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تمهيـد
اتسم الوضع التنموي خالل سنة  2019بتواصل المرحلة االنتقالية ال سيما إرساء دعائم الديمقراطية بتنظيم
االنتخابات الرئاسية والوطنية وتفعيل األطر المؤسساتية والتشريعية الجديدة وكذلك إطالق جملة من
اإلصالحات الهيكلية واتباع سياسات كلية واستراتيجيات وبرامج قطاعية وجهوية تهدف باألساس إلى

استعادة الحركية االقتصادية وتعزيز التنمية االجتماعية مع الحرص على تحسين التوازنات المالية.
ويعكس األداء االقتصادي لسنة  2019عموما التطورات غير المالءمة للظرف االقتصادي الوطني والدولي
وخاصة تراجع نسق النمو نتيجة تراجع اإلنتاج الصناعي بعالقة مع تباطئ الطلب الخارجي وكذلك تواصل
انخفاض إنتاج المحروقات فيما تسنى تحقيق نتائج جد إيجابية للقطاع السياحي وتسجيل صابة قياسية
للحبوب وكذلك تحسن مؤشرات المالية العمومية والتطويق النسبي للتضخم وتدعيم احتياطي العملة وتحسن

سعر صرف الدينار .كما تسنى تحقيق تقدم ملموس في إرساء مقومات التنمية المستدامة بحصول تونس
على المرتبة الثانية افريقا حسب تقرير األمم المتحدة على مستوى تحقيق أهداف االجندة األممية والمضمنة

بالتقرير الوطني الطوعي األول حول متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة  2030والذي تم عرضه على

المنتدى السياسي رفيع المستوى باألمم المتحدة.

ويرتكز منوال النمو لسنة  2020باألساس على القطع مع ضعف نسق النمو بتوفير المناخات المالئمة
إلحكام توظيف كل طاقات اإلنتاج وتطوير هيكلة االقتصاد من خالل حفز المبادرة واالستثمار الخاص
ومزيد النهوض بالتصدير فضال استحثاث خلق مواطن الشغل وذلك بالتوزاي مع الحرص على إحكام
السياسات المالية والنقدية وتعزيز توازانات الصناديق االجتماعية للمحافظة على سالمة التوازنات الجملية.
وتنصهر خيارات المنوال التنموي لسنة  2020ضمن توجهات المرحلة الرامية باألساس إلى دعم مقومات
التنمية الشاملة والمتوازنة وتكريس الحوكمة الرشيدة وذلك باستكمال مسار اإلصالحات االقتصادية

واالجتماعية وارساء منظومة تشريعية واطار مؤسساتي ناجع بما يسهم في استعادة ثقة المتعاملين

االقتصاديين وتحسين مناخ األعمال وخلق آفاق أرحب للمتعاملين االقتصاديين.

كما ستتواصل الجهود في سبيل تكريس اندماجية التنمية عبر إرساء المنظومة الجديدة لإلحاطة االجتماعية
وتدعيم برامج التشغيل واآلليات الخصوصية للتمكين االقتصادي للفئات الشابة والمرأة ومزيد تحسين أداء
منظومات التربية والتعليم العالي والتكوين وتحسين الخدمات الصحية ومزيد العناية باألنشطة الثقافية
والرياضية فضال عن دعم مسار الالمركزية ومساندة التنمية بالجهات الداخلية وتكريس النهوض بمقومات

االقتصاد االخضر خاصة عبر دفع انتاج الطاقات المتجددة وتعبئة الموارد المائية وتكثيف البرامج والمشاريع
البيئية.
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الجزء األول

التـوازنـات العـامـة

البـاب األول
الوضع االقتصادي خالل سنة 2019
اتسمت الفترة األولى من سنة  2019بتواضع األداء االقتصادي وذلك بالرغم من تسجيل صابة حبوب قياسية

وتأكيد انتعاشة القطاع السياحي .ويعزى ضعف األداء بالخصوص إلى تزامن عدد من العوامل الداخلية والخارجية

غير المالئمة كتراجع النشاط االقتصادي بمنطقة األورو ،الشريك التجاري الرئيسي لتونس ،واالنخفاض المتواصل
النتاج المحروقات.
وبالنظر إلى التطورات الظرفية وطبيعة اإلشكاليات التنموية ،تركزت الجهود على المعالجات الخصوصية لبعض

اإلشكاليات القطاعية عالوة على التخفيف من الضغوط االجتماعية عبر تحسين األجور ودعم اإلحاطة بمحدودي
الدخل واتباع سياسات مالية حذرة بغرض المحافظة على استدامة التوازنات المالية.
وبالتوازي ،تواصل تنفيذ اإلصالحات الهيكلية الرامية إلى تحسين األداء االقتصادي وتوفير مناخ أعمال محفز
للمبادرة الخاصة فضال عن مواصلة الجهود لتحسين اداء المرافق والخدمات العمومية وتقليص فوارق التنمية بين

الجهات الداخلية والتقدم في تجسيم أهداف التنمية المستدامة.

اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية ...تقدم هام في التنفيذ
تواصل
وتكريس

النفس
تالزم

االصالحي
البعدين

االقتصادي واالجتماعي.

عرفت تونس في السنوات األخيرة تحوالت نوعية شملت باألساس المسار
الديمقراطي واإلطار المؤسساتي والمنظومة التشريعية مع اعتماد إصالحات

معمقة لمعالجة اإلشكاليات الهيكلية على المستويين االقتصادي واالجتماعي

ومجابهة الضغوط المسجلة على المالية العمومية وميزان المدفوعات وذلك

عدم استكمال اإلصالحات على

في ظل اإلكراهات والمقاربات المرتبطة بالمرحلة االنتقالية.

النجاعة المرجوة.

ولقد تسنى خالل سنة  2019إصدار القانون األساسي المتعلق بهيئة التنمية

أهميتها حال دون تحقيق

المستدامة وحقوق األجيال القادمة التي تعمل على ضمان أهداف التنمية

المستدامة وحقوق األجيال القادمة على المستوى الوطني والمحلي من خالل ضمان احترام التوازن بين المقتضيات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمقتضيات البيئية إلرساء العدالة والتضامن بين األجيال والحق في بيئة سليمة

تضمن استم اررية الحياة ونوعيتها والحق في حماية الموروث الثقافي والهوية الوطنية وفي مناخ اقتصادي واجتماعي

3

مستقر وعادل .كما سيكون لهذه الهيئة دور هام في تكريس التوازن البيئي والمساهمة في بلورة وتحيين وتقييم
مكونات وشروط إرساء سياسة متكاملة للتنمية المستدامة.
وبهدف تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المالية العمومية ومكافحة الفساد تم اصدار القانون األساسي المتعلق
بمحكمة المحاسبات الذي يهدف إلى تكريس استقاللية محكمة المحاسبات باعتبارها الهيئة العليا للرقابة التي تسهر
على مراقبة حسن التصرف في المال العام وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية.

وفي ذات اإلطار وسعيا إلى تحسين أداء المرافق العمومية وحسن توظيف األموال العمومية بتطوير طرق التصرف

واضفاء المزيد من الشفافية في القطاع العمومي ،تم اصدار القانون األساسي المتعلق بالقانون األساسي

للميزانية .وتشمل اإلصالحات المرسومة بالخصوص إرساء منهجية التصرف في الميزانية حسب األهداف وتحديث
المنظومات المعلوماتية واعتماد نظم المحاسبة المزدوجة وصيغ رقابة التصرف والتدقيق.

وفي مجال تحسين التصرف في االستثمارات العمومية والرفع من مردوديتها وانتقاء المشاريع والبرامج العمومية
لالستجابة الى التطلعات واألهداف التنموية تواصل خالل سنة  2019التعميم التدريجي الحكام االمر عدد 394

لسنة  2017والمتعلق باحداث اإلطار الموحد للتصرف في المشاريع العمومية الى جانب وضع منظومة "ترتيب"
تساعد على تصنيف المشاريع حسب األولوية وحسب درجة مساهمتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
واعتبا ار للدور المحوري لالستثمار كرافد هام للتنمية ومحركا أساسيا للنمو والتشغيل ،تكثفت الجهود في مجال
تحسين مناخ األعمال لتدعيم مسار اإلصالحات الهادفة إلى تنشيط االستثمار واستحثاث المبادرة الخاصة وهو ما

يتجلى من خالل تكريس حوكمة جديدة لقانون االستثمار والمتضمنة إحداث مجلس أعلى لإلستثمار الذي يعنى

بضبط السياسة العامة واالستراتيجيات الكبرى في مجال االستثمار وبعث الهيئة التونسية لالستثمار التي تمثل
المخاطب الوحيد للمستثمر وتتولى تيسير اإلجراءات أمام المستثمرين واقتراح السياسات واإلصالحات في مجال

االستثمار فضال عن النقلة النوعية في مجال دعم آليات التمويل بإحداث كل من بنك الجهات والصندوق التونسي

لإلستثمار.

كما شهدت الفترة الفارطة اصدار األمر الحكومي عدد  417لسنة  2019المتعلق بالقائمة الحصرية لألنشطة
االقتصادية الخاضعة للترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز المشاريع وضبط األحكام ذات الصلة وتبسيطها
والذي يهدف إلى تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتكريس مبدأ حرية االستثمار .ويستوجب تحقيق الهدف المرجو من

هذا األمر تفعيل إلغاء المجموعة األولى من التراخيص المحددة بالملحق عدد ( 2قائمة تراخيص ممارسة األنشطة
االقتصادية التي سيتم حذفها او تبسيطها من خالل اصدار كراسات الشروط).
وبالتوازي ،تم رسم خطة عمل بهدف استعادة الترتيب المتقدم لتونس في مجال ممارسة األعمال توجت بالتقدم

بثمانية مراتب في تقرير ممارسة األعمال للبنك الدولي سنة  2019حيث احتلت تونس المرتبة  80عالميا .كما تم
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بلورة خطة عمل ثانية لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة األعمال في أفق  2020مع استهداف المرتبة 50

عالميا والثالثة عربيا وافريقيا.
ولمزيد اإلرتقاء بمناخ األعمال إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية تونس كوجهة استثمارية مميزة

واستحثاث نسق اإلستثمار في عدد من القطاعات ذات األولوية ،تم اصدار القانون األفقي المتعلق بتحسين مناخ

االستثمار الذي يتضمن أحكاما لمزيد تبسيط اإلجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات االقتصادية وتيسير طرق
تمويلها عبر الصناديق االستثمارية ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها اضافة إلى تيسير نظام الشراكة بين القطاع

العمومي والقطاع الخاص ومراجع ة اإلطار التنظيمي للهيئة العامة للشراكة وذلك من خالل اسنادها الشخصية
المعنوية واالستقاللية اإلدارية والمالية.
وفي إطار تكريس االنتقال الطاقي ستتركز الجهود على تسريع تنفيذ المخطط الشمسي التونسي فضال عن مواصلة
تطوير اإلطار التشريعي والترتيبي في مجاالت الطاقات البديلة وصيغ تمويلها بما يسهم في التقليص من العجز

الطاقي والحد من واردات الغاز الطبيعي .وفي هذا اإلطار سيتم إسناد التراخيص الالزمة إلنجاز مشاريع انتاج
الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وقد تم في هذا الغرض اسناد تراخيص ألربع شركات أجنبية النتاج الكهرباء من طاقة الرياح بطاقة انتاج قدرها
 120ميغاوات بكلفة تقدر بـ  400م د وبرمجة طلبات عروض إلنجاز  70ميغاواط من الطاقة الشمسية فضال عن

برمجة مشاريع أخرى في إطار نظام اللزمات بقدرة إجمالية تساوي  500ميغاواط تقدر كلفتها بـ  1200مليون دينار
مع موفى سنة  ،2019وعلى أن تدخل هذه المشاريع حيز االستغالل ابتداء من سنة .2021

وبهدف تدعيم شفافية المعامالت االقتصادية والمالية وتكريس المعايير الدولية في مجال المعطيات الخاصة

بالمؤسسات والناشطين في المجال االقتصادي والجمعيات تم اصدار القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

وتجدر اإلشارة الى أن تجاوز الصعوبات المتعلقة بالتنفيذ عبر انخراط المتعاملين والمعنيين ودعم الوسائل اللوجستية
والموارد البشرية الالزمة سيضفي مزيدا من النجاعة والفاعلية على هذه المنظومة ال سيما توفير معطيات محينة.
كما اتسمت الفترة السابقة باصدار القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة الذي يرمي الى وضع إطار محفز لبعث

وتطوير المؤسسات الناشئة التي تعتمد على االبتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقيق قيمة مضافة
عالية وقدرة تنافسية معتبرة على المستويين الوطني والدولي .ولقد مكن دخول هذه المنظومة من استقطاب الباعثين
والشروع في إسناد صفة المؤسسات الناشئة.
ويعتبر التوقيع على الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع النسيج والمالبس للفترة

 2023-2019فرصة السترجاع حصص تونس في السوق األوروبية واالرتقاء بالمجهود التصديري بما يسمح بالتموقع
في المراتب الخمس األولى بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى االتحاد األوروبي في أفق .2023
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وفي المجال االجتماعي ،شهدت الفترة األخيرة اعتماد جملة من اإلجراءات الهادفة إلى تحسين التغطية االجتماعية

منها اصدار القانون األساسي إلحداث برنامج األمان االجتماعي الذي يرمي إلى ضمان الحق في حد أدنى من
الدخل والحق في المنافع الصحية للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة

الدخل والرفع من ظروف عيشها وتأمين نفاذها إلى الخدمات األساسية وتعزيز آليات اإلدماج والتمكين االقتصادي
وتكريس مبدإ التعويل على الذات والحد من الفقر واالرتداد إليه وتوارثه ومقاومة اإلقصاء والحد من التفاوت

االجتماعي والجهوي وتعزيز تكافئ الفرص وتكريس العدالة االجتماعية والتضامن.

وفي إطار تكريس هذا التوجه االستراتيجي ينتظر انجاز أنموذج تنقيط الستهداف الفئات المنتفعة ببرنامج األمان
االجتماعي وتصنيفها الى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل وارساء منظومة المعرف االجتماعي الوحيد لتكون

المرجع الموحد للتعريف بالمنضوين تحت مظلة الحماية االجتماعية من المضمونين االجتماعيين وذوي الحق
منهم والعائالت المعوزة ومحدودة الدخل وذلك لتفادي ازدواجية االنتفاع بخدمات الضمان االجتماعي والمساعدات
االجتماعية وتصويب هذه البرامج نحو مستحقيها .هذا إلى جانب ضرورة استكمال المسح الوطني حول العائالت
المعوزة ومحدودة الدخل واصدار النصوص التطبيقية المتصلة ببرنامج األمان االجتماعي والمتعلقة أساسا بالوكالة
الوطنية لالدماج والتنمية االجتماعية وشروط واجراءات اإلنتفاع ببرنامج األمان االجتماعي.

أما بالنسبة لمنظومة الضمان االجتماعي ،فإن اصدار مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد  12لسنة
 1985المؤرخ في  5مارس  1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في
القطاع العمومي والمتضمن باألساس الترفيع في سن التقاعد باعتباره لبنة في مجال تنفيذ اإلصالح الشامل
لمنظومة التقاعد.

وسعيا لتكريس البعد االدماجي للتنمية وتيسير النفاذ إلى التمويل ،تمت المصادقة على االستراتيجية الوطنية لدعم
اإلندماج المالي للفترة  2020-2018التي تهدف إلى تسهيل النفاذ للقطاع المالي من بنوك وتمويل صغير ومؤسسات
تأمين وخدمات بريدية ،بما يمكن الشرائح المعنية من اإلنتفاع بمنتجات وخدمات مالية تتماشى والحاجيات الخاصة
بها .وتتضمن االستراتيجية تعزيز اإلطار التشريعي المتعلق بدعم منظومة التمويل الصغير والتمويل الرقمي
والتأمين الصغير والنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني.
هذا وتكثفت الجهود بخصوص اإليفاء بالتعهدات في مجال اإلصالحات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي ودعم
الحوكمة والشفافية حيث تم سحب تونس في  12مارس  2019من قائمة المالذات الضريبية لالتحاد األوروبي .كما

أمكن تكريس االمتثال الضريبي وشفافية المعامالت البنكية وفقا للمعايير المطلوبة وكذلك إنجاز عملية الرقابة

الميدانية لمجموعة العمل المالية التي ينتظر أن تتوج بخروج تونس من القائمة السوداء بفضل مجمل اإلصالحات

المؤسساتية والتشريعية المطلوبة في الغرض .ومن شان خروج تونس من هذه القائمة أن يبعث بإشارات إيجابية
حول التوجهات في القطاع المالي خاصة بعنوان المعايير الدولية.
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كما بادرت تونس بتقديم التقرير الوطني الطوعي لسنة  2019حول متابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030

والذي تضمن النتائج التي تم تحقيقها بهدف تجسيم أهداف التنمية المستدامة تدريجيا في أبعادها الثالثة االقتصادية
واالجتماعية والبيئية مع إبراز اإلشكاليات القائمة التي يتعين تخطيها .وتأكيدا لنجاح الجهود التي تم بذلها في هذا
االتجاه منذ سنة  ،2015احتلت تونس المرتبة األولى افريقيا بحسب تقرير األمم المتحدة حول متابعة تنفيذ أهداف
التنمية المستدامة لسنة .2019

تطور الظرف االقتصادي العالمي ...تباطؤ النمو العالمي مع تزايد الضغوط التجارية
تباطؤ نسق النمو العالمي
بعالقة خاصة مع تواصل
التوترات

التجارية

بين

الواليات المتحدة األمريكية
والصين
الجيوستراتيجية.

والتطورات

اتسم الوضع االقتصادي العالمي خالل الفترة األولى من سنة  2019باشتداد حدة
التوترات في مجالي التجارة والتكنولوجيا بين الواليات المتحدة االمريكية والصين
وكذلك امتداد فترة عدم اليقين حول خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي فضال
عن ارتفاع المخاوف المرتبطة بالتطورات الجيوستراتيجية في عدد من المناطق
وهو ما انعكس سلبا على تطور النشاط االقتصادي العالمي.

وتشير المعطيات المتوفرة حول الظرف االقتصادي العالمي بالخصوص إلى:

 تباطئ النمو االقتصادي األمريكي خالل الثالثي الثاني من سنة  2019ليبلغ  %2.3مقابل  %3.2خالل نفسالفترة من سنة  2018ويعزى هذا التباطؤ أساسا الى المساهمة السلبية للصادرات في النمو وتباطؤ االستثمار

نتيجة السياسة التجارية الحمائية المتبعة من قبل الواليات المتحدة االمريكية فيما تم تسجيل ارتفاع ملحوظ

لالستهالك الخاص والعمومي.
 تباطئ النمو االقتصادي بمنطقة األورو خالل الثالثي الثاني من سنة  %1.1( 2019مقابل  )%2.2بعالقةمع تزايد في المخاوف بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والتداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرب

التجارية بين الواليات المتحدة االمريكية والصين .وشمل تراجع النمو كل من اسبانيا ( %2.3مقابل )%2.6
وفرنسا ( %1.4مقابل  )%1.9وألمانيا ( %0.4مقابل  )%2.1وايطاليا ( %0.1-مقابل .)%1.0

كما اتسم سوق الشغل بتواصل تسجيل مستويات منخفضة لنسب البطالة بجل البلدان المصنعة حيث شهد معدل
البطالة استق ار ار في الواليات المتحدة األمريكية خالل شهر أوت في حدود  %3.7وذلك للشهر الثالث على التوالي

نتيجة ديناميكية سوق الشغل وذلك باحداث  1.2مليون موطن شغل منذ بداية سنة  .2019هذا وشهدت نسب

البطالة انخفاضا في منطقة األورو خالل شهر أوت لتبلغ  %7.4وتعد هذه النسبة األدنى منذ جويلية .2008

أما على مستوى تطور األسعار فقد شهدت الفترة األولى من السنة الجارية تراجعا طفيفا للتضخم في الواليات
المتحدة األمريكية بنسبة  %1.7خالل شهر اوت مقابل  %1.8خالل شهر جويلية بعالقة مع ارتفاع أسعار الطاقة

والمواد الغذائية .علما وأن البنك الفيدرالي األمريكي أقر تخفيض سعر الفائدة المديري بـ 25نقطة أساسية في موفى
جويلية وهي األولى منذ  2008وذلك لدعم النشاط االقتصادي.
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واستقرت نسبة التضخم في منطقة األورو للشهر الثاني على التوالي في حدود  %1.0خالل شهري أوت وجويلية

مقابل  %1.3خالل شهر جوان نتيجة تراجع أسعار الطاقة بنحو  .%0.6كما حافظ البنك المركزي األوروبي خالل
اجتماعه األخير المنعقد بتاريخ  25جويلية  2019على نسبة الفائدة المديرية في حدود الصفر مع إمكانية اإلبقاء

على هذه النسبة دون تغيير إلى نهاية النصف األول من سنة  2020على أقل تقدير.

