة الريفية للمشاركة في الحياة العامة، 

  ،تحسين جودة الحياة عبر تقريب الخدمات بأنواعها وتحسين جودتها 

 االجتماعي. توفير المعطيات الدقيقة والمحّينة وتحليلها حسب النوع 

  الشروع في إعداد خطة اتصالية للتوعية والتحسيس حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية للعامالت في
الوسط الريفي وخاصة في القطاع الفالحي من أجل اتخاذ االجراءات الكفيلة بتيسير انخراطهن في منظومة 

  .الضمان االجتماعي والتمتع بظروف العمل الالئق والنقل
  بكل من دجبة من والية باجة  للفتاة الريفيةفضاءات  4تهيئة بالريفي رأة بالوسط بأوضاع المالنهوض

والناظور من والية زغوان وبوعمران من والية قفصة وقطب اإلشعاع بعين البية من معتمدية فرنانة بوالية 
 دماتختيسير التمكين االقتصادي واالنتفاع باإلحاطة والمرافقة وغيرها من الل وذلك جندوبة المحمي

 ة المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفي مواصلة تنفيذ المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع
حداث مطاعم مدرسية باإلض في إطار االتفاقية اإلطارية متعددة األطراف لتوفير النقل الريفي افة المدرسي وا 
ي ألمهات ين الدراسة وتوفير التمكين االقتصادالى تهيئة وتجهيز فضاءات الحتضان التالميذ في أوقات ما ب

التالميذ المهددين باالنقطاع المدرسي ألسباب اقتصادية باإلضافة الى وضع خطة اتصالية وتنظيم ورشات 
تربية والدية وأنشطة تحسيسية وتوعوية موجهة لألسر حول حق الفتيات في التعليم وتوفير أنشطة تثقيفية 

 وأسرهم في مناطق التدخل.وترفيهية موجهة للتالميذ 
  دعم خاصة  حول المرأة والسلم واألمن من خالل 1325وضع خطة وطنية تشاركية لتنفيذ قرار مجلس االمن

ء التدقيق اجراو  في مجال الحماية واإلحاطة األطفال وبالنساء وكبار السن في فترات السلم والحرب القدرات
االطالع على التجارب المقارنة و  1325المؤسساتي لآلليات القانونية والمؤسساتية لتنفيذ قرار مجلس األمن 

انجاز دراسة تحدد تكلفة العنف الموجه ضد المرأة وتوخي االستراتيجيات إلى جانب  وتنظيم زيارات للخارج
نفيذ قرار تدقيق المؤسساتي لآلليات القانونّية والمؤسّساتّية لتدراسة نوعّية حول "الو والبرامج الكفيلة بالحد منه 

  .الخاّص بالمشاركة المتساوية للّنساء في الحفاظ على الّسالم واألمن" 1325مجلس األمن عدد 

 :تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع تتمثل باألساس في 2019وستشهد سنة 

 مجال  قدرات فيالتدعيم  استكمال من خالللنوع االجتماعي مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية إلدماج ومأسسة ا
إدماج مقاربة النوع االجتماعي في السياسات العامة وفي الخطط والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا ومحليا 

تطوير منظومة جمع وتحليل المؤشرات اإلحصائية المصنفة حسب الجنس والمحللة وفق مقاربة النوع و 
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رسيخ بدعم من برنامج تإعداد الميزانيات المراعية للنوع االجتماعي والشروع في  جهوياو االجتماعي مركزيا 
 .المساواة بين النساء والرجال "مساواة" الممول من قبل اإلتحاد األوروبي

 من خالل: النهوض بأوضاع النساء والفتيات في الريف 

  الســــــتراتيجية الوطنية للتمكين االقتصــــــادي واالجتماعي للنســــــاء والفتيات في اتنفيذ مواصــــــلة
 .2020-2017المناطق الريفية 

  االجتماعية وضـــــمانتيســـــير انخراط النســـــاء العامالت في القطاع الفالحي في نظام التغطية 
  .تمتعهن بظروف العمل الالئق

 الكــاف ومنزل الحبيــب من واليــة تهيئــة وتجهيز مراكز الفتــاة الريفيــة بكــل من جزة من واليــة 
قابس وتهيئة وتجهيز قطب اإلشــعاع بالغديفات من والية القيروان وقطب اإلشــعاع ببوصــليعة 

 من والية الكاف.
  لعامالتل واالجتماعية االقتصـــــادية الحقوق  حول والتحســـــيس للتوعيةتنفيذ الخطة االتصـــــالية 

 يربتيســــــــ الكفيلة االجراءات تخاذا أجل من الفالحي القطاع في وخاصــــــــة الريفي الوســــــــط في
 .والنقل المحمي الالئق العمل والتمتع بظروف االجتماعي الضمان منظومة في انخراطهن

  األسرة

 على تعزيز قدرات األسرة وتمكينها من االضطالع بوظائفها من خالل: 2018تواصل العمل خالل سنة 

  مشروع قانون حماية األمومة واألبوة الذي يخول لالم واألب عطلة أمومة وأبوة  بإعدادمراجعة التشريعات
والخاص والنصوص القانونية المنظمة لمراكز التوجيه واإلرشاد األسري  موميخالصة األجر في القطاع الع

مهات ألولجائزة رئيس الجمهورية للنهوض باألسرة إلى جانب تقنين حضانة األطفال بالمنازل وذلك بتمكين ا
سنوات وضبط  3ن ويالعاطالت عن العمل من حضانة عدد محدد من األطفال تتراوح أعمارهم بين شهر 

 اإلطار القانوني لخدمات رعاية الطفولة بالبيت. 
 :الدعم االقتصادي واالجتماعي لألسرة حيث تم 

  أســــــرة من مشــــــاريع اقتصــــــادية صــــــغرى بواليات جندوبة والكاف وســــــليانة وقابس  150تمكين
وســـــــيدي بوزيد وتوزر وتامين خدمات اإلرشـــــــاد والتوجيه األســـــــري بمركزي اإلرشـــــــاد والتوجيه 
األسري بباجة وحي التضامن إلى جانب تنفيذ برنامج دعم قدرات األسر للمشاركة في الحياة 

دارة الشــــأن المحلي تح أســــرة  7000ت شــــعار "بأســــرتنا نطور جهتنا" الذي يســــتهدف العامة وا 
 بلدية. 350 بـ

  تنفيذ برنامج بعث مشـــاريع صـــغرى لفائدة األســـر الفقيرة في اختصـــاصـــات ذات طابع تقليدي
أسرة  15وفالحي وتجاري بواليات ذات أولوية التدخل كجندوبة وسليانة والكاف وقابس بمعدل 
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ة سكلة في اختصاصات الفالحة والتجارة والصناعات التقليديلكل والية وتنفيذ دورات تكوين ور 
 لفائدة النساء المعيالت ألسرهن الباعثات لمشاريع.

  تنفيذ برنامج دعم الحرفيات للتعريف بمنتوجهن ومســـــــــــــاعدتهن على ترويجه من خالل تنظيم
وفير تمعرض وطني بمناســـــــــــــبة اليوم العالمي للمرأة بهدف التعريف بثراء المخزون التقليدي و 

 أكثر فرص للحرفيات لترويج منتوجاتهّن. 

 هاب مقاومة اإلر  جالنســــــائية وبرناممكونات الخطة الوطنية لدعم المبادرات االقتصــــــادية  ذتنفي
 بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن.  ةعبر إحداث خط لتمويل المشاريع النسائي

 العمل على: 2019وعلى هذا األساس سيتم خالل سنة 

 مراجعة القانون المتعلق بالمصالحة العائلية خاصة من خالل  لتشريعات الوطنية الخاصة باألسرةتطوير ا
 القانون المتعلق بالمنح العائلية.و 

  وجيات والمعلومات للتكنول هاوتيسير نفاذ لألسرة االجتماعية واالقتصادية والصحية والبيئية عوضااألتحسين
واالهتمام برصد أوضاع األسرة عبر توفير معطيات إحصائية حسب النوع االجتماعي تمّكن من إبراز 

 التغيرات التي تعيشها األسرة التونسية في العديد من المجاالت.
 والية: جندوبة  11ـ ة بتركيز خدمات اجتماعية )مرافقة عالية، إعداد للحياة الزوجية، تربية والدية...( واقتصادي

والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد والكاف وباجة وقفصة ومدنين والمهدية وقبلي وتطاوين في إطار النهوض 
 يباألسر باإلضافة الى إحداث فضاءات مندمجة لألسرة بالقيروان والكاف وباجة والمنستير والمهدية وقبل

 ار غديد بي بعث فضاء جفالشروع و  باجةحي التضامن و تسيير مركزي اإلرشاد والتوجيه األسري ب مواصلة
  .الدماء من والية جندوبة

 فضال  بلدهمب صلتهم مواصلة العناية باألسرة المهاجرة بهدف التدخل لمرافقتها ومساعدة أفرادها على تمتين
باإلضافة وطنية وال واإلقليميةالمحلية  األصعدةالتنمية االجتماعية واالقتصادية على  تهم فيعن تعزيز مساهم

وتنمية قدراتهم لوقاية أبنائهم سواء المقيمين بأرض  إلى العناية بأسر المهاجرين المقيمين بأرض الوطن
 الوطن أو المهاجرين من مختلف المخاطر. 

 كبار السن

ع من الرف من خاللكبار السن لوقاية وحماية السياسة االجتماعية الموجهة بمواصلة تجسيم  2018تميزت ستة 
لى دعم مكان لهمجودة الخدمات االجتماعية والتثقيفية والترفيهية المسداة  في  همتبالبيت أو بمؤسسات الرعاية وا 

 .إعداد مجلة حماية كبار السنفي  الشروعوخاصة  الحياة العامة وتثمين خبراتهم وكفاءاتهم

بهم في وسطهم  كبار السن واإلحاطةرعاية منظومة على مواصلة تعزيز  2019سترتكز الجهود خالل سنة و 
 الطبيعي من خالل:
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  د للفرق المتنقلة بتحقيق زيارتين للمسن الواح ال سيما الرفع من جودة الخدمات االجتماعية والصحيةمزيد
سناد منح للجمعيات المشرفة على تسيير الفرق والترفيع في عدد األعوان العاملين بها وذلك  في الشهر وا 

رق المتنقلة الجهوية والمحلية بأطباء وأعوان إحاطة حياتية وتصويب تدخالت الفرق المتنقلة بتغطية كافة الف
فرق محلية متنقلة بواليات الكاف والقيروان وقبلي والمهدية ومدنين وباجة وسليانة  8فضال عن إحداث 

 والقصرين. 

  بديلة ليبلغ عددهم العائلي من قبل أسرتدعيم برنامج اإليداع العائلي بتشجيع التكفل بالمسنين الفاقدين للسند 
 .2018سنة  116مقابل  2019مسنا سنة  120

  تثمين مكانة المسن داخل األسرة والمجتمع ومساعدة األسر على التكفـل بمسّنيـها ودعم أنشطة العمل على
عزيزها بإحداث تالنوادي النهارية التي تقدم أنشطة تثقيفية وترفيهية وخدمات اجتماعه وصحية لفائدة المسن و 

نوادي نهارية نموذجية  6نوادي نهارية ذات خصوصية اجتماعية ومهنية )تابعة لجمعيات المتقاعدين( و 6
 نوادي وتعزيز المرافقة الفنية للجمعيات المشرفة على تسييرها. 4ودعم قدرات 

   يم اإلطارات وتدع تحسين ظروف اإلقامة بمؤسسات رعاية المسنين بتكثيف عمليات التعهد والصيانةمزيد
الطبية واالجتماعية وتحسين البنية األساسية لتستجيب لخصوصيات المقيمين حيث سيتم الشروع في تهيئة 

ي طاقة ف منزل بورقيبة ومنوبة وجندوبة وقمرت وقفصة والترفيعمراكز رعاية المسنين بكل من الكاف و 
 استيعاب بعض المؤسسات.

 ء الصناعات اإلبداعيةمن تكريس مبدأ في الثقافة إلى إرسا

دعم القطاع الثقافي ودفعه نحو المساهمة الفاعلة في تحقيق األهداف قصد  2018تواصلت الجهود خالل سنة 
 الثقافية يةدعم البنية التحتو مزيد االرتقاء بأداء المرافق العمومية الثقافية في كل الجهات وذلك عبر  التنموية،

لنقلة النوعية وتحقيق اوالعناية بالتراث اصلة اإلحاطة بالمبدعين والمثقفين ودفع اإلبداع واإلنتاج الثقافي ومو 
  .المنشودة للسياحة الثقافية

الثقافية لمؤسسات ا العمومية الجهوية وتأهيلوتطوير شبكة المرافق ففي إطار مواصلة دعم البنية التحتية الثقافية 
ارات إحداث المركز الدولي للحضالى جانب قافي بتونس أكبر مركز ثكافتتاح مدينة الثقافة  2018تم خالل سنة 

مركز تونس الفنون و و تهيئة القصر السعيد ليحتضن قصر الثقافة و  بالمرسى بمركز الفاضل بن عاشور بالمرسى
 .الدولي للتكنولوجيات الثقافية واالقتصاد الثقافي الرقمي بمدينة الثقافة

رساء ثقافة مواطنية تق وفي إطار تعزيز الالمركزية الثقافية وتكريس وم على الحق في الثقافة وبناء ثقافة القرب وا 
ضع برنامج و  بناء ديمقراطية تشاركية باالنفتاح على المجتمع المدني والمبادرة الخاصة في المجال الثقافي تمّ 

جزرية لوطني للثقافة )مدن الفنون، مدن الحضارات، مدن اآلداب والكتاب( وبرامج خصوصية )موسم الثقافة ا
وموسم الثقافة العمالية وموسم الثقافة بين الحدود وموسم ثقافة الجنوب والصحراء وبرنامج الثقافة المندمجة 

 والتضامنية(. 
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: البرنامج الوطني للمبادرة الثقافية والصناعات 2019–2018 جين جديدين خالل الموسم الثقافيإحداث برنام كما تمّ 
والبرنامج الوطني لجيل جديد من المستثمرين والمبدعين الشبان بهدف دعم إسهام  اإلبداعية والتجديد التكنولوجي
 الثقافة في التنمية والتشغيل. 

ق إطال 2018ة تم خالل سنة وسعيا إلى تعزيز اإلشعاع الثقافي ودعم القطاعات اإلبداعية بتظاهرات مرجعيّ 
 :تظاهرات ثقافية كبرى تتمثل في

 أيام قرطاج الشعرية 
  طاج الكوريغرافيةأيام قر 
 أيام قرطاج للفن المعاصر 
 أيام قرطاج لفنون العرائس 

نشاطا مميزا في مجال الديبلوماسية الثقافية، وذلك من خالل تنظيم عدد من  2018ومن ناحية أخرى عرفت سنة 
لرابعة ا تنظيم الدورةالمؤتمرات والملتقيات الثقافية والمشاركة في عدد من الندوات واالجتماعات، على غرار 

ثالث لوزراء الثقافة العرب حول "دور المؤتمر ال( وتنظيم 2018جانفي  10-9لمؤتمر الناشرين العرب بتونس )
تنظيم مراسم اإلعالن عن إطالق و  2018جانفي  11الكتاب والنشر في تنمية واقع الثقافة العربية" بتونس يوم 

اجتماع اضافة الى المشاركة في  .2018جوان  22بمدينة الثقافة يوم  2028-2018العقد العربي للحق الثقافي 
 (2018المشاركة في اجتماع لجنة التراث العالمي بالمنامة )جوان و ( 2018اللجنة الدولية للتراث باليونسكو )جوان 

 .2018 أفريل 24 إلى 23 من الكورية التونسية المشتركة اللجنة أشغال في والمشاركة

 إمضاء عدد من االتفاقيات والبرامج على غرار توقيع 2018م التعان الدولي الثقافي تم خالل سنة وفي إطار دع
 الغينية التونسية اللجنة خالل 2020-2019-2018 للسنوات غينيا جمهورية مع الثقافي للتعاون  تنفيذي برنامج
 اللجنة أشغال خالل ياونيجير  تونس بين الثقافيين والتبادل التعاون  مجال في تفاهم مذكرة بتونس وتوقيع المنعقدة
-2018 األرجنتيني تونسيال الثقافي للتعاون  تنفيذي برنامج إضافة الى توقيع بأبوجا النيجيرية التونسية المشتركة

2019-2020 . 

تطورا ملموسا في مجال التعريف بالمخزون  2018وفي مجال العناية بالتراث ودعم السياحة الثقافية، شهدت سنة 
مائدة  )إيداع ملفات أهم المواقع للتسجيل في القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكوتراثي الوطني، حيث تم ال

، كما تم (طريق القصور بواليتي مدنين وتطاوين وجزيرة جربة -شط الجريد بوالية توزر -يوغرطة بوالية الكاف
نساء  مهارات)ئحة التراث غير المادي لليونسكو إيداع ملف تسجيل مكونات التراث غير المادي على ال ايضا

قليدية المهارات والممارسات والمعارف الت -الممارسات والمعارف التقليدية المرتبطة بالنخلة  -سجنان في الفخار
 .المغاربية(ملف بصدد االعداد المشترك مع البلدان وهو المرتبطة بأكلة الكسكسي 
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إعداد اللوحات الّتوجيهية  2018تم خالل سنة  تأهيل المعالم والمواقع األثريةضمن الجهود الرامية الى مزيد و 
تكييف بهو و  والّتفسيرية والتقديمية بكل من المتحف الوطني بباردو وبرج قليبية وموقع كركوان وموقع قرطاج

لعدد من  لفنيةا اساتالدر  كما تم الشروع في إعداد أوذنة بالشبكة الكهربائية. وربط موقع المتحف الوطني بباردو
 بموقع حيةالص بالقصرين والوحدات السليوم المنجزة في إطار المحافظة على التراث على غرار مسرح المشاريع

تونس  دينةبم الثقافي السياحي بالمسلك إدراجه إلعادة استعدادا الزيتونة بجامع التذاكر األثري وشباك أوذنة
 األثري. دقة بموقع بالاالستق نابل وهيكل بمتحف التذاكر وشباك

وذلك من خالل الشروع في تطوير عدد من  2018تطورا ملموسا خالل سنة السياحة الثقافية  عرف قطاعكما  
 المسالك السياحية ونشر عدد من اإلصدارات للتعريف ببعضها، حيث تم:

  إنجاز العالمات التوجيهية والتقديمية بالمسلك السياحي الثقافي بسليانة 

  إدراج جامع فضلون ضمن المسلك السياحي الثقافي بجزيرة جربة.إعادة 

  إعداد أدّلة للمسرح األثري بالجم والموقع األثري تبوربوماجوس والموقع االثري ببالريجيا ومدينة تالة والمتحف
  الوطني بباردو.