كما تواصل انخفاض أسعار المحروقات حيث بلغ معدل سعر البرنت  59دوالر للبرميل خالل شهر أوت مقابل

 64.3دوالر للبرميل خالل شهر جويلية و 63.1دوالر للبرميل خالل شهر جوان بعالقة مع ارتفاع اإلنتاج خارج
منظمة األوبيب وضعف الطلب .وتجدر اإلشارة في هذا اإلطار إلى أن الوكالة العالمية للطاقة راجعت حجم نمو

الطلب العالمي على النفط نحو االنخفاض ليبلغ  1.1مليون برميل لليوم وهو أدنى مستوى مسجل منذ .2016
وبهدف التحكم في تطور أسعار النفط قررت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها ( )OPEP+التمديد في اتفاق
خفض اإلنتاج لتسعة أشهر إضافية.
سعر البرنت دوالر/البرميل
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أما بخصوص أسواق الصرف فقد بلغ سعر صرف األورو مقابل الدوالر  1.1126خالل شهر اوت  2019مقابل
معدل  1.1218خالل شهر جويلية ليتراجع بنسبة  %2.3منذ بداية السنة بالعالقة مع األثر المزدوج لتباطؤ النمو

بالمنطقة وتأثير السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي االوروبي.
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تطور سعر صرف األورو مقابل الدوالر
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هذا ولتكريس االستفادة المثلى من انتعاشة االقتصاد العالمي ،تسعى تونس إلى الترفيع في حجم الصادرات وتحسين

المحتوى التكنولوجي إضافة الى تنويع األسواق الخارجية وحسن التموقع على الصعيدين اإلقليمي والدولي من
خالل العمل على تنويع اتفاقيات التبادل الحر سواء الثنائية أو مع تجمعات إقليمية.

وفي هذا اإلطار ،وبهدف تعزيز االنفتاح االقتصادي وتشجيع اقتحام المؤسسات الوطنية لألسواق الخارجية ودفع
روح المبادرة لدى الباعثين الخواص لالندماج في األسواق الخارجية انضمت تونس لعضوية السوق المشتركة

للشرق والجنوب اإلفريقي (الكوميسا) سعيا إلى تنمية التعاون التجاري والتصديري مع دول المجموعة وتحقيق

المنافع االقتصادية المشتركة في مجاالت االستثمار وتبادل الخبرات والسلع .كما انطلقت المفاوضات مع مفوضية

المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا  CEDEAOالبرام اتفاق تجاري تفاوضي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم
الموقعة بتونس بين الطرفين في  22نوفمبر  .2017هذا باإلضافة الى انخراط تونس في المفاوضات المتعلقة بإقامة

منطقة التبادل الحر للقارة اإلفريقية .ZLEC

الوضع االقتصادي الوطني
ضعف نسق النمو ...تراجع أداء القطاعات الموجهة للتصدير والقطاعات االستخراجية

نمو ضعيف للناتج المحلي
اإلجمالي خالل السداسي
األول بالرغم من تأكد انتعاشة
القطاع السياحي وتسجيل

صابة قياسية للحبوب

تطور الناتج المحلي اإلجمالي خالل الثالثي الثاني من سنة  2019بنسبة %1.2

بحساب االنزالق السنوي و %0.5بحساب التغيرات الثالثية مقابل على التوالي
 %2.9و %0.4خالل نفس الفترة من السنة المنقضية .ويعود هذا التراجع إلى
انخفاض أداء عديد القطاعات مقارنة ببوادر االنتعاشة المسجلة خالل نفس
الفترة من سنة  2018على غرار قطاعات النسيج والبناء والتشييد والنقل.
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تطور الناتج المحلي الثالثي
(بحساب االنزالق السنوي) ()%

ث2018-1

ث2018-2

ث2019-1

ث2019-2

الفالحة والصيد البحري

11.9

9.0

0.7-

2.8

الصناعات المعملية

2.3

0.5

0.9-

0.8-

الصناعات غير المعملية

5.1-

1.4

0.7-

2.6-

الخدمات المسوقة

3.3

3.6

2.9

2.1

الناتج المحلي اإلجمالي

2.7

2.9

1.1

1.2

ويبرز من خالل تحليل المؤشرات الظرفية المتوفرة:
 ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الفالحة والصيد البحري خالل الثالثي الثاني من سنة  2019بنسبة  %2.8نتيجة
الصابة القياسية النتاج الحبوب حيث بلغ االنتاج حوالي  24مليون قنطار سنة  2019مقابل  14.1مليون

قنطار سنة  .2018واعتبا ار للمساهمة الهامة للقطاع في الناتج المحلي االجمالي ( )%10.4من جهة وتأـثيره

المباشر على تطور الصناعات الغذائية وحصيلة الميزان الغذائي من جهة أخرى فإنه يتعين العمل على مزيد

تحسين مردودية القطاع بالزيادة في مساحات الزراعات السقوية واعتماد برامج عمل لتثمين منظومات اإلنتاج
وتحسين أداءها.

 ارتفاع إنتاج الفسفاط بنسبة  %24.4خالل الثمانية أشهر األولى من سنة  2019نتيجة العودة التدريجية للنسق
االعتيادي في نقل الفسفاط الخام وهو ما من شأنه أن يساهم في الترفيع في القيمة المضافة للصناعات
الكيميائية خالل الفترات القادمة .وتجدر اإلشارة الى أن تذبذب اإلنتاج خالل الفترة المتبقية من السنة قد يؤدي
إلى مراجعة القيمة المضافة للقطاع نحو االنخفاض.
 تأكيد تحسن مؤشرات القطاع السياحي حيث تطور عدد الوافدين السياح بنسبة  %18.4خالل السبعة أشهر االولى
من السنة الجارية مع استعادة األسواق التقليدية (ارتفع عدد الوافدين األوروبيين بنسبة %19.9والمغاربيين )%17.7

وارتفعت العائدات السياحية بنسبة  %46.4الى موفى  20سبتمبر  .2019وتجدر االشارة إلى توفر عديد الفرص
الكامنة لمزيد تحسين ديناميكية القطاع وخاصة استهداف الشريحة الميسرة والزيادة في مدة إقامة السياح.

إال أنه في المقابل تم تسجيل تطورات غير مالئمة على غرار:
 انخفاض القيمة المضافة لقطاع النسيج والمالبس والجلد ( %1.6مقابل ارتفاع ب ـ )%2.5نتيجة تراجع الطلب
الخارجي الموجه لتونس .وتجدر اإلشارة الى أهمية تفعيل بنود ميثاق تنافسية قطاع النسيج.
 انخفاض القيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة  %8.2مقابل ارتفاع بـ %4.9خالل نفس الفترة من
سنة  2018بسبب تعطل النشاط في المجمع الكيميائي على إثر تذبذب انتاج الفسفاط الخام وتراجع المخزونات
االستراتيجية خالل أواخر سنة  2018والثالثي األول لسنة .2019

 انخفاض انتاج النفط إلى موفى شهر جويلية بنسبة  %6.6مقارنة بنفس الفترة من سنة  2018وكذلك إنتاج
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الغاز الطبيعي ( .)%12.4ويعزي ذلك باألساس إلى التراجع الطبيعي والمشاكل التقنية بعدد من الحقول

(حقول البرمة ،جنان ،سندس ،سيدي ليتيم ،الدوالب ،طمسميدة وغريب) وكذلك االعتصامات التي أثرت بشكل

مباشر وغير مباشر على عمليات اإلنتاج على غرار ما شهده حقل البرمة ،عالوة على تأخر دخول حقل

"حلق المنزل" في طور اإلنتاج بالنظر إلى ما تطلبته تسويته القانونية من آجال باإلضافة إلى التأخر المسجل
لدخول حقل نوارة حيز اإلنتاج بحسب الروزنامة األولية .وتجدر اإلشارة إلى أن دخول الحقل طور اإلنتاج
خالل شهر نوفمبر  2019سيمكن من نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %1سنة .2020

 تراجع القيمة المضافة لقطاع النقل بنسبة  %2.7مقابل ارتفاع بـ %4.7خالل الثالثي الثاني من سنة 2018

ويفسر هذا التراجع أساسا بتراجع القيمة المضافة للنقل الجوي أساسا بانخفاض عدد المسافرين بالناقلة الوطنية

بنسبة  %6.7خالل الثالثي الثاني عالوة على ذلك تراجعت حركية النقل البحري بالعالقة مع انخفاض حجم
المبادالت التجارية مع الخارج وأيضا النقل البري بسبب تواتر عمليات الصيانة واإلصالح
تطور الناتج المحلي الثالثي (االنزالق السنوي)
2,7

3,0

2,0
2,0
1,0

1,3

1,3

1,3

1,7

2,1

2,0

2,9

2,7
2,1
1,1

0,8

1,2

0,0

وبصفة أدق ،تجدر االشارة إلى أن ضعف نسق نمو الناتج يعكس شدة ارتباط
أبرزت

النتائج

المسجلة

االرتباط الوثيق لتحسن نسبة
النمو مع النمو االستثنائي
لبعض القطاعات المنتجة
نتيجة عوامل ظرفية السيما
الفالحة وهو ما يعكس في
جانب كبير ضعف هيكلة
اإلنتاج وتراجع القدرة على
امتصاص الصدمات الداخلية
والخارجية.

قطاعات اإلنتاج بالعوامل الظرفية سواء منها الطبيعية بالنسبة للقطاع الفالحي

(تأثر اإلنتاج بشكل هام بكميات األمطار المسجلة إضافة الى الطابع الدوري

إلنتاج زيت الزيتون وضعف مردودية إنتاج الحبوب بسبب التذبذب في نسبة
استغالل المساحات المتوفرة) وكذلك تعطل إنتاج الفسفاط من وقت آلخر

نتيجة التحركات االجتماعية بالحوض المنجمي.
كما برزت شدة ارتباط الصناعات المعملية المصدرة بتطور الطلب الخارجي
خاصة المتأتي من بلدان منطقة األورو عالوة على تأثر إنتاج المحروقات
باالنخفاض الطبيعي للحقول طور االستغالل وعدم دخول حقل نوارة دورة

اإلنتاج في اآلجال المرسومة.
وفي المقابل برزت أهمية الجهود التي مكنت من دعم حركية القطاع السياحي وتحسين
إنتاج الفسفاط ومشتقاته.
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واجماال يتبين من خالل تحليل تطور الوضع االقتصادي توفر عدد من العوامل التي من شأنها أن تسهم في
تحسين نسبة النمو خالل الفترة المتبقية من السنة الجارية وخاصة إذا ما تم ضمان التحسن المستمر إلنتاج
الفسفاط والتزويد المنتظم للمجمع الكيميائي فضال عن دخول مشروع نوارة حيز االستغالل خالل الثالثي األخير
من سنة  .2019إال أنه في المقابل ،يتوقع تواصل تداعيات تراجع الطلب الخارجي الموجه لتونس خاصة على

الصناعات المصدرة.

استعادة تدريجية للمجهود االستثماري
بالرغم من تواصل النفس
اإلصالحي

تحسين

لمزيد

شهدت الفترة المنقضية من سنة  2019تعدد وتنوع اإلصالحات والمبادارت

الرامية لتحسين مناخ األعمال حيث تكثفت اإلصالحات الرامية إلى تدعيم
منظومة النهوض باالستثمار وباألخص اعتماد القانون األفقي المتعلق بتحسين

مناخ األعمال إال أن عدم

مناخ االستثمار الذي تضمن إصالحات تهم باألساس تيسير إحداث المشاريع

اإلجراءات

االستثمارية ومزيد حفز المبادرة الخاصة فضال عن اصدار األمر الحكومي

باالصالحات

عدد  417المتعلق بالقائمة الحصرية لألنشطة االقتصادية الخاضعة للترخيص

استكمال

جل

المتعلقة

المبرمجة حد نسبيا من
جدواها وقلص من مفعولها
المنتظر

على

استحثاث

المجهود االستثماري.

وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز المشاريع وضبط االحكام ذات الصلة لتبسيط
اإلجراءات اإلدارية وتكريس مبدأ حرية االستثمار .وبالتوازي ،تواصلت الجهود

الرامية إلى تحسين ترتيب تونس في مجال ممارسة األعمال ضمن خطة عمل
تركزت على تبسيط عديد اإلجراءات اإلدارية المتعلقة خاصة باحداث المشاريع
وتقليص آجال الخدمات الموجهة للباعثين.

إال أنه في المقابل تم تسجيل عدد من الهشاشات المرتبطة خاصة بتباطئ نسق إنجاز المشاريع المهيكلة وخاصة
الشركة بين القطاعين العام والخاص الذي اقتصر
مشاريع القطاع العمومية وكذلك المشاريع المدرجة ضمن إطار ا

على بعض األنشطة (الطاقات المتجددة والتطهير) واحتدام الضغوط على عدد من المؤسسات العمومية وتداعياتها

على برامج االستثمار متوسط وطويل المدى .ومن جهة أخرى يشير فتور نوايا االستثمار إلى تواصل االنتظارية
السلبية لدى المستثمرين الخواص فضال عن تسجيل ارتفاع كلفة االستثمار خاصة على مستوى
االستثمارت
ا

الرأسمالية بعالقة مع الزيادة في كلفة اإلنتاج (األجور ،مدخالت اإلنتاج ،مواد التجهيز الموردة ،نسب الفائدة.)...
هذا ويبرز من خالل تطور المؤشرات الظرفية ذات العالقة بالمجهود االستثماري ما يلي:
 ارتفاع االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة  %16.6إلى موفى جوان  2019حيث شمل هذا االرتفاع بالخصوص
االستثمارات في القطاع الصناعي التي تطورت بنسبة  664.7( %64.9م د مقابل  403.2م د) منها  634.9م د

بعنوان مشاريع توسعة و 29.8م د بعنوان مشاريع جديدة .علما وأن نسبة االستثمارات الخارجية المباشرة من
الناتج المحلي اإلجمالي لم تتجاوز  %2وأن االستثمارات الجديدة شملت بالخصوص عمليات التوسعة مقابل
تراجع االستثمارات في قطاع الطاقة.
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 انخفاض نوايا االستثمار بنسبة  %26.3خالل الثمانية أشهر االولى من سنة  1854.4( 2019م د مقابل
 2515.8م د في موفى أوت  )2018بعالقة خاصة مع تراجع االستثمارات في أنشطة الصناعات الغذائية ومواد
البناء .كما انه واعتبا ار لضعف نسبة إنجاز االستثمارات المعلنة ضمن نوايا االستثمار حيث أن الدخول الفعلي
للمشروع الخاص حيز التنفيذ يتطلب في المعدل  27شه ار من تاريخ التصريح به فإن ضعف حجم نوايا

االستثمار المسجل سيكون له تداعيات على تدفقات االستثمار خالل السنتين القادمتين.

 تباطؤ نسق تطور المساعدات الممنوحة لالقتصاد كنتيجة لتباطئ طلب القروض من قبل االعوان االقتصاديين
والمرتبط في جنب منه بالخصوص تشديد السياسة النقدية.

اعتبار ألهمية االستثمار كرافعة للنمو ومحركا أساسيا للتنمية وخلق الثروة بات من الضروري العمل على ضبط
و ا

استرتيجية فعالة الستعادة ثقة الباعثين والستقطاب استثما ارت جديدة خاصة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات
ا
مع تنويع األسواق واستغالل الطاقات الكامنة (يد عاملة مختصة ،فضاءات متطورة) إضافة إلى تسريع إعداد

اإلجرءات اإلصالحية لتحسين اإلطار الترتيبي والتشريعي
ا
وتنفيذ المشاريع الكبرى المهيكلة .هذا إلى جانب تفعيل

ومناخ األعمال ومزيد تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويل.

التشغيل
استقرار نسب البطالة
في مستويات مرتفعة
خاصة

بالنسبة

لحاملي

الشهائد

العليا.

كما اتسم سوق الشغل باستقرار نسبي لنسبة البطالة خالل الثالثي الثاني من سنة

 2019في حدود  %15.3أي نفس المستوى المسجل خالل الثالثي األول من سنة
 2019و %15.5خالل الثالثي الرابع من سنة .2018
وسجلت نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا انخفاضا طفيفا لتبلغ  %28.0مقابل %28.2

خالل الثالثي األول من سنة .2019

هذا والزالت سوق الشغل تتسم بتفاوت نسب البطالة حسب الفئات والجهات حيث بينت اإلحصائيات االرتفاع
النسبي لبطالة االناث مقارنة بالذكور وكذلك االرتفاع للبطالة المسجلة في الجهات الداخلية.
واعتبا ار لطبيعة سوق الشغل ال سيما العدد المتزايد لخريجي التعليم العالي وأهمية تيسير إدماج طالبي الشغل في
الحياة المهنية تواصل العمل من أجل مزيد تحسين مردودية السياسات النشيطة للتشغيل حيث تم إصدار األمر

الحكومي عدد  542لسنة  2019مؤرخ في  28ماي  2019المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط

وصيغ االنتفاع بها وهي كاالتي :برنامج"عقد االعداد للحياة المهنية" وبرنامج "عقد الكرامة" وبرنامج "عقد الخدمة

المدنية" إضافة إلى برنامج "فرصتي" وكذلك برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى.
كما اتسمت الفترة األخيرة بالتقدم في بلورة عناصر االسترتيجية الوطنية للتشغيل.
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التطور الثالثي لنسب البطالة
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29,2%

28,2%
28,0%

15,1%

البطالة لدى حاملي الشهائد العليا

29%
27%

معدل البطالة

ميزان الدفوعات ...انخفاض الصادرات والواردات باألسعار القارة وتحسن الموجودات من العملة
انخفاض

المبادالت

التجارية

باألسعار القارة يعكس في ذات
الوقت الصعوبات على مستوى
األنشطة

المصدرة

(انخفاض

صادرات زيت الزيتون والمنتجات

الصناعية) والواردات (انخفاض
حاجيات التوريد والتي شملت على
حد السواء المنتجات االستهالكية
ومدخالت اإلنتاج من مواد أولية
ونصف المصنعة والتجهيزات).

اتسمت الثمانية أشهر األولى من سنة  2019بالتحكم النسبي في

مستوى نسق توسع العجز التجاري ليبلغ  12 864م د مقابل
 12 161م د خالل نفس الفترة من السنة المنقضية و 10 082م د في
موفى أوت  .2017وتعزى هذه النتيجة إلى:

 تباطئ نسق تطور المبادالت التجارية حيث ارتفعتالصادرات بنسبة  %12.0باألسعار الجارية مقابل %10.0

للواردات.

 توسع مستوى العجز الطاقي ( 4.84مليار دينار أي ما يعادل %37.6من مجموع العجز التجاري) وكذلك ارتفاع عجز
الميزان الغذائي ( 880.6م د مقابل  162.8م د خالل نفس
الفترة من السنة المنقضية).

هذا وتجدر اإلشارة الى أن التطور الشهري لمستوى العجز التجاري مرتبط بدرجة أولى بتطور واردات الطاقة والتي

شهدت زيادة من فترة ألخرى كنتيجة إلنخفاض اإلنتاج الوطني للمحروقات.
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تحليل التطور الشهري للصادرات والواردات خالل سنة 2019
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جانفي19-

فيفري19-

مارس19-

أفريل19-

الميزان التجاري

ماي19-

الواردات

جوان19-

جويلية19-

أوت2019-

الصادرات

الصادرات :ارتفاع مبيعات الفسفاط مقابل تراجع الصادرات المعملية
اتسمت النتائج المسجلة خالل الثمانية أشهر األولى خاصة بـ:
 انخفاض صادرات المنتوجات الفالحية والغذائية بـ %12.9نتيجة انخفاض الكميات المصدرة بـ.%18.8


ارتفاع هام لنسق صادرات الطاقة  %19.1أي بزيادة بـ  287.4م د نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة .%31

 ارتفاع هام لصادرات الفسفاط بـ  %26.8لتبلغ  1078م د نتيجة ارتفاع الكميات المصدرة لثاني فسفاط األمونياك
 DAPبـ .%32واستنادا لهذه المعطيات تبرز الحاجة الى أهمية استعادة كامل طاقة اإلنتاج في قطاع الفسفاط
خاصة وأن األسعار العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا بـ.%30.9


الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ %16.9نتيجة ارتفاع صادرات وسائل النقل بـ .%26علما وأـنه تم تسجيل

انخفاض لحجم صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة .%2.1
 تراجع نسق تطور صادرات النسيج والمالبس لتبلغ  %9.6مقابل  %18.7خالل نفس الفترة من السنة المنقضية
نتيجة انخفاض الكميات المصدرة بـ .%4.2

 تواصل ديناميكية قطاع الصناعات المعملية األخرى (المواد البالستيكية ،االسمنت ،األثاث) لترتفع بنسبة .%21.4

الواردات :انخفاض هام للكميات الموردة
تمثلت أهم النتائج المسجلة خالل الثمانية أشهر األولى في:
 تراجع نسق تطور الواردات الغذائية لتبلغ  %6.4مقابل  %22.5خالل نفس الفترة من السنة المنقضية.
 تراجع نسق واردات المواد األولية ونصف المصنعة بـ  %3.6مقابل  %22.6سنة .2018
15

 ارتفاع واردات مواد التجهيز ( %15.7مقابل  %14.4لنفس الفترة من سنة .)2018
 استقرار معدل التوريد للمواد االستهالكية لثمانية أشهر في حدود  1234م د أي ما يعادل  %23من مجموع
الواردات (نفس المستوى سنة .)2018

 تواصل ارتفاع واردات الطاقة بنسبة  %23.6نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بـ %72والمواد المكررة بـ.%17

ميزان الدفوعات :تدعم عائدات السياحة وتطور معتدل لمداخيل الشغل
بلغ عجز ميزان المدفوعات الجارية  6685.4م د خالل الثمانية أشهر األولى من سنة  2019أي ما يعادل %5.8

من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل على التوالي  7326.3م د و %6.9خالل نفس الفترة من السنة المنقضية).