 .إصدار كتيب لموقع "حيدرة األثري" بثالث لغات 

 نة زغوان.إعادة تحيين وطبع كتيب حول معالم مدي 
  المتوسط  وسيدة إفريقيا عاصمة قرطاج كتابإصدار 
  بقرطاج المنتزه األثري  دليلإصدار.  
  سوسة متحف دليلإصدار 

المجال  في هذااصدار بعض العناوين  2018واآلثار تم خالل سنة حفظ الذاكرة الوطنية وتنمية التراث وبهدف  
 والاّلمادي المادي بالتراث المتعلقين لجزأينوا“Patrimoines de Tunisie" الّتونسي الّتراث موسوعة على غرار

 ."Histoire et Monuments " ومعالم تاريخ موسوعة وقفصة القصرين لمدينتي

مراجعة وتحيين عدد من كراسات الشروط الشروع في  2018تشهد سنة سوبغاية مزيد دفع االستثمار الثقافي، 
نجاز دليل المستثمر الثقافي ومزيد التعريف بآليات تمويل االستثمار  المنظمة لألنشطة في المجال الثقافي وا 

تمويل لالخاص في المجال الثقافي مع إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل لتنفيذ برنامج خاص 
 .ومخططات األعمال المشاريعإعداد دراسات على  تهممساعدلصغرى ومرافقة الباعثين و إحداث المشاريع ا

 في: باألساستمثلت  تشريعية في المجال الثقافيالصالحات العديد من اإل 2018سنة  كما شهدت

 6المؤرخ في  2018لسنة  341)األمر الحكومي عدد ” إحداث المركز الدولي للثقافة والفنون "قصر العبدلية 
 ( 2018أفريل 
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  تنقيح واتمام األمر الحكومي المتعلق بإحداث "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة
  (2018أفريل  6المؤرخ في  2018لسنة  340الحكومي عدد  ")األمروالفنون 

 380د ومي عدإحداث مسرح األوبرا وضبط مشموالته وتنظيمه اإلداري والمالي وطرق تسييره )األمر الحك 
 ( 2018أفريل  23المؤرخ في  2018لسنة 

  سييرهتإحداث المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر وضبط مشموالته وتنظيمه اإلداري والمالي وطرق 
 (2018أفريل  23المؤرخ في  2018لسنة  381الحكومي عدد  )األمر

 كومي ري والمالي وطرق تسييره )األمر الحإحداث المركز الوطني لفن العرائس وضبط مشموالته وتنظيمه اإلدا
 .(2018أفريل  23المؤرخ في  2018لسنة  382عدد 

  ضبط مقدار منحة الساعات اإلضافية المخصصة لمدرسي الموسيقى بوزارة الشؤون الثقافية )األمر الحكومي
 ( 2018أفريل  30المؤرخ في  2018لسنة  406عدد 

 حول: 2019محاور العمل خالل  ولمزيد إثراء المكاسب المسجلة، ستتركز

 من خالل: المنظومة التشريعية الثقافيةتطوير  مزيد

 نظم المهن الفنيةيالمهنية واإلجتماعية و  الفنان إطار قانوني يضمن العناية بأوضاع إعداد، 
 اضطالعهاو  ابأدائه االرتقاء في ويسهم ومشموالتها وتصنيفها إحداثها يضبط للمتاحف قانوني إطار وضع 

 فية،الثقا السياحة وتطوير المتحفية الثقافة ونشر الوطني التراث حفظ في لها الموكولة باألدوار
  مراجعة المنظومة القانونية لبعض المؤسسات الثقافية في اتجاه االرتقاء بقدراتها التنظيمية والمالية وببرامج

 التظاهراتو  المهرجانات لتنمية الوطنية المؤسسةو  وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافيةعملها على غرار 
 والفنية، الثقافية

 التراث وأعوان مراجعة األنظمة الخاصة ببعض االسالك العاملة في المجال الثقافي على غرار محافظي 
 .الثقافية الشؤون  لوزارة التابعين الثقافيين المنشطين المكتبات وسلك

 وطنيال جديدة )المركز ثقافية المتعلقة بأحداث مراكز القانونية االنتهاء من اعداد مجموعة من النصوص 
 القصر” الفنون و  واآلداب الثقافة للكتاب وقصر الوطني للمسرح والمركز الوطني التشكيلية والمركز للفنون 
 نولوجياتللتك الدولي تونس بالمرسى ومركز ”عاشور بن الفاضل" للحضارات الدولي تونس ومركز "السعيد
 الثقافة(، بمدينة الرقمي الثقافي واالقتصاد الثقافية

 للخارج وبيعها اتصديره يمكن التي الفنية باللوحات تتعلق وشروط معايير اعداد مشاريع أوامر تتعلق بوضع 
جراءات وشروط معايير بضبطو   للقطاع وميالعم التمويل بعنوان والصورة للسينما الوطني المركز مساهمة وا 

 السينمائي، 
  النصوص القانونية المنظمة لقطاع الدعم المسند في القطاعات الثقافية والفنيةتحيين 
 يجاد األجانب ينشطها التي الفنية بالعروض المتعلق األمر مراجعة  تخالصاس لضمان المالئمة الصيغ وا 

 المستوجبة. والمعاليم األدءات
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 :عبر بالقطاعات اإلبداعية تعزيز العناية

  اإلبداعية في الجوانب المتصلة بحوكمة التدخل في اليات الدعم من خالل منظومة مزيد تنظيم األنشطة
 ،تضمن مراقبة حسن استغالل الدعم المسند

  إحداث منظومة خاصة بالتصرف في مختلف أوجه الدعم الذي تقدمه الوزارةe-subventions  
 عمل فني الى دار  5000حوالي  من خالل نقلةاألعمال الفنية التشكيلية الدولة من إنقاذ رصيد  مواصلة

 من الرصيد، %25الكتب الوطنية بعد تعقيمها والشروع في رقمنة 
  الشراءات، للجنة احداث فروع جهويةفي اتجاه األعمال الفنية التشكيلية الخاص باقتناء قانون التنقيح 
 معايير وشروط تتعلق باللوحات الفنية التي يمكن تصديرها وبيعها للخارج. وضع 

  المتعلق باقتناء األعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة. التشريعمراجعة 
 صياغة برامج التكوين إلسناد الديبلوم الوطني للرقصو  اعادة صياغة برامج التكوين بالمعاهد الموسيقية. 
 ائية العريقة ممواصلة تشجيع إنتاج األفالم السينمائية الطويلة والقصيرة والوثائقية ومساندة التظاهرات السين

والعناية بقطاع اإلستغالل السينمائي من خالل تنفيذ قسط جديد من برنامج تأهيل قاعات العرض بآليات 
 العرض الرقمي،

  دراسة وضعية المسرح التونسي لتحديد ما تتطلبه التطورات الحاصلة في المجال من تعديالت على مستوى
 المنظومة القائمة،

 اعية الخاص بالفنانين ومراجعة القانون بما يسمح بالتقليص من العجز المالي إصالح نظام التغطية اإلجتم
 لهذا القطاع، 

  الرفع من مستوى تطبيق القانون المتعلق بالملكية األدبية والفنية وتعزيز اإلجراءات المتعلقة بالتصّدي
 للخروقات في هذا المجال. 

 من خالل: مزيد النهوض بالعمل الثقافي

  العمل الثقافي وتطوير صيغه بما يتماشى والبرنامج الوطني للثقافة والبرامج الخصوصية.إثراء مضامين 
  دراسة ورصد الحاجيات في العمل الثقافي وطنيا وجهويا ومحليا والعمل على وضع البرامج والمشاريع الكفيلة

حداث تنسيقيات إقليمية.  باالستجابة لمتطلبات العمل الثقافي كميا ونوعيا وا 
  التوزيع والتصرف في التجهيزات التقنية وتطوير وسائل عمل المؤسسات الثقافية )ورشات تكوينية إحكام

 تقنية تتعلق بالوحدات الصوتية والوحدات الضوئية وآالت البث السينمائي...(

  تعزيز العمل التشاركي من خالل التعاون بين مؤسسات العمل الثقافي ومؤسسات الوزارات التي أبرمت
 إطارية أو اتفاقيات شراكة مع وزارة الشؤون الثقافية. اتفاقيات
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 وذلك بـ: حقوق الملكية األدبية والفنيةتكريس 

  ّدي للخروقات وتعزيز اإلجراءات المتعلقة بالتصتطوير مستوى تطبيق القانون المتعلق بالملكية األدبية والفنية
األعوان المحلفين والمؤهلين لمعاينة المخالفات توسيع فريق من خالل  ردع المخالفين لهفي هذا المجال و 

لميدانية ا تكثيف التدخالتو القانونية الردع اجراءات  تطبيقالمرتكبة في مجال الملكية األدبية والفنية و 
 السياحية،لتشمل كافة الواليات والمناطق  سيعهاوتو 

 لمجاورة قصد قوق المؤلف والحقوق امراجعة النصوص القانونية والترتيبية والتطبيقية للمؤسسة التونسية لح
في هذا  بالدنا والتزاماتمواكبة التشريعات الوطنية للتطورات في مجال الملكية األدبية والفنية  ضمان
 ،الميدان

 ركيز منظومة تمن خالل ابرام اتفاقيات مع الجهات المستغلة للمصنفات و  الترفيع في عائدات اإلستخالصات
 .ث اإلذاعي والتلفزي إعالمية لمتابعة برامج الب

-2018ترة من خالل تنفيذ برامج التعاون للف مزيد دفع التعاون الثقافي الدولي وتدعيم الريادة الثقافية اإلقليمية

المبرمة مع كل من غينيا ونجيريا واألرجنتين وتعزيز حضور تونس في التظاهرات الثقافية اإلقليمية والدولية  2019
اعالن تونس بر للمنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم والثقافة "اسيسكو" القاضي وتنفيذ قرار المؤتمر العاش

 2019عاصمة للثقافة اإلسالمية سنة 

دور ثقافة بكل من المحمدية  11شغال بناء أمواصلة  من خالل الثقافية وتأهيلها شبكة المرافق مواصلة توسيع
ومرناق ورواد والبطان والزريبة وغزالة والميدة وتستور ومكثر والشراردة ولسودة وتمغزة، والمركب الثقافي بباجة 

من دار الثقافة مكثر ونادي اختصاص بالجريصة  2 والقسط ونادي إختصاص بالجريصة وقاعة عروض بفرنانة
ومنزل كامل وعميرة الحجاج  ر وطبربة والبطان وغار الملح والعروسةمكتبات عمومية بكل من حي النص 05و

واألقساط الثانية للمكتبات العمومية بنبر والطويرف والمكتبة الجهوية بسليانة ومسرح للهواء الطلق بكل من طبرقة 
 وسوسة، 

 من خالل: مزيد النهوض بالعمل الثقافي

 وذلك بـ العمومية أداء قطاع المطالعة تحسين: 

 للكتب نيالوط المعدل لتحسين والرقمية الورقية الوثائقية دعم المكتبات العمومية بالمجموعات 
الســـــكان ومواصـــــلة تزويد المكتبات الجهوية بالمجموعات الوثائقية الخصـــــوصـــــية  بعدد مقارنة

الموجهة لفائدة محدودي وفاقدي البصــــــــــر وتطعيم المكتبات بمجموعات وثائقية تفاعلية لفائدة 
 األطفال في سن ما قبل الدراسة،

  تنفيذ البرنامج الســـــنوي الخاص بحوســـــبة المكتبات والعمومية الذي ســـــيمكن من إرســـــاء نظام
 معلومات واتصال خاص بالشبكة المكتبية،
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 رســــاء اســــتراتيجية وطنية شــــاملة للترغيب في المطالعة والســــهر على تنفيذها من خالل تنفيذ إ
أجل مستقبل أفضل'' في دورتها األولى كمحطة رئيسية ضمن  برنامج تظاهرة ''تونس تقرأ من

 الخطة،
 فاقديو  ضعيفي) الخصوصية االحتياجات لذوي  الوسائط متعددة باإلعالمية فضاءات تجهيز 

 عمجتم حول العالمية القمة نتائج متابعة إطار في جهوية وذلك مكتبات بأربعة( البصـــــــــــــر
 اإلعاقة وذوي  الســــــــــن لكبار الخاصــــــــــة االحتياجات معالجة أهدافها بين من والتي المعلومات
دماجهم   .المعلومات مجتمع في الكامل وا 

  تحسين مردودية مؤسسات التنشيط الثقافي بتطوير مضامين أنشطتها وتعزيز التكوين لفائدة القائمين عليها
 وتطوير مواردها وتشجيع الشراكات بينها وبين القطاع الخاص والجمعيات.

 انات الثقافية من خالل: العناية بالمهرج 

  اعداد اإلطار القانوني المالئم ووضــع معايير مضــبوطة تســمح بتصــنيف المهرجانات وتحديد
 خصوصيتها،

 تطوير طرق التصــــــــــرف في المهرجانات من حيث البرمجة وحســــــــــن التنفيذ وصــــــــــيغ التمويل 
 صة لها.لية المخصالتسويق واالتصال إضافة إلى أساليب إدارة الموارد البشرية والتقنية والماو 

  هرجان ممن خالل تنظيم الكبرى الثقافية والفنية التظاهرات مواصــلة التمشــي الرامي الى إقامة
قرطاج  ماأيو  معرض تونس الدولي للكتابو الموســـيقية و أيام قرطاج المســـرحية و قرطاج الدولي 

  ولفنون الخزف. للفن المعاصرو الكورغرافيا للشعرو 

 وذلك من خالل: مينهالمحافظة على التراث وتث 

  ،مواصلة تنفيذ مشاريع الصيانة والتهيئة واإلحياء للمواقع والمعالم التاريخية 
  مواصلة تهيئة المتاحف وتجهيزها بمستلزمات العرض المتحفي وبأنظمة الحماية الوقائية االكترونية مع تنفيذ

 وماتي لهذه المجموعات، مشروع ترميم واحصاء وفهرسة المجموعات المتحفية ومشروع الجرد المعل
 ،مواصلة دراسة وتوثيق التراث غير المادي من خالل جرد وتوثيق مجموعة جديدة من المهن التقليدية 
  ورقات طبوغرافية وطبع ونشر الورقات  03مواصلة انجاز الخارطة الوطنية للمواقع االثرية من خالل انجاز

 جبيبنة  -حلق الوادي  -بوسالم  -فرنانة -حاجب العيون  -المي -المنجزة خريطة غار الدماء

  تستور، –وطبع خرائط أمثلة عمرانية: بنزرت 
 ةمواصلة تنفيذ مشروع دراسة وتوثيق التراث غير المادي من خالل اعداد ملفات للترشح على القائمة التمثيلي 

ص بها تشمل عنصر الشرفية كطريقة صيد تقليدية تختو  للتراث الثقافي الالمادي لإلنسانية لدى اليونسكو
اإلضافة تشمل بعض القرى ب الهريسة واجراء دراسات ميدانية في إطار مونوغرافياتو  جزر قرقنة والكسكسى



 

142 

-الزردة لمهرجانات التراثية )توثيق تقاليد اداء عروض الفروسية وتوثيق العروض الفرجوية باو  الى جرد
 توثيق المهن التقليدية،و  االلعاب الشعبية( وجرد

  تعزيز منظومة التأمين الذاتي والسالمة بالمواقع والمعالم والمتاحفمواصلة، 

  من خالل:دعم المبادرة الخاصة واالستثمار في القطاع الثقافي 

  لمشاريع بعث افي مجال  معيات الثقافية التنمويةالمبادرات الخاصة بالجو  المبادرات الفردية دعممواصلة
 ،الثقافية

  االنتهاء من إعداد كراس الشروط الفنية ومشروع عقد اللزمة الذي سيتم اعتماده إلسناد اللزمات في مجال
 التراث،

  ديمعتزم تقالتي تثقافية ال اتمؤسسالو  المشاريعالصبغة الثقافية لفائدة  إلسناد 2019بعنوان سنة عقد دورات 
 ،مطالب لالنتفاع باالمتيازات الجبائية الخاصة بالرعاية الثقافية

  تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التكوين المهني والتشغيل قصد انجاز برنامج خاص بتمويل إحداث
 .ومخططات األعمال المشاريعدراسات  المشاريع الصغرى من قبل الباعثين ومرافقتهم عند

  حاضنة ك تونس الدولي للتكنولوجيات الثقافية واالقتصاد الثقافي الرقمي بمدينة الثقافة مركزانطالق نشاط
لوجيات على التجديد واعتماد التكنو  باألساسمحفزة لبعث مؤسسات ناشئة او مؤسسات حديثة التكوين تقوم 

 قيمة مضافة عالية. ساهم في تحقيقالحديثة وت

انجاز دراسة حول اآلثار االقتصادية  2019ع الثقافة، ستشهد سنة وبهدف استقراء االثار المحتملة لقطا
حول واقع الحوكمة واستراتيجيات تطويرها مع مواصلة انجاز الدراسات وأخرى واالجتماعية للقطاع الثقافي 

 .الخاصة باحداث المشاريع الجهوية
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 الثانيالبـاب 

  االجتماعي النهوض

 والهجرة والتونسيون بالخارج االجتماعيةالتنمية 

 في مجال العالقات الشغلية ومأسسة الحوار االجتماعي

نة في ترسيخ قيم العمل وارساء عالقات شغلية متواز  االجتماعياعتبارا للدور المحوري الذي يضطلع به الحوار  
 اديةاالقتصشأنها أن تحافظ على حقوق العمال من ناحية وأن تساهم في المحافظة على ديمومة المؤسسة  من

اعداد النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون  2018ناحية أخرى شهدت سنة  التشغيلية منودعم تنافسيتها وتحسين 
 2018لسنة  675األمر الحكومي عدد  (االجتماعيالمجلس الوطني للحوار  بإحداثالمتعلق  2017لسنة  54عدد 

ومي األمر الحكو  والمتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي للمجلس الوطني للحوار االجتماعي 2018أوت  7المؤرخ في 
 (والمتعلق بضبط إعداد أعضاء المجلس الوطني للحوار االجتماعي 2018أوت  7المؤرخ في  2018لسنة  676عدد 

بقية األوامر الحكومية األخرى وتركيز الهياكل اإلدارية للمجلس لتمكينه من الشروع في انتظار استكمال إصدار 
 .الفعلي في أشغاله

، تميزت سنة 2017وبهدف المحافظة على المقدرة الشرائية وعالوة عن الزيادات في األجور التي شهدتها سنة  
  األجور الدنيا وذلك بمقتضى األوامر الحكومية التالية: ترفيع فيبال 2018

 2018لسنة  672األمر الحكومي عدد  :األجر األدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية 
 2018أوت  7المؤرخ في 

  2018أوت  7المؤرخ في  2018لسنة  673الحكومي عدد  المضمون: األمراألجر األدنى الفالحي . 