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات ( 2189.5م د مقابل  1326.8م د بعنوان ثمانية أشهر) نتيجة
االرتفاع الملحوظ للعائدات السياحية بنسبة  %48.2وتطور تحويالت التونسيين بالخارج بنحو  %17إلى موفى أوت
.2019
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-16 000
موفى أوت2017-
نسبة تغطية التحويالت الجارية للعجز التجاري

موفى أوت2018
العجز التجاري

العائدات السياحية

موفى أوت2019-
تحويالت التونسيين بالخارج

وبخصوص عمليات رأس المال ،تمكنت تونس من تعبئة موارد مالية هامة بعنوان دعم الميزانية خالل سنة  2019حيث

تسنى سحب قرض مسند من طرف المملكة العربية السعودية خالل شهر جانفي ( 500مليون دوالر) وتعبئة قرض
مسند من طرف مؤسسة االئتمان إلعادة االعمار األلمانية ) (KFWفي إطار برنامج دعم اإلصالحات في القطاع

المالي والبنكي خالل شهر ماي ( 100مليون أورو) وتعبئة القسط الخامس بعنوان القرض الممدد لصندوق النقد الدولي

خالل شهر جوان  246( 2019مليون دوالر) وتعبئة القرض المسند من االتحاد األوروبي بعنوان برنامج دعم االقتصاد
الكلي ( 150مليون أورو) وتعبئة القرض الرقاعي من السوق المالية العالمية خالل شهر جويلية ( 695مليون أورو)

وتعبئة قرض من البنك االفريقي للتنمية ( 120م أورو).
ونتيجة لتزامن عوامل تحسن نسق السحوبات بعنوان القروض الخارجية ومفعول تشديد السياسة النقدية تحسنت
الموجودات الصافية من العملة األجنبية لتبلغ  18325.5م د ما يعادل  103يوم توريد بتاريخ  19سبتمبر 2019

مقابل على التوالي  10805.5م د و 69يوم توريد خالل نفس الفترة من السنة المنقضية وهو ما كان له أثر إيجابي
نسبي على استقرار قيمة الدينار خالل األشهر األخيرة.
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تطور أسعار صرف الدينار مقابل الدوالر واألورو
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التضخم
شهدت الثمانية أشهر األولى من سنة  2019تسجيل تراجع نسبي لنسق تطور

تراجع نسبي لنسق

مؤشر األسعار عند االستهالك حيث تراجعت نسبة التضخم إلى مستوى %6.9

خالل الثمانية أشهر

التراجع أساسا إلى:

تطور مؤشر األسعار

األولى من سنة 2019

مقارنة مع نفس الفترة

من سنة  2018صاحبه

تراجع معدل التضخم

بحساب المعدل مقابل  %7.2خالل نفس الفترة من سنة  .2018ويعزى هذا

-

والتي ساهمت في تباطئ نسق تطور قروض االستهالك.
-

التحكم النسبي في نسق تطور أسعار المواد الحرة ( %7.7بحساب المعدل
مقابل  %8.1خالل نفس الفترة من سنة  )2018بعالقة مع تدعيم المراقبة

الضمني خالل نفس
الفترة.

مفعول إجراءات تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الستهداف التضخم

االقتصادية والتحكم في مسالك التوزيع.
-

تطور أسعار المواد المؤطرة خالل الثمانية أشهر األولى من سنة 2019

تقريبا بنفس النسق المسجل سنة .)%4.5( 2018
كما تم تسجيل تراجع لنسبة التضخم الضمني (الذي يعكس بصفة أوضح التطور الهيكلي لألسعار دون اعتبار
المواد المؤطرة والمواد الغذائية الطازجة والتي ال تتأثر بإجراءات السياسة النقدية) لتبلغ  %6.8بحساب المعدل مقابل
 %7.1خالل نفس الفترة من سنة .2018
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وبحساب المعدالت الشهرية ارتفع مؤشر األسعار عند االستهالك إلى مستوى  %6.7بحساب االنزالق السنوي
خالل شهر أوت  2019مقابل نسبة  %6.5خالل شهر جويلية .ويعود هذا االرتفاع أساسا إلى االرتفاع الهام

ألسعار مجموعة التبغ والمشروبات الكحولية  2019بنسبة  %15.2نتيجة الزيادة في أسعار التبغ (.)%16.1
التطور بحساب االنزالق السنوي

10
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8
7

7,4

7,3

التضخم
التغذية والمشروبات

6,8
6,7

6
5

وحسب قطاعات اإلنتاج شهدت الثمانية األشهر األولى من سنة  2019تراجع نسق ارتفاع أسعار المواد الفالحية
والمعملية مقابل تطور ملحوظ لنسق تطور أسعار الخدمات.
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نسق تطور األسعار حسب القطاعات
(معدل ثمانية أشهر)
9,9%

5,4%
4,3%

4,8%
3,4%

9,2%

8,4% 8,4%

4,7%

4,6%

5,3%

1,6%
2016

2017
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المواد المعملية

2019

المواد الفالحية

حصيلة الترقيم السيادي
اتسمت سنة  2019باستقرار نسبي للترقيم السيادي المسند لتونس من قبل وكاالت التصنيف العالمية بعد المراجعات
المتتالية نحو االنخفاض واستقرت في مستويات تبعث على االنشغال .وبصفة أدق ،تتمثل حصيلة الترقيم السيادي

لسنة  2019في:
 استقرار الترقيم السيادي لتونس المسند من قبل وكالة التصنيف العالمية " "Fitchعلى مستوى  B+مع آفاق
سلبية في  27جوان .2019

 استقرار الترقيم السيادي لتونس المسند من قبل وكالة التصنيف العالمية " "R&Iعلى مستوى  BBمع آفاق
سلبية في  04سبتمبر .2019
ومن أبرز العوامل التي تفسر التصنيف الحالي للترقيم السيادي لتونس التأثير المحتمل للمرحلة االنتخابية وضعف
القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية مع االعتماد المتزايد على االقتراض الخارجي لتغطية حاجيات التمويل

والتداعيات المباشرة على الدين العمومي إضافة إلى تفاقم العجز التجاري وفي المقابل تشير المؤسسات الدولية

للترقيم إلى تسجيل بوادر تحسن على مستوى توازن المالية العمومية والتضخم.

وأمام تزايد الضغوط على التمويل الخارجي وأهمية تحسين الترقيم السيادي لتونس خالل الفترة القادمة بهدف

التخفيض من كلفة االقتراض في األسواق العالمية بات من الضروري اعتماد ضوابط لتأمين االستقرار المالي
الكلي ) (gestion macro-prudentielleواجراء التعديالت الالزمة على المالية العمومية بهدف مواصلة تخفيض
مستوى عجز الميزانية ونسبة التداين العمومي على المدى المتوسط إلى جانب تسريع تنفيذ االستراتيجية الوطنية

للتصدير وضرورة التحكم في الواردات قصد التقليص من العجز التجاري والعجز الطاقي.
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تحيين نتائج كامل سنة 2019
اعتبا ار لمجمل التطورات المسجلة وآفاق تطور النشاط خالل الفترة المتبقية من السنة الجارية يتوقع بالنسبة لكامل

السنة تحقيق النتائج التالية:

 تطور الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %1.4باألسعار القارة سنة  2019مقابل  %2.5سنة  .2018ويعزى ضعف

األداء االقتصادي إلى التأثر الملحوظ بتراجع النشاط في القطاعات المرتبطة بالمتغيرات الظرفية غير المالئمة
وهو ما يعكس هشاشة هيكلة اإلنتاج عالوة عن ضعف القدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية

المسجلة.

 تطور االستثمار بنسبة  %7.9باألسعار الجارية سنة  2019أي بنفس نسق التطور  %7.9لسنة  2018لترتفع
نسبة االستثمار إلى حدود  %18.5من الناتج المحلي اإلجمالي .وتجدر اإلشارة إلى تباطئ نسق اإلصالحات
الهيكلية على أهميتها وفق روزنامة التنفيذ وحسب التسلسل الزمني لإلصالحات بما يضمن تحسين األثر

االقتصادي.

 تحسن نسبي للتوازنات المالية حيث ينتظر تقلص العجز الجاري إلى نحو  %9.9من الناتج المحلي اإلجمالي
سنة  2019مقابل  %11.1سنة  2018ومؤشر األسعار عند االستهالك إلى حدود نسبة  %6.8سنة 2019

مقابل  %7.3سنة  2018وكذلك حصر عجز ميزانية الدولة في نسبة  %3.5من الناتج.

وتجدر اإلشارة إلى أنه ولئن تم التحكم نسبيا في مستوى التضخم وعجز الميزانية وسعر الصرف إال أن الطابع
الهش لهذه التوازنات ال زال قائما باعتبار عدم تحسن المرتكزات الهيكلية لالقتصاد الوطني.

االستنتاجات والتحديات المطروحة
أمام هذه الوضعية الدقيقة بات من الضروري احكام قيادة الشأن االقتصادي وتكريس التحكم التدريجي في التوازنات
المالية كشرط أساسي لضمان االستقرار ودفع حركية النشاط االقتصادي .وتتمحور أهم عناصر العمل المستقبلي

حول:
أوال :حوكمة اإلصالحات والتسريع في نسق التنفيذ
تفترض المرحلة القادمة الحرص على استكمال اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية واعتماد مؤشرات النجاعة
واألثر االقتصادي كمعطى رئيسي في تحديد أولويات اإلصالح.
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وتبرز ضرورة إعطاء دفع أكبر للمجهود اإلصالحي عبر تعزيز اإلطار المؤسساتي والتنظيمي المعني بقيادة

اإلصالحات مع اعتماد تمشي تشاركي يجمع كل األطراف المتدخلة في تحديد الرؤى اإلستراتيجية واعتماد الخيارات

المناسبة ل تنفيذها ومتابعتها وتقييمها .ومن شأن هذا اإلطار أن يسهم في تكريس الحوكمة الرشيدة من خالل وضع
روزنامة واضحة لتنفيذ اإلصالحات الملزمة لكل األطراف وتحديد واضح للمهام والمسؤوليات بالنسبة لكل اصالح
إضافة إلى ضمان حوار مستمر ودائم حول مدى التقدم في اإلنجاز.

ثانيا :إحكام توظيف كل اإلمكانات واستهداف الرفع من من نسق النمو
إن التركيز على استعادة كامل طاقات اإلنتاج من شأنه أن يسهم في دعم النشاط االقتصادي وضمان االنتظامية
في اإلنتاج وبالتالي توضيح الرؤى بخصوص اآلفاق االقتصادية.

كما أن إدماج االقتصاد غير المنظم في الدورة االقتصادية سيكون له األثر اإليجابي على دعم حلقة اإلنتاج.
ثالثا :التوافق حول األولويات
إن التوافق حول أهم أولويات المرحلة من شأنه أن يضمن إلتفاف كل المتدخلين حولها مع ما يتطلبه ذلك من
إلتزام وتحمل للمسؤولية.
ومن أبرز أوليات المرحلة القادمة الرفع من المجهود االستثماري باعتباره القاطرة لتدعيم النمو واستحثاث خلق
مواطن الشغل .وتحتل هذه األولوية صدارة االهتمامات خالل السنة القادمة على اعتبار ضرورة تثمين جل
اإلصالحات التي تم اعتمادها لتحسين مناخ األعمال فضال عن مواصلة المسار اإلصالحي لتفعيل كل المؤسسات
واآلليات الجديدة لالحاطة ومساندة الباعثين بجميع أصنافهم عالوة على تيسير النفاذ إلى التمويل.
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البـاب الثاني
منـوال النمو لسنة 2020
تتبوأ سنة  2020مكانة متميزة في مسار تثبيت دعائم النظام الديمقراطي وتعزيز مؤسسات الجمهورية الثانية التي
كانت محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي والهيئات العالمية بفضل االنتقال السلس للسلطة وتنظيم االنتخابات

الرئاسية والتشريعية في مواعيدها الدستورية وهو ما من شأنه أن يعزز المقومات الدافعة لمسيرة التنمية االقتصادية
واالجتماعية بالبالد.
ويكتسي العمل التنموي خالل سنة  2020طابع الرهان باعتبار ضرورة كسر حالة عدم اليقين واالنتظار لدى
المتعاملين االقتصاديين بما يعزز المبادرة واالستثمار الخاص ويدعم القدرات التنافسية لالقتصاد الوطني فضال

عن أهمية استرجاع التوازنات الكبرى لالقتصاد وفي مقدمتها القدرة الشرائية للمواطن واستدامة الدين العمومي

وتحرير أكثر حجم من الموارد المتاحة لدفع اإلدماج االجتماعي وتدعيم االستثمار في رأس المال البشري وتنفيذ

المشاريع المهيكلة الرامية إلى تقليص التفاوت الجهوي.

وتتوفر اليوم جملة من المنطلقات اإليجابية الدافعة تتمثل في التقدم الهام في تجسيم اإلصالحات الكبرى وتنفيذ
عدد من االستراتيجيات والبرامج العمومية الرامية إلى مواصلة تحسين مناخ األعمال وتحرير المبادرة بما يسهم

في دفع حركية قطاعات اإلنتاج وتحفيز االستثمار الخاص فضال عن تعزيز تنافسية االقتصاد .كما مكنت

السياسات المالية والنقدية من تحسين نسبي لتوازن المالية العمومية السيما تقليص نسبة العجز من الناتج إضافة

إلى تسجيل بداية تراجع في مستوى التضخم .وتعرف التنمية االجتماعية دعما هاما يتجسد في إرساء قواعد
الحوار االجتماعي والتقدم في إصالح منظومة الحماية االجتماعية وتحسين نجاعة التحويالت لفائدة الفئات
الضعيفة.
وفي المقابل ،يبرز الطابع االستثنائي لسنة  2020من خالل جملة الصعوبات المتأكدة والتحديات المطروحة

وفي مقدمتها القطع مع ضعف نسق النمو الناجم في ذات الوقت عن عوامل هيكلية وأخرى ظرفية تشمل خاصة
تراجع أداء القطاعات االستراتيجية وشدة ارتباط بعض األنشطة بالطلب الخارجي وتقلص االستثمار الخاص
بسبب صعوبة وضبابية الوضع الوطني واإلقليمي.
كما يكمن التحدي في تأمين استدامة التوازنات المالية في ظل الضغوطات المتزايدة لالنخفاض الكبير في

االدخار الوطن ي وضعف هامش المالية العمومية ومستوى الدين العمومي إضافة إلى تفاقم العجز الجاري وأثره
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على االحتياطي من العملة .وعلى المستوى االجتماعي ال تزال الضغوطات مرتفعة بعالقة خاصة مع ارتفاع
البطالة الهيكلية السيما بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية وتطور حاجيات اإلحاطة بالفئات الضعيفة وكذلك
ضعف حركية التنمية بالجهات الداخلية.
وعلى هذا األساس يتطلب العمل التنموي المرسوم لسنة  2020إحكام استهداف األولويات واضفاء التناسق على
السياسات الكلية والقطاعية والحرص على التقدم في تجسيم اإلصالحات الهيكلية واستحثاث تنفيذ االستراتيجيات
والبرامج التنموية واعتماد مقاربات نشيطة واستباقية الحتواء الضغوطات والصدمات خاصة منها الخارجية.

اآلفــاق االقتصادية العالمية ...تباين نسب النمو وتراجع أسعار النفط
ينتظر أن تشهد سنة  2020تحسنا نسبيا للنمو االقتصادي العالمي بعد

تحسن نسبي لنسق النمو مع

التباطؤ المسجل خالل سنة  2019وذلك من خالل تحسن النمو في

االقتصادية.

مجالي التجارة والتكنولوجيا .وبالتوازي يتوقع استقرار األوضاع في

تزايد المخاطر بالنسبة لآلفاق

االقتصاديات الكبرى خاصة نتيجة االنفراج المحتمل للتوترات في

بعض البلدان الناشئة التي مرت بصعوبات على غرار األرجنتين وتركيا
وتواصل انتعاشة اقتصاديات الدول النامية.

وعلى هذا األساس ،ينتظر أن يبلغ معدل النمو العالمي  %3.5سنة  2020مقابل  %3.2سنة  2019حسب تقديرات

صندوق النقد الدولي لشهر جويلية .2019

وتفترض التوقعات االقتصادية العالمية لسنة :2020
 ارتفاع نسبة النمو في منطقة األورو بحوالي  %1.6سنة  2020مقابل  %1.3سنة  2019نتيجة تطور
الطلب الخارجي .هذا ومن المنتظر أن تشهد المنطقة تطورات متباينة بين البلدان وخاصة ألمانيا (%1.7

مقابل  )%0.7وفرنسا ( %1.4مقابل  )%1.3واسبانيا ( %1.9مقابل .)%2.3
 تباطؤ النمو االقتصادي األمريكي خالل سنة  2020ليبلغ  %1.9مقابل  %2.6سنة  2019بعالقة مع تقلص
األثر التحفيزي للسياسة المالية األمريكية تدريجيا بداية من سنة  .2019إال أنه في المقابل سيكون االقتصاد
األمريكي مدعوما بانخفاض سعر الفائدة لالحتياطي الفيدرالي والتطور المتواصل لألسعار وأثر ذلك على

االستهالك الخاص.

 تباطؤ النشاط االقتصادي الياباني خالل سنة  2020نتيجة ضعف الطلب الخارجي بالعالقة مع تباطئ

االقتصاد الصيني الشريك التجاري الرئيسي والتوترات التجارية بين الواليات المتحدة االمريكية والصين .كما

ستساهم اإلجراءات المالية في التخفيف من األثر المحتمل للزيادة في األداء على االستهالك من  8الى

 %10منتظرة خالل شهر أكتوبر .2019
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تطور النشاط االقتصادي في البلدان الصاعدة والنامية بنسبة  %4.7سنة  2020مقابل  %4.1سنة 2019

نتيجة انتعاشة عدد من اقتصاديات الدول اآلسيوية بدفع من الهند ( %7.2مقابل  )%7.0مقابل تباطؤ النمو
في الصين ( %6.0مقابل  )%6.2وأيضا بلدان اوروبا الصاعدة .وتجدر اإلشارة إلى بروز مخاطر مرتبطة

بالصعوبات التي ستواجهها هذه البلدان على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وامكانية احتدام التوترات التجارية

وتواصل االضطرابات الجيوسياسية.
وعموما تشير المعطيات المتوفرة بخصوص آفاق تطور االقتصاد العالمي لسنة  2020إلى وجود عدد من
المخاطر السلبية التي قد تؤثر سلبا على التوقعات االقتصادية من أبرزها اشتداد التوترات في مجالي التجارة

والتكنولوجيا خاصة بين الواليات المتحدة والصين واستمرار تداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتواصل
االضطرابات الجيوسياسية بعدة مناطق فضال عن تفاقم ظاهرة هجرة الالجئين والهجرة غير الشرعية.

النمو العالمي
()%

العالم
الواليات المتحدة االمريكية
منطقة األ ورو
ألمانيا
فرنسا
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البلدان الصاعدة والنامية
الصين
الهند

*
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6.8

7.0
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المصدر :اآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي -جويلية 2019

وينتظر أن يرتفع حجم المبادالت التجارية العالمية بنسبة  %3.7سنة  2020مقابل  %2.5منتظرة لسنة 2019
وذلك بعالقة مع التحسن المتوقع للنمو االقتصادي العالمي وس يشمل التطور كل من البلدان المتقدمة (%3.1

مقابل  )%2.2والبلدان الصاعدة ( %4.8مقابل .)%2.9
وبخصوص تطور األسعار عند االستهالك ،فينتظر أن ترتفع نسب التضخم في البلدان المصنعة إلى حدود

 %2.0خالل السنة القادمة مقابل  %1.6سنة  2019نتيجة الرتفاع أسعار المواد األساسية .كما ينتظر أن تبلغ
نسب التضخم مستويات أعلى بالدول الصاعدة والنامية سنة  2020تناهز  %4.7في ظل استبدال السياسات

المالية المتبعة في العديد من الدول بأخرى أقل مرونة.

وفيما يتعلق بأسواق النفط فإن تزامن عدد من التطورات غير المالئمة وخاصة اشتداد الضغوط التجارية بين
الصين والواليات المتحدة االمريكية فضال عن التطورات الجيوسياسية والعقوبات التي تفرضها أمريكا على إيران
25

سيكون له األثر على تطور العرض .أما بالنسبة للطلب ،فينتظر أن يبلغ  1.4مليون برميل يوميا حسب الوكالة
العالمية للطاقة مقابل  1.2مليون برميل خالل سنة .2019

تطور سعر النفط (دوالر للبرميل)
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وتبرز أهمية متابعة آفاق تطور االقتصاد ال عالمي بعالقة مع تباين التداعيات المباشرة وغير المباشرة على أداء
االقتصاد الوطني حيث يوفر الوضع العالمي عددا من الفرص التي من شأنها أن تسهم إيجابا في تطور النشاط
االقتصادي على غرار نمو الطلب الخارجي الموجه إلى تونس فضال عن استقطاب مزيد من االستثمارات

الخارجية وتعبئة موارد مالية هامة بعنوان تحويل التونسيين بالخارج .إال أنه في المقابل ،قد تبرز بعض التحديات
والتطورات غير المالئمة التي تتطلب متابعة مستمرة للتحوط من تداعياتها المحتملة وخاصة ارتفاع أسعار المواد

األساسية والمحروقات.

وبصفة أدق ،ينتظر أن يسهم ارتفاع النمو في منطقة األورو وخاصة في فرنسا وألمانيا في تدعم الطلب الخارجي
الموجه لتونس خالل السنة القادمة .واعتبا ار لتعدد قنوات التمرير المباشرة وغير المباشرة فغالبا ما يكون للنمو

المسجل على مستوى البلدان األوروبية الشريك الرئيسي لتونس األثر المزدوج على االقتصاد الحقيقي (ارتفاع
اإلنتاج في القطاعات المعملية المصدرة) وميزان الدفوعات الخارجية (زيادة في حجم صادرات الصناعات

المعملية).
أما فيما يتعلق بتطور أسعار المواد األساسية وخاصة المحروقات والمواد الغذائية االساسية ،فإن ضرورة تغطية

االحتياجات الوطنية بالتوريد ينعكس مباشرة على مستوى الميزان التجاري والتوازنات المالية العمومية من خالل

ارتفاع أعباء الدعم وهو ما يؤدي إلى بروز ضغوطات اضافية على مستوى عجز ميزانية الدولة بالتالي يقلص
من هامش تدخل سياسة المالية العمومية لتنشيط الحركة االقتصادية .وتجدر االشارة في هذا اإلطار إلى أن

اعتماد آلية التحوط من ارتفاع سعر المحروقات ستمكن من التحكم في حجم دعم المحروقات في حدود الكميات
التي تم تأمينها.
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منوال النمو لسنة  ... 2020سنة محورية لتحسين نسق النمو وكسب الرهانات

االقتصادية

يستند منوال النمو المرسوم للسنة القادمة على ثالث أهداف أساسية تشمل دعم مقومات استقرار االقتصاد الكلي
من خالل التقليص من حدة الضغوط المسلطة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية وكذلك الرفع في نسق
النمو والقطع مع ضعف نمو الناتج المحلي اإلجمالي المسجلة خالل السنوات األخيرة مع التقدم في تكريس

البعد االجتماعي واالدماجي للتنمية وتقليص الفوارق بين الجهات في ظل ارتفاع سقف االنتظارات والطموحات.

وسيتسنى ذلك من خالل تدعيم إدارة الشأن االقتصادي ال سيما التقدم في تنفيذ اإلصالحات الهيكلية وتكريس
التناسق بين مختلف السياسات الكلية والقطاعية والرفع من نجاعة البرامج العمومية واحكام تنفيذ المشاريع

االستثماريات وفقا لألولويات المتفق عليها.

اإلنتاج والنمو
استعادة تدريجية لنسق نمو

الناتج المحلي اإلجمالي مع
مساهمة

الصناعي

إيجابية

المسوقة.

للقطاع

والخدمات

يفترض منوال النمو لسنة  2020تطور الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 %2.7سنة  2020مقابل  %1.4منتظرة لسنة  .2019هذا ويبقى تحقيق
هدف النمو للسنة المقبلة مرتبط أساسا بالديناميكية الجديدة لقطاع
المحروقات التي سيفرزها دخول حقل نوارة حيز اإلنتاج في أواخر سنة

 2019فضال عن األثر المزدوج لالسترجاع التدريجي للنشاط االقتصادي
في منطقة األورور وتفعيل ميثاق التنافسية لقطاع النسيج والمالبس

الستعادة نمو القطاعات المعملية المصدرة وقطاع النقل البحري للسلع
فضال عن توقع تطور إيجابي للقيمة المضافة للقطاع الفالحي.
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النمو ماعدا الفالحة
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النمو
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ويرتكز منوال النمو لسنة  2020على:
 تطور القيمة المضافة للقطاع الفالحي بنسبة  %5.2باألسعار القارة .ويرتكز هذا الهدف على فرضية انتاج
 1.7مليون طن من زيتون الزيت خالل سنة  2020مقابل  800ألف طن منتظرة خالل سنة  2019فيما ينتظر

أن يبلغ انتاج الحبوب  18مليون قنطار مقابل  24مليون منتظرة خالل سنة  .2019هذا ويبرز الدور الهام

للقطاع الفالحي من خالل المساهمة المعتبرة في نمو قطاع الصناعات الغذائية وأيضا الزيادة في عائدات

الصادرات بعنوان زيت الزيتون خالل سنة .2020

 ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بـنسبة  %1.5نتيجة تطور القيمة المضافة للصناعات
الغذائية بنسبة  %2.1وارتفاع القيمة المضافة للصناعات الكيميائية بنسبة  %2.4على أساس استرجاع
تدريجي لطاقة اإلنتاج بالحوض المنجمي وتعبئة المخزونات من مادة الفسفاط .هذا إلى جانب تحسن نسبي
ألداء القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير نتيجة انتعاشة الطلب الخارجي الموجه لتونس ت ازمنا مع

انتعاشة النمو االقتصادي العالمي بداية من سنة  2020بعد التباطؤ المسجل خالل سنتي  2018و.2019

ومن هذا المنطلق ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة %1.5

وأن يتطور قطاع النسيج والمالبس والجلد واألحذية بنسبة  %1.2بعالقة مع األثر المرتقب لميثاق التنافسية
للقطاع والذي يجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال النسيج والمالبس.

 تطور القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية بنسبة  %7بفضل تحسن أداء القطاعات االستخراجية
السيما قطاع النفط عالوة عن دخول حقل نوارة طور اإلنتاج وذلك كامل سنة .2020

 نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة بنسبة  %2.6بفضل تأكد االنتعاشة في القطاع السياحي (%7.6

مقابل  %7.5سنة  )2019وقطاع النقل ( %1.5مقابل انخفاض ب ـ %1.3سنة .)2019
تطور نسب نمو مختلف القطاعات ومساهمتها في نمو الناتج المحلي اإلجمالي ()%
2019
1.7
0.30.9
2.2
1.0
1.4

الفالحة والصيد البحري
الصناعات المعملية
الصناعات غير المعملية
الخدمات المسوقة
الخدمات غير المسوقة
الناتج المحلي اإلجمالي

2020
5.2
1.5
7.0
2.6
1.5
2.7

وينتظر أن تشهد سنة  2020تنشيط القطاعات التي سجلت تراجعا في أدائها خالل السنوات الفارطة والقطع مع
نسب النمو السلبية مع إضفاء ديناميكية أكثر استدامة واستقرار لعديد من القطاعات المنتجة الحيوية خاصة

منها القطاعات الواعدة القادرة على تدعيم هيكلة االقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته.
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وتجدر اإلشارة إلى أن التحسن المرتقب للناتج المحلي اإلجمالي من مزيد تحسين الدخل الفردي ليبلغ 10 780

دينار سنة  2020مقابل  9 954دينار سنة .2019
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الدخل الفردي بالدينار

بالرغم من هذا التحسن ال زالت تونس تصنف من بين الدول متوسطة الدخل شريحة سفلى Lower-middle

( incomes economiesمستوى الدخل بين  1.026و 3.995دوالر) حسب آخر تحديث لتصنيف البنك الدولي

للبلدان حسب مستوى الدخل للسنة المالية .2019

ويفترض التحسن النسبي لنسق نمو الناتج المحلي اإلجمالي كذلك:
 اعداد برامج عمل للتقدم في مجال إرساء سالسل القيمة ال سيما تطوير منظومة اإلنتاج في القطاع
الفالحي

 استرجاع كامل لطاقات اإلنتاج مع انتظامية التزويد خاصة في قطاع الفسفاط.

 تعميم ميثاق تنافسية قطاع النسيج بالشراكة بين القطاعين العام والخاص على قطاعات أخرى دافعة.
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االستهالك  ...بين ضرورة دفع النمو وتخفيف الضغوط على التوازنات المالية
معادلة صعبة بين ضمان

تطور االستهالك كمصدر

للنمو والمحافظة على توازن
الدولة

ميزانية

وميزان

الدفوعات.

يرتكز منوال النمو بحسب مصادر الطلب على ارتفاع االستهالك
الخاص سنة  2020بنسبة  %1.9باألسعار القارة مقابل  %1.8منتظرة
خالل سنة  .2019ويبقى هذا التطور مرتبطا بمدى تحسن الدخل المتاح

لألسر خالل السنة القادمة ومستوى تطور األسعار عند االستهالك

وتطور كتلة األجور وحجم التحويالت االجتماعية بعنوان ميزانية

الدولة.

وستشهد السنة القادمة مواصلة الجهود الرامية إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك إضافة إلى تكثيف
عمليات التحسيس والتشجيع على استهالك المنتجات الوطنية.
كما ينتظر أن يرتفع نسق تطور االستهالك العمومي في حدود  %1.6سنة  2019بعالقة مع االنتدابات المبرمجة
للهياكل العمومية بعنوان خريجي مدارس التكوين وتلبية بعض الحاجيات المتأكدة من االنتدابات في اإلدارة

بالتوازي مع الدخول حيز التنفيذ لقانون التقاعد خالل سنة .2020

وستتكثف الجهود خالل السنة القادمة في سبيل تحقيق المعادلة بين ضمان تطور معتدل لالستهالك الجملي

كمصدر للنمو من جهة والمحافظة على توازن ميزانية الدولة بالعمل على التحكم في كتلة األجور وحجم الدعم

وتحسين توازن المدفوعات الخارجية خاصة من خالل التحكم في واردات المواد االستهالكية.

تحسين المجهود االستثماري واستحثاث تنفيذ المشاريع المهيكلة ذات الطابع االستراتيجي
االستفادة

من

مجمل

األعمال

واستحثاث

نسق

اإلصالحات التي تهم مناخ
انجاز

المشاريع

الدافعة

الكبرى

ينتظر أن يتطور االستثمار بنسبة  %9.6باألسعار الجارية سنة 2020

ليبلغ ما يعادل  %18.5من الناتج المحلي اإلجمالي .ويستند هذا الهدف
إلى استحثاث المبادرة الخاصة وتكريس تموقع أفضل للمؤسسات الناشئة
ومزيد تيسير النفاذ للتمويل خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عبر تعزيز اآلليات التقليدية وتنشيط دور الصناديق االستثمارية.
ويستوجب الرفع من مردودية االستثمارات خالل سنة  2020العمل على

إضفاء مزيد من التناسق بين مختلف اإلجراءات واإلصالحات المؤسساتية

الرامية إلى مزيد تحسين مناخ األعمال مع األولويات االقتصادية الكبرى والتي تعكسها سياسات االقتصاد الكلي
والسياسات القطاعية فضال عن إحكام تبويب أولويات ميزانية الدولة للسنة القادمة والتقدم في تنفيذ المشاريع

الكبرى المهيكلة.
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وبالتوازي ،ستتكثف الجهود لتكريس مزيد من التناسق بين السياسات النقدية مع سياسة المالية العمومية بهدف
إعطاء مؤشرات إيجابية للمستثمر الخاص خاصة فيما يتعلق بآفاق التطور االقتصادي واستقرار االقتصاد الكلي.
هذا إلى جانب مفعول اصالح منظومة التمويل ال سيما الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الصناديق االستثمارية

وكذلك إحداث بنك الجهات والصندوق التونسي لالستثمار وصندوق المؤسسات الناشئة في تنويع تمويل
االستثمارات خاصة منها المشاريع في القطاعات المنتجة ذات اإلنتاجية المرتفعة.

وينتظر أن تسهم مشاريع الطاقة الشمسية الف ولطاضوئية في إطار تطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

والمزمع إنجازها تحت نظام اللزمات بقدرة جملية تبلغ  500ميغاوط وباستثمار يقارب  1200مليون دينار في

االرتقاء بالمجهود االستثماري الوطني ومزيد دعم حصة القطاع الخاص فضال عن توفير أثر دافع لالستثمار

بالجهات المعنية.

ويبرز التوزيع القطاعي لالستثمار بالخصوص:
 تطور االستثمارات في قطاع الفالحة والصيد البحري بنسبة  %11.8لتبلغ  1900م د باألسعار الجارية نتيجة
تطور االستثمارات الخاصة من خالل االنطالق في برنامج تأهيل المستغالت الفالحية (يشمل  100ألف
مستغلة) بهدف الرفع من مردودية المستغالت عن طريق تحسين التصرف في الزراعات وتدعيم االستثمار

بها ،فضال عن مواصلة انجاز  5سدود كبرى واالنطالق في انجاز  3سدود أخرى بطاقة جملية تناهز 395

مليون م.3

 ارتفاع االستثمارات في قطاع الصناعات المعملية بنسبة  %3سنة  2020لتبلغ  2609م د مقابل  2532م د
سنة  2019نتيجة مواصلة تنفيذ برنامج التأهيل الصناعي ،ويتوقع بلوغ  7000انخراط سنة  ،2020منذ
انطالق البرنامج .وسيشهد نسق االستثمار تطو ار في بعض األنشطة الصناعية على غرار الصناعات
الغذائية بنسبة  680( %9.7م د مقابل  620م د) ،وتجدر اإلشارة الى إمضاء اتفاق شراكة بين القطاع العام
والقطاع الخاص للنهوض بمنظومة األلبان ( )2025- 2019يهدف بالخصوص إلى تطوير المنظومة
واستغالل طاقاتها اإلنتاجية والتشغيلية والتصديرية وذلك الستعادة توازناتها ،إضافة إلى إعداد مشروع

إستراتيجية متكاملة للنهوض بتصنيع زيت الزيتون وتصديره (.)2025-2019

 ارتفاع االستثمارات في قطاع الصناعات غير المعملية بنسبة  %10.5لتبلغ قيمتها  4640م د وذلك نتيجة
الزيادة الهامة في استثمارات قطاع الكهرباء والغاز لتبلغ  1650م د خالل سنة .2020

 تطور االستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة  %13.4مردها أساسا الزيادة في استثمارات قطاع النقل التي
ستبلغ  3740م د سنة  2020مقابل  3300م د سنة  2019نتيجة تواصل تنفيذ مشاريع النقل العمومي وبرمجة
مشاريع هامة جديدة خاصة منها تدعيم البنية األساسية الحديدية على خط الجديدة – بنزرت واعادة

تشغيل الخط الرابط بين المتلوي والقصرين ،إنطالق الجزء الثاني من أشغال تعصير وتأهيل الخط الحديدي
تونس  -القصرين ،إنطالق مشروع كهربة ومضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية بكلفة
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 264م د ،تهيئة مطار تونس قرطاج بكلفة  200م د وتوسعة مربض الطائرات بمطار صفاقس طينة الدولي

بكلفة  13,25م د ،وتقوية مدرج الطائرات بمطار توزر نفطة بكلفة  21,8م د.
تطور االستثمارات حسب القطاعات
2019

2020

الفالحة والصيد البحري

1 700

1 900

الصناعات المعملية

2 532

2 609

الصناعات غير المعملية

4 200

4 640

الخدمات

9 885

10 060

التجهيزات الجماعية

2 800

2 940

المجموع

21 117

23 149

وعموما واعتبا ار للدور المحوري لالستثمار كرافدا هاما للتنمية ومحركا أساسيا للنمو والتشغيل فان الفترة

القادمة ستشهد:

 التسريع في تنفيذ المشاريع العمومية الدافعة التي تشهد تأخ ار في اإلنجاز خاصة على مستوى البنية
التحتية.

 التسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة في قطاع الطاقات المتجددة اعتبا ار ألهمية انعكاسها على الميزان
الطاقي والتحكم في كلفة انتاج الكهرباء بعنوان الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي خاصة في ظل

اإلجراءات الجديدة لقانون تحسين مناخ االستثمار.

 استحثاث نسق اعداد وتنفيذ المشاريع الكبرى والمشاريع ذات األولوية اعتبا ار لألثر على تحسين مناخ
األعمال ودعم القدرة على استقطاب االستثمار الخاص.

 استكمال برنامج حذف التراخيص اإلدارية والمتعلقة باألنشطة االقتصادية لمزيد استحثاث المبادرة
الخاصة.

 تعزيز استقطاب االستثمار الخارجي مع استهداف الشركات ذات الصيت الدولي وتنويع الشراكات مع
الدول المصدرة لرؤوس األموال.
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المبادالت الخارجية  ...االرتقاء بالمجهود التصديري وتدعيم التموقع بالسوق االفريقية
يمثل تعديل وضع الميزان التجاري من أبرز أولويات منوال النمو لسنة

ينتظر أن يرتفع المجهود

التصديري

إلى

 .2020ويبقي التحكم في توسع العجز التجاري رهين الحد من تفاقم

حدود

العجز الطاقي بدرجة أولى والرفع من المجهود التصديري للقطاعات

 %51.3سنة  2020بدفع

ذات الميزات التفاضلية العالية وللقطاعات الواعدة كقطاع الصناعات

من صادرات زيت الزيتون

المعملية األخرى (األثاث والبالستيك) بدرجة ثانية .هذا إلى جانب
التحكم في كلفة الواردات خاصة منها الطاقية وترشيد الواردات

والمحروقات.

االستهالكية بالتشجيع على استهالك اإلنتاج المحلي فضال عن تعزيز

الرقابة الصحية والفنية.

وقد انبنت تقديرات سنة  2020على تطور صادرات السلع بنسبة  %13.1مقابل  %11.2للواردات وهو اتجاه يعكس

التطورات الخصوصية لإلنتاج فضال عن استكمال تنفيذ محاور البرنامج الثالث لتنمية الصادرات .هذا بالتوازي

مع دفع المبادالت التجارية مع السوق المشتركة (الكوميسا) من خالل التقدم في مسار تحرير المعاليم الجمركية
والتي ستمكن المصدرين من االستفادة بصفة فعلية من مزاياها وتدعيم الديبلوماسية االقتصادية.

تطور العجز التجاري والعجز الطاقي
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العجز التجاري

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

سعر
البرنت

88

112

107

115

108

49

43

55

76

65

/$دينار

1.43

1.41

1.56

1.63

1.7

1.96

2.15

2.42

2.65

*3.02

*معدل ثمانية أشهر
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الرفع من المجهود التصديري ...األثر اإليجابي لعائدات زيت الزيتون
تتمثل أهم النتائج المنتظرة في:
 ارتفاع صادرات الفالحة والصناعات الغذائية بنسبة  %23.7مقابل انخفاض بنسبة  %6.4سنة  2019مرده
أساسا االرتفاع المتوقع لصادرات الزيت بعالقة مع اإلنتاج الهام لزيتون الزيت ( 1 700ألف طن).

 تطور صادرات المواد الميكانيكية والكهربائية بنسبة  %11.4وصادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة %10.9

سنة .2020

 زيادة هامة لصادرات الطاقة بنسبة  %20.1مقابل  %8.1سنة  2019باعتبار دخول حقل نوارة حيز اإلنتاج وكذلك
المصادقة على عدد من االتفاقيات المتعلقة برخص االستكشاف (حلق المنزل ،حزوة ،ماتلين)...

تراجع طفيف لحجم الواردات
انبنت التقديرات بالنسبة لسنة  2020على فرضية تطور واردات السلع بنسبة  %11.2باألسعار الجارية تراعي
مستلزمات جهاز اإلنتاج وتطور االستثمارات والمشاريع المبرمجة خاصة في مجال الطاقات المتجددة.
ومن هذا المنطلق تعتمد التقديرات بالنسبة للواردات على:
 تباطئ في نسق واردات مواد التجهيز بنسبة  %11.9مقابل  %17.4سنة  2019باعتبار االقتناءات االستثنائية
لسنة  2019واستعادة نسق االستثمار خاصة منه األجنبي.
 نمو لواردات المواد األولية ونصف المصنعة ،حيث ينتظر أن تبلغ  %10.2مقابل  %3.7منتظرة سنة 2019

يواكب تطور اإلنتاج وتطور أسعار هذه المواد في السوق العالمية.

 تطور معتدل لنسق واردات مواد االستهالك غير الغذائية بنسبة  %13.5مقابل  %14.8سنة  2019يأخذ بعين
االعتبار تواصل العمل باإلجراءات الخصوصية للتحكم في الواردات غير المنتجة (كراسات الشروط).

 تباطئ في نسق واردات مواد الطاقة خاصة منها الغاز الطبيعي بنسبة  %5.13مقابل %8.14منتظرة سنة
 2019باعتبار دخول حيز اإلنتاج لحقل نوارة (تغطية  %17من الحاجيات من الغاز الطبيعي).
وبالنسبة للخدمات ،فتستند التقديرات على تطور العائدات السياحية بأكثر من  %25تزامنا مع التقدم في تنفيذ
االستراتيجية والبرامج المرسومة لتحسين جودة الخدمات السياحية .وتجدر اإلشارة إلى توفر هامش تحسن معتبر
للعائدات السياحية باعتبار أن تكاليف ونفقات السائح األجنبي في تونس تعد األدنى مقارنة بالبلدان المقارنة

كالمغرب وتركيا.

كما ستشهد الفترة القادمة ا رتفاع عائدات األتاوة الراجعة الى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة

لتبلغ  %5.25بعد المصادقة في  12جوان  2019على تنقيح القانون عدد  102لسنة  2015المتعلق بنقل الغاز
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الطبيعي جزائري المصدر عبر البالد التونسية ويضبط االتاوة الراجعة الى الدولة التونسية والموظفة على الكميات
المنقولة .وعلى هذا األساس ،ستتطور صادرات السلع والخدمات بنسبة  %13.3باألسعار الجارية سنة  2020مقابل %11.1

للواردات.

التحكم في العجز الجاري
لقد تم رسم التقديرات بالنسبة لسنة  2020في مجال المدفوعات الخارجية على أساس التخفيض من مستوى العجز
الجاري ليبلغ  %9من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  %9.9منتظرة سنة .2019

وسيتم تمويل هذا العجز إضافة الى مستلزمات تسديد أصل الدين والنفقات األخرى بفضل تعبئة موارد في شكل
هبات في حدود  200م د وموارد هامة في صيغة قروض متوسطة وطويلة المدى .كما سيتواصل العمل على
تعزيز استقطاب االستثمارات األجنبية المباشرة خاصة في قطاعي الطاقة والخدمات لتبلغ  2500م د ما يعادل

 %2من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل على التوالي  1600م د و %1.4سنة .2019

وسيتسنى الترفيع في احتياطي العملة بما يمكن من تغطية ثالثة أشهر من التوريد في أواخر سنة .2020

ورغم التحسن النسبي المنتظر للتوازنات الخارجية خالل سنة  2020اال ان الوضع االقتصادي ال زال يتسم

بنوع من الدقة بعالقة مع المخاطر الضمنية والتي ترتبط بــــــــــ:

 المستوى المرتفع للعجز التجاري وصعوبة التقليص من مستوى الواردات.

 أهمية حاجيات التمويل الخارجي مقابل اشتداد شروط التدين والتصلب النسبي لألطراف الممولة.
 تذبذب مستوى احتياطي العملة وتطور سعر صرف الدينار.

مواصلة استهداف التحكم في تطور األسعار
انفراج نسبي لمستوى األسعار

عند االستهالك سنة  2020ال

يحجب الضغوطات والمخاطر
التي ال تزال قائمة.