 ور في القطاعات غير الفالحية والتي ال ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة: األج
 .2018أوت  7المؤرخ في  2018لسنة  674األمر الحكومي عدد 

صرف الجرايات المسندة لفائدة متقاعدي القطاع الخاص وأولي الحّق منهم بعنوان شهر هذا باإلضافة الى 
وستشمل هذه  تزامنا مع العودة المدرسية. وذلك 2018سبتمبر  17إلى  14ستثنائية من بصفة ا 2018سبتمبر 

المشار إليهما أعاله وذلك  673و 672الجراية الزيادة المقررة في األجور الدنيا طبقا لألمرين الحكوميين عدد 
تمكين متقاعدي الوظيفة العمومية المنخرطين في نفس السياق تم و  .2018رجعي ابتداء من شهر ماي  بمفعول
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بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية من تدخل استثنائي وظرفي بما يمكن من المساهمة في تحسين 
 14المؤرخ في  2018لسنة  698القدرة الشرائية لهذه الشريحة االجتماعية وذلك مقتضى األمر الحكومي عدد 

 .2018المستحقات على أربعة أقساط بداية شهر أوت  . وسيتم صرف هذه2018أوت 

بفتح جولة جديدة من المفاوضات االجتماعية لمراجعة االتفاقيات المشتركة في جانبيها  2018سنة  هذا وقد تميزت
الترتيبي والمالي وفقا لالتفاق الممضى بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة 

ناعات التقليدية الى جانب فتح جولة جديدة بين الحكومة واالتحاد العام التونسي للشغل حول مراجعة والص
وفيما يتعلق بإحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل لفائدة األجراء المسرحين  األجور في القطاع العمومي.

القيام باستشارة وطنية إلعداد تصور اولي حول احداث هذا النظام  2018ألسباب اقتصادية أو فنية شهدت سنة 
 الصحةبوفي مجال تحسين ظروف العمل والنهوض  واعداد ورشة عمل ضمت األطراف االجتماعية المعنية.

الحصول على نتائج المسح الميداني حول األخطار المهنية الذي انطلق  2018والسالمة المهنية تم خالل سنة 
وذلك في إطار رسم خارطة وطنية لألخطار المهنية حسب طبيعتها وأسبابها مما سيمكن  2016سنة  منذ أواخر

تميزت  2018من تصويب البرامج الوقائية في مجال الصحة والسالمة المهنية. هذا وتجدر اإلشارة الى أن سنة 
المهنية  نبثقة عن لجنة العالقاتالفعلي ألشغال اللجنة الفرعية الفنية للصحة والسالمة المهنية الم باالنطالق

 والعمل الالئق للعقد االجتماعي. 

 :بـفستتميز  2019أما بالنسبة لسنة 

  إعداد االستراتيجية الوطنية للوقاية من األخطار المهنية في إطار أشغال اللجنة الفرعية الفنية للصحة
ارطة ق، واستغالل نتائج المسح الوطني لخوالسالمة المهنية المنبثقة عن لجنة العالقات المهنية والعمل الالئ

 األخطار المهنية إلعداد هذه االستراتيجية. 
  مراجعة بعض أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية وبعض النصوص الترتيبية المتعلقة

بط القواعد وض بقطاع البناء واألشغال العامة وحماية العمال بالمؤسسات التي تستخدم التيارات الكهربائية
العامة لحفظ الصحة وتهيئة أماكن العمل والوقاية من التعرض للمواد الكيميائية الخطرة بالمحيط المهني 
وضبط المؤسسات المطالبة بتعيين مسؤول عن السالمة المهنية والشروط الواجب توفرها فيه، في إطار 

 ق.ثقة عن لجنة العالقات المهنية والعمل الالئأشغال اللجنة الفرعية الفنية للصحة والسالمة المهنية المنب

  بالتشاور مع األطراف  187و 161و 155دراسة إمكانية المصادقة على اتفاقيات العمل الدولية عدد
 االجتماعية.

  تعميم الوحدات الطبية المتنقلة على بقية المجامع بواليات: زغوان وسيدي بوزيد وسليانة وقفصة وتوزر
، تجسيما لقرار السيد رئيس الحكومة بمناسبة 2020و 2019الكاف وتطاوين خالل سنوات والقصرين وجندوبة و 

 .2015عيد الشغل في غرة ماي 

 .إصدار نّص قانوني ينظم التمثيلية النقابية 
 تعميم البرامج الوقائية في مجال الصحة والسالمة المهنية حسب القطاعات على بقية واليات الجمهورية 
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  نشر النتائج األولية للخارطة الوطنية لألخطار المهنية 

  واليات. 5اقتناء وحدات طبية متنقلة لفائدة مجامع طب الشغل ب 

 في مجال الضمان االجتماعي

قتضي مراجعة ت والتي أصبحتبمختلف فروعها  االجتماعيالضمان  تعيشها أنظمة المالية التياعتبارا للوضعية 
ة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص بهدف تحسين التوازنات المالية ال سيما من شاملة بما في ذلك أنظم

 .االجتماعيخالل تنويع مصادر التمويل وتطوير أساليب التصرف وحوكمة ادارة صناديق الضمان 

تحسين جودة الخدمات المسداة وتقريبها من المضمونين االجتماعيين تم اإلذن لكل من الصندوق  إطاروفي 
لوطني للضمان االجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار تجربة الضمان االجتماعي ا

حافالت الستعمالها كمكاتب متنقلة تتولى النفاذ إلى األماكن النائية لتقريب خدمات  6المتنقل باقتناء وتجهيز 
ل على ذا باإلضافة الى تواصل العمالصندوقين تجاه منظوريهم وبما يساعد على توسيع التغطية االجتماعية ه

 دار. 43دور الخدمات اإلدارية التي بلغ عددها حاليا  االجتماعية صلبإحداث فروع خاصة بالصناديق 

لفائدة  ماعيةاالجتبهدف تحسين التغطية و وحرصا على تعزيز رصيد االتفاقيات الثنائية للضمان االجتماعي 
اتفاقية، تم الدخول في مفاوضات مع كل من سويسرا ورومانيا وكندا  21التونسيين المقيمين بالخارج البالغ عددها 

واليونان إلبرام اتفاقيات جديدة في الغرض، مع متابعة تنفيذ االلتزامات المترتبة عن االتفاقيات الجارية أو التي 
 هي بصدد المراجعة.

في تجسيم مختلف مكونات هذا اإلصالح  االنطالق 2018 شهدت سنةأنظمة التقاعد  بإصالحوفيما يتعلق  
وذلك بالنظر إلى الوضعية المالية الحرجة للصناديق االجتماعية مع اقتراح تخصيص فصل على مستوى مشروع 

ت ساء أداءاإر  وكذلك اقتراح ينص على إحداث مجلس أعلى لتمويل الحماية االجتماعية 2018قانون المالية لسنة 
 وضرائب مخصصة لتمويل الضمان االجتماعي 

 في مجال اصالح برامج المساعدات االجتماعية

ئات لفلفي إطار ارساء مقاربة جديدة لبرامج المساعدات االجتماعية من خالل اعتماد منهجية متعددة األبعاد 
هدت المنتفعة. في هذا السياق ش المستحقة وارساء بنك معلومات متطور وديناميكي يمكن من متابعة العائالت

ألف  900مواصلة العمل على ارساء بنك معطيات لألسر الفقيرة ومحدودة الدخل البالغ عددها حوالي  2018سنة 
 900عائلة من مجموع  477369تسجيل  2018إلى غاية شهر أوت ألف عائلة معوزة حيث تم  285عائلة منها 

من العدد الجملي  %53بـــــ أي ما يمثل نسبة إنجاز تقدر ألف عائلة تتمتع حاليا ببرامج المساعدات االجتماعية
دد البحوث في حين بلغت ع ،الوالياتنسب إنجاز متفاوتة حسب ومحدودة الدخل المستهدفة وب للعائالت الفقيرة

ة االنطالق في استكمال بقي وستشهد الفترة المقبلة هذا بحثا. 213169، 2018االجتماعية المنجزة إلى غاية أوت 
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مكونات المشروع الخاص بالتطبيقات المعلوماتية المتبقية )صرف المنح، االعتراض والتظلم، الفساد واإلخالل 
باإلجراءات، نفاذ المواطن للمنظومة لمتابعة مسار ملفه، التقاطع البيني بين مختلف قواعد المعطيات التابعة 

ومن المنتظر أن يتم االنتهاء من إعداد هذه التطبيقات خالل  والمؤسسات العمومية ذات العالقة(.للمصالح 
 .2019السداسي األول من سنة 

وفي مجال اعتماد منهجية جديدة لإلستهداف وبعد إبرام مذّكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون االجتماعية والمالية 
قتضاها تكليف المركز إلعداد منظومة استهداف مبنية على نظام ومركز البحوث والدراسات االجتماعية تم بم

حيث تم تكوين فريق فني العداد منظومة اإلستهداف واعداد تنقيط متعّدد األبعاد ومقاييس استهداف موضوعية 
اني من انجاز بحث ميد المنتظر ان يتمو تصور أولي لألنموذج الجديد لإلستهداف بدعم فني من البنك الدولي 

قبل مركز البحوث والدراسات اإلجتماعية بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء لقياس مدى نجاعة هذا األنموذج. 
وحرصا على إرساء منظومة المعرف االجتماعي التي من المنتظر أن تشمل إضافة إلى المنضوين تحت أنظمة 

المعوزة ومحدودة الدخل والتي ستمكن من القيام بالتقاطعات  الضمان االجتماعي وذوي الحّق منهم العائالت
الضرورية مع المنظومات المعلوماتية، واصل مركز البحوث والدراسات اإلجتماعية تركيز هذه المنظومة التي 

 456012من المنخرطين بصناديق الضمان االجتماعي وكذلك  %90من ترقيم  2018 أوتإلى موفى شهر مكنت 
 المساعدات االجتماعية بهذا المعرف. منتفع ببرامج

هذا وتجدر اإلشارة الى ان قانون األمان االجتماعي، الذي يهدف الى تنظيم برامج المساعدات االجتماعية في  
إطار تشريعي شامل يمّكن من تجاوز الفراغ القانوني وحالة التشتت على مستوى النصوص الترتيبية المختلفة 

 محل تشاور في مستوى مجلس نواب الشعب.  2017سنة المنظمة لها، اليزال منذ 

 فينتظر أن يتم:  2019أما بالنسبة لسنة 

  إصدار القانون المتعلق بإحداث برنامج األمان االجتماعي ونصوصه التطبيقية 

  بالتوازي مع استكمال بقية  2019إصدار النتائج األّولية للمراجعة الشاملة خالل السداسي األول من سنة
 ث االجتماعية غير المنجزة.البحو 

  2019إصدار النتائج النهائية للمراجعة الشاملة خالل السداسي الثاني من سنة  

 في مجال ارساء أرضية وطنية للحماية االجتماعية

ان مختلف اإلصالحات المبرمجة في مجال الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية تنضوي تحت األرضية 
الوطنية للحماية االجتماعية التي تعتبر تجسيما للرؤية االستراتيجية الشاملة للدولة في مجال الحماية االجتماعية 

 مستويات: 3والتي تشمل 
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 :لقاعدي يستهدف بالخصوص الفئات الهشة وغير القادرة على يمثل المستوى ا الذي المستوى األول
 المساهمة في األنظمة ذات الطابع المساهماتي

 الفئات المنضوية تحت أنظمة الضمان االجتماعي ويكفل الحّق في التغطية  يستهدف: المستوى الثاني
 االجتماعية والصحية والخدمات والمنافع ذات الجودة.

 :الفئات المنضوية تحت أنظمة الضمان االجتماعي وذات القدرة التمويلية المرتفعة.  يستهدف المستوى الثالث
ويكفل هذا المستوى خدمات ومنافع اجتماعية أفضل من األنظمة القاعدية وذلك في إطار التأمينات 

 تاالختيارية العمومية والخاصة حيث تم تكليف مركز البحوث والدراسات االجتماعية باإلشراف على دراسا
في و الجدوى للضمانات المذكورة في المستوى األول لألرضية الوطنية باستثناء الضمانة الخاصة بالطفولة. 

إعداد تصور أولي لتجسيم الضمانة الخاصة بالطفولة المتمثلة في إرساء  2018نفس السياق شهدت سنة 
ذا تم إحداث لجنة قيادة له دخل أساسي لفائدتها وذلك بدعم فني من صندوق األمم المتحدة للطفولة. وقد

المشروع بمقتضى مقرر صادر عن وزير الشؤون االجتماعية يتعلق بضبط تركيبة اللجنة المذكورة وطرق 
 سيرها.

 في مجال ادماج الفئات الهشة وذات اإلحتياجات الخصوصية

لة من اإلجراءات باقرار جم 2018 سنة العمل على النهوض بالعائالت المعوزة ومحدودة الدخل تميزت إطارفي 
 في:تتمثل  االجتماعية

  ن م المقدار األساسي للمنحة المسندة في إطار البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزةالترفيع في
دنانير لفائدة األبناء المعوقين.  10شهريا والترفيع بعنوان األبناء في سّن الدراسة بـــ دينار 180دينار إلى  150

 .2018وبدأ العمل بهذا القرار بداية من شهر أفريل 

  استيعاب كامل قائمة االنتظار في البرنامج الوطني للعائالت المعوزة وذلك من خالل الترفيع في عدد المنح
نح وبطاقات العالج المجاني ألف أسرة ليرتفع بذلك العدد الجملي للم 35المسندة وبطاقات العالج المجاني لـــــ

ألف. كما تم اتخاذ قرار التكفل بمصاريف اشتراكات التنّقل المدرسي والجامعي  250ألف عوضا عن  285إلى 
 لفائدة أبناء العائالت المعوزة.

 دينار شهريا. 180جراء ال تقل عن لأل إقرار جراية دنيا للتقاعد 

 تمكينهم ل خال صحية منل من غير المنتفعين بتغطية توسيع الرعاية الصحية لتشمل العاطلين عن العم
 .العالج المجاني وذلك إلى غاية حصولهم على عمل من

  وتمكينهم من منحة البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة  من عملة الحضائر عامل 3544تسوية وضعية
 لتنمية واالستثمار والتعاون الدوليمنتفعا تابعين لوزارة ا 2598، موزعين إلى 2018وذلك إلى غاية شهر أوت 

 .منتفعا تابعين لوزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري  946و

  دينية دة الدخل بمناسبة األعياد الو تقديم جملة من المساعدات النقدية والعينية لفائدة العائالت المعوزة ومحد
 والعودة المدرسية والجامعية تمثلت بالخصوص فيما يلي:
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 لفائدة أبناء العائالت المعوزة ومحدودة  رف مســاعدات بمناســبة العودة المدرســية والجامعيةصــ
دينار  100تالميذ لألسرة الواحدة و 3دينار لكل تلميذ في حدود  30الدخل على النحو التالي: 

طلبة لألســــــــــرة الواحدة. وبلغ عدد المنتفعين بهذه المســــــــــاعدات خالل  2لكل طالب في حدود 
طالب بتكلفة إجمالية تقدر  37550تلميذ و 317325، 2017-2016الســــــنة الدراســــــية والجامعية 

-2017مليون دينار في حين بلغ عدد المنتفعين خالل السنة الدراسية والجامعية  13,5بحوالي 

 مليون دينار. 13بتكلفة جملية تقدر بحوالي  طالب 36588تلميذ و 300959، 2018

  ألف دينار من قبل االتحاد التونســـــــــــــي للتضـــــــــــــامن  500تقديم مســـــــــــــاعدات عينية بما قيمتها
 ألف تلميذ ال يتمتع بمساعدات مالية. 15االجتماعي لحوالي 

  صـــرف مســـاعدات بمناســـبة األعياد الدينية )شـــهر رمضـــان وعيدي األضـــحى والفطر( لســـنة
مليون دينار.  30ألف منتفع باعتماد جملي قدره حوالي  242دينار لفائدة  40ر بمقدا 2017

 . 2018مليون دينار سنة  31ألف أسرة بتكلفة جملية تبلغ  243وانتفع بهذه المساعدات 

 ن بمنحة البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزةيهذا وتجدر اإلشارة في هذا المجال أن عدد المنتفعين الفعلي
مليون دينار في حين بلغ عدد  460باعتمادات مالية قدرها  2018 الى موفى شهر أوت وذلك 242578لغ ب

 خالل نفس السنة. 622900المنتفعين ببطاقات العالج بالتعريفة المنخفضة حوالي 

على  وتطويرها واالرتقاء بنجاعتها يتم العمل حوكمة التصرف في البرامج االجتماعية وعمال بالتوجه الرامي الى
انجاز مرحلة تشخيص  2018ارساء االستراتيجية الوطنية لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر حيث شهدت سنة 

بمشاركة كل األطراف المتدخلة. في نفس ورشات وطنية  4ورشات إقليمية و 6الوضع الحالي من خالل تنظيم 
جاز دراسة تقييمية لبرامج الدفاع واإلدماج االجتماعي الموجهة للشباب المهدد حيث السياق تواصل العمل على إن

تم استكمال انجاز شبكة مراكز الدفاع واإلنجاز االجتماعي بكافة الواليات ماعدى والية المنستير في انتظار حل 
 المشكل العقاري. 