ينتظر أن تتطور األسعار عند االستهالك بمعدل  %6.4سنة  2020مقابل
 %6.8سنة  .2019ويستند هذا الهدف باألساس إلى تكريس مزيد من
التناسق بين السياسة المالية والسياسة النقدية مع المحافظة على الطابع

التقييدي للسياسة النقدية المعتمدة من البنك المركزي إلى جانب إحكام
تمويل األعوان االقتصاديين.

كما ستتواصل الجهود للتحكم في نسق تطور أسعار المواد الحرة ( %73.5من سلة االستهالك) وخاصة منها
المواد الغذائية من خالل تخفيف الضغوطات المسجلة على كلفة مدخالت وعوامل اإلنتاج إضافة إلى الترفيع

في مستوى اإلنتاج الوطني خاصة بالنسبة للمواد الفالحية الحساسة واحكام التصرف في مسالك التوزيع والتصدي
إلى ظاهرة التجارة الموازية بالحزم في تطبيق القانون وتكثيف أعمال المراقبة لمكافحة التهريب عبر الحدود.
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وبالتوازي سيتم الحرص على تخفيف الضغوط على نسب التضخم والمرتبطة باألثر المباشر وغير المباشر
ألسعار وتعريفات المواد والخدمات المؤطرة.

*

*

*

يبقى األداء االقتصادي رغم التحسن النسبي خالل سنة  2020مطبوعا بتراكمات الفترة االنتقالية وما فرضته

من تضييق على التوازنات المالية وبطء في تنفيذ عدد من اإلصالحات إضافة إلى أثر المخاطر التجارية

والجيوستراتيجية على آفاق االقتصاد العالمي.

وبالرغم من أهمية الجهود المبذولة لتكريس البعد االجتماعي للتنمية اال انه بالنظر الى الطابع الهيكلي لطالبي
الشغل من جهة وضعف احداثات الشغل من جهة أخرى ينتظر تواصل الضغوط على مستوى سوق الشغل.
كما ينتظر أن تتواصل الضغوط المرتبطة بموارد التمويل الداخلي والخارجي باعتبار الزيادة الهامة في حاجيات
تمويل االقتصاد واشتداد الضغوط على تعبئة الموارد المالية بعالقة مع شح السيولة وتراجع االدخار على
الصعيد الوطني من جهة ومستوى الترقيم السيادي من جهة أخرى.
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تطور أهم المؤشرات االقتصادية لسنة 2020

( %باألسعار القارة)

2016

2017

2018

2019

2020

نمو الناتج المحلي اإلجمالي

1.1

1.9

2.5

1.4

2.7

الناتج ما عدا الفالحة

2.2

1.9

1.8

1.3

2.5

تطور االستهالك الخاص

3.1

2.4

2.1

1.8

1.9

تطور مؤشر األسعار

3.7

5.3

7.5

6.8

6.4

5.9

17.4

20.4

12.4

13.3

5.6

18.7

19.5

9.1

11.1

3.3

4.4

7.9

7.9

9.6

نسبة االستثمار من الناتج

19.3

18.8

18.5

18.5

18.5

االستثمار الخارجي المباشر والمساهمات (م د)

1 989

2 270

2 866

1 600

2 500

نسبة االدخار 2من الدخل

9.4

8.9

9.3

8.5

9.3

العجز الجاري من الناتج

8.8

10.2

11.1

9.9

9.0

نسبة الصادرات من الناتج

40.0

43.8

48.1

49.9

51.6

نسبة الواردات من الناتج

50.8

56.2

61.3

61.7

62.7

صادرات السلع والخدمات
واردات السلع والخدمات
تطور االستثمار

1

1

1

1

باألسعار الجارية

2

بالمقارنة مع الدخل القومي المتاح
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البـاب الثالث
السياسة المالية وتمويل االقتصاد لسنة 2020
اتسمت السياسات المالية وخطة تمويل االقتصاد الوطني لسنة  2019بطابع يعكس التباينات المسجلة بخصوص

تطور الوضع االقتصادي الكلي في عالقة بضعف نسق النمو وعدم تطور االستثمار والتصدير وفق النسق
المرغوب وتواصل ضغوطات التمويل بسبب تراجع مستوى االدخار الوطني وشح السيولة لدى الجهاز المالي

من جهة ،وتواصل الضغوطات المرتبطة بعجز ميزانية الدولة والمديونية العمومية والعجز الجاري لميزان

المدفوعات ومستوى التضخم من جهة أخرى.

ولقد حتمت هذه الوضعيات اعتماد سياسات مالية غرضها التحسين التدريجي للتوازنات المالية والمحافظة على

استدامتها على األمد المتوسط ال سيما التحكم في عجز المالية العمومية والعجز الجاري وتطويق نسبة التضخم
مع اعتماد إجراءات خصوصية لتأمين تمويل جهاز اإلنتاج وانجاز المشاريع االستثمارية.
ومن هذا المنطلق تتمثل أهم التحديات المطروحة خالل سنة  2020في مواصلة نهج تصحيح وضعية التوازنات

المالية الكبرى وكذلك تسريع نسق االصالحات المالية بما يدعم المحافظة على االستقرار المالي بالبالد ويضمن

توفير التمويل المالئم لالقتصاد .كما تستند األهداف المرسومة للسنة القادمة على مزيد إحكام تناسق السياسات
المالية وتحسين أداء الهياكل المؤسساتية وكذلك مواصلة تعزيز حوكمة المؤسسات المالية وتحسين جودة خدماتها.

 .1السياسات المالية
تركزت السياسات المالية باألساس على التقدم في تنفيذ االصالح الجبائي وتعصير سياسة المالية العمومية

بفضل االنطالق في تجسيم مقتضيات القانون األساسي للميزانية والمتعلق خاصة باعتماد منهجية التصرف

حسب األهداف وتحسين اداء الهياكل العمومية بما يتماشى وأولويات المحافظة على استدامة التوازنات المالية

مع العمل في ذات الوقت على تجسيد العدالة الجبائية وتحسين فاعلية السياسة الجبائية ومردوديتها.
واعتبا ار لخصوصيات الظرف المسجل خالل سنة  2019تم اعتماد سياسة نقدية حذرة تضمنت الترفيع في نسب
الفائدة المديرية مع تطوير االليات المعتمدة فيما تم اتباع سياسة صرف مرنة غرضها دعم تنافسية االقتصاد

الوطني وتيسير المعامالت الخارجية للمؤسسات واالفراد إضافة إلى فتح مكاتب للصرف باإلضافة الى التقدم

في اشغال مراجعة مجلة الصرف.
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وبالتوازي تواصل اصالح القطاع المصرفي والمالي من خالل تنفيذ مخططات اعمال البنوك العمومية الثالثة
والتقدم في احداث بنك الجهات مع تعزيز الرقابة وااللتزام بمعايير التصرف الحذر وتواصل البرامج الرامية

لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير نفاذها للتمويل المباشر وتطوير اإلطار القانوني لصناديق
االستثمار .وتواصل بخصوص قطاع التامين مراجعة مجلة التامين واصالح منظومة تامين السيارات والصادرات

لما قبل الشحن .كما أمكن تعزيز االدماج المالي من خالل دفع نشاط النقديات وتوسيع شبكة الفروع البنكية

والخدمات المالية العمومية.

 .1.1سياسة الجباية
يندرج قانون المالية لسنة  2020في إطار تجسيم األهداف المحورية لمنوال التنمية المتعلقة خاصة بالسعي إلى
دفع نسق النمو ومواصلة تعزيز التنمية االجتماعية فضال عن مزيد دعم التوازنات المالية الجملية.
تتمحور أهم االصالحات المدرجة بقانون المالية حول إضفاء مزيد التناسق على المنظومة الجبائية من خالل
اخضاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدمات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع
المتعلق بالمحروقات الى نسبة  %35على القسط من األرباح المتأتية من اسداء هذه الخدمات وكذلك توحيد
النظام الجبائي المطبق على الناشطين في قطاع التأمين عبر إخضاع األرباح المحققة من قبل مؤسسة التأمين

التكافلي وفائض التأمين المحقق من قبل صندوق المشتركين للضريبة على الشركات لنسبة اداء  %35فضال

عن إخضاع عقود التأمين التكافلي للمعلوم الوحيد على التأمين والمعاليم الموظفة لفائدة الصناديق الخاصة
للخزينة.

وبهدف تكريس الحوكمة الرشيدة في المادة الجبائية تتضمن أحكام قانون المالية توضيح صيغ وشروط اخضاع
أنشطة خدمات التجديد في التكنولوجيا اإلعالمية وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية المجمعة الى نسبة

الضريبة على الشركات المحددة بـ  %13.5مع اشتراط تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية وتشغيل حد أدنى
من األجراء المختصين القارين.
كما تشمل اإلجراءات الجبائية الجديدة مزيد توضيح األحكام المطبقة على الهبات في مادة األداء على القيمة

المضافة والمعاليم األخرى ومالءمتها مع االتفاقيات الدولية الى جانب تمكين األشخاص المنتصبين المنضوين
تحت صنف األرباح الصناعية والتجارية بالمناطق الداخلية من االنتفاع بالنظام التقديري دون تحديد في الزمن.

ونص قانون المالية على إقرار إمكانية اعتماد الوسائل االلكترونية لتسجيل العقود والنقل والكتابات ودفع معلوم

الطابع الجبائي ولتبادل االعالمات والمراسالت المتعلقة باألداء بين مصالح الجباية والمطالبين باألداء وذلك

قصد تكريس توجه الدولة نحو تركيز اإلدارة االلكترونية وتبسيط وتيسير اجراءات التواصل مع مصالح الجباية
لدعم مناخ االستثمار ومصالحة المواطن مع الجباية.
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وفيما يخص التصدي للتهرب الضريبي وتحسين االستخالص سيتجه العمل نحو تأهيل مصالح الجباية العتماد
نتائج الزيارات والتفتيشات والمعاينات المادية في إطار المراجعة األولية.
وبغرض مزيد دعم أسس االمتثال الضريبي تم التنصيص على ربط توقيف ق اررات التوظيف االجباري الصادرة

بخصوص األداءات غير المصرح بها بدفع  %20من مبلغ أصل األداء عوضا عن  %10أو تقديم ضمان بنكي
بـ  %15من نفس المبلغ .وفي نفس اإلطار تم اخضاع بيوعات التطبيقات اإلعالمية والخدمات المسداة عبر شبكة
األنترنات من قبل المؤسسات غير المقيمة بالبالد التونسية ألتاوة بنسبة  %3على رقم المعامالت المحقق مع

األشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين.
وحرصا على مزيد حث المطالبين باألداء على خالص مستحقاتهم لفائدة الدولة نص قانون المالية لسنة 2020

على ربط اسناد االمتيازات الجبائية والنظم التوقيفية لفائدة المؤسسات واألشخاص الذين تخلدت بذمتهم ديون

ديوانية مثقلة تجاوز أجل حلول دفعها السنتين بخالص الديون المذكورة أو باكتتاب رزنامة دفع في شأنها.

وفي مجال التشجيع على االستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات تتعلق أهم األحكام الجبائية بإدراج قطاع

الخدمات ذات القيمة المضافة العالية بقائمة األنشطة الخاضعة للضريبة بنسبة  .%13.5هذا الى جانب منح توقيف
العمل باألداء على القيمة المضافة الموظفة على بعض المنتوجات المستعملة لصنع التجهيزات المستعملة في

القطاع الفالحي من ناحية واقرار إعفاء جدولة ديون المتسوغين لعقارات فالحية من ناحية أخرى.

كما تضمن قانون المالية التمديد الى موفى سنة  2024في االنتفاع باالمتيا ازت الممنوحة الى الشركات التي تدرج

أسهمها العادية بالسوق المالية بنسبة فتح رأس مال للعموم ال تقل عن  %30والمتمثلة في التخفيض في نسبة
الضريبة على الشركات الى حدود  %20و %15بالنسبة للشركات التي تدرج أسهمها بالبورصة ابتداء من سنة

 2017من ناحية أخرى.

وتتعلق اإلجراءات الجبائية ذات الطابع االجتماعي بإعفاء األجراء واصحاب الجرايات ذوي الدخل المحدود من

المساهمة االجتماعية التضامنية والترفيع فيها بصفة ظرفية على بعض الشركات وكذلك بالترفيع في الحد األقصى
للطرح من  150الى  450دينار سنويا بالنسبة لكل والد في الكفالة فضال عن تعميم التخفيض في نسبة الخصم
من المورد من  %15الى  %5على المكافآت المدفوعة الى الفنانين والمبدعين ،هذا الى جانب إقرار بعض

االمتيازات لفائدة الجمعيات التي تعنى بالمعوقين وبفاقدي السند العائلي وكذلك دواوين مساكن األعوان العموميين.
وبالتوازي ،شملت أحكام قانون المالية بعض االجراءات الخصوصية من أهمها دعم توازنات شركة الفوالذ عبر
اعفائها من خالص المعلوم الموظف على تصدير الخردة وتيسير شروط االنتفاع بطرح اعباء القروض السكنية

وتأجيل تطبيق نسبة  %19لألداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات المبنية المعدة قص ار للسكن
والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وكذلك التمديد في تطبيق المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات

ذات المنشأ التركي بسنتين إضافيتين بما يمكن من التقليص نسبيا في العجز التجاري مع هذا البلد.
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 .1.2السياسة النقدية
اتسمت الفترة المنقضية من سنة  2019بتواصل الضغوطات المرتبطة بشح السيولة والحجم المرتفع لتدخالت

البنك المركزي ضمن آليات إعادة تمويل الجهاز المصرفي وتزامن ذلك مع بلوغ التضخم مستويات عالية والتي
قرر على ضوئها البنك المركزي بداية من سنة  2019الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ  100نقطة مئوية لتبلغ

نسبة .%7.75

وسيتواصل خالل سنة  2020اتباع سياسة نقدية حذرة هدفها الرئيسي المحافظة على استقرار األسعار مع األخذ
بعين االعتبار االستعادة المرتقبة للنمو االقتصادي خالل الفترة القادمة.
وسيتم العمل خالل السنة القادمة في إطار المخطط االستراتيجي الثالثي للبنك المركزي للفترة  2021-2019على
تطوير آلي ات السياسة النقدية وأدواتها التحليلية واالتصالية قصد مزيد التحكم في التضخم والمساهمة الفعالة في
تحقيق التوازنات الجملية والمالية .وينتظر في هذا الشأن مزيد تطوير آليات ادارة السياسة النقدية إلضفاء أكثر

نجاعة على المعامالت فيما بين البنوك في السوق النقدية والتوجه نحو تركيز مقومات البعد المستقبلي
واالستشرافي ( )Forward-lookingللسياسة النقدية بما يمكن البنك المركزي من ترسيخ التوقعات وتعزيز فعالية
األدوات المتاحة في احتواء اآلثار التضخمية.

 .1.3سياسة الصرف
سجل سعر صرف الدينار التونسي تجاه أهم العمالت األجنبية تحسنا نسبيا بداية من الثالثي الثاني من سنة
 2019مقارنة بنسق تراجعها خالل السنة السابقة وذلك اعتبا ار لتغير عوامل الطلب والعرض على النقد األجنبي

في عالقة بتدفقات الموارد الخارجية خاصة المتأتية من المداخيل السياحية وتحويالت التونسيين بالخارج
والعمليات المالية بما فيها تعبئة الموارد الخارجية وهو ما أدى الى تحسن االحتياطي من العملة ليبلغ أكثر من

 100يوم توريد .واتسمت في هذا الشأن سياسة الصرف بالمرونة مع تقلص تدخالت البنك المركزي في السوق.
وسيتواصل خالل سنة  2020اعتماد سياسة صرف مرنة للحد من الضغوطات على مستوى رصيد االحتياطات

من العملة الصعبة .كما سيتم العمل على استيعاب السيولة من العملة األجنبية المتاحة من خالل منظومة

مكاتب الصرف اليدوي التي تم الترخيص فيها إلى جانب العمل على تطوير وسائل وآليات تغطية مخاطر

الصرف لمزيد تنشيط المبادالت التجارية وتعبئة رؤوس األموال مع الخارج.

هذا ومن المتوقع أن تشهد السنة القادمة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالعفو في مجال الصرف بما

من شأنه أن يعزز الرصيد من الموجودات بالعملة ويخفف الضغوط على قيمة سعر صرف الدينار الى جانب

التقدم في اصالح مجلة الصرف.
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 .1.4اصالح القطاع المصرفي والمالي
سيتجه العمل خالل سنة  2020نحو تعميق االصالحات المالية بدء بتفعيل عدد من المشاريع ذات العالقة وفي
مقدمتها المصادقة على عدد من مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب والمرتبطة بمجلة رأس

مال االستثمار ونسبة الفائدة المشطة ومكاتب االئتمان.

 .1.4.1القطاع المصرفي
سيتركز العمل خالل السنة القادمة على تعزيز متانة القطاع المصرفي وتحسين أدائه اعتبا ار لدوره المحوري في
تمويل االقتصاد ومرافقة المتعاملين االقتصاديين فضال عن تكريس الرقابة االحت ارزية الكلية بما يمكن من مزيد

التحكم في المخاطر ودعم االستقرار المالي.
ويستند هذا التمشي بالخصوص الى مزيد دعم الرقابة المصرفية في إطار تنفيذ برنامج العمل الخماسي للبنك

المركزي التونسي الذي من بين أهدافه المرور من رقابة االمتثال إلى رقابة قائمة على المخاطر باالعتماد على

معايير بازل فضال عن تطوير حوكمة البنوك واستقاللية مجالس اإلدارة ودعم هياكل الرقابة والتدقيق .كما سيتم
الحرص على دعم األسس المالية لبنوك الساحة ال سيما باستكمال مخططات أعمال البنوك العمومية والذي

يستند إلى الرفع في رأسمالها وتعزيز حوكمتها والتصرف في محافظها قصد التخفيض من حصة الديون المعدومة
وكذلك باتخاذ اإلجراءات المناسبة لتامين احترام كل البنوك لمعايير السيولة والمالءة المالية.

وبالتوازي سيتواصل السعي الى مواكبة التحوالت الرقمية والتكنولوجية المالية السيما من خالل تحسين خدمات
النقديات والخدمات البنكية على الخط والتقدم في برنامج التقليص من تداول األموال نقدا للحد من الضغوط على

السيولة المصرفية .هذا الى جانب تركيز بنك الجهات الرامي لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم
االستثمار في المناطق الداخلية.

 .1.4.2السوق المالية
في ظل استمرار تمويل االعوان االقتصاديين ع ن طريق التداين البنكي مقابل ضعف تعبئة موارد التمويل المباشر

من السوق المالية ،ستتركز الجهود خالل الفترة القادمة على مواصلة االصالحات الرامية لتنشيط السوق المالية
ودعم مساهمتها في تمويل االقتصاد الوطني.
ويستند هذا التوجه على ضرورة تكريس الفاعلية والنجاعة ف ي تعبئة موارد التمويل المباشر وتوظيفها لدفع النمو
واالستثمار بما يسهم في التحكم في مخاطر التمويل خاصة بالنظر الى الضغوطات الكبيرة على السيولة

وااللتزامات الجديدة المحمولة على القطاع المصرفي بعنوان التصرف الحذر.
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ويتطلب تحقيق هذه األهداف العمل على مزيد نشر ثقافة البورصة لدى العموم والمتعاملين االقتصاديين واستكمال

المشروع الجديد للقانون المنظم للسوق المالية بما يتالءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال
قصد جلب المزيد من المستثمرين سواء المحليين أو األجانب وتعزيز ثقتهم بالسوق.

كما سيتم النظر خالل السنة القادمة في تنويع القطاعات االقتصادية الممثلة في السوق باستقطاب عدد من

الشركات الكبرى العاملة خاصة في القطاعات الحيوية وتدعيم عمليات الخوصصة الجزئية أو الكلية عبر

البورصة من خالل دراسة إمكانية التفويت في مساهمات الدولة ببعض الشركات العمومية والشركات المصادرة،

وذلك قصد تحسين مؤشرات السوق واالرتقاء بالرسملة السوقية إلى مستوى الدول المقارنة على غرار المغرب

ومصر واألردن والتي فاقت بها رسملة البورصة  %50من الناتج االجمالي .وفي ذات السياق ينتظر دعم نشاط

السوق البديلة بتخفيف شروط وتكاليف اإلدراج ومواصلة البرامج الرامية لإلحاطة بالمؤسسات االقتصادية
ومساعدتها على تخطي العراقيل التي تحول دون إدراجها بالبورصة على غرار تجربة " "Investia PMEالتي

انطلقت في موفي سنة  2018وتمتد على ثالث سنوات بالشراكة مع بورصة تونس وو ازرة الصناعة والمؤسسات

الصغرى والمتوسطة.

بالتوازي سيتجه العمل نحو تطوير سوق سندات الدين بتشجيع المؤسسات على اإلصدارات الرقاعية وحث
المستثمرين خاصة المؤسساتيين منهم على االستثمار فيها وتنويع وتعصير النواتج المتداولة من ذلك الصكوك

اإلسالمية وسندات المشاريع والمشتقات المالية .وفي هذا السياق ينتظر أن يتم خالل الفترة القادمة تداول السندات

الخضراء ألول مرة بالسوق المالية التونسية للمساهمة في تمويل المشاريع المتعلقة بالبيئة والتغيرات المناخية

والطاقات المتجددة ذات األثر االجتماعي اإليجابي .علما بأن تداول هذه النوعية من السندات يتم في عديد
الدول في العالم خاصة مع تزايد الوعي بمخاطر التغيرات المناخية والعمل على مجابهة آثارها.
هذا وينتظر أن تشهد الفترة القادمة ديناميكية جديدة لنشاط مؤسسات التوظيف الجماعي خاصة بعد أن تمت

المصادقة على قانون تحفيز االستثمار وتحسين مناخ األعمال الذي تطرق ضمن أحكامه إلى توسيع مجال

تدخل قطاع رأس مال التنمية ليشمل صناديق الصناديق والصناديق المختصة والصناديق غير المقيمة ،وهو ما
من شأنه أن يدعم دور هذه الهياكل في التشجيع على التوظيف في السوق المالية ومساهمتها في تأمين سيولة

واستقرار السوق.