المتعلق باألشخاص ذوي  2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  83القانون التوجيهي عدد  على اثر تنقيح
بهدف تخصيص نسبة ال تقل  2016ماي  16المؤرخ في  2016لسنة  41اإلعاقة وحمايتهم بمقتضى القانون عدد 

من االنتدابات السنوية بالوظيفة العمومية وبالمنشآت أو المؤسسات العمومية أو الخاصة التي تشغل  %2عن 
شخصا فما فوق لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة وتخصيص مركز عمل على األقل لألشخاص ذوي  100 عادة

شخصا، سيتواصل العمل  99و 50اإلعاقة بالمنشآت أو المؤسسات العمومية والخاصة التي تشغل عادة بين 
الوة على ععلى تفعيل هذا القانون وتطبيقه لضمان ادماج فعلي لذوي االحتياجات الخصوصية في سوق الشغل 

 .تيسير تنقلهم من خالل تفعيل القوانين المتعلقة بالبنية األساسية
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إقرار تحويل مركز النهوض بتشغيل األشخاص المعوقين التابع لجمعية "بسمة" بقمرت  2018 هذا وقد شهدت سنة
مركز هذا ال وسيتم العمل على جعل إلى مؤسسة عمومية تابعة إداريا وبيداغوجيا لوزارة الشؤون االجتماعية.

قليمي.  مؤسسة علمية بحثية تهتّم بالدراسات حول األشخاص المعوقين وتحظى بإشعاع وطني وا 

ولمزيد اإلحاطة بهذه الفئة تم الترفيع في مقدار المنحة الشهرية المسندة لألسرة الكافلة لشخص معوق بدون سند 
 28ون االجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في دينارا( بمقتضى قرار من وزير الشؤ  150دينار )مقابل  200لتصبح 
 . 2017أفريل 

عداد استراتيجية جديدة لمنظومة محو األمّية وتعليم الكبار والتعليم غير إ وفي مجال محو األمية وتعليم الكبار تم 
 2027سنة  %7,9إلى  2014سنة  %18,8تهدف الى التخفيض في نسبة األمية من  2028-2016النظامي للفترة 

. الى جانب إعداد مشروع قانون توجيهي 2027سنة  %9,9إلى  2014سنة  %25 وتراجع األمية لدى اإلناث من
لمحو األمية وتعليم الكبار والتعليم غير النظامي بهدف دمج القطاع بمنظومة التربية ومنظومة التكوين المهني. 

امج مة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتأطير برنإبرام اتفاقية تعاون مع المنظ 2019ستشهد سنة  في هذا اإلطارو 
تحسين وتحيين منهج محو األمية وتعليم الكبار باإلضافة الى ابرام اتفاقيتي شراكة مع قطاع الصناعات التقليدية 

 ومع الوكالة الوطنية لإلرشاد الفالحي.

 في مجال الهجرة والتونسيين المقيمين بالخارج

ت على أفراد الجالية المقيمة بالخارج على مستوى تركيبتها الديمغرافية سيتواصل العمل نظرا للتحوالت التي طرأ
باآلليات والبرامج الموجهة لها لتتماشى مع  على تطوير المنظومة المعتمدة لإلحاطة بها من خالل االرتقاء

االجتماعيين بالخارج عالوة توسيع شبكة الملحقين  2019تطلعات وانتظارات مختلف شرائحها حيث ستشهد سنة 
توسيع شبكة المراكز االجتماعية والثقافية وتطوير البرامج واألنشطة االجتماعية والثقافية لهذه المراكز حتى  على

تكون نقاط إشعاع وتواصل مع مختلف شرائح الجالية وخاصة األجيال الناشئة ومكونات النسيج الجمعياتي وذلك 
ار تفعيل في اطو  لمراكز االجتماعية والثقافية التي سيتم انجازها في الغرض.على ضوء نتائج دراسة جدوى ا

ار والتشغيل دعم مساهمتهم في دفع اإلستثمو  دور التونسيين المقيمين بالخارج في رسم الخيارات التنموية الوطنية
تعلق بإحداث المجلس الم 2016لسنة  68وبعد صدور القانون عدد  ،ونقل التكنولوجيا والنهوض باالقتصاد الوطني

الوطني للتونسيين بالخارج الذي ستوكل له مهمة دراسة كل المسائل المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج، ستشهد 
تفعيل هذا القانون من خالل إصدار األوامر الترتيبية المتعلقة به عالوة على تفعيل خطة العمل  2019سنة 

الهجرة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس وزاري. وفي نفس السياق  الخاصة باالستراتيجية الوطنية في مجال
سيتواصل العمل على مزيد تطوير سبل ربط الصلة بكفاءاتنا المقيمة بالخارج وحثها على المحافظة على نسق 

 مليون دينار. 4499ما قيمته  2017تحويالتها المالية الى أرض الوطن التي بلغت سنة 
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 تطوير المنظومة الصحية

 2018أهم اإلنجازات واإلصالحات خالل سنة 

بعديد التدخالت شملت مختلف مجاالته الوقائية والعالجية والتنظيمية  2018حظي القطاع الصحي خالل سنة 
 تمثلت أبرزها في:

  دعم اإلصالحات التشريعية والترتيبية للقطاع الصحي عبر المصادقة على القانون المتعلق بالسالمة الصحية
لمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وعلى األمر الحكومي المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية وجودة ا

على األمر الحكومي المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات الطبية و  لالعتماد في المجال الصحي
ي بضبط النظام األساس على األمر الحكومي المتعلقو  التخصص في الطبو  المؤهلة لممارسة طب العائلة

انب إلى ج على األمر الحكومي المتعلق بواجبات الطبيبو  المقيمين في الطبو  الخاص بالمتربصين
 المصادقة على مشروع تنقيح القانون المتعلق بممارسة الطب وطب األسنان.

  رساء برامج نموذجية للحوكمة ومكافحة الفساد والشروع في إعداد ات المرجعياالنطالق في الحوسبة وا 
 الخاصة بمشاريع المؤسسات الصحية.

  االنطالق في تنفيذ مشروع " جزر النزاهة" الخاص بالقطاع الصحي المندرج ضمن تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية
 للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. 

  .القيام بدراسة إستراتيجية لتطوير النظام المعلوماتي الصحي 
 ع األدوية اليومي واإلسمي على المرضى ببعض المؤسسات العمومية للصحة الشروع في إرساء نظام توزي

 بما سيمكن من التقليص في نفقات األدوية بهذه المؤسسات الصحية.

 إعداد الخطة الوطنية لصحة األم والوليد بدعم من منظمات األمم المتحدة المعتمدة بتونس.  استكمال 
 المراقبة الصحية والوقائية للمرسمين بالمؤسسات الخاصة  تعزيز اإلحاطة بالفئات الهشة من خالل دعم

بالتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة إضافة إلى تعميم حمالت التلقيح بمراكز 
 .2018-2017تأهيل المعاقين بداية من السنة الدراسية 

 في إطار برنامج التعاون مع الصندوق  الشروع في بناء مركز نموذجي يتضمن خدمات إحاطة بالمدمنين(
 العالمي لمكافحة السيدا والسل والمالريا(.

  إعداد اإلستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للحد ومكافحة األمراض المزمنة والمصادقة عليها خالل
  2018السداسي األول من سنة 

  قولة التثقيف حول مخاطر األمراض المنتطوير سبل التعهد الصحي ما قبل الزواج والتركيز على التوعية و
 جنسيا والتحسيس بأهمية التالقيح ومراقبة الحمل وتنظيم الوالدات.

 اللقاح المضاد للبنوموكوك واللقاح ضد  2018الوطني للتلقيح بإدراج تالقيح جديدة منذ سنة  دعم البرنامج(
 إلتهاب الكبد الفيروسي من صنف "أ"(.
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 إلنجاز  العربية االقتصادية صندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنميةإبرام اتفاقيات تمويل مع ال
المستشفى الجامعي الجديد بالقيروان والمستشفيات الجهوية صنف"ب" بكل من مكثر وجلمة وحفوز وسبيبة 
والجم وغار الدماء واإلنطالق في إعداد الدراسات األولية إلنجاز مشروع إحداث المستشفى متعدد 

ختصاصات بقفصة ومشروع تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد عبر إنجاز مستشفى متعدد اال
االختصاصات جديد بمركز الوالية وتطوير المستشفيين الجهويين بالرقاب والمكناسي والتي يتم إنجازهما في 

ليا بالمناطق الداخلية قسما استعجا 20إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية إضافة إلى تهيئة وتعصير 
 والحدودية للبالد ودعمها بالتجهيزات الضرورية.

  الشروع في تنفيذ مشروع دعم القدرات والمهارات في مجال الصحة العمومية والقيام بدورات تكوينية في
فائية ستشاإل مجاالت التصرف في المخاطر المرتبطة بالعالج لفائدة المكلفين بأنشطة حفظ الصحة

 العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية والمحلية واإلدارات الجهوية. بالمؤسسات

  الشروع في دراسة السبل الكفيلة بدعم التصدير في قطاع صناعة األدوية وخاصة نحو األسواق اإلفريقية
وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة والصناعة والتجارة والصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة 

 مصنعي األدوية.الوطنية ل
  إنجاز المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول القطاع الصحي والتي ستمكن من رسم الخطة المستقبلية

 .وذلك أخذا في االعتبار لمخرجات المرحلة األولى من الحوار 2030لهذا القطاع في أفق 

  2019أهم البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 

في تواصل مع ما تم إنجازه من إصالحات وبرامج ومشاريع لفائدة القطاع الصحي وبهدف الرفع من مردوديته 
إدراج جملة من البرامج  2019وتعزيز مكتسباته والتصدي لإلشكاليات والنقائص التي يواجهها، ستشهد سنة 

 واإلصالحات تشمل كل مكونات المنظومة الصحية.

 ،سيتم العمل على مواصلة  على مكاسب البرنامج الوطني للتلقيح المحافظةدف وبه ففي المجال الوقائي
سنوات مع استهداف الدوائر الصحية ذات  5تأمين التغطية العالية بالتالقيح بالنسبة لألطفال دون سن 

( من خالل تقديم الدعم في مجال الحرص على ضمان جودة البيانات %90التغطية المنخفضة )دون 
زيز المتابعة والتحليل واستخدام المعطيات في تحديد خطط العمل إضافة إلى دعم أنشطة المجمعة وتع

 الترّصد لتكون مطابقة لمعايير الجودة 
 الوطنية ولألولويات واإلقليمية العالمية العمل لخطط وفقا 2023-2019 جديدة عمل خطة إعداد في الشروع 

 .للّتلقيح الوطني للبرنامج
 المواطنين لتزاما وتعزيز المحافظة قصد تونس في التلقيح حول لالتصال شاملة إستراتيجية إعداد في الشروع 

 في التصرف ندع خاصة االتصال ووسائل بقواعد يتعلق فيما المعنيين المتدخلين مهارات وتطوير بالتلقيح،
 . بالتلقيح المتعلقة المسائل
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 التلقيح ضّد التهاب الكبد الفيروسي "ا" لفائدة تالميذ السنة األولى أساسي ابتداء من السنة الدراسية  إدراج
 .وستتواصل هذه الحملة على مدى خمسة سنوات 2018-2019

 .إنشاء شبكة مراقبة وبائية بين المخابر قصد مراقبة النواقل ووضع مواقعهم على الخريطة 

 نسبة المراضة ووفيات األمهات والولدان عبر تعزيز الفحوصات في فترة  مواصلة العمل على التقليص من
 ما حول الوالدة واستهداف الجهات التي تسجل نسب تغطية دون المستوى الوطني في هذا المجال.

 .الشروع في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمقاومة وعالج األمراض غير المعدية والمزمنة 

 ة الوطنية لمقاومة مرض الزهايمر ومراجعة االستراتيجية الوطنية لألمراض النفسية استكمال إعداد االستراتيجي
 االنتحار. ظاهرة والوقاية من

  دعم التثقيف والتحسيس لتعزيز الوقاية لدى المراهقين والشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر )التدخين
 واإلدمان بأنواعه والعالقات الجنسية غير المحمية...( 

 الصحي ودعم منظومة المراقبة الوبائية على المستويين الداخلي والخارجي. األمنزيز تع 
 مواصلة إرساء نظام توزيع األدوية اليومي  إرساء حوكمة جديدة ألجل منظومة صحية أكثر نجاعة عبر

 الشروع في تطوير منظومة توزيع األدويةو المؤسسات العمومية للصحة واإلسمي على المرضى بعدد من
حداث وكالة تونسية للمنت من خالل مراجعة النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لقطاع الصيدلة جات وا 

الصيدلية على غرار ما هو معمول به بالعديد من البلدان األجنبية وذلك بغاية إضفاء مزيد من النجاعة في 
 مستوى إحكام تنظيم هذه القطاعات

 لوطنية ا اإلستراتيجيةلخاص بالقطاع الصحي المندرج ضمن تنفيذ جزر النزاهة" ا" مواصلة تنفيذ مشروع
 للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. 

  تطوير ممارسة الطب عن بعد والشروع في إرساء منظومة المواعيد عن بعد وتوفير البنية التحتية المعلوماتية
  .الضرورية لتقريب الخدمات من المريض

  سندات التكوين في متناول مهنيي الصحة توفير فرص التكوين عن بعد ووضع 
  توفير المعطيات الضرورية حول نشاط الوزارة الهياكل الراجعة لها بالنظر وأدلة اإلجراءات على الموقع

 الرسمي للوزارة لتدعيم الشفافية وتمكين المواطن من النفاذ إلى المعلومة.

  واإلدارات العمومية األخرى االنطالق في رقمنة الوثائق والتواصل بين الهياكل الصحية 

  إحداث وتفعيل صندوق دعم الصحة بإقرار نسبة  خالل مندعم القطاع الصحي وتطوير المنظومة الصحية
من المداخيل المالية المتأتية من عائدات بيع التبغ وكذلك بنسبة من اإلتاوة الموظفة على المؤسسات الملوثة 

نوني الذي يضبط مجال تدخالت هذا الصندوق والمخصصة لفائدة هذا الصندوق كما تم اعدد النص القا
 .2019لفائدة المنتفعين بالعالج المجاني وبالتعريفة المخفضة سُيدرج بقانون المالية لسنة 

  اإلستراتيجيةالمرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول إصالح القطاع الصحي وا عداد  أشغالمواصلة 
 .2030المستقبلية للمنظومة الصحية في أفق 

 تنفيذ البرنامج الخصوصي لطب االختصاص مواصلةعبر  تدعيم طب االختصاص بالمناطق الداخلي 
 مقيم. 120ودعم مناظرة اإلقامة ب 
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  مواصلة تنفيذ مشروع دعم القدرات  خاللمن دعم جودة الخدمات الصحية والرفع من كفاءة المهنيين
 مجال الصحة العمومية إضافة إلى تطوير مناهج الدراسات الطبية والتربصات.والمهارات في 

 من خالل الشروع في إنجاز المستشفيات التي تم إدراجها في  دعم البنية التحتية والتجهيزات الضرورية
غار الدماء وسبيبة والجم و  مكثرو  حفوزو  جلمة ـمستشفيات جهوية صنف" ب" ب 8إطار التعاون الدولي )

 مستشفيات متعددة االختصاصات بقفصة وباجة وقابس 3و مستشفى جامعي بالقيروانو  الدهمانيو  وتالة
ها توسعة عديد األقسام والهياكل الصحية ودعمو  تطوير مستشفى سيدي بوزيد( إضافة إلى برمجة تهيئةو 

 دية.ية الحدو تهيئة األقسام االستعجالو  بالتجهيزات الضرورية في إطار البراج السنوية ذات الصلة
  وذلك عبر مواصلة دراسة السبل الكفيلة بدعم التصدير في المجال النهوض باالستثمار في المجال الصحي

الصحي عبر الرفع من مستوى الخدمات المسداة طبقا للمواصفات المعمول بها على المستوى الدولي في 
 من المرضى األجانب.هذا المجال خاصة بالقطاع الصحي الخاص من أجل استقطاب أكثر عدد 

 اإلحاطة و  تنويع منتوج الخدمات الصحية التصديرية لتشمل مجاالت جديدة كالسياحة الصحية ودور النقاهة
 بالمسنين األجانب فضال على دعم تصديرية األدوية خاصة نحو السوق اإلفريقية.
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 : الرابعالجزء  
 تجسيم طموح الجهات

بمواصلة دعم التنمية بالجهات الداخلية وتحسين ظروف العيش وتنفيذ مشاريع ذات صبغة  2018تميزت سنة 
التنمية و مركزية الاّل جهوية تستجيب لحاجيات وأولويات الجهات والحرص على تكوين اإلطارات في مجاالت 

 2018كما اكتست سنة  ة.القادم للفترة العامة التوجهاتالجهوية والمحلية والتخطيط االستراتيجي استعدادا لتجسيد 
ة ما من شأنه أن يدعم العمليبأهمية خاصة حيث شهدت تنظيم االنتخابات البلدية وتركيز مجالس منتخبة 

ر الفعلي في تجسيم الخطة التنموية للفترة القادمة عب الديمقراطية على المستوى المحلي ويساهم في االنطالق
كذلك مواصلة وتعميق  2018تعبئة طاقات الجهات واستغالل ميزاتها التفاضلية ودعم الترابط بينها. وشهدت سنة 

اإلصالحات المؤسساتية في مجال الالمحورية والالمركزية لتصبح الجهة شريكا فاعال في أخذ القرار وفي وضع 
 ومتابعة المخططات التنموية.وتنفيذ 

أهمية بالغة من حيث التسريع في نسق إنجاز المشاريع والبرامج التنموية باعتبار االنتهاء  2019وستكتسي سنة 
. وهو ما سيمكن من تالفي عديد العراقيل 2018من عملية التقييم نصف المرحلي إلنجازات المخطط بنهاية سنة 

تلف الجهات في انجاز المشاريع التنموية. حيث من المنتظر أن يشهد والصعوبات المسجلة على مستوى مخ
كسابها قدرة تنافسية عالية  دماج الجهات وا  المسار التنموي نقلة نوعية ومتميزة لتدعيم ركائز التنمية الجهوية وا 

دة على تجسيم المحاور الوار  2019وتحسين مؤشرات التنمية الخاصة بها. كما سيتواصل العمل خالل سنة 
 والمتمثلة في:  2020-2016بالمخطط التنموي 

 ،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. 

 تهادفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبي

يتجسد هذا المحور في تهيئة مناخ جاذب لالستثمار على المستويين االقتصادي واالجتماعي وذلك بحسن 
حكام توظيفها بالجهات الكامنةوالمنظومات االقتصادية الطاقات استغالل  ير ودفع االستثمار الخاص وتوف وا 

 الظروف المالئمة للعيش مع تكريس مبدأ التمييز اإليجابي. 

 في: 2018وتتمثل أبرز إنجازات سنة 
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  المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة«برنامج االنطالق الفعلي في تنفيذ « IRADA  تحت
وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بتمويل من االتحاد األوروبي والذي يهدف إلى تطوير  إشراف

 م ودفع االستثمار الخاص بعدد من الواليات النموذجية.المنظومات االقتصادية وسالسل القي

 تركيز اللجان االستشارية الجهوية لالستثمار على مستوى الواليات.  

  حول تنمية واليات منوبة وبنزرت وزغوان والمهدية  2030االنتهاء من إعداد دراسات استراتيجية في أفق سنة
 تتضمن جزءا هاما لتطوير المنظومات االقتصادية.

  2030إنجاز دراسة استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية في أفق سنة الشروع في.  

 على تطوير مناخ األعمال بالجهات ورصد مكامن االستثمار عبر: 2019أن يتواصل العمل سنة  المنتظرومن 

  ّالممولة من و ل االقتصادي وتنافسية القطاعات الواعدة بتونس الشروع في إنجاز الدراسة الخاصة بدعم التحو
 طرف البنك االفريقي للتنمية.

  الشروع في تمويل عدد من المشاريع النموذجية بثماني واليات في إطار المنظومات االقتصادية ضمن
  .IRADAبرنامج 

  الفريق الفني الخاص بتطوير سالسل القيمة والشبكات العنقودية ذات المصلحة المشتركةمواصلة أعمال. 
نك الدولي بالتعاون مع البلذي تشرف عليه وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي هدف هذا المشروع اوي

 .إلى دفع التشغيل والتصدير خاصة في الجهات الداخلية

 تحسين ظروف العيش على المستويين المحلي والجهوي 

تيجية التنمية تراوالجهوي من الركائز األساسية إلسعلى المستويين المحلي  يعتبر محور تحسين ظروف العيش
 ( باعتبار أهميته في تحقيق تنمية عادلة وشاملة لكل الجهات. 2020-2016التنموي للفترة )الجهوية ضمن المخطط 

أهمية بالغة في المسار التنموي من خالل مواصلة انجاز المشاريع المدرجة ضمن  2018وقد اكتست سنة 
تم إقرارها بما في ذلك تدعيم تدخالت البرامج الخصوصية المخطط وتجسيم البرامج والمشاريع التنموية التي 

 والجهوية.

 للتنمية الجهوي  البرنامج

ما قدره  2018ة لسن والمخصصة للبرنامج الجهوي للتنمية اعتمادات الدفع المبرمجة في إطار ميزانية الدولةبلغت 
بعنوان تحسين ظروف العيش ودعم موارد الرزق مكنت من تغطية جزء من التعهدات السابقة لسنوات  د م 213.5
2013-2017. 
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مضاعفة االعتمادات المرصودة للبرنامج  2019وفي إطار الحرص على مزيد دعم تدخالت البرنامج ستشهد سنة 
حداث وتدعيم مواطن عناصر تحسين إلى والتي ستوجه  ي الشغل والتكوين المهني والمساهمة فظروف العيش وا 

  وغيرها من مكونات هذا البرنامج. توفير التمويل الذاتي لمشاريع القطاع الخاص

 2016-1997االنتهاء من الدراسة التقييمية لتدخالت البرنامج الجهوي للتنمية للفترة  2019كما سيتم خالل سنة 

مدى مساهمته في تحسين  تقييموالتي ستمكن من  GIZ الفني بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون المنجزة 
ومراجعة مجاالت تدخل البرنامج باعتبار تعميم ظروف عيش المواطنين في مناطق التدخل وخاصة بعد الثورة 

 .النظام البلدي على كافة تراب الجمهورية وبروز حاجيات جديدة بالجهات

قد فوبخصوص آلية اعتماد االنطالق للمساهمة في توفير التمويل الذاتي لباعثي المشاريع الصغرى والمتوسطة 
إضافية فتح إعتمادات مع  د م 9والمقدرة بــ  2018استهالك االعتمادات المبرمجة ضمن ميزانية الدولة لسنة تم 

وتلبية للطلبات المسجلة من قبل  .شغل نموط 1383مشروعا وخلق  929وهو ما مكن من تمويل  د م 6بقيمة 
 .آلية اعتماد االنطالقد بعنوان  م 50رصد ميزانية قدرها  2019باعثي المشاريع سيتم سنة 

 برنامج الحضائر الجهوية

 في: 2018تتلخص أبرز اإلنجازات الخاصة ببرنامج الحضائر الجهوية خالل سنة  

 ح والمنخرطين بأحد الصناديق االجتماعية بالتوازي مع اجراء تدقيق حول عملة الحضائر المتمتعين بمن
 منحة الحضائر.

  مواصلة فتح اعتمادات التغطية االجتماعية للعملة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي حيث
 ألف عامل بالتغطية االجتماعية. 47تم تمتيع حوالي 

 االجتماعية الشؤون  بوزارة االجتماعي للنهوض العامة اإلدارة ومصالح الجهوية المجالس مصالح بين التنسيق 
 تعادل منحة العائالت منحة من تمكينهمعبر  سنة 60 الـ سنهم تجاوز الذين العملة ملفات تسويةبهدف 
المجاني وتكفل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بخالص هذه المنح خالل  العالج وبطاقة المعوزة

 .2018بين شهر فيفري وشهر جويلية لسنة الفترة المتراوحة 

لتبلغ بذلك  2017في ديسمبر  53161مقابل  2018عامال في موفي جويلية  49632وقد بلغ عدد عملة الحضائر 
 .د م 123حوالي  2018جويلية  -خالل الفترة جانفي  ةالمنح المسند

 :2019وسعيا لمزيد احكام التصرف في هذا البرنامج سيتم خالل سنة 

 .مواصلة خالص منح عملة الحضائر مع تمتيعهم بالتغطية االجتماعية 

 .العمل على التقليص في عدد العملة والتحكم في الميزانية المخصصة للبرنامج 
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  الحرص على تسوية وضعية عملة الحضائر وفق آليات واضحة بما يتالءم مع مختلف التزامات الحكومة
 بخصوص التحكم في كتلة األجور.

 ج الخصوصي لتنمية المناطق الحدوديةالبرنام

يمثل البرنامج الخصوصي لتنمية المناطق الحدودية آلية تكميلية تندرج في نطاق الخطة الوطنية لمقاومة اإلرهاب 
لفائدة وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي لتنمية  د م 35بـ بقيمة حيث تم تخصيص اعتمادات جملية 

 .واليات وهي الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين 08المناطق الحدودية لفائدة 
نجاز مشاريع تنموية محلية  ويهدف البرنامج إلى دعم االستراتيجية الوطنية لمقاومة اإلرهاب في بعدها الوقائي وا 

حداث المرافق الجماعية والخدمات االجتماعية وضمان ت ضمن تحسين ظروف العيش عبر دعم البنية األساسية وا 
 موارد الرزق للمتساكنين لتثبيتهم بأراضيهم.

فتح اعتمادات دفع جملية  2018أوت  31تم إلى غاية  . كما%90برنامج نسبة الـ المادي للنجاز اإل وقد تجاوز
 .2018موفى سنة بإنجاز كامل عناصر البرنامج  م االنتهاء منوسيت .د م 27,3 بقيمة

 التنمية المندمجةبرنامج 

معتمدية بكلفة جملية  90مشروعا موزعة على  90يشمل برنامج التنمية المندمجة في قسطيه األول والثاني إنجاز 
سية والتجهيزات الجماعية ساكن، ويشمل التدخل عناصر البنية األسا مليون  2,9لفائدة حوالي  د م 520تقدر ب 

المخصصة لمختلف عناصر البرنامج  2018. ويتوقع أن تبلغ دفوعات سنة وتمويل المشاريع الفردية المنتجة
 :في 2018نهاية سنة  . وتتمثل إنجازات البرنامج معد م 44.5

 يالالع ائدهالش يلحام لفائدة 796 اهمن شغل موطن 7599 توفير من مّكنت امنتج افرديّ  امشروع 3167 إحداث. 

 م د  4,63 قدره جملي غلبمب تكوين عقد 346 ابرام مهشأن في تم 4028 بين من امنتفع 3748 تكوين من االنتهاء
 .والفالحة ديةليالتق الصناعات همهاأ  من فةلمخت مجاالت وتخص

  عنصرا مبرمجا: 979عنصر من جملة  964مواصلة إنجاز العناصر الجماعية لتبلغ 

 277  تهيئة و بئرا عميقة  46تتمثل خاصـــــــة في احداث  المنتجة األســـــــاســـــــية البنية في اعنصـــــــر
 محال صناعيا.  43و منطقة حرفية 23هك من المناطق السقوية وبناء  2650

 525  كم  53كم من المسالك الريفية وانجاز  830تهيئة وتعبيد  منها األساسية البنية في اعنصر
عائلة  7547عائلة بالنور الكهربائي وربط  148تزويد و من شــــبكة تصــــريف المياه المســــتعملة 

  .بالماء الصالح للشرب

 162منشـــأة ثقافية وشـــبابية وطفولة وبناء  52تتمثل في انجاز  الجماعية التجهيزات في عنصـــرا
 تهيئةمنشــــأة رياضــــية و  45منتزها ومناطق خضــــراء و 24مركز صــــحة أســــاســــية وانجاز  35

 معالم أثرية. 7
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 ) جدوى  ساتودرا تنفيذية ساتدرا(الدراسات  إلنجاز اعقد 1525 مبراإ -

امضاء عقود البرامج بين السيد رئيس الحكومة والسادة الوالة المتعلقة بالقسط الثالث  2018كما تم خالل سنة 
الجملية إلنجاز هذا الكلفة معتمدية بكامل واليات الجمهورية. وتقدر  100من برنامج التنمية المندمجة لفائدة 

ألف موطن شغل مباشر متأتية من المشاريع  34وستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة  د م 1000 بالقسط 
 موطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا. 3000الفردية والبنية األساسية المنتجة، منها قرابة 

مواصلة  2019سنة  . كما ستشهدد م 56الخاصة بالقسطين األول والثاني  2019تبلغ تقديرات الدفوعات لسنة و 
 برنامج وذلك من خالل:الانجاز مختلف العناصر من 

 شغل. موطن 7336 توفير من ستمكن امنتج افرديّ  امشروع 3043 إحداث 

 شأنهم. تكوين في عقد 344 ابرام سيتم 3988 بين من امنتفع 3580 تكوين من االنتهاء 

  عنصرا. 964ارتفاع عدد العناصر الجماعية المنجزة والتي في طور االنجاز إلى 

 جدوى  ودراسات تنفيذية دراسات( الدراسات إلنجاز عقد 1514 إبرام ( 

 األساسية والتجهيزات الجماعية. والبنية المنتجة األساسية البنية أشغال إلنجاز م د 307.8 بمبلغ صفقة 727 إبرام 

  م د بالشراكة مع البرامج األخرى. 53,7بــــمشروعا بكلفة جملية تقدر  48تمويل 

حيث من المتوقع أن اعداد الدراسات واالنطالق في انجاز القسط الثالث من البرنامج  2019وسيتم خالل سنة 
 . البرنامجمختلف مكونات مشاريع لتمويل  د م 52يتم صرف اعتمادات دفع بقيمة 

 حية المندمجةالتنمية الفال برنامج

 :2018الريفي شهدت سنة  العيش بالوسط ظروف وتحسين الريفية التنمية لدعم

 ( وقفصة 2بواليات الكاف والقصرين ومدنين وقابس )المرحلة  المندمجة الفالحية للتنمية مواصلة انجاز مشاريع
( ومشروع التنمية الفالحية المندمجة حول البحيرات الجبلية بواليات 2وبواليتي تطاوين وقبلي )المرحلة 

 الوسط الغربي. 

  االنطالق الفعلي في انجاز مشروعي التنمية الفالحية المندمجة بكل من والية صفاقس )معتمديات الحنشة
 بية(.و ومنزل شاكر وبئر علي( ووالية سليانة )معتمديات الروحية وكسرى ومكثر وبرقو وسليانة الجن

مواصلة انجاز المشاريع الفالحية المندمجة السابقة باالضافة الى االنطالق في انجاز  2019 سنة خالل وينتظر
مشروع التنمية الفالحية المندمجة بغرب والية بنزرت )غزالة وجومين وسجنان( ومشروع التصرف في الموارد 

  .والقيروان وسيدي بوزيدالطبيعية بالمناطق الهشة بواليات بنزرت والكاف وسليانة 
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دماج األحياء السكنية  برنامج تهذيب وا 

دماج األحياء السكنية من  2018شهدت سنة  مواصلة انجاز مختلف مكونات الجيل األول من برنامج تهذيب وا 
م ادراج تهذيب . كما تاإلقتصاديةالفضاءات الرياضية و و تركيز البنية األساسية وبناء التجهيزات الجماعية خالل 

حيا موزعة على كافة واليات  156ليشمل البرنامج تهذيب  م د، 33.6بـ حيا جديدا ضمن البرنامج بكلفة تقدر  16
 د.  م 6.7حوالي  2018. وقد بلغت جملة االستثمارات المنجزة خالل سنة د م 637.6الجمهورية بكلفة جملية تقدر بـ 

حيا  146جيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية يشمل تهذيب اقرار ال 2018كما تم خالل سنة 
م د، وقد تم الشروع في امضاء اتفاقيات التمويل مع الممولين األجانب للمساهمة في  635بـبكلفة جملية تقدر 
 تمويل البرنامج.

ل مواصلة األشغال بالبنية مواصلة انجاز مختلف مكونات الجيل األول من البرنامج من خال 2019وستشهد سنة 
األساسية وانجاز مالعب األحياء وبناء الفضاءات متعددة االختصاصات والفضاءات الصناعية وانهاء األشغال 

 م د. 61بـبمكون تحسين السكن، وذلك باستثمارات جملية تقدر 

كما سيتم استكمال اجراءات التمويل بالنسبة للجيل الثاني من البرنامج والشروع في اعداد الدراسات وفي تنفيذ 
 مكون تحسين السكن وكذلك االنطالق في اجراءات تخصيص العقارات ضمن مكون تهيئة المقاسم السكنية. 

رساء أسس الحوكمة الجهوية والمحلية الرشيدة   دعم الالمركزية وا 

 مسار تنفيذ متابعة 2018سنة خالل م ت بالسلطة المحلّية المتعلق منه السابع الباب وخاّصة للدستورا يستكر 

 من خالل:الجمهورية  تراب بكامل المحلّية التنمية دفع على والسهر الالمركزّية

  2018أفريل  26المصادقة على مجلة الجماعات المحلية في. 

  2018ماي  6اجراء أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة بتاريخ. 

 تنسيق تدخالته و  استكمال اعداد البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي تمت توسعتها
 مع برنامج تعصير الطرقات البلدية.

  المشاريعحديد ت يتم أن على معداتو  إدارية وتجهيزات بلدية ومستودعات بلدية دوائر وبناء بلدية مقراتبناء 
برنامج ويتم تمويل هذا ال مع المواطنين. التشاركية المقاربة وباعتماد المنتخبة المجالس طرف من التنموية

 وهبة اإلتحاد األوربي وهبة إيطالية.  KFWجزئيا عن طريق قرض 

  برنامج  إطاربالبلديات القائمة حاليا في  2018الستثمار البلدي لسنة السنوي ل البرنامجالشروع في انجاز
 2017 االستثمار البلدي لسنة فضال عن مواصلة إنجاز مشاريع برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

 تشاركية. منهجية وفق 2019االستثمار البلدي لسنة  برنامج واالنطالق في إعداد
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  2015لفترة ل األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي البرنامج الخصوصي لتهذيب مشاريع مواصلة انجاز-

ضمن التمويل اإلضافي لبرنامج التنمية  2022-2019واإلنطالق في إعداد البرنامج الجديد منه للفترة  2019
 الحضرية والحوكمة المحلية.

 د م 217لفة تقدر بـبك بلدية 72انجاز القسط األول من برنامج تدعيم وتعصير الطرقات البلدية لفائدة  مواصلة. 

 :2019سنة  ستشهد المحلية الحوكمة مبادئ وترسيخ مسار الالمركزية مواصلة العمل على تركيز في إطارو 

 .صدار بقية النصوص القانونية واألوامر الترتيبية لتجسيم أحكام مجلة الجماعات المحلية  مواصلة إعداد وا 

 من طرف مركز التكوين ودعم الالمركزية من خالل إنجاز  مواصلة تنفيذ برنامج تدعيم قدرات البلديات
 .2020لسنة  برنامج تدعيم قدرات البلدياتوا عداد  2019برنامج 

  االنطالق في انجاز برنامج تجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي شملتها عملية توسعة لحدودها الترابية
 .ريةتعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهو  إطارفي 

  برنامج التنمية الحضرية والحوكمة  إطاربلدية في  272 بـ 2019االستثمار البلدي لسنة  برنامجانطالق انجاز
 .2020 لسنة البلدي االستثماروا عداد برنامج  المحلية

  2015فترة لل لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي األول مواصلة انجاز البرنامج الخصوصي-

 واإلنطالق في انجازه. 2022-2019لمصادقة على مشاريع البرنامج الجديد للفترة وا 2019

  م د  40بكلفة  2020-2016االنطالق في انجاز برنامج جديد إلعادة إحياء المدن العتيقة المبرمج بمخطط
 األوربي. دالذي سيتم تمويله بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك األوربي لإلستثمار وهبة من اإلتحا

 دفع التعاون الدولي الالمركزي 

والتي  انجاز جملة من المشاريع والبرامج في إطار التعاون الدولي والتعاون الدولي الالمركزي  2018شهدت سنة 
 تهدف إلى دفع التنمية بالجهات وتعزيز قدرات الجماعات المحلية من خالل:

 ( مواصلة إنجاز مشروع دعم التنمية الجهويةART II)  الجيل الثاني( بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون(
والذي يهدف باألساس إلى دعم قدرات المجالس الجهوية في مجاالت التواصل والعمل التشاركي  "GIZ الفني "

 .والشفافية

  نظام معلومات جهوي  ”تركيز (SIR) بديواني تنمية الشمال الغربي والوسط الغربي بالتعاون مع الوكالة "
 ".GIZاأللمانية للتعاون الفني "

  االنتهاء من مشروع "دعم التنمية الجهوية" بالتعاون مع البنك الدولي والذي يشمل واليات الكاف والقصرين
 وتطاوين.

  مواصلة إنجاز مشروع "المبادرة من أجل التنمية الجهوية" )الجيل الثاني( بالتعاون مع الوكالة األلمانية
 بواليات الشمال الغربي والوسط الغربي." GIZللتعاون الفني "

  2030االنتهاء من إعداد الخطوط المرجعية إلعداد دراسة استراتيجية لتنمية والية جندوبة في أفق. 
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  تنظيم ندوة وطنية تحت عنوان "التنمية الجهوية والتخطيط" في إطار اإلعداد الستراتيجية وطنية للتنمية
 .2025-2021الجهوية ومخطط التنمية 

 :2019وسيتم خالل سنة 

  الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية تكون إطارا دامجا لمختلف السياسات والبرامج التنموية
 وتمكن من تحديد التوجهات الكبرى والرؤية المستقبلية في هذا المجال. 

 للتعاون الفني " الشروع في إنجاز مشروع "دعم الالمركزية" بالتعاون مع الوكالة األلمانيةGIZ." 

  2030الشروع في إنجاز دراسة استراتيجية لتنمية والية جندوبة في أفق. 
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 : الخامسالجزء  
 مستدامةاللتنمية ا

 افي الموارد الطبيعية وترشيده إحكام التصرفالباب األول: 

لسياسة التنموية ا عليها ترتكزمن المحاور الرئيسية التي تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها يعتبر محور 
حكام استغالل مختلف . و 2020-2016للفترة  موارد الطبيعية الشرط المحوري الستدامة اليمثل موضوع تعبئة وا 

فإّن استحثاث نسق اإلنجاز من  2018. ورغم المجهودات المبذولة في هذا الصدد خالل سنة التنمية في بالدنا
المطلقة للمشاريع والبرامج إعطاء األولوية من خالل التوجه بالخصوص نحو  2019أولويات ميزانية سنة 

مدرجة بالمخطط و  جاهزةاقتراح المشاريع الجديدة التي تتوفر لها دراسات فنية المتواصلة والمعطلة الستكمالها و 
 .2020-2016الخماسي 

 الموارد المائية

رف في وفرة التص مواصلةلمجابهة الطلب المتزايد على المياه، ترتكز الخطة المستقبلية في مجال المياه على 
وتثمين  2019سنة  مع نهاية %93تقدر بـوغ نسبة تعبئة بلل التقليدية تعبئة الموارد المائية المياه والطلب عليه عبر

غير التقليدية وتطوير برنامج االقتصاد في الماء وتدعيم تشريك المنتفعين في إدارة األنظمة  الموارد المائية
 في: 2019المائية. وعلى هذا األساس تتمثل أهم مشاريع سنة 

 ة يدراسة تحويل فائض مياه الشمال الى الوسط للمساهمة في المحافظة على التوازنات المائ انجاز مواصلة
 للموارد مندمجة إدارة مقاربة على تعتمد دراسة وهي. 2050في أفق  الماء حولاالستشرافية  دراسةوال بالوسط
  المائية

  الكبرى والقلعة  دةيالسع وخزانيومالق العلوي  سدود ومواصلةالدويميس االنتهاء من انجاز سد  

 انجازو  رفع طاقة خزن سد بوهرتمةواالنطالق في أشغال  الهواربو سيدي سعد  يربط سد أشغال مواصلة 
 يبلّ -قناة التحويل السعيدة

  شمل واليات ي الذيه األول ئجز  فيشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة التفصيلية لم دراسةالمواصلة
 روعشالتفصيلية لألجزاء األخرى المتبقية لهذا الم دراسةال إضافة الى مواصلة اعداد وبنزرت وأريانة منوبة

  تنفيذ مشروع صندوق حسن التصرف في المنظومات  مواصلة عبرمواصلة مشاريع تدعيم الجمعيات المائية
 المائية

 بئرا تعويضية 52و لدعم الري الفالحي بئرا عميقة 16 حفر 

  صة سيدي بوزيد والكاف وقفو واليات القيروان بدراسة جرد اآلبار الخاصة بالطبقات المائية المستنزفة
 والقصرين
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 اء الصالح للشربالم

تهدف السياسة المائية الى ضمان األمن المائي لألجيال الحاضرة والقادمة والمحافظة على الموازنة المائية بين 
ل سنة ينتظر خال ،العرض والطلب خصوصا في فترات الجفاف وفترات ضغوط االستهالك. وفي هذا اإلطار

 ة:بالخصوص تنفيذ مشاريع الهندسة الريفية التالي 2019

  نظام مائي لفائدة  19د مقابل  م 13,5ألف ساكن بكلفة  18,6نظام مائي جديد لفائدة حوالي  12تزويد
 . 2018ألف ساكنا سنة  17

  ألف ساكن سنة  72نظام مائي لفائدة  42د مقابل  م 55ساكن بقيمة  75نظام مائي قديم لفائدة  42تهيئة
2018 . 

  2019د سنة  م 3 اعتمادات بقيمة برمجة تبالماء الصالح للشرب وقد تممواصلة تزويد المؤسسات التربوية 
 مدرسة(. 850الستكمال األشغال )

  مدرسة(. 1244د الستكمال األشغال ) م 2مواصلة أشغال الصرف الصحي بالمؤسسات التربوية بقيمة 

  د ممول من  م 33ها االنطالق في مشروع تحسين التصرف في المنظومات المائية بالوسط الريفي بكلفة قدر
منظومة مائية لتحسين التزويد بالماء الصالح للشراب  161طرف البنك األلماني للتنمية يهدف إلى تأهيل 

بالوسط الريفي والري بالمناطق السقوية الصغرى والمتوسطة بكل من واليات القيروان والقصرين وسيدي 
 بوزيد والمهدية وصفاقس. 

  د. م 1,5مجال الماء الصالح للشرب بقيمة صيانة المنظومات المائية في 

  د. م 1,3صيانة محطات الضخ للماء الصالح للشرب بقيمة 

 تتمثل باألساس في:فأما بالنسبة لمشاريع الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه 

 .مواصلة إنجاز مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بجندوبة 

 د بتمويل  م 45لرابعة من مشروع تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشرب بكلفة مواصلة إنجاز المرحلة ا
 من الوكالة الفرنسية للتنمية.

  مواصلة إنجاز مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية بواليــــة باجة بكلفة
 .2020-2015رة د بتمويل البنك األلماني للتنمية ينجز خالل الفت م 116

  انطالق إنجاز مشروع تحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية بوالية بنزرت بكلفة
 .2023-2018د بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية ينجز خالل الفترة  م 254

  د. م 189/يوم( بكلفة 3م 50000محطة تحلية مياه البحر بالزارات )القسط األول إنجاز 

  د م 900/يوم( بكلفة 3م 100000محطة تحلية مياه البحر بصفاقس )القسط األول إنجاز. 
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  إنجاز محطة لتحلية د والمتمثل في  م 200مواصلة إنجاز المشروع الخاص بتدعيم الموارد المائية بكلفة
بنة بوالية ه بلمياه البحر بسوسة وتزويد المناطق بجنوب والية القيروان وانجاز وربط محطة لمعالجة الميا

 بئر عميقة. 39نابل وحفر وتجهيز وربط 

  د. م 110االنطالق في تزويد مرفأ تونس المالي بالحسيان والمدينة الدولية للمعرفة بتونس بكلفة 

  د. م 216االنطالق في إنجاز مشروع تحسين مردودية الشبكات بالوسط والجنوب التونسي بكلفة 

 حماية الثروة الطبيعية

والمساحات المتلفة مقارنة بسنة عدد الحرائق ا ملحوظا في تراجع 2018االولى من سنة  أشهرالثمانية  شهدت
دعم مكونات البنية األساسية وصيانتها دوريا وتدعيم االمكانيات المادية المبكرة و  االستعداداتوذلك بفضل  2017

 6000لتشجير الغابي والرعوي )حوالي ا عمليات 2018في المجال الغابي. كما تواصلت خالل سنة  والبشرية
 إحداث خالل منمقاومة زحف الرمال و ( هك 23500)حوالي  يالمراع وتحسين تهيئةصيانة الغراسات و ( و هك

  .كلم 1300حوالي  على طول طوابي وتعلية

( هك ألف 24 حواليتهيئة مصبات المياه ) السنة نفسشهدت  ،لفالحيةافي مجال المحافظة على األراضي و 
حداث( و هكألف  35 حواليوصيانة وتعهد األشغال والغراسات ) منشآت فرش المياه وتغذية ل وحدة 100حوالي  ا 

حداثالمائدة   من للحدوادي مجردة  لجهرالبرنامج الخصوصي  مواصلة هذا فضال عن ،بحيرات جبلية 3 وا 
 يشمل واليات جندوبة وباجة ومنوبة وأريانة وبنزرت.  هفيضان

 :2019نة خالل س وينتظر

 والجبلية بالشمال الغربي وذلك بانجاز أشغال  الغابيةمشروع التنمية لتدعيمي البرنامج ال انجاز مواصلة
 . هك 2000 حوالي على مساحة والرعوية الغابية والتهيئة هك 200المحافظة على المياه والتربة على مساحة 

 كافوال وجندوبة باجةو  سليانةو  زغوانمشروع التصرف المندمج في الغابات الذي يهم واليات  مواصلة. 

 واليات بالشمال والوسط الغربي. 8مشروع التصرف في المشاهد الطبيعية والذي يهم  إنجاز مواصلة 

 وسليانة الكاف وهي واليات 5 ويشمل الهشة بالمناطق الطبيعية الموارد في التصرفانجاز برنامج  مواصلة 
 .والقيروان بوزيد وسيدي وبنزرت

 مواصلة إنجاز مشروع تنمية الموارد الطبيعية حول جبل طرزة بوالية القيروان. 

 ين وسيدي واليات القصر الريفية حول البحيرات الجبلية والذي يهم  الفالحيةمشروع التنمية  إنجاز مواصلة
 .بوزيد والقيروان

 هك وأشغال التهيئة الغابية  5000ل التشجير الغابي والرعوي على مساحة حوالي تنفيذ البرنامج السنوي )أشغا
صالح وتعديل  20ألف هك وتهيئة مصبات المياه على مساحة حوالي  15على مساحة حوالي  ألف هك وا 

 كلم(. 216مجاري األودية على طول 

 مواصلة تدعيم اإلدارة العامة للغابات بتجهيزات الحماية من الحرائق. 
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 بالتجهيزات الضرورية لتحافظ على مساهمتها في التدخل لتسوية األراضي الفالحية وكالة المعّداتدعيم ت 
 في أشغال المحافظة على المياه والتربة وخاصة في جهر األودية بالمناطق الصعبة.

 فالحة عصرية ضامنة لألمن الغذائي

 المناطق السقوية

برنامج تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص في نسبة ضياع المياه  انجاز 2018سنة  تواصل خالل
 مجردة لواديوالحوض السفلي هك(  3270)سيدي ثابت  بمناطق وذلكخالل تواصل إنجاز المشاريع الكبرى  من
 .هك( 2750) والعروسية هك( 6500هك( ومرناق ) 2800)

ذه المشاريع واالنطالق في انجاز مشروع تثمين المناطق استحثاث نسق انجاز ه 2019خالل سنة  وينتظر
الف هك من المناطق آ 9لـ السقوية بواليات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد من خالل تنمية سالسل القيمة 

في انجاز  االنطالقكما ينتظر  .السقوية العمومية مع دعم التعاونيات الفالحية لتكون محّركا للتنمية بالجهة
ألف  25مل الذي يش نابل وصفاقست و بنزر و سليانة و باجة و بـواليات جندوبة  السقوية المناطقكثيف تمشروع 

هك مع احداث مؤسسة تعنى بالمناطق السقوية العمومية بالشمال عوضا عن الجمعيات المائية. كما يشمل 
انجاز البرامج السنوية  إضافة الى مواصلة جديدةالسقوية المناطق من الهك  832إحداث  2019برنامج سنة 

 لتهيئة وصيانة المناطق السقوية والمسالك الفالحية لتسهيل استغالل المناطق السقوية وتحسين انتاجيتها. 

 ي بحر ال صيدال

عبر  يةالمائ ياءاألح يةالبحري وترب يدحول قطاع الص يةنتائج الدراسة االستشراف يذتنفمواصلة  2018 شهدت سنة
 موانيبإنجاز عدد من المشاريع المتصلة بتطوير البنية التحتية للصيد البحري  ومواصلة يوضع مخطط عمل

لعة األندلس المهدية وقموانئ تهيئة  أشغالاالنطالق في إضافة الى  سيدي يوسف وسيدي منصور وقابس وطبلبة
  وقليبية.

ر نشاط صيد التن األحم ومتابعةالصيد العشوائي  المجهودات لمجابهة مواصلة 2019سنة من المنتظر أن تشهد و 
دعيم وكالة إضافة الى ت واصلةتمانجاز مختلف المشاريع ال استحثاث نسق عبردعم البنية األساسية المينائية و 

 .موانئ وتجهيزات الصيد البحري بالتجهيزات الضرورية لتحسين خدماتها تجاه حرفائها

 الباب الثاني: ترشيد استهالك الطاقة

 نجازات تمثلت في:عديد اإل 2018شهدت سنة 

  عقد برنامج في القطاع الصناعي، 60كشف طاقي و 60إبرام 
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  عقد برنامج في قطاع النقل، 20كشف طاقي و 20إبرام 
  عقد برنامج في قطاع الخدمات، 35كشف طاقي و 35إبرام 
  حة سام من الالقطات الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى وتركيز 2ألف م 65تركيز

 ،قطاع الخدمات والصناعة في في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية ²لف مأ 7.5
  مباني ضمن برنامج ال واط من المحطات الشمسية إلنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكةميغ 19تركيز قدرة تناهز

 ،الشمسية

  في مجال التوليد المؤتلف للطاقة طميغاوا 20عقود برامج وتركيز قدرة تناهز  8إبرام، 

 ميغاواط 1860إلى  1000من  المنتجة والترفيع في القدرة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مراجعة برنامج 
 ،2020-2017خالل الفترة 

 ذه وتتوزع ه .الفولطاضوئية إسناد الموافقة المبدئية لعشرة مشاريع تتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
وتتنزل في إطار الجزء األول  .ميغاواط 1مشاريع من فئة  4ميغاواط و 10مشاريع من فئة  6المشاريع إلى 

 ،المنضوية تحت نظام التراخيص كهرباء من الطاقات المتجددةالخاص لل من الدعوة لتقديم مشاريع إلنتاج

  اإلعالن على ثالثة طلبات عروض انتقاء أولي في إطار نظام اللزمات إلنجاز مشاريع إلنتاج الكهرباء
 .ميغاواط لكل منهم 500بالطاقة الفولطاضوئية وطاقة الرياح بقدرة جملية تقدر بـ 

 .مصادرها نويعوت الطاقة استهالك ، فسيتواصل العمل لتحقيق االنتقال الطاقي وترشيد2019أما فيما يتعلق بسنة 
 :على العمل سيرتكز اإلطار هذا وفي

  مباني ضمن برنامج ال واط من المحطات الشمسية إلنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكةميغ 27تركيز قدرة تناهز
 الشمسية.

  من خالل الطاقي االنتقال صندوق  برنامجمواصلة تنفيذ: 

  عقد برنامج في القطاع الصناعي، 50كشف طاقي و 50إبرام 
  عقد برنامج في قطاع النقل، 20كشف طاقي و 20إبرام 
  عقد برنامج في قطاع الخدمات، 20كشف طاقي و 20إبرام 
  على مســتوى االســتشــارة المســبقة في قطاع الســكن  عقود برامج 10كشــوفات طاقية و 10إبرام

 والخدمات،
  من السخانات الشمسية في قطاع السكن ²ألف م 65تركيز حوالي، 

 قطاع الخدمات  في في مجال تســــــخين المياه بالطاقة الشــــــمســــــية ²ف ماال 10 مســــــاحة تركيز
 ،والصناعة

  ة.في مجال التوليد المؤتلف للطاق طميغاوا 25تركيز قدرة تناهز 
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 الباب الثالث: تهيئة ترابية متوازنة تشمل كل الجهات وتحترم التوازنات البيئية

والتوجهات واإلجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني والجهوي تمثل التهيئة الترابية جملة االختيارات 
وهي اإلطار األمثل إلحكام التخطيط ورسم التوجهات وتحديد األولويات وفق  .لتنظيم استعمال المجال الترابي

حكام توزيع السكان واألنشطة نظرة تصادية االق بعيدة المدى تأخذ في االعتبار الخصوصيات الوطنية والجهوية وا 
 على التراب الوطني وتعزيز أركان التنمية المستدامة الشاملة والعادلة. 