 .1.4.3قطاع التأمين
سيتواصل العمل خالل الفترة القادمة على مزيد ترسيخ ثقافة التأمين لدى المواطنين وتطوير فروع التأمين غير
المستغلة بالقدر الكافي بهدف تنمية القدرة التنافسية للقطاع وتحسين مؤشراته لالرتقاء بمساهمته في الناتج

الداخلي الخام الى أكثر من  %2من الناتج االجمالي.
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وستشهد سنة  2020استكمال مراجعة مجلة التأمين واعداد النصوص الترتيبية ذات العالقة حيث تضمن المشروع
عديد التنقيحات منها بالخصوص إحداث وظيفة الموفق التأميني صلب الهياكل التنظيمية لمؤسسات التأمين
وتوسيع مجال إشراف ورقابة الهيئة ليشمل التعاونيات ومزيد تأهيل مختلف المهن المرتبطة بقطاع التأمين على
غرار وسطاء وخبراء التأمين والخبراء االكتواريين وتدعيم قواعد الحوكمة لدى مؤسسات التأمين واعادة التأمين
ودعم صالبتها المالية عبر الترفيع في رأس المال األدنى لشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وصندوق المال

المشترك للشركات ذات ال صبغة التعاونية والفصل بين نشاط التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة
وتغطية الكوارث الطبيعية وغيرها .وسيتم في هذا المجال دعم التامين الصغير والتامين الرقمي من خالل القانون

المتعلق بدعم االندماج المالي.
بالتوازي ستتكثف الجهود من أجل تعزيز األسس المالية لمؤسسات التأمين وتدعيم أنظمة التأمين االجتماعي
ومزيد النهوض بصنف التأمين على الحياة وتحسين أدائه قصد تعزيز دوره في تعبئة االدخار طويل المدى

ومضاعفة مساهمته في المعامالت الجملية لقطاع التأمين.

 .1.4.4المالية االسالمية
تتمحور أهم اإلصالحات المرتقبة للسنة القادمة في مجال المالية اإلسالمية حول استكمال اإلطار الترتيبي
لممارسة العمليات المصرفية االسالمية من قبل البنوك التقليدية وكذلك التشجيع على اصدار الصكوك اإلسالمية

في السوق المحلية من قبل المؤسسات الخاصة سواء كانت مالية أو غير مالية خاصة بعد نجاح عملية إصدار
أول قرض رقاعي مطابق للشريعة اإلسالمية من قبل بنك الوفاق الدولي.
وستتكثف الجهود من أجل إرساء األرضية الالزمة إلحداث سوق نقدية إسالمية تساعد البنوك اإلسالمية على

النفاذ الى عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي وفيما بينها وهي شروط أساسية إلدارة السيولة والمخاطر
المرتبطة بها.

 .1.4.5تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
ستتواصل خالل سنة  2020البرامج واإلصالحات الرامية لإلحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية

الصغر وتذليل الصعوبات التي تعترضها ال سيما في مجال النفاذ الى التمويل حيث سيتم العمل على تطوير

المنتجات والخدمات المالية المسداة لهذه الشريحة من المؤسسات من خالل التسريع في إحداث مكاتب االستعالم

االئتماني وتطوير مركزية المعلومات لدى البنك المركزي ومراجعة نسب الفائدة المشطة قصد تدعيم منظومة
تقييم المخاطر ومساعدة البنوك والمؤسسات المالية على االستجابة لمتطلبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة
والتي عادة ما ترتبط بدرجة مخاطرة عالية.
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هذا وينتظر أن تشهد سنة  2020تركيز بنك الجهات المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة  2019وفق أنموذج

جديد سيمكن من معالجة النقائص المسجلة في منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واعادة هيكلتها

من خالل توفير المرافقة والتأطير والتمويالت الالزمة لتطورها ومواصلة نشاطها سواء في شكل قروض مباشرة
أو عن طريق البنوك التجارية الشريكة.
وبالتوازي ستتكاثف الجهود خالل السنة القادمة لدعم األموال الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خالل

تطوير قطاع رأس مال التنمية حيث سيتم النهوض بشركات االستثمار ذات رأس مال تنمية جهوية ومساعدتها

على تطوي ر أدائها حتى تتمكن من تمويل أكبر عدد ممكن من المشاريع والمؤسسات االقتصادية بالجهات .هذا

الى جانب تفعيل األصناف الجديدة للصناديق االستثمارية المدرجة ضمن قانون تحفيز االستثمار وتحسين مناخ

األعمال الذي تمت المصادقة عليه مؤخ ار والذي تضمن احكام احداث صندوق الصناديق والصناديق المختصة
والصناديق غير المقيمة بما من شأنه أن يضفي ديناميكية جديدة للقطاع ويعزز دوره كمصدر بديل للتمويل

البنكي .هذا وسيسهم تفعيل الصندوق التونسي لالستثمار وصندوق الصناديق في تعزيز إمكانات التمويل لفائدة
المؤسسات الناشئة.
كما ينتظر أن تشهد الفترة القادمة التقدم في تنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلدماج المالي بمختلف مكوناتها واعادة

هيكلة جمعيات القروض الصغرى على مستوى كل والية .وستشمل اإلصالحات المدرجة بالقانون المتعلق بتدعيم

االندماج المالي بالخصوص دعم النفاذ وتنويع منتجات مؤسسات التمويل الصغير والخدمات المالية الرقمية
وحماية مستعملي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي وتعزيز صالحيات السلطات الرقابية مع تدعيم حوكمة

استراتيجية االندماج المالي بإحداث مجاس وطني لإلدماج المالي .وسيمكن اإلطار القانوني المنظم من توظيف
التكنولوجيا الحديثة العتماد آلية الت مويل التشاركي للمشاريع والشركات عن طريق منح هبات أو إسناد قروض
أو االستثمار في سندات.

 .2تمويل االقتصاد

 .2.1تطور الظرف المالي لسنة 2019

عرف الظرف المالي تطورات متباينة خالل الفترة المنقضية من سنة .2019
ففيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة خالل السداسي األول من السنة تطورت الموارد الذاتية بنسبة  %18.1بالعالقة

أساسا مع تطور المداخيل الجبائية المستخلصة ( )%18حتى موفى جوان على خلفية إيقاف العمل خالل سنة

 2019بآلية االعتماد الجبائي وارتفاع المداخيل بعنوان القيمة المضافة .وبالتوازي ارتفعت النفقات الجملية بنسبة
 %22.6بالمقارنة مع موفى جوان  2018وذلك على أساس تطور نفقات األجور بنسبة  %11.1بعالقة مع صرف

جزء من القسط األول من الزيادة في األجور وعدم العمل باالعتماد الجبائي فضال عن ارتفاع نفقات دعم
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المحروقات لتبغ  1690م د مقابل  690م د في جوان  2018باإلضافة الى ارتفاع خدمة الدين إلى  5348.5م د
مقابل  3865م د في جوان .2018
كما تم خالل السداسي األول لسنة  2019تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة  3091.8م د مقابل  2071م د في

جوان  2018مع تسجيل ارتفاع على مستوى موارد االقتراض الداخلي بنسبة  %47حيث بلغت موارد االقتراض
والخزينة ما قدره  5500.4م د إلى موفى جوان  2019مسجلة بذلك زيادة صافية قدرها  1513.8م د مقارنة بنفس

الفترة لسنة .2018

ويتوقع بالنسبة لكامل سنة  2019حصر العجز الصافي لميزانية الدولة في مستوى التقديرات األولية أي %3.9

من الناتج مقابل  %4.8مسجلة في سنة  2018فيما ستتجاوز نسبة الدين العمومي من الناتج الهدف المرسوم
( )%70.9باعتبار مفعول الصرف والنسبة النهائية للدين العمومي من الناتج في سنة  2018والتي بلغت .%76.7
وفيما يخص تدخالت الجهاز النقدي والمالي تواصلت الضغوط على السيولة البنكية وتقلص وتيرة اسداء

القروض لأل فراد والمؤسسات حيث اتسمت موارد الجهاز المالي ومقابالتها بتباطئ نسق المساعدات الممنوحة
لالقتصاد التي تطورت بنسبة  %1.8في موفى جوان مقابل  %4.9خالل نفس الفترة من سنة  2018فيما ارتفعت

الكتلة النقدية (ن  )3على التوالي بنسبتي  %3.4مقابل .%2.5

هذا وينتظر بالنسبة لكامل سنة  2019تباطؤ نسق الكتلة النقدية وتطور معتدل للمساعدات لالقتصاد بعالقة مع
تقلص النشاط االقتصادي وتداعيات ارتفاع نسب الفائدة على طلب القروض من قبل المؤسسات واالفراد.

 .2.2تقديرات المالية العمومية
قدرت ميزانية الدولة قبضا وصرفا لسنة  2020في حدود  47227مليون دينار ما يمثل زيادة بنسبة  %9.5مقابل
 43121مليون دينار ونسبة  %14.2وفق النتائج المحينة لسنة .2019

وقد بنيت هذه التقديرات على جملة من الفرضيات من أهمها نمو الناتج المحلي باألسعار القارة بنسبة %2.7

واعتماد معدل  65دوالر لسعر برميل النفط الخام من نوع" البرنت" وتطور واردات السلع بنسبة  %9بالنسبة لكامل

سنة .2020

وتفترض ميزانية سنة  2020دعم الموارد الذاتية لتبلغ  35859م د ما يمثل  %76من الناتج مقابل  33009م د
و %76.5منتظرة لكامل سنة  .2019وتتوزع هذه الموارد بين  31759م د بعنوان المداخيل الجبائية و 4100م د
بعنوان المداخيل غير الجبائية.
ويستند نمو المداخيل الجبائية ( )%9.2على أهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل وبخاصة الضريبة على
األجور والمرتبات وكذلك المعاليم الديوانية واألداء على القيمة المضافة مقابل شبه استقرار في وتيرة الضريبة
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على الشركات غير الب ترولية وذلك بالعالقة مع الزيادات في األجور والتطور المتوقع لالستهالك والنشاط
االقتصادي بصفة عامة .وعليه ستستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة  2020في حدود  %25.4من الناتج.
أما تقديرات المداخيل غير الجبائية فقد بنيت بدرجة أولى على العائدات المرتقبة للمساهمات العمومية والمقدرة

بنحو  1389م د وتعبئة  700م د بعنوان مداخيل تسويق مناب الدولة من النفط الخام وكذلك تعبئة مبلغ هام من

الهبات بقيمة  300م د متأتية باألساس من االتحاد األوروبي .وستبلغ المداخيل المنتظرة من عمليات المصادرة
 150م د فقط لهذه السنة مقابل  390م د متوقعة لسنة .2019

تطور الموارد الذاتية للدولة
المداخيل الجبائية

األداءات المباشرة
الحصة من المداخيل الجبائية ()%

األداءات غير المباشرة
الحصة من المداخيل الجبائية ()%

المداخيل غير الجبائية

جملة الموارد الذاتية

( 2019م د)

نسبة التطور ()%

( 2020م د)

نسبة التطور ()%

29082

18.7

31759

9.2

37.4

12460
42.8

13662

9.6

43

7.7

16622
57.2

5.7

3827

18.1

33009

18097
57

4100

35859

8.9

4.5

7.7

فيما يخص النفقات العمومية ،ضبطت تدخالت الدولة للسنة المقبلة على أساس إعطاء األولوية لدفع عجلة

النمو واالستثمار من خالل تطوير الخدمات والمرافق األساسية ومواصلة تحسين مناخ األعمال فضال عن برامج
اإلحاطة االجتماعية مع الحرص في ذات الوقت على التحكم التدريجي في توازنات المالية العمومية.

ويتوقع أن تبلغ نفقات التصرف لسنة  2020قيمة  28263م د منها  19030م د بعنوان التأجير وما يمثل %15.2

من الناتج اإلجمالي و %40.4من الحجم اإلجمالي للميزانية وذلك باعتبار انعكاس الزيادات المبرمجة لألجور
واالنتدابات الخاصة بقطاعات التربية والصحة واألمن مقابل  17165م د و %15من الناتج و %39.8من الميزانية

منتظرة لكامل سنة .2019

كما تتضمن نفقات التصرف ترسيم مبلغ  4180م د بعنوان الدعم مقابل  4788م د مرصودة لسنة  2019وهو ما
يعكس توجه الدولة الرامي إلى مزيد التحكم في نفقات الدعم مع إحكام تصويب التحويالت االجتماعية لإلحاطة
بالفئات محدودة الدخل وكذلك دعم تمويل الصناديق االجتماعية.
أما على مستوى نفقات التنمية فقد قدرت االعتمادات المرسمة  6900م د (دون اعتبار النفقات الطارئة) أي بزيادة

 900م د مقارنة باعتمادات قانون المالية التكميلي لسنة  .2019وستخصص هذه االعتمادات لتمويل المشاريع

التنموية المتواصلة والمشاريع الجديدة في مختلف المجاالت السيما إنجاز الطرقات السيارة وتدعيم شبكة الطرقات
المهيكلة والطرقات الرابطة بين الجهات والمناطق الداخلية فضال عن العناية بالمسالك الريفية وكذلك رصد
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االعتمادات بعنوان مشاريع دعم النقل العمومي والبنية اللوجستية وتعزيز المرافق التربية والصحية وكذلك مشاريع
تعبئة الموارد المائية وتزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب وتطهير االحياء الشعبية وتدعيم شبكات
التطهير وتنفيذ برامج التنمية الجهوية الرامية إلى استحثاث نسق التنمية وتوفير المرافق االساسية وتحسين ظروف
العيش بالمناطق ذات االولوية.
وبالتوازي ينتظر أن تبلغ نفقات تسديد خدمة الدين العمومي الداخلي والخارجي ما قيمته  11678م د ( 6617م د

دين خارجي و 5061م د دين داخلي) مقابل  9874م د مقدرة لسنة .2019

وعلى هذا األساس تستحوذ نفقات التأجير وخدمة الدين العمومي والدعم على حوالي  %74من الحجم اإلجمالي
للميزانية بما يحد من هوامش التحرك المتاحة للدولة لرصد االعتمادات الالزمة لالستثمار العمومي في مجاالت

البنية التحتية والخدمات الجماعية وتشجيع المؤسسات االقتصادية وخلق موارد الرزق.

تطور نفقات الدولة
( 2019م د)

نسبة التطور ()%

( 2020م د)

نسبة التطور ()%

نفقات التصرف

26897

13.6

28263

5.1

الدعم

4 788

2.3-

4 180

12.7-

منها :التأجير

نفقات التنمية (باعتبار النفقات الطارئة)
قروض وتسبيقات الخزينة الصافية
نفقات خدمة الدين
جملة النفقات العمومية

16.2

17165

5.1

6250
100

19030
7166

10.8
14.6

120

9874

24.5

11678

18.3

43121

14.2

47227

9.5

واعتبا ار لهذه التطورات ،يتوقع أن ينحصر العجز الصافي لميزانية الدولة في حدود  3782م د لتتراجع بذلك نسبة

العجز الى حدود  %3من الناتج اإلجمالي مقابل  %3.5منتظرة لسنة .2019

وتستوجب تغطية هذا العجز اللجوء الى تعبئة حجم من موارد االقتراض بقيمة  11248م د تتوزع بين  2400م د
بعنوان االقتراض الداخلي و 8848م د بواسطة االقتراض الخارجي خاصة في شكل قروض متعددة األطراف

واالصدارات في السوق المالية العالمية .علما بأنه في إطار تنويع مصادر تمويل الميزانية فقد نص قانون المالية

لسنة  2020على إصدار سندات رقاعية بالعملة في حدود ما يعادل  1000م د لفائدة التونسيين بالخارج.

تطور موارد االقتراض
االقتراض الداخلي
االقتراض الخارجي

جملة موارد االقتراض

( 2019م د)

نسبة التطور ()%

( 2020م د)

نسبة التطور ()%

2494

2.5
10.4

2400
8848

3.713.4

10296

8.4

11248

9.2

7802
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وبناء عليه ،يتوقع أن يبلغ حجم المديونية العمومية في سنة  2020حدود  94068م د بما يمكن من حصر نسبة
التداين العمومي في حدود  %74من الناتج مقابل  75%منتظرة لسنة  .2019علما بأن الدين الخارجي يمثل ثالثة
ارباع القائم الجملي للدين العمومي.
تطور عجز الميزانية ونسبة الدين العمومي من الناتج ()%
6,5%

6,1%

6,1%

6,0%

90,0%
77,0%

75,0%

74,0%

5,5%

70,0%
70,0%

5,0%
4,5%

80,0%

4,8%

60,0%

62,0%

50,0%

4,0%

40,0%

3,5%

3,5%

3,0%

30,0%

3,0%

20,0%

2,5%

10,0%

2,0%

0,0%
2017

2016

2018

نسبة المديونية من الناتج

2019

2020

عجز الميزانية من الناتج

وتجدر اإلشارة إلى أنه تبعا لصدور القانون األساسي للميزانية عدد  15لسنة  ،2019تم تقديم ميزانية الدولة لسنة

 2020حسب الصيغ واألحكام الجديدة التي وردت به .وينص القانون الجديد للميزانية على اعتماد هيكلة جديدة
ترتكز على مهمات وبرامج تترجم سياسات عمومية تضبط لها أهداف وتقاس درجة تحقيقها عبر مؤشرات لقيس

األداء من جهة وعلى تبويب ميزانياتي حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة موزع على  7أقسام من جهة أخرى ،بما
سيمكن من تدعيم الشفافية وارساء مبادئ الحوكمة قصد تيسير مراقبة االنفاق العمومي والتحكم في النفقات

العامة.

 .2.3تقديرات الجهاز النقدي والمالي
شهد الجهاز المالي خالل الفترة المنقضية من سنة  2019تواصل الضغوطات على السيولة المصرفية والموجودات
من العملة األجنبية .مما اضطر البنك المركزي الى مواصلة تدخالته إلعادة تمويل الجهاز المصرفي.

وفي هذا اإلطار تواصل نسق زيادة الكتلة النقدية (ن )3خالل الثمانية أشهر األولى من سنة  2019ليرتفع الى

نسبة  %9.8باالنزالق السنوي مقابل  %9.5خالل نفس الفترة من سنة  2018نتيجة األثر المتباين للزيادة في
المستحقات على الخارج من جهة ( 3632+م د مقابل  3893-م د) والتباطؤ الملحوظ للمساعدات لالقتصاد من

جهة أخرى ( %49مقابل .)%11.1
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وعلى أساس هذه التطورات المسجلة وباعتبار نسق النمو المتوقع لالقتصاد لموفي هذه السنة ينتظر أن تتطور
الكتلة النقدية (ن )3بـ %8.5لكامل سنة  2019بناء على التطور المتوقع للمساعدات الممنوحة لالقتصاد بـ%6.4

مقابل  %9.3مسجلة في سنة  2018من جهة وتسارع نسق نمو المستحقات الصافية على الدولة بـ %6.3مقابل

 %4.3نتيجة ارتفاع االصدارات الصافية المبرمجة لرقاع الخزينة في ميزانية الدولة لسنة  2019من جهة أخرى
فيما ستشهد المستحقات الصافية على الخارج انتعاشه ملحوظة مقارنة بسنة  %10.4+( 2018مقابل )%72.5-

بالعالقة مع تكثيف التدفقات المبرمجة بعنوان التمويالت الخارجية في ميزانية الدولة لسنة  2019والتي ساهمت في

تحسين حاصل ميزان المدفوعات الىموفى شهر أوت  3438+( 2019م د).

فيما يتعلق بتطور موارد واستعماالت الجهاز النقدي والمالي لسنة  ،2020فقد بنيت التقديرات على أساس األفاق
االقتصادية المنتظرة ال سيما توقع نسق نمو للناتج المحلة اإلجمالي بـ %2.7من جهة وضرورة مواصلة الجهود

الستعادة التدريجية للتوازنات الكبرى لالقتصاد وفي مقدمتها التحكم في نسبة التضخم.

وعلى هذا األساس ،ينتظر أن تتطور كل من الكتلة النقدية (ن )3والمساعدات لالقتصاد بـ %8.8و %7.8على
التوالي في سنة  .2020أما فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة ببقية مقابالت الجهاز المالي المقيم للسنة المقبلة قد
اعتمدت على المعطيات األولية لحاصل ميزان المدفوعات والمقدر بـ  2260م د واصدارات صافية مبرمجة لرقاع

الخزينة بحوالي  425م د.

51

الجزء الثاني
نحو تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية

البـاب األول
تطوير السياسات القطاعية وتعصير البنية األساسية
السياسات االقتصادية
الفالحة والصيد البحري
تميز موسم  2019-2018بارتفاع كميات األمطار المسجلة بجل المناطق بالبالد مقارنة بالموسم الفارط .وقد بلغ

المخزون المائي بالسدود إلى غاية  30جوان  2019حوالي  1705مليون م 3أي بزيادة  %78مقارنة بـالسنة الفارطة

(حوالي  957مليون م 3إلى غاية  30جوان  )2018فيما تقدر نسبة التعبئة حاليا بـ  %82من طاقة الخزن والمقدرة
بـ  2077مليون م .3وقد كان لوفرة المياه األثر الجيد على نسبة نمو قطاع الفالحة والصيد البحري خالل سنة
 2019حيث ناهزت  %1.7باألسعار القارة للسنة الفارطة مقابل نسبة نمو بـ  %9.8تم إنجازها خالل سنة .2018
ويرتكز هذا النمو باألساس على نتائج الموسم الفالحي التالية:
 إنتاج مستوى قياسي من الحبوب يقدر بـ  24مليون ق (مقابل  14مليون ق سنة ،)2018 إنتاج حوالي  840ألف طن من زيتون الزيت (مقابل  1617ألف طن في سنة ،)2017 إنتاج حوالي  133ألف طن من منتجات الصيد البحري وتربية األحياء المائية، -إنتاج  320ألف طن من التمور مقابل  305ألف طن خالل سنة ،2017

 تحقيق جملة من االستثمارات تناهز  1700م د مقابل  1530م د خالل سنة .2018أما فيما يتعلق بسنة  ،2020فسيتم مواصلة المنوال لتحقيق أهداف المخطط عن طريق تنفيذ البرامج والمشاريع
المدرجة به والتي تهدف أساسا الى النهوض بأداء القطاع والحفاظ على القيمة المضافة السنوية بتقليص تذبذب
اإلنتاج نتيجة العوامل المناخية بما يسهم في تعزيز األمن الغذائي إضافة الى دعم الحوكمة وحسن التصرف

بغرض المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية.

وبناء عليه ،ينتظر خالل سنة  2020ارتفاع نسق االستثمارات الخاصة بصفة ملحوظة بفضل االنطالق في
برنامج تأهيل المستغالت الفالحية (يشمل  100ألف مستغلة) والذي يهدف الى الرفع من مردودية المستغالت
عن طريق تحس ين التصرف في الزراعات وتدعيم االستثمار بها .كما سيتم انجاز التعداد العام لقطاع الفالحة

والصيد البحري مع تكوين قاعدة بيانات تساهم كأداة لرسم السياسات المستقبلية للقطاع.
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وبالنسبة للمحافظة على الموارد الطبيعية ،سيتواصل العمل من اجل تحسين مستوى تعبئة الموارد المائية السطحية
من خالل مواصلة انجاز  5سدود كبرى واالنطالق في انجاز  3سدود أخرى بطاقة جملية تناهز  395مليون م.3

وسيتواصل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الغابات والمراعي ( )2024 – 2015واالستراتيجية الوطنية

للمحافظة على المياه والتربة ( )2026 – 2017والمتضمنة لعدة برامج ومشاريع تولي أهمية لتحسين مستوى

عيش متساكني المناطق الريفية.

وفيما يخص منظومات اإلنتاج الفالحي ،سيتم االنطالق في تنفيذ برنامج خصوصي إلعادة تكوين القطيع
الوطني من األبقار من خالل اسناد منحة اقتناء األراخي العشار المؤصلة .وسيساهم هذا البرنامج في الرفع من

قطيع األبقار وانتاج الحليب .وسيتواصل برنامج زراعة الفول المصري ليصل الى  50ألف هك سنة  2020وذلك
لدعم التداول الزراعي من جهة وتحسين إنتاج األعالف ،من جهة أخرى .كما ستتم مواصلة برامج تعصير وتهيئة
المناطق السقوية لدعم سالسل القيمة المرتبطة بها إضافة إلى إحداث مواطن شغل وتحسين دخل الفالح .وبغاية
تحسين اليقظة والتدخل السريع في حماية المنتوجات الفالحية من اآلفات ،سيتم تدعيم الشركة الوطنية لحماية

النباتات من خالل إقتناء  10طائرات بدون طيار وصيانة طائرات للمداواة.

وفي مجال الصيد البحري ،سيتواصل العمل على تنمية قطاع تربية األحياء المائية من خالل الرفع من
االستثمارات الخاصة في هذا المجال لتنمية الصادرات .كما سيتم تدعيم وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري

باقتناء تجهيزات جديدة لتحسين خدماتها.

أما على المستوى الكمي ،فينتظر خالل سنة  2020نمو القيمة المضافة للقطاع الفالحي بنسبة  %5.2باألسعار
القارة ،وذلك استنادا باألساس على توقعات االنتاج التالية:
 إنتاج  1300ألف طن من زيتون الزيت مقابل  840ألف طن في الموسم الحالي ،أي بنسبة زيادة تقدر بـ%54

 -إنتاج حوالي  20مليون ق من الحبوب مقابل حوالي  24مليون ق خالل الموسم الحالي.

 إنتاج  135ألف طن من منتجات الصيد البحري وتربية األحياء المائية مقابل  133ألف طن خالل سنة.2019
وبناء على ذلك ،من المنتظر أن تتطور االستثمارات في المجال بما يناهز  1900م د مقابل  1700م د متوقعة

خالل سنة  2019وذلك بفضل التشجيعات المضمنة بقانون االستثمار الجديد بالنسبة للمشاريع الخاصة ومواصلة
تجسيم البرامج والمشاريع العمومية المدرجة ضمن مخطط التنمية .2020-2016

الصناعات المعملية
تندرج إنجازات سنة  2019وتوقعات سنة  2020ضمن تنفيذ محاور االستراتيجية الصناعية المدرجة بالمخطط

 2020-2016والتي ترتكز على:
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دفع القدرة التنافسية للمؤسسة
ارتكزت الجهود خالل سنة  2019على المحافظة على النسيج المتواجد بالبالد وتطويره من خالل التقدم في انجاز
البرامج الحالية والمتمثلة خاصة في تنفيذ برنامج التأهيل الصناعي لما له من دور في تنمية القدرة التنافسية
على الصعيد الوطني عبر حث المؤسسات ومساندتها في تمويل تطوير وسائل اإلنتاج ومواكبة التكنولوجيات

الحديثة وارساء نظم الجودة.
ولقد سجل برنامج التأهيل الصناعي إلى نهاية سنة  2018انخراط  317مؤسسة .وتمت المصادقة على 210

مخطط تأهيل باستثمارات تناهز  502,9م د ،أي بزيادة تقدر بـ  %19على مستوى عدد المخططات المصادق

عليها و %35في حجم االستثمارات المصادق عليها .فيما شهدت المنح المصادق عليها زيادة بـ  %31,3لتصل
إلى حدود  68,2م د مقابل  51,9م د خالل سنة  2017وبذلك شهد برنامج التأهيل الصناعي إلى موفى جوان

 2019انخراط  6983مؤسسة منها  6146مؤسسة تمت المصادقة على برنامج تأهيلها بكلفة جملية تقدر
بـ  11300م د منها  1177.3م د استثمارات غير مادية ،بينما بلغت جملة المنح  1488.3م د .هذا ومن المتوقع
تحقيق الهدف المحدد بالمخطط خالل سنة  2020والمتمثل في بلوغ  7000انخراط منذ انطالق البرنامج.

أما بخصوص االستثمارات التكنولوجية ذات الصبغة األولوية ،فقد شهدت انخفاضا بقرابة  %17عند موفى سنة

 2018لتبلغ  71,8م د .وفي المقابل تطورت المنح المصادق عليها بـ  %4,2لتبلغ  12,4م د عند موفى سنة

 .2018ومن المتوقع أيضا تحقيق الهدف المحدد بالمخطط خالل سنة  2020المتمثل في بلوغ مجموع الملفات
المصادق عليها منذ انطالق البرنامج  10000ملفا.
وتوازيا مع ذلك ،سجل قطاع الخدمات المتصلة بالصناعة انخراط  312مؤسسة خدماتية والمصادقة على
 265ملف بكلفة جملية تقدر بـ  190.8م د .كما شهدت آلية االستثمارات التكنولوجية ذات األولوية المصادقة
على  10547ملف باستثمارات تقدر بـ  692.8م د خالل نفس الفترة.

وترسيخا للتوجه نحو التجديد والتأهيل كأداة أجدى للتنمية المستدامة وتطوير القدرة التشغيلية ،سيتواصل خالل

سنة  2019دعم جهود التأهيل والتجديد التكنولوجي واالبتكار بإدراج  200مؤسسة إضافية سنويا في البرنامج
الوطني لتأهيل القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية مع إيالء عناية أكبر بالمؤسسات.

 مواصلة برنامج تحسين اإلنتاجية الذي يهدف إلى إرساء نظام دائم لتحسين اإلنتاجية على المستوى الوطنيمع وضع اإلطار القانوني الالزم له وذلك من خالل إصدار األمر الحكومي عدد  573لسنة  2018مؤرخ في

 20جوان  2018المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب األهداف بو ازرة الصناعة والمؤسسات الصغرى

والمتوسطة إلنجاز البرنامج الوطني للنهوض بالجودة واإلنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها .وقد تم في
هذا اإلطار مواصلة تأهيل المصالح المختصة في مجال تحسين االنتاجية بالمراكز الفنية وتمكينها من
الخبرات الضرورية عبر مواصلة تكوين المكونين ومعلمي التكوين (في حدود  50معلم تكوين) عالوة على
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تكوين مكونين من القطاع الخاص في مجال أدوات تحسين اإلنتاجية عبر برمجة تكوين  30إطار من بين
القطاعين الخاص والعام .هذا وسيتواصل تقديم المساندة الفنية في مجال تحسين اإلنتاجية لحوالي 72

مؤسسة .وسيتم بداية من سنة  2020استهداف  100مؤسسة مع السعي إلى مزيد نشر أدوات تحسين اإلنتاجية

على المستوى الجهوي.

 مواصلة برنامج النهوض بالجودة وذلك من خالل تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية لحثها علىإرساء نظم الجودة حيث ساهم هذا البرنامج بالتعاون مع القطاع الخاص في الرفع من عدد المؤسسات

المتحصلة على شهادات الجودة .وقد بلغ العدد الجملي للمؤسسات المتحصلة على شهادات إرساء نظم

الجودة حوالي  2145مؤسسة خالل سنة  2016و 2212مؤسسة خالل سنة  2017و 2277مؤسسة خالل سنة
 2018و 2350مؤسسة خالل سنة  .2019ومن المنتظر أن يستهدف هذا البرنامج  102مؤسسة خالل سنة
 2020مقابل  73مؤسسة خالل سنة  2019ليرتفع بذلك العدد الجملي للمؤسسات المتحصلة على شهادة
المطابقة للجودة  2452خالل سنة .2020
 مواصلة دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية للجودة وذلك من خالل بعثمناطق صناعية جديدة وتطوير البنية التحتية للجودة بمختلف مكوناتها والرفع من عدد المخابر المعتمدة

باإلضافة إلى اعتماد  7مخابر جديدة وتعزيز تجهيزاتها وتطوير القوانين والتشريعات ومساندة المؤسسات
على إرساء نظم الجودة حيث ستشهد سنة  2019استكمال تهيئة مساحة جملية تبلغ حوالي  88هك من

المناطق الصناعية التابعة لألقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية والتكنولوجية بكل من تالة ( 20هك)

وسبيطلة ( 20هك) بالقصرين وبن قردان -مدنين ( 15.5هك) والمنستير (منطقة تكملة النسيج 37 ،هك).
ومن المتوقع أن تشهد سنة  2020استكمال تهيئة مساحة جملية تبلغ حوالي  78هك بكل من محطة المحاميد
( 20هك) بالكاف وبوعرقوب بنابل ( 22هك) وبلخير بقفصة ( 6.8هك) والنفيضة بسوسة ( 30هك).
وسيمكن تطوير منظومة المخابر من تنمية تدخالت المراكز الفنية السيما في مجال اليقظة التكنولوجية ورصد

المستجدات على المستوى العالمي والعمل على مزيد استغالل المزايا التفاضلية لمختلف الجهات لدعم إنتاجية

ا لقطاع الصناعي ودفع نمو القطاع .ودعما لالستثمار المجدد وترسيخا للشراكة بين منظومة البحث العلمي
والمؤسسات الصناعية ،سيتواصل تنفيذ إنجاز مشروعين في إطار التعاون التونسي اإليطالي يهدف أحدهما إلى

تحسين خدمات أربعة أقطاب تنموية.
ودعما لهذه المنظومة ،سيتواصل العمل على تدعيم دور المراكز الفنية الصناعية في منظومة البحث والتجديد
التي ستساهم في دعم االبتكار والتجديد التكنولوجي وتثمين نتائج البحث من خالل صنع النماذج لفائدة
المؤسسات ،باإلضافة إلى التشخيص واالستشارة في مجال التطوير التكنولوجي والمساعدة على إنجاز مشاريع
البحث المشتركة والمرافقة في مهمات نقل التكنولوجيا.
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وفي إطار إنجاز برنامج التعاون التونسي األلماني المتعلق بتطوير البنية التحتية للجودة في مجال الطاقة الفوتو
ضوئية ( ،)2019-2015تم خالل سنة  2019بلورة خطة عمل إلنجاز المرحلة الثانية من البرنامج والمزمع إنجازه
خالل المدة ( .)2022-2020وسيتم خالل سنة  2020اإلنطالق في تنفيذ هذه المرحلة الثانية.
كما تمت خالل سنة  2019بلورة خطة عمل إلنجاز المشروع المتعلق بتطوير البنية التحتية للجودة من أجل

التصدير الذي تقدر ميزانيته بحوالي  2مليون أورو والذي يهدف إلى التسريع في اإلعداد إلبرام إتفاقية اإلعتراف

المتبادل في مجال تقييم المطابقة مع االتحاد األوروبي بقطاعي الكهرباء واإللكترونيك ومواد البناء .كما يهدف
إلى دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في مجال التصدير وذلك عبر استعمال خدمات البنية التحتية

(مطابقة المواصفات ،التعيير والتحاليل ،االعتراف بالمطابقة  .)...وسيتم خالل سنة  2020اإلنطالق في تنفيذ
هذا المشروع.

وفي إطار إنجاز برنامج التعاون التونسي األوروبي الجديد والخاص بدعم القدرة التنافسية والتصدير لقطاع
الصناعة ( ،)2027-2018فقد تحصلت خالل سنة  2019ثالثة مراكز فنية ((PACKTEC -CNCC-CETIBA

على شهادة المطابقة للمواصفة ( ISO 9001نسخة .)2015
كما سيتم:
 إبرام عقود األهداف الخاصة بالمراكز الفنية للفترة (.)2021-2019 حصول باقي الــمراكز الفنية على شهادة المطابقة للمواصفة ( ISO 9001نسخة .)2015 -تعيين مخبر أو مخابر مرجعية في مجاالت الح اررة واألبعاد والكتل.

وذلك فضال عن التمتع في إطار هذا البرنامج بدعم تكميلي يقدر بـ  10مليون أورو.
واعتبا ار للدور المحوري للصناعة المعملية في تدعيم هيكلة االقتصاد واستحثاث نسق النمو سيتم العمل خالل

سنة  2020على إعداد االستراتيجية الصناعية والتجديد .2035

 في إطار تطوير التشريعات القطاعية ،ستشهد سنة  2020االنجازات التالية:

إصدار أمر لبعث جائزة كايزن للجودة



إصدار أمر إلسناد اإلشهاد بالمهارات في مجال أدوات تحسين اإلنتاجية،

 إص ـ ـ ـ ــدار األمر المنقح لألمر عدد  439المؤرخ في  13مارس  1995المتعلق بض ـ ـ ـ ــبط النظام
األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي النموذجي للمراكز الفنية في القطاعات الصـ ـ ـ ــناعية تنفيذا لتوصـ ـ ـ ــيات الد ارسـ ـ ـ ــة

اإلستراتيجية للمراكز الفنية،

 إصـ ـ ـ ــدار األمر المنقح لألمر عدد  2095لسـ ـ ـ ــنة  2006المؤرخ في  24جويلية  2006والمتعلق
بض ـ ـ ـ ــبط طرق تدخل ص ـ ـ ـ ــندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وطرق تس ـ ـ ـ ــييره .ويهدف هذا
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التنقيح إلى مزيد دعم البرامج اإلشهارية والترويجية للمؤسسات التونسية بما في ذلك المصدر

الناشئ إلى جانب دعم المصدرين بمنحة تشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب.

 إص ـ ـ ـ ـ ــدار الق اررات المتعلقة بالتنظيم اإلداري والمالي وطرق س ـ ـ ـ ـ ــير الوكالة الوطنية لس ـ ـ ـ ـ ــالمة
المنتجات الص ــناعية ومراقبة الس ــوق وذلك على إثر نش ــر القانون المتعلق بس ــالمة المنتجات
الصناعية بالرائد الرسمي.

 -وفي إطار دعم القدرة التنافسية للمؤسسة في قطاع النسيج والمالبس والجلود ،تواصل العمل خالل سنة

 2019على تنفيذ البرنامج الذي أقره المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاربخ غرة جوان  2017والذي انبثق
عنه  22قرار للفترة  ،2019-2017ويتكون هذا البرنامج من المحاور التالية:
 المحافظة على ديمومة المؤسسات.
 الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات.
 دفع االستثمار والنهوض بالتصدير.
 النهوض بالسوق المحلية.

وسيتواصل خالل سنة  2020إنجاز محطة التطهير الجماعية ومنطقة التكملة للقطب التنموي "المنستير -الفجة".
وتندرج خطة العمل لدفع قطاع النسيج والمالبس للفترة  2023-2019في إطار الميثاق القطاعي للشراكة بين

القطاع العام والقطاع الخاص والذي تمت المصادقة عليه خالل المجلس الوزاري المضيق بتاريخ  19فيفري
 .2019وترتكز هذه الخطة على  6محاور رئيسية وهي:
 االستراتيجية والحوكمة :من خالل إحداث مجلس وطني استراتيجي لدفع القطاعات المنتجة واحداث صندوقلتمويل البرنامج التنفيذي باعتمادات في حدود  100م د وتكوين لجنة قيادة تحت إشراف و ازرة الصناعة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات صالحيات لتنفيذ المخطط المذكور.

 -االندماج :من خالل تحديد واحداث عشرة مشاريع إستراتيجية مندمجة.

 الترويج :من خالل دعم التواجد باألسواق التقليدية واالنفتاح على أسواق الجديدة. التكوين :من خالل تحديد مشترك لمنظومة التكوين حسب حاجيات القطاعات الفرعية. البني ة التحتية :من خالل العمل على توفير بنية تحتية ذات جودة وتستجيب للمقاييس العالمية وتحسينالتنافسية اللوجستية لمختل ف القطاعات الفرعية (المناطق الصناعية ،البنية التحتية الخاصة بالماء والمحيط،
الموانئ ،محطات تطهير المياه.)...

 -محيط األعمال :اتخاذ جملة من اإلجراءات التحفيزية مالئمة النتظارات القطاع (وضع عقود برامج مع

المؤسسات الرائدة ،تسهيل اإلجراءات اإلدارية ،النهوض بالسوق المحلية ،تدعيم المراقبة الفنية واألسعار

المرجعية للواردات.)...
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وتهدف خطة العمل الخاصة بدفع قطاع النسيج والمالبس للفترة  2023-2019إلى خلق  50ألف موطن شغل
إضافي في أفق سنة  2023عالوة على الترفيع من قيمة صادرات القطاع من  2.4مليار أورو إلى  4مليار أورو
بنسبة نمو تتراوح بين  %5و %6خالل سنتي  2019و 2020وبنسب أرفع انطالقا من سنة  .)%13+( 2021كما

تهدف إلى التواجد ضمن الخمس المزودين األوائل لالتحاد األوروبي وتحقيق حصة من السوق بحوالي %4

(حصة تونس سنة  )2008مقابل  %2.5حاليا مع تحسين نسبة االندماج في القطاع من حوالي ( %10نسبة مقدرة
من قبل المهنة) سنة  2018إلى  .%35هذا وينتظر أن يتم تحسين نسبة تغطية القطاع من  %126سنة 2018

إلى  %146سنة .2023

في إطار تنظيم قطاع المالبس المستعملة وتكثيف الرقابة على نشاط توريد المالبس المستعملة ،يتم العمل

بمشاركة جميع الهياكل المتدخلة إلعداد قانون يتعلق بإعادة تنظيم قطاع المالبس المستعملة.

مشروع تدعيم القدرة التنافسية للسلسلة القيمية لقطاع النسيج والمالبس » :«GTEXيتمثل هذا المشروع في
تدعيم القطاع وتحسين القيمة المضافة به وتنويع منتوجاته ،هذا إلى جانب تدعيم تواجده باألسواق التقليدية

واكتشاف أسواق جديدة وواعدة .وتتولى و ازرة التجارة تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مركز التجارة الدولية بجنيف

( )ITCبتمويل من الجانب السويسري (كتابة الدولة لالقتصاد  .)SECOوتقدر الميزانية المرصودة لهذا المشروع

بـ  3مليون فرنك سويسري.

وينقسم هذا المشروع إلى مرحلتين:
 المرحلة األولى انطلقت في جانفي  2015إلى غاية ديسمبر .2017
 المرحلة الثانية انطلقت في بداية سنة  2018وستمتد على مدى  4سنوات.
 -أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية ،فقد تم إمضاء اتفاق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

للنهوض بمنظومة األلبان ( )2025- 2019يهدف بالخصوص إلى تطوير المنظومة واستغالل طاقاتها
اإلنتاجية والتشغيلية والتصديرية وذلك الستعادة توازناتها ،إضافة إلى إعداد مشروع إستراتيجية متكاملة

للنهوض بتصنيع زيت الزيتون وتصديره (.)2025-2019

وسيتواصل العمل خالل سنة  2020على النهوض بمختلف قطاعات الصناعات الغذائية وذلك عبر:


المسـ ـ ـ ــاهمة في تنفيذ ميثاق الش ـ ـ ـ ـراكة بين القطاعين الخاص والعام للنهوض بمنظومة األلبان

( )2025-2019حيث تم إدراج مقترحات للنهوض بصــناعة األجبان صــلب قانون المالية لســنة
 .2020وفي نفس اإلطار سـ ـتتم مواص ــلة إس ــناد منح الخزن والتجفيف لتعديل المنظومة بكلفة
جملية تقدر بـ  11.5م د.

 إمض ــاء ميثاق الشـ ـراكة بين القطاعين العام والخاص تجس ــيما إلس ــتراتيجية النهوض بتص ــنيع
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زيت الزيتون وتصـ ـ ـ ــديره والتي تهدف إلى نمو الصـ ـ ـ ــادرات من زيت الزيتون المعلب لتبلغ 25

ألف طن خالل موسم  2020-2019مقابل  18.5ألف طن خالل موسم .2018-2017

 مواصـ ـ ــلة دعم اإلنتاج المحلي من السـ ـ ــكر المسـ ـ ــتخرج من اللفت السـ ـ ــكري عبر اسـ ـ ــناد منحة
اإلنتاج المقدرة بـ  4م د خالل سنة .2020


النهوض بالجودة عبر مواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة العمل على تعزيز ودعم منظومة الجودة عبر اعتماد نظام
الخالص حس ـ ـ ــب الجودة بالنس ـ ـ ــبة للطماطم الفص ـ ـ ــلية المعدة للتحويل من خالل تعميم اقتناء

معدات تقييم الجودة لـ  25وحدة تحويل ،باالضافة إلى تمكين المؤسسات الراغبة في الحصول
على العالمــة ا لمميزة للجودة من حوافز في إطــار برنــامج االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــارات التكنولوجيــة ذات
األولوية لتبلغ عدد المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات  25خالل س ـ ـ ــنة  ،2020والعمل على تنويع قاعدة المنتجات

المتمتعة بالعالمة المميزة للجودة.

دفع التجديد والتطوير التكنولوجي
شهدت سنة  2019مزيد العناية بالبحث والتطوير بالمؤسسات الصناعية للنهوض بالقيمة المضافة التكنولوجية
والتمركز باألسواق الواعدة من خالل مضاعفة الميزانية المخصصة لبرنامج الوطني للبحث والتجديد .وفي هذا

المجال ،تم:
 االنطالق في إنجاز المرحلة الثانية من برنامج التجديد والتنمية الجهوية والتشغيل بالتعاون مع الوكالةاأللمانية للتعاون الفني والذي يتضمن المحاور التالية:

 تطوير سلسلتي قيمة إضافيتين مع مواصلة دعم سالسل القيمة األربعة التي تم االنطالق في

دعمها خالل المرحلة األولى من المش ـ ــروع (زيت الزيتون بالش ـ ــمال الغربي والحجارة الرخامية
بالقصرين والكاف والتمور والنخيل ومشتقاتها والجبس بتطاوين)،

 دعم كفاءة هياكل الدعم في مجال خدمات االســتشــارة المســداة للمؤس ـســات مع مواصــلة تقديم
المساعدة الفنية للمؤسسات في مجال التسويق والتصرف في الموارد البشرية.

 االنطالق في إنجاز مشـ ــروع الصـ ــناعة  0.4بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني الذي

يهدف إلى تدعيم قدرات وتحســيس  1000مؤس ـســة وتكوين  500إطار وتقديم المســاعدة الفنية

لنحو  100مؤسـ ـ ـس ـ ــة العتماد الص ـ ــناعة  4.0وس ـ ــيتواص ـ ــل إنجاز هذا المش ـ ــروع على مدى 3

سنوات،

 االنطالق في إنجاز مشـروع بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الفني يهدف إلى اسـتقطاب
الكفاءات التونسية بالخارج لبعث مشاريع مجددة.
ومن المبرمج خالل سنة  2020تنفيذ عدة إجراءات لتدعيم البرنامج الوطني لإلفراق ،وذلك ب ـ ــغرض:
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 مزيد التعريف بهذه اآللية لدى المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة وحثها على إحداث مشاريع مجددةوذات محتوى تكنولوجي وقيمة مضافة عالية وتحفيز الباعثين على التوجه نحو اإلفراق العلمي.

 -الترفيع في المبالغ القصوى للصفقات بالتفاوض المباشر لفائدة مؤسسات االفراق.

 إقرار تحفيزات وامتيازات جبائية ومالية جديدة لفائدة المؤسسات التي تنخرط في برنامج اإلفراق.هذا وقد بلغ عدد اإلتفاقيات المؤشر عليها ضمن هذا البرنامج عند موفى شهر مارس  608 ،2019إتفاقية.

وبلغت نوايا اإلستثمار  485.5م د .فيما بلغت مواطن الشغل المزمع إحداثها قرابة  10000موطن شغل.

استحثاث نسق االستثمار الصناعي والترويج لتونس كوجهة صناعية جذابة
وفي إطار برنامج الترويج للصناعة التونسية ،تم إمضاء اتفاقية مع البنك اإلفريقي للتنمية لتمويل مشروع إعداد

استراتيجية جديدة للصناعة والتجديد في أفق  .2035وقد تم إختيار مكتب الدراسات الذي سيكلف بالمساعدة على
لغعداد اإلستراتيجية وامضاء العقد بتاريخ  11سبتمبر  .2019كما تم اإلعالن عن طلب عروض الختيار مكتب
للخدمات اللوجستية واعداد الوثائق االتصالية المتعلقة بالورشات المبرمجة.
وسيتم خالل سنة  2020استكمال بلورة االستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق  2035واالنطالق في
إنجاز الحملة الترويجية للصناعة التونسية.

أما على المستوى الكمي ،فمن المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات المعملية خالل سنة  2020تطو ار للقيمة
المضافة بنسبة  %1,5مقابل تراجع بنسبة  %0.3متوقعة خالل سنة  2019وذلك استنادا إلى:

 التطور المرتقب للقيمة المضافة لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة  %2,4مقابل  %2.1خالل سنة .2019-

االسترجاع التدريجي لنسق نمو قطاع تكرير النفط من خالل التطور المرتقب للقيمة المضافة بنسبة %2,0

مقابل تراجع بنسبة ( )%20.0-منتظر خالل سنة .2019

 التطور المرتقب للقيمة المضافة لقطاع الصناعات الغذائية بنسبة  %2,1وذلك تبعا للتطور الكبير لصادراتزيت الزيتون خالل الثماني أشهر األولى من سنة .2019

 استرجاع تدريجي لنسق نمو قطاع النسيج والمالبس والجلد واألحذية من خالل التطور المرتقب للقيمةالمضافة بنسبة  %1,2مقابل تراجع بنسبة  %0,7منتظر خالل سنة  2019خاصة في ظل الق اررات واإلجراءات

المتخذة لدعم مؤسسات القطاع.

وتقدر استثمارات قطاع الصناعات المعملية (دون اعتبار تكرير النفط) خالل سنة  2020بـ  2 470م د مقابل
 2 359م د متوقعة خالل سنة  2019وذلك استنادا للتطور المنتظر لالستثمار الخاص .وتواصل انجاز المشاريع
العمومية وخاصة استكمال مصنع المظيلة  2ومواصلة تأهيل مصانع المجمع الكيميائي التونسي.
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المناجم
تعثر حال دون استرجاع مكانته االقتصادية التي تم تحقيقها خالل سنة  .2010ومن
ال يزال قطاع المناجم يشهد ا
المؤمل أن يسجل قطاع الفسفاط تحسنا سنة  2019مقارنة بالسنة الفارطة دون بلوغ األهداف المرسومة نتيجة

لتواصل تدهور المناخ االجتماعي إضافة الى تكرر األعطال الفنية بالمغاسل ومحدودية أسطول شركة السكك

الحديدية الذي يوفر حاليا ما بين  4و 5قطارات في اليوم ،فضال عن الركود الذي يشهده على المستوى العالمي
نتيجة تواصل انخفاض الطلب على األسمدة الفسفاطية خاصة من قبل دول أمريكا الالتنية والهند بسبب تطور

إنتاجها المحلي.

أما عن المواد غير الفسفاطية ،فمن المؤمل تحقيق األهداف المرسومة إلى جانب عودة نسق إنتاج مادتي الزنك
والرصاص.
أما بخصوص البحث المنجمي ،واصل الديوان الوطني للمناجم اعمال بالتخريط الجيولوجي األساسي والخرائط
الجيولوجية التأليفية على مقياس  .1/200000كما تطور عدد رخص البحث وامتيازات اإلستغالل إيذانا بعودة
اإلستثمار لقطاع المناجم.
وقد شهدت سنة :2019
 -تنظيم الحوار الوطني حول قطاع الطاقة والمناجم بمدينة الثقافة بالعاصمة بتاريخ  30ماي ،2019

 عقد مجلس وزاري مضيق حول الطاقة والمناجم تمخضت عنه جملة من الق اررات واإلجراءات تبعا لمخرجاتالحوار الوطني حول قطاع الطاقة والمناجم،
 الموافقة على إسناد  40رخصة بحث جديدة من طرف اللجنة اإلستشارية للمناجم تم نشر  10منها بالرائدالرسمي للبالد التونسية،

 االنطالق في إعداد مشروع مراجعة مجلة المناجم لتطوير القطاع ورفع التحديات التي يواجهها القطاع، -الموافقة على تأسيس  5إمتيازات إستغالل،

 مواصلة إنجاز الدراسات المعمقة لمشروع نفطة ـتوزر، مواصلة إنجاز مشروع أم الخشب الذي بدأ بإستغالل المقطع .ومن المؤمل أن يدخل طور التشغيل الصناعيللمغسلة خالل شهر أوت من سنة ،2020

 إعداد كراس الشروط الخاصة بالدراسة اإلستراتيجية لقطاع الفسفاط ومشتقاته في أفق ،2030-

دخول مشروع الفسفاط مكمن المكناسي طور اإلستغالل بداية من شهر ماي  2019حيث تم إستخراج 80

ألف طن من الفسفاط الخام حتي موفى شهر جويلية ،2019
 -تحسن إنتاج المواد الغير الفسفاطية مقارنة بالسنة الفارطة،

 عودة إنتاج مادتي الرصاص والزنك بالشمال الغربي بعد أن توقف نشاط استغالل هذه المعادن ألكثر منإثني عشر سنة.
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أما على المستوى الكمي ،فينتظر أن يسجل القطاع خالل سنة  2019نسبة نمو تناهز  %2.5وذلك باالعتماد
على النتائج التالية:

 إنتاج حوالي  4مليون طن من الفسفاط مقابل  3مليون طن خالل سنة ،2018 -إنتاج  200ألف طن من الحديد مقابل  195ألف طن سنة ،2018

 -إنتاج  2.2م .طن من ملح كلورير الصديوم مقابل  2م .طن سنة ،2018

 إنتاج  60ألف طن من ملح سلفات الصديوم مقابل  54ألف طن سنة ،2018 -توقع تحقيق إنتاج مليون طن من الجبس،

 إنجاز جملة من االستثمارات تناهز  180م د تشمل بالخصوص مواصلة إنجاز مشروع أم الخشب والشروعبالدرسات لمشروع نفطة توزر.
ا
في إنجاز مشروع المكناسي والقيام

أما بالنسبة لسنة  ،2020فينتظر أن يرتكز العمل على:
 استرجاع النسق العادي إلنتاج الفسفاط مع دخول مغاسل أم الخشب طور اإلنتاج خالل النصف الثاني منسنة ،2020

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

 استرجاع النسق العادي لنقل الفسفاط عبر الترفيع من أسطول شركة السكك الحديدية، -إصدار مجلة المناجم المنقحة تماشيا مع الفصل  13من الدستور.

 أما على المستوى الكمي ،فينتظر خالل سنة  2020أن يسجل القطاع نسبة نمو في حدود  %8.6باألسعارالقارة وذلك باالعتماد على التوقعات التالية:

 إنتاج حوالي  5.5مليون طن من الفسفاط،
 إنتاج قرابة  200ألف طن من مادة الحديد،

 إنتاج قرابة  100ألف طن من مادة الزنك والرصاص،
 إنتاج  2.5مليون طن من الملح،

 إنجاز جملة من االسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمارات تناهز  210م د منها  140م د في قطاع الفسـ ـ ـ ـ ـ ــفاط تشـ ـ ـ ـ ـ ــمل
بالخصوص مواصلة إنجاز الدراسات لمشروع توزر -نفطة ومواصلة إنجاز مشروع المكناسي
واتمام مشروع أم الخشب.

النقل والخدمات اللوجستية
في إطار تجسيم الرؤية االستراتيجية المرسومة للفترة  2020-2016التي تعتمد على جعل قطاع النقل واللوجستية
محركا أساسيا للنمو وتنافسية االقتصاد الوطني والقطاعات المنتجة ومساهما في إحكام إدماج وتكامل مختلف
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جهات البالد والعمل على معالجة اإلشكاليات الهيكلية التي يواجهها قطاع النقل ،تم خالل سنة  2019تنظيم

حوار جهوي ووطني حول النقل بمشاركة ممثلين عن المؤسسات التابعة لو ازرة النقل على المستوى الجهوي
والمنظمات المهنية والبلديات ومكونات المجتمع المدني وأعضاء مجلس نواب الشعب.
وانبثقت عن مخرجات هذا الحوار وضع خارطة طريق في مجال النقل ترمي إلى:
 -وضع منظومة نقل حضري ناجعة وصديقة للبيئة ووضع آليات لمتابعتها،

 إعداد استراتيجية حول مراجعة منظومة السالمة المرورية والهياكل المشرفة على تنفيذها، -هيكلة قطاع نقل العملة والعامالت في القطاع الفالحي،

 معالجة اإلشكاليات الهيكلية للمنشآت العمومية للنقل البري لضمان ديمومتها ودعم النقل العمومي الجماعي، إعداد مخطط إلصالح وتطوير مجمع شركة الخطوط التونسية ( )2023-2018يرتكز على مالءمةاستراتيجيتها التجارية مع متطلبات فتح األجواء مع االتحاد األوروبي واالستثمارات والموارد الفنية والبشرية،

 الشروع في انجاز المشاريع الكبرى الهيكلية في مجال البنية األساسية البحرية في إطار الشراكة بين القطاعالعام والقطاع الخاص.
وتتمثل أهم إنجازات القطاع خالل سنة  2019في:
 -تحثيث نسق انجاز المشاريع الكبرى وخاصة المعطلة،

 إصالح أضرار الفيضانات واعادة تشغيل الخط الرابط بين بين المتلوي والقصرين بكلفة  32م د مواصلة تجهيز  50تقاطع مع السكة بحواجز آلية واشارات ضوئية بكلفة  20م د،-

تجديد جزء من السكة على الخط  7بئر القصعة – حلق الوادي واتمام عملية تجديد السكة على الخط 20

تونس -حلق الوادي،

 االنتهاء من الدراسات حول المخطط المديري للنقل في أفق  2040والسياسة الوطنية للتنقالت الحضرية، تواصل إنجاز الدراسات االستراتيجية حول المعابر الحدودية الرامية إلى جرد المعابر الحالية وتشخيصوضعيتها وتحديد تطويرها والمنتظر استكمالها خالل سنة ،2020

 -تواصل أشغال الصيانات الكبرى للمعابر بكلفة  6.2م د،

 تهيئة المعبر الحدودي بملولة ليمكن من عبور حوالي  2,5مليون مسافر سنويا بقيمة  17م د من خاللتهيئة فضاءات االستقبال وفضاءات تجارية وخدمات ودخوله حيز االستغالل،

 تأهيل البنية التحتية للخط الحديدي تونس-حلق الوادي-المرسى وأشغال الشبكة الحديدية السريعة بتونسالكبرى،

-

إنجاز دراسة مشروع مترو صفاقس،

إنجاز دراسة الخط الحديدي الرابط بين قابس ومدنين،

 -إنجاز الدراسة االستراتيجية للديوان الوطني للمعابر الحدودية وصيانة المعابر الحدودية،
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 -إنطالق العمل بتطبيقة التصدير على مستوى ميناء رادس،

 القيام بأشغال توسعة الرصيف البترولي وتهيئة مسطحات الرصيف التجاري بميناء بنزرت، القيام بأشغال تهيئة الرصيف والمخزن لمعالجة حركة المسافرين بميناء حلق الوادي، -تهيئة مقسم بالضفة الشمالية والحاقه بالمسطحات بميناء سوسة،

 تهيئة الرصيف التجاري ورصيف الخدمات وحماية الملك العمومي المينائي بميناء جرجيس، ضبط شبكة من المناطق اللوجستية بمساحة جملية تقدر بـ  3300هك معظمها على ملك الدولة الخاصتشمل  13موقعا موزعة على كامل تراب الجمهورية والشروع في إجراءات تكوين المخزون العقاري المرتبط

بها ودراسة مدى قابليته لإلنجاز بكل من النفيضة بسوسة وقرقور بصفاقس والقطار بقفصة وحزوة بتوزر
والعوينات وبوشمة بقابس وبئر مشارقة بزغوان والمتبسطة بالقيروان ومجاز الباب بباجة والجديدة بمنوبة
واالرتياح بجندوبة وواد دكوك بتطاوين،

 إنجاز الدراسات االقتصادية واعداد ملفات طلب العروض الختيار المستثمرين في إطار الشراكة بين القطاعالعام والقطاع الخاص بمناطق بئر مشارقة وبوشمة وقرقور والنفيضة وجرجيس،

 -اإلعالن عن طلب إبداء اهتمام يتعلق بتمويل وانجاز واستغالل المنطقة اللوجستية برادس،

 إنجاز دراسة حول الرؤية اللوجستية لتونس في أفق  2040وتأهيل منصتي تصدير وتوريد البضائع بمطارتونس -قرطاج،

 -ختم المفاوضات مع الجانب األوروبي حول مشروع االتفاق األورو متوسطي لخدمات النقل الجوي في

انتظار التوقيع عليه إلى جانب المشاركة في مناقشة إتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق في المجاالت

التي لم يشملها إتفاق فتح األجواء،
 تحيين اإلطار التشريعي للطيران المدني بهدف مالءمته مع المعايير الدولية والمتعلقة بمجاالت السالمةالجوية وأمن الطيران المدني وحقوق المسافرين والنقل الجوي،

 تعميق الدراسات المتعلقة بإحداث مطار جديد بتونس الكبرى لمجابهة تطور الحركة الجوية في مطار تونسقرطاج الدولي،

 تركيز استراتيجية تجارية جديدة للخطوط التونسية تعتمد على تغطية النقص الحاصل في أسطول الطائراتعن طريق االستئجار وتنفيذ برنامج ترشيد األعوان واعادة التنظيم الهيكلي للشركة واعتماد نمط جديد

للحوكمة.
وسيتم خالل : 2020
 تدعيم البنية األساسية الحديدية على خط الجديدة – بنزرت واعادة تشغيل الخط الرابط بين المتلوي والقصرين، إنطالق الجزء الثاني من أشغال تعصير وتأهيل الخط الحديدي تونس  -القصرين، -إنطالق مشروع كهربة ومضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية بكلفة  264م د،

 تجهيز خطوط تونس -غار الدماء والجديدة –بنزرت وسوسة والمهدية ونابل باأللياف البصرية، مواصلة تجهيز السكة بالتقاطعات،67

 دراسة إعادة تشغيل الخط الرابط بين ماطر وطبرقة، دراسة كهربة الخط الرابط بين برج سدرية – نابل -سوسة، -دراسة تمديد الخط بين تونس -برج السدرية إلى مدينة سليمان،

 -الشروع في التحكم العقاري لحوزة مشروع مترو صفاقس وتحويل الشبكات العمومية،

 دراسة الجدوى الفنية واالقتصادية للمناطق اللوجستية بئر مشارقة بزغوان والنفيضة بسوسة وجرجيس وبوشمةبقابس،

 الشروع في تهيئة المعبر الحدودي ببوشبكة بالقصرين بكلفة  21م د، إنطالق مشروع الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة بكلفة  3336م د، -اإلنطالق في توسعة مطرف الحاويات عدد  7بميناء رادس بكلفة  120م د،

 الشروع في إنجاز المخطط المديري للموانئ البحرية التجارية ودراسة إحداث قطب ميناء بتروكيميائي بميناءالصخيرة،

 تفعيل مشروع فتح خط بحري لتنقل البضائع بين الموانئ التونسية وموانئ الساحل الغربي الفريقيا (السينغال،ساحل العاج وغانا)،

 مراجعة اإلطار القانوني لتسجيل السفن في اتجاه الترفيع في نسبة مساهمة األجانب في ملكية السفن الرافعةللعلم التونسي من  49إلى .%66
 -إقتناء سفينة جديدة لفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة،

 الشروع في إنجاز المنطقة اللوجستية بميناء رادس بكلفة  200م د، تهيئة مطار تونس قرطاج بكلفة  200م د توسعة مربض الطائرات بمطار صفاقس طينة الدولي بكلفة  13,25م د، تقوية مدرج الطائرات بمطار توزر نفطة بكلفة  21,8م د، إعادة تنظيم سلطة الطيران المدني لتدعيم دورها الرقابي والتعديلي، -إرساء سجل وطني لألنشطة والمهن اللوجستية،

 إرساء إطار مؤسساتي شامل للوجستية وذلك من خالل إحداث هيئة لسلسلة اللوجستية ومجلس وطنيللوجستية وهيكل تنفيذي.

كما سيرتكز العمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول النقل ومالءمة اإلطار القانوني المنظم للقطاع

بمختلف أنماطه المرتبط باألنشطة والمهن ومتطلبات األمن والسالمة والوقاية من التلوث وفقا للمعايير الدولية
المطلوبة.
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السياحة
يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الواعدة لدفع التنمية الشاملة والمستدامة ومساهم حيوي في خلق فرص
العمل والمساهمة الفعالة في توفير العملة الصعبة وتثمين الخصائص الطبيعية والثقافية والحضارية والبيئية التي

تزخر بها بالدنا.

وتعد النتائج المسجلة خالل سنة  2019مؤش ار واعدا لعودة السياحة التونسية لسالف نشاطها واسترجاع القطاع

لنسق نموه العادي لدفع التنمية للبالد ،وذلك بفضل اإلجراءات المتخذة لفائدته