العمل على إعداد ومراجعة جملة من الدراسات االستراتيجية بهدف تجسيم  2018تم خالل سنة  ،وفي هذا اإلطار
 األهداف المرسومة بالمخطط، حيث تم:

 ةالممولة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمي ل الترابيمواصلة إعداد الدراسة الخاصة بمرصد ديناميكية المجا. 
 وينتظر االنتهاء من الدراسة قبل موفى السنة الحالية؛

 ى أقص دراسات على غرار دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لساحل 8ين يالشروع في تح
 والتي القبلي واألمثلة التوجيهية للتهيئةدراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة الوطن و الشمال 

 وزغوان؛تخص كل من واليات جندوبة والكاف وتطاوين 

  الذي يهدف إلى وضع خطة عمل على  2030تنفيذ برنامج األمثلة التوجهية لتهيئة وتنمية الواليات في أفق
كمال إعداد دراستي المثالين والية( حيث تم است 14الواليات الداخلية ) المدى القريب والبعيد لتنمية وتهيئة

 تي المهدية وقابس. يالتوجيهيين لتهيئة وتنمية وال

  الشروع في إعداد الخطوط المرجعية لمراجعة دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ومن المتوقع
 .2018موفى سنة  عنداإلنتهاء منها 

 يستجيب والعمرانية الترابية للتهيئة جديد إطار ف وضعبهد والتعمير الترابية التهيئة مجلة إعداد مشروع مراجعة 

 والالمحورية( وتبسيط الرشيدة، الالمركزية الحوكمة المستدامة، )التنمية للبالد الجديد بالدستور إقراره تم لما

 ومراجعتها.  التعمير وثائق إلعداد بالنسبة اآلجال وتقليص اإلجراءات

فستتميز باألساس بمواصلة العمل على تجاوز مختلف اإلشكاليات التي تم تشخيصها  2019سنة بالنسبة لأما 
 وسيتم في هذا الخصوص: .2020-2016في ميدان التهيئة الترابية والتي تم إدراجها في إطار مخطط التنمية 

 ن مختلف يإعداد دراسات األمثلة التوجيهية للمجموعات العمرانية الكبرى التي تهدف إلى ضمان التناسق ب
 كما تسعى إلى توزيع األنشطة االقتصادية بالجهات .المشاريع الكبرى من بنى أساسية وتجهيزات مهيكلة

مراجعة األمثلة التوجيهية  2019المعنية بصفة متوازنة تتالءم مع خصوصيات كل منطقة. وسيتم خالل سنة 
 لتهيئة المجموعات العمرانية بسليانة وتطاوين وزغوان والمهدية.

 لسفلى.والمنطقة الحساسة للسباسب ا مراجعة األمثلة التوجيهية لتهيئة المنطقة الحساسة للسباسب العليا 

  دراسة حول التخطيط الترابي اإلستراتيجي والرصيد العقاري.الشروع في 

  دراسة حول التهيئة الترابية والمناطق المهددة بالكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.الشروع في 
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 اد المنتظر إعداده في إطار هبة من قبل االتح الشروع في مراجعة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني
 . األوروبي

 .د م 1.9في ميدان التهيئة الترابية بـ  2019وتقدر الكلفة الجملية للمشاريع المزمع إنجازها سنة 

 الباب الرابع: حماية البيئة

ات ي عرفته البالد خالل السنوات األخيرة نظرا لإلشكاليات التي عرفتها جّل المؤسسالى التدهور البيئي الذبالرجوع 
 .وتحسين ظروف العيشللحّد من التلوث  2018والهياكل المتّدخلة في المجال، تكثفت الجهود خالل سنة 

 في مجال حماية البيئة في: أهّم اإلنجازات تتمثلوفي هذا اإلطار 

 والسرس  ومكثر المرناقية وبوعرادةالثانية، ) تهمرحلفي لمدن الصغرى والمتوسطة برنامج تطهير ا االنتهاء من
 .2018موّفى سنة  عند من جميع عناصر المشروع حيث يتوقع االنتهاءوالمكناسي والجريصة( 

  لى احمدون وتهذيب وتوسيع محطة التطهير سوسة الجنوبية، -شغال قطب التطهير سوسةأاالنتهاء من
 تدعيم وتهذيب الشبكة بسوسة الكبرى. أشغال االنتهاء من جانب

  مشروع تحويل المياه المعالجة بتونس الشمالية.ل إنجاز المصرف البحري االنتهاء من 

 تحسين نوعية المياه المعالجة من خالل انجاز مشاريع توسيع وتهذيب محطات التطهير  االنتهاء من برنامج
وقفصة  SE4)نابل  2018محطات تطهير سنة  09أشغال توسيع وتهذيب  كذلك انتهاء)قرمبالية وقابس( 

 وسوسة الجنوبية والمحرس وأشغال تهذيب محطات باجة ومجاز الباب وطبرقة وجندوبة وسليانة(.

  حيا شعبيا في إطار المشروع الخامس لتطهير  72أحياء شعبية ومواصلة أشغال  04االنتهاء من تطهير
 .األحياء الشعبية

 ابس(وتهذيب محطتي تطهير )قرمبالية وق توسيع . 
  نابل )محطات تطهير  6مواصلة أشغال تهذيب وتوسيعSE4 وقفصة وسيدي  والمحرس والدخيلة/الساحلين

 . بوزيد وسوسة الجنوبية(

  تدعيم الشبكة العمومية للتطهير بحوض بحيرة بنزرت في إطار البرنامج المندمج لتحسين الوضع البيئي
 بالبحيرة.

 القصرين والمهدية والوردانين ونفطة وسيدي بوعلي )محطات تطهير  6الق أشغال توسيع وتهذيب انط
 .(والجم

  أشغال محطة تطهير المياه المستعملة الصناعية بالمنستير)االنطالق في برنامج تطهير المناطق الصناعية 
 .(الفّجة

  وحزوة بتوزر  باجةبتلمين بقبلي وتيبار وسيدي إسماعيل لكّل من مواصلة أشغال تطهير المناطق الريفية
 والمشروحة بنابل وخنيفة مقرة بزغوان وورغش بجندوبة.

 إنجاز المصّبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها بواليات سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وزغوان 
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  فاقسبنزرت ونابل وسوسة وصو تونس الكبرى مواصلة توسعة الخانات المخصصة لردم النفايات بواليات  

 .توسعة المصبات المراقبة بحوض وادي مجردة 

  إنجاز برنامج إزالة زيوت التجهيزات الكهربائية والزيوت المحتوية على ماّدة االنتهاء منPCB. 

 الشروع في استخراج ومعالجة الغازات من المصبات المراقبة. 

 ستصالح وتهيئ المتعلقة بتثمينالدراسات  إعداد سليمان والمنطقة الممتدة من بني خيار إلى  ة سبخةوا 
 .الحمامات الجنوبية

  الساحلي الشمالي الشرقي لجزيرة جربة. وتهيئة الشريطتحيين دراسة إستصالح 

 لى ومن سوسة الجنوبية إ ،إعداد دراسة إستصالح وتهيئة الشريط الساحلي الممتد من رادس إلى حمام الشط
 (.وأريانة وتونسفارينا إلى قمرت )واليات بنزرت  المنستير الجنوبية ومن هضبة

  ستصالح وتهيئة سبختي العذيبات وتادة )والية العناية بالسباخ والمناطق الحساسة عبر اعداد دراسة تثمين وا 
 مدنين(.

 في مجال التصرف في المياه المستعملة:  2019سنة  سيتّم خاللو 

 ي تّم تكليف الديوان الوطني للتطهير بالتدخل بالتجمعات الريفية الت حيثتطهير المناطق الريفية  مواصلة
 نسمة. 3000يفوق عدد سكانها 

 ي مرحلة ف والتي ستشمل تدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال التصرف في منشآت التطهير
 نين وتطاوين(.الجنوب )واليات صفاقس وقابس ومدجهة أولى جهة الشمال )واليتي تونس واريانة( و 

  من  إضافية ةبلدي 33تعميم خدمات الصرف الصحي وتوسعة مجال تدخل الديوان الوطني للتطهير لتشمل
 .آالف ساكن 10خالل برنامج تطهير المدن الصغرى التي عدد سكانها ال يفوق 

  نجاز محّطات  مواصلةمقاومة التلّوث الصناعي عبر عالجة متنفيذ برنامج تطهير المناطق الصناعية وا 
 خصوصية.

 ا عادة و  توسعة شبكة التطهير العمومي وتأهيل محطات التطهير المتواجدة لتحسين نوعية المياه المعالجة
 .استعمالها في مجال الري 

د  م 390بـــ  2019خالل سنة  في مجال التطهير )الديوان الوطني للتطهير( تقّدر االستثمارات ،وعلى هذا األساس
 المشاريع والبرامج التالية: تخّصص باألساس إلنجاز

 .الشروع في إنجاز محطة تطهير بالمنطقة الشمالية لتونس الكبرى 

  الشروع في برنامج تجهيز محطات التطهير بأنظمة انتاج الطاقة عن طريق تخمير الحمأة وبأنظمة تهوئة
لية وجربة أغير ومساكن والفرينة وصفاقس الشما 2 محطة تطهير وهي شطرانة 12مقتصدة في الطاقة، يهم 

 ومدنين وتطاوين. والنفيضة وهرقلة 2 وقربة والفحص والكاف والقيروان
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 مدن تاجروين والدهماني والقصور وهي  :مدن 10)مدينة متوسطة  12مشروع تطهير  االنطالق في انجاز
ير هقصر( إضافة الى أشغال التطم العرايس والمظيلة وسوق االحد وتاكلسة والسواسي وقفصة أوالرديف و 

 مدينتي تالة وفريانة.ب

  تدعيم الشبكة العمومية للتطهير بحوض بحيرة بنزرت في إطار البرنامج المندمج لتحسين الوضع البيئي
الدراسات ونشر طلب العروض لتوسيع وتهذيب شبكات التطهير ومحطات ب القيامببحيرة بنزرت من خالل 

 .الضخ وتأهيل محطات التطهير

  مدن فوسانة والرقاب وبن قردان والقطار.مواصلة األشغال لتطهير 

 ( مواصلة أشغال برنامج توسيع وتهذيب منشآت التطهير لحماية المتوسط من التلوثDEPOLMED )–
القسط األولي، الذي يهّم محطات جنوب مليان وسوسة الشمالية والجديدة وقليبية إلى جانب توسيع وتهذيب 

 وسوسة والقيروان والمنستير والمهدية وقابس ومدنين  شبكات التطهير بواليات تونس الكبرى ونابل

  نجاز االشغال بالمكنين بالشروع في االنطالق في برنامج تطهير المناطق الصناعية صفاقس الدراسات بوا 
 منستير(.ال-مواصلة انجاز محطة التطهير الصناعية )الفجة فضال عن وأوتيك ووادي الباي وبئر القصعة 

  واليات )بنزرت وزغوان وباجة وسليانة  10وتهذيب شبكات التطهير بالمدن المتبناة لـ مواصلة برنامج توسيع
جلة ( من خالل الشروع في بعض االشغال المستعوقبلي والكاف وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس

 لتوسيع وتهذيب الشبكات.
  مناطق ابع من برنامج تطهير الالشروع في أشغال بعض المناطق الريفية والتي تندرج في إطار القسط الر

 الريفية.

تتمثل ف، 2020-2016مجال التصّرف في النفايات، وسعيا لتحقيق األهداف المرسومة بالمخطط الخماسي  أّما في
 :في 2019أهم مجاالت التدخل خالل سنة 

  مدرجة للمشاريع البالنسبة لنفايات المنزلية اإنجاز وحدات معالجة وتثمين مواصلة اإلعداد لإلنطالق في
الطرق الحديثة للتثمين على  وذلك بالتخّلي تدريجيا عن الّردم وباعتماد 3 ضمن برنامج مصبات المراقبة

 .الميكانوبيولوجية غرار المعالجة

  مواصلة العمل على تشريك القطاع الخاص في هذا المجال عن طريق عقود لزمات أو في إطار الّشراكة
 ع الخاص.العام والقطا القطاع بين

  ضع منظومات تصّرف خصوصية لبعض النفايات على غرار هياكل السيارات وفواضل الهدم والبناء.و 

د، وذلك  م 45.9بـــ  2019ف في النفايات لسنة لتصرّ ا في مجالتقّدر الميزانية المرصودة  ،وعلى هذا األساس
 إلنجاز المشاريع التالية:

  على المصب المراقب بجبل شاكير في انتظار إنجاز  ءبتونس الكبرى قصد تخفيف العب 7 خانةالإنجاز
 وحدتي معالجة النفايات بتونس الكبرى.
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 إنجاز أشغال مراكز التحويل بواليات تونس الكبرى ومراكز التحويل التكميلية بواليات القيروان  مواصلة
 .وقفصة والقصرين يدي بوزيدحوض وادي مجردة وسواليات وسوسة ونابل وتوزر وزغوان و 

 أشغال توسعة الخانات المهيئة لردم النفايات نظرا الستنفاذ طاقة استيعاب النفايات ببعض  االنتهاء من
 .وبنزرت وحوض وادي مجردة الخانات على غرار توسعة الخانات بمصبات قابس وسوسة وصفاقس

 بناء الفنية واالقتصادية للتصرف في نفايات العداد الصيغ المرجعية بالنسبة لدراسة الجدوى إ  من االنتهاء
 والهدم

على حماية الفضاءات  2019سيتواصل العمل خالل سنة  ،يخّص حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفيما
والمنظومات البيئية الطبيعية بالشريط الساحلي والملك العمومي البحري ومزيد العناية بالشريط الساحلي من خالل 

 راف البحري.حمايته من االنج

 د. م 7.9بــحوالي  2019سنة  حماية وتهيئة الشريط الساحلي في مجالوعلى هذا األساس تقّدر الميزانية المرصودة 

 وتتمثل أهم المشاريع في:

  بالقنطاوي الجنوبية بسوسة.من االنجراف البحري الشروع في أشغال حماية الشريط الساحلي 

 شماليةمن هرقلة الى سوسة ال الممتدّ  والشريط الساحليرفراف  شواطئواستصالح حماية  االنتهاء من أشغال 
 كلم. 9على طول 

  كلم من الشريط الساحلي من االنجراف  15حماية شواطئ سليمان والمنستير من خالل حماية حوالي مواصلة
 البحري.

 بية الجنو  إنجاز دراسات للحماية من االنجراف البحري تخّص شواطئ كرنيش بنزرت وشط مامي، سوسة– 
 الحمامات والكازينو بصفاقس.-المنستير الجنوبية، بني خيار

  مواصلة دراسات استصالح وتهيئة سباخ سيدي خليفة وسبخة الديماس بالمهدية وسبخة الساحلين بالمنستير
 سبخة المالح. و 

 نة والديماس( اإنجاز دراسات استصالح وتهيئة السباخ )سليمان وقليبية وورادس والمكنين والسيجومي وأري
 والمناطق الحساسة.

   نجاز الفسح الشاطئية ورفع جرد المنشآت المتواجدة بالملك العمومي البحري واعداد برنامج للتصرف فيه وا 
كلم مع مساحة تقّدر بـ  142الحشائش وتأهيل الشواطئ وتنظيفها عن طريق الغربلة والتمشيط والتي ستبلغ 

 هك. 7222

 :انجاز المشاريع التالية 2019خالل سنة واصل ية والحّد من التلوث سيتمجال المراقبة البيئ وفي

 .مشروع تحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت 
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 تعنى بوضع برنامج مندمج إلزالة التلوث بكل من خليج قابس والحوض الساكب لوادي التي الدراسات  اعداد
زالة التلوث   بوادي مليان.مجردة والحوض الساكب لوادي البسيم بباجة وا 

  إعداد برنامج النهوض بحديقة البلفدير.مواصلة 
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 د( الجارية )مسعار األبواالستعماالت الموارد  : I جدول عدد

 2015 2016 2017 2018 2019 

 897,0 116 160,0 106 664,3 96 804,4 89 648,0 84 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 775,3 66 849,8 61 152,1 54 531,1 45 139,3 43 واردات الخيرات والخدمات

 672,3 183 009,8 168 816,5 150 335,6 135 787,3 127 الموارد واالستعماالت

 068,8 23 741,3 21 119,1 20 400,5 18 551,3 16 العمومياالستهالك 

 433,7 83 334,3 76 388,5 69 484,6 64 402,8 60 االستهالك الخاص

 502,6 106 075,6 98 507,6 89 885,1 82 954,1 76 جملة االستهالك 

 708,0 21 566,0 19 063,7 18 336,4 17 811,5 16 تكوين رأس المال الثابت 

 475,3 1 236,3 1 091,8 1 825,0- 81,5 المخزون تغير 

 986,5 53 132,0 49 153,3 42 939,0 35 940,2 33 صادرات الخيرات والخدمات

 



 

ii 

 (%)الجارية سعار األبواالستعماالت الموارد  : II جدول عدد 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 10,1 9,8 7,6 6,1 4,7 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 8,0 14,2 18,9 5,5 4,6- واردات الخيرات والخدمات

 9,3 11,4 11,4 5,9 1,4 الموارد واالستعماالت

 6,1 8,1 9,3 11,2 9,5 االستهالك العمومي

 9,3 10,0 7,6 6,8 8,1 االستهالك الخاص

 8,6 9,6 8,0 7,7 8,4 جملة االستهالك 

 10,9 8,3 4,2 3,1 2,3 تكوين رأس المال الثابت 

 9,9 16,6 17,3 5,9 6,6- صادرات الخيرات والخدمات

 



 

iii 

 (%)القارة سعار األبواالستعماالت الموارد  : III جدول عدد 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 3,1 2,6 1,9 1,0 1,2 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 0,1 0,6- 4,0 2,7 2,6- واردات الخيرات والخدمات

 2,0 1,5 2,6 1,6 0,2- الموارد واالستعماالت

 0,1 0,3 0,5 2,5 4,4 االستهالك العمومي

 2,2 2,1 2,2 3,1 3,2 االستهالك الخاص

 1,7 1,7 1,8 3,0 3,4 جملة االستهالك 

 5,0 2,4 0,2 1,0 0,5- تكوين رأس المال الثابت 

 3,1 2,3 4,8 0,2 5,3- صادرات الخيرات والخدمات

 

  



 

iv 

  الجارية رالتمويل باألسعاو : االدخار  IVجدول عدد  

 2015 2016 2017 2018 2019 

 897,0 116 160,0 106 664,3 96 804,4 89 648,0 84 بأسعار السوق الناتج المحلي 

 197,1 3- 973,1 2- 735,7 2- 319,5 2- 407,0 2- صافى المداخيل من الخارج

 699,9 113 186,9 103 928,6 93 484,9 87 241,0 82 الناتج القومي اإلجمالي

 614,6 5 220,8 5 864,0 4 976,2 3 054,8 4 صافى التحويالت الجارية

 314,5 119 407,7 108 792,6 98 461,2 91 295,8 86 الدخل الوطني المتاح اإلجمالي

 502,6 106 075,6 98 507,6 89 885,1 82 954,1 76 جملة االستهالك 

 811,9 12 332,1 10 285,0 9 576,1 8 341,7 9 االدخار الوطني

 10,7 9,5 9,4 9,4 10,8 )%(النسبة من الدخل المتاح 

 708,0 21 566,0 19 063,7 18 336,4 17 811,5 16 تكوين رأس المال الثابت 

 18,6 18,4 18,7 19,3 19,9 )%( النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي

 475,3 1 236,3 1 091,8 1 825,0- 81,5 تغيير المخزون 

 371,4 10- 470,2 10- 870,5 9- 935,4 7- 551,3 7- العجز الجاري 

 8,9 9,9 10,2 8,8 8,9 )%(النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي 

 168,6 224,1 445,0 203,5 440,7 حصيلة تحويالت رؤوس األموال
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 (%)باألسعار القارة : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي  Vجدول عدد   

 2015 2016 2017 2018 2019 

 0,5 9,7 2,5 8,5- 12,3 الفالحة والصيد البحري 

 4,2 1,9 0,8 0,5 0,2 الصناعات المعملية

 2,5 8,5 1,4 4,4- 14,0 الصناعات الفالحية والغذائية 

 4,0 2,3- 4,5- 1,8- 1,3- والبلورمواد البناء والخزف  

 5,0 2,8 3,1 2,1 0,0 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 2,0 30,5- 9,4- 10,4- 19,7- تكرير النفط 

 7,5 7,8- 1,9- 13,2 12,0- الصناعات الكيميائية 

 3,6 1,3 0,8 0,3- 4,8- صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 1,6 1,6 1,6 1,9 2,6 عة التبغصنا 

 4,0 0,7 0,6 0,9- 1,0- صناعات مختلفة 

الصناعات المعملية غير الصناعات الفالحية )
 (والغذائية

-2,8 1,8 0,7 0,3 4,6 

 4,8 0,6 3,0- 1,5- 4,2- الصناعات غير المعملية 

 10,0 9,7- 10,1 6,4 11,4- المناجم 

 5,3 2,0 11,1- 7,2- 6,4- المحروقات 

 2,3 1,5 4,1 1,0 3,0 الكهرباء 

 6,0 3,0 2,3 3,2 5,0 الماء 

 4,5 0,6 1,8- 1,0 3,1- البناء واألشغال العامة 

 4,1 2,9 4,0 3,3 0,4- الخدمات

 3,5 1,0 1,6 2,1 1,1 التجارة 

 4,6 4,1 5,0 4,7 3,1- النقل 

 3,0 1,5 3,0 3,7 1,9 المواصالت 

 5,0 9,6 8,3 2,7 12,2- النزل والمقاهي والمطاعم 

 7,0 4,0 9,1 5,1 5,8 مؤسسات مالية 

 6,5 3,6 4,5 2,8 2,1 إصالح وصيانة 

 3,0 1,5 2,6 2,8 1,2 خدمات أخرى للتسويق 

 5,1 7,5 10,0 7,8 6,5 إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة 

 3,7 3,2 2,1 0,4 0,6 جملة أنشطة التسويق

 0,3 0,4 0,4 2,5 3,4 جملة األنشطة غير المسوقة

 0,2 0,3 0,3 2,5 3,3 اإلدارة العمومية 

 4,0 5,0 4,0 4,2 4,3 الجمعيات 

 5,0 5,0 4,0 4,2 4,1 أعمال منزلية 

 3,0 2,6 1,8 0,8 1,1 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 4,1 3,1 4,0 3,8 2,3 األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 3,1 2,6 1,9 1,0 1,2 الناتج المحلي بأسعار السوق 



 

vi 

 (%باألسعار الجارية ) : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي VI جدول عدد 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 6,7 17,4 9,6 2,5- 17,6 الفالحة والصيد البحري 

 10,1 7,2 5,0 3,6 2,8 الصناعات المعملية

 8,4 14,6 7,0 0,6- 18,0 الصناعات الفالحية والغذائية 

 10,3 2,8 0,3 1,2 4,2 صناعات مواد البناء والخزف والبلور 

 11,2 8,7 8,2 5,7 0,1 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 6,1 27,4- 6,2- 7,3- 31,7 تكرير النفط 

 11,8 7,4- 8,7- 8,0 3,9- الصناعات الكيميائية 

 9,5 6,9 7,4 5,7 5,8- صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 5,2 5,1 5,0 4,9 5,7 عة التبغصنا 

 9,8 5,7 3,6 0,7 2,8 صناعات مختلفة 

 10,5 5,4 4,5 4,6 0,5- (الفالحية والغذائية الصناعات الصناعات المعملية غير)

 13,5 11,9 2,2 0,3- 10,6- الصناعات غير المعملية

 15,5 5,1- 2,9 2,1- 1,3 المناجم 

 18,0 26,1 0,4- 13,7- 28,1- المحروقات 

 9,6 7,2 9,8 22,4 1,5 الكهرباء 

 11,5 8,2 6,8 12,1 5,6 الماء 

 11,3 6,6 1,1 3,9 3,4 البناء واألشغال العامة 

 11,7 9,4 8,1 6,2 4,6 الخدمات

 12,8 8,7 7,0 6,4 11,2 التجارة 

 12,5 10,8 8,1 7,4 0,8- النقل 

 4,1 2,5 1,4 3,1 0,9- المواصالت 

 10,8 14,5 12,1 4,8 3,9- النزل والمقاهي والمطاعم 

 16,4 12,3 15,6 9,3 6,9 مؤسسات مالية 

 12,4 7,7 6,1 3,9 4,2 إصالح وصيانة 

 11,3 8,9 7,7 6,0 7,3 خدمات أخرى للتسويق 

 7,3 10,2 12,7 10,2 4,1 (-)إنتاج خدمات االوساطة المالية غير المحتسبة  

 11,0 10,3 6,8 3,5 3,5 جملة أنشطة التسويق

 6,6 8,0 9,3 11,2 8,3 جملة األنشطة غير المسوقة

 6,6 8,0 9,3 11,3 8,3 اإلدارة العمومية 

 9,2 10,3 8,7 7,5 7,4 الجمعيات 

 10,3 10,3 8,7 6,2 7,1 أعمال منزلية 

 10,1 9,8 7,4 5,1 4,4 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 10,9 9,6 10,8 19,1 7,7 األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح

 10,1 9,8 7,6 6,1 4,7 الناتج المحلي بأسعار السوق 
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 (د م) سب القطاعاتح تبرأس المال اإلجمالي الثا تكوين:  VIIجدول عدد  

 2015 2016 2017 2018 2019 

 700,0 1 530,0 1 400,0 1 250,0 1 200,0 1 والصيد البحري  الفالحة

 588,0 2 281,0 2 178,7 2 847,9 1 794,2 1 المعملية الصناعات

 640,0 590,0 530,0 475,0 450,0 الفالحية والغذائية الصناعات

 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 عة التبغصنا

 370,0 315,0 370,0 247,0 205,0 والبلور الخزفمواد البناء و  صناعات

 570,0 520,0 480,0 420,0 420,0 الكهربائيةالميكانيكية و  الصناعات

 173,0 111,0 128,7 70,9 87,2 تكرير النفط 

 350,0 310,0 270,0 250,0 220,0 الكيميائية الصناعات

 185,0 175,0 170,0 165,0 140,0 والجلد المالبسالنسيج و  صناعات

 280,0 240,0 210,0 200,0 250,0 مختلفة صناعات

 250,0 4 665,0 3 225,0 3 651,3 2 529,7 2 غير المعملية الصناعات

 180,0 170,0 165,0 158,3 146,7 المناجم

 700,0 1 730,0 1 500,0 1 340,0 1 400,0 1 المحروقات

 400,0 1 940,0 885,0 623,0 506,0 الكهرباء

 300,0 280,0 345,0 200,0 177,0 الماء

 670,0 545,0 330,0 330,0 300,0 العامةواألشغال  البناء

 370,0 10 480,0 9 665,0 8 795,0 8 667,4 8 الخدمات

 100,0 100,0 95,0 90,0 80,0 إصالح وصيانة

 300,0 3 850,0 2 420,0 2 063,4 2 604,4 2 النقل

 050,0 1 890,0 850,0 987,5 541,9 المواصالت

 390,0 340,0 320,0 302,6 292,3 المطاعموالمقاهي و  النزل

 530,0 5 300,0 5 980,0 4 351,5 5 148,8 5 وخدمات أخرى  التجارة

 800,0 2 610,0 2 595,0 2 792,2 2 620,2 2 الجماعية التجهيزات

 708,0 21 566,0 19 063,7 18 336,4 17 811,5 16 الثابتتكوين رأس المال  جملة
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 د( )م العمليات مع الخارج حساب:  VIIIعدد  جدول  

 2015 2016 2017 2018 2019 

 775,3 66 849,8 61 152,1 54 531,1 45 139,3 43 واردات الخيرات والخدمات 

 986,5 53 132,0 49 153,3 42 939,0 35 940,2 33 صادرات الخيرات والخدمات 

 788,9 12- 717,8 12- 060,7 10- 592,1 9- 199,1 9- حصيلة الخيرات والخدمات 

 251,1 4 942,0 3 623,4 3 176,9 3 225,2 3 الموارد 

 054,0 1 968,9 887,6 857,4 818,2 االستعماالت 

 197,1 3- 973,1 2- 735,7 2- 319,5 2- 407,0 2- المداخيل

 472,1 438,4 526,6 426,5 415,7 الموارد 

 086,7 6 659,2 5 390,6 5 402,7 4 470,5 4 االستعماالت 

 614,6 5 220,8 5 864,0 4 976,2 3 054,8 4 التحويالت

 498,6 71 230,2 66 302,1 58 134,5 49 780,2 46 الموارد 

 127,2 61 760,0 55 431,6 48 199,1 41 228,9 39 االستعماالت 

 371,4 10- 470,2 10- 870,5 9- 935,4 7- 551,3 7- العجز الجاري 

 168,6 224,1 445,0 203,5 440,7 تحويل رأس المال

 0,0 0,0 41,0 25,9 15,4 الموارد 

 168,6 224,1 486,0 229,4 456,1 االستعماالت 

 202,8 10- 246,1 10- 425,5 9- 731,9 7- 110,6 7- التمويل ىالحاجيات والقدرة عل

           العمليات مع الخارج

 585,8 6 410,3 5 771,0 3 758,0 495,3 1 الموارد

 285,8 6 160,3 5 508,0 5 372,0 3 282,8 2 تسديد أصل الدين 

 300,0 250,0 250,0 818,0 202,0 مساهمات 

 0,0 0,0 987,0 1- 432,0 3- 989,5- قروض قصيرة األمد وتعديالت 

 138,6 18 626,4 13 194,4 13 348,0 7 387,5 9 االستعماالت

 230,0 3 500,0 2 244,4 2 989,0 1 368,0 2 مساهماتاستثمار خارجي و  

 908,6 14 126,4 11 950,0 10 359,0 5 019,5 7 قروض  

 552,8 11 216,1 8 423,4 9 590,0 6 892,2 7 حصيلة العمليات المالية

 350,0 1 030,0 2- 2,1- 142,0 1- 781,6 الحصيلة العامة

  



 

ix 

 مؤشر التنمية البشرية:  IXجدول عدد  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

 0.752 0.743 0.735 0.729 0.725 0.721 مؤشر التنمية البشرية

       : تقديرات*

 : مؤشرات ديمغرافية Xجدول عدد  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

 11.718 11.579 11.439 11.304 11.154 11.007 10.895 10.784 10.674 عدد السكان )باأللف(

 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.14 1.20 نسبة النمو الطبيعي 

 20.5 20.2 20.5 20.2 20 20.5 20.5 20.2 19.3 نسبة الوالدات )باأللف(

 5.9 5.9 6 5.9 5.9 5.7 5.7 5.9 5.6 نسبة الوفيات )باأللف(

 75.5 75.4 75.4 75.3 75.1 74.9 74.8 74.7 74.4 مؤمل الحياة عند الوالدة )بالسنة(

 2.42 2.44 2.45 2.45 2.46 2.46 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

 التحضيرية سنةتطور المعطيات الخاصة بال
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

 86.4 85.5 86.9 85.9 85.6 85.2 (%)نسبة االلتحاق بالسنة التحضيرية 

 تطور المعطيات الخاصة بالمرحلة االبتدائية
 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

 4589 4576 4568 4597 4565 4544 عدد المدارس

 1147 1123 1101 1079 1066 1049 عدد التالميذ )باأللف(

 47.947 47.941 47.470 47.010 47.543 47.423 عدد الفصول

 63.063 63.642 64.000 64.944 63.303 62.484 عدد المدرسين

 23.9 23.4 23.2 23 22.4 22.1 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 18.1 17.6 17.2 16.6 16.8 17.0 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

 250 245 241 236 234 231 معدل عدد التالميذ بالمؤسسة الواحدة

 تطور المعطيات الخاصة بمرحلة اإلعدادي العام والتعليم الثانوي 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

 99.2 99.2 99.2 99.1 99 99 (%) سنة 11-6 نسبة التمدرس

 99.1 99.1 99.1 99 98.9 99 (%)ذكور 

 99.3 99.3 99.3 99.2 99.1 99.1 (%)إناث 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

 1432 1424 1421 1409 1403 1392 عدد المؤسسات

 896 888 884 893 877 887 )باأللف(عدد التالميذ

 34.154 34.814 34.862 34.969 34.929 35.390 الفصولعدد 

 73.316 73.665 74.249 75.056 74.283 74.193 عدد المدرسين

 26.2 25.5 25.4 25.5 25.1 25.1 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 12.2 12 11.9 12 12.0 12.0 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

 626 623 621 634 625 638 الواحدةمعدل التالميذ بالمؤسسة 
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 بالتكوين المهنيتطور المعطيات الخاصة 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

عدد المتكونين في الجهاز الوطني للتكوين المهني 
 86 80.0 73.5 72.1 71.0 69.2 المقيس )باأللف(

 بالتعليم العاليتطور المعطيات الخاصة 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

 239.8 241.1 250.9 263.8 292.2 305.7 عدد الطلبة في القطاع العمومي )باأللف( 

 - 31.2 31.3 30.6 30.3 26.0 عدد الطلبة في القطاع الخاص )باأللف(

عدد المتحصلين على شهادات عليا )القطاع العمومي( 
 )باأللف(

61.2 58.1 57.9 54.4 47.5* - 

شهادات عليا )القطاع الخاص( عدد المتحصلين على 
 )باأللف(

5.78 7.0 7.8 8.7 - - 

       : تقديرات*
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 مؤشرات في مجال الصحة : XIIجدول عدد  

 2015 2016 2017 2018 *2019 

 75.5 75.4 75.4 75.3 75.1 أمل الحياة عند الوالدة بالسنة

 5.9 5.9 6 5.9 5.9 الوفيات باأللفنسبة 

 731 742 750 760 770 عدد السكان لكل طبيب

 15 15.2 15.3 15.2 15.3 نسبة وفيات األطفال باأللف

 98.9 98.8 98.5 98 98 نسبة الوالدات المؤمنة صحيا

 20600 20520 20480 20400 20312 عدد األسرة في القطاع العمومي

 2110 2105 2100 2100 2121 األساسيةعدد مراكز الصحة 

 269 204 173.2 133.9 158.9 د( ميزانية التنمية للقطاع الصحي )م

      : تقديرات*

 والثقافةمجاالت الرياضة والشباب والطفولة مؤشرات في :  XIIIجدول عدد 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

 326 296 277 250 231 210 عدد المالعب المعشبة 

 246 231 224 205 193 180 عدد القاعات الرياضية 

 155 150 147 145 139 133 عدد المجازين في الرياضة المدنية )باأللف( 

 349 346 344 333 327 319 عدد دور الشباب 

 241 234 227 225 225 220 عدد دور الثقافة 

939 390 عدد المكتبات العمومية   403 420 427 434 

       : تقديرات*
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 الدخل والنهوض االجتماعي مؤشرات في مجال :  XIVجدول عدد 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 ساعة(  40األجر األدنى المضمون لمختلف المهن )
 )بالدينار في الشهر(

259,479 259,479 274,559 289,639 289,639 305,586 323,439 

 ساعة( 40األجر األدنى المضمون لمختلف المهن )
 )بالمليم في الساعة(

1497 1497 1584 1671 1671 -- -- 

 ساعة( 48لمختلف المهن )األجر األدنى المضمون 
 )بالدينار في الشهر(

301,808 301,808 319,904 338,000 338,000 357,136 378,560 

 ساعة( 48األجر األدنى المضمون لمختلف المهن )
 )بالمليم في الساعة(

1451 1451 1538 1625 1625 -- -- 

 14,560 13,736 13,000 13,000 12,304 11,608 11,608 األجر األدنى الفالحي المضمون )بالدينار في باليوم(

 20953.6 20953.6 20953.6 20953.6 19992.6 19699.1 17025.4 د( التحويالت االجتماعية )م

24. (%)نسبة التحويالت والنفقات االجتماعية من الناتج  4 25.2 24.1 23.4 23.4 23.4 23.4 

 243 250 250 250 250 235 235 )باأللف(عدد المنتفعين ببرنامج العائالت المعوزة 

 243 250 250 250 250 235 235 )باأللف( عدد المنتفعين ببطاقات العالج المجاني

 620 620 620 620 600 580 577.9 )باأللف( عدد المنتفعين بالتعريفات المنخفضة

 147 147 147 147 147 147 130 عدد الجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالمعوقين

 288 237 237 237 237 237 237 عدد الفروع التابعة للجمعيات

 311 314 314 314 314 299 299 عدد مراكز التربية المختصة للمعوقين

 : التشغيل XVجدول عدد  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 15.4 15.3 15.6 15.2 14.8 15.9 17.6 18.3 (%)سنة فما فوق(  15نسبة البطالة )

 12.5 12.4 12.4 12.4 11.4 13.3 14.6 15 ذكور

 22.7 22.6 23.5 22.2 22.2 23.0 25.6 27.4 إناث
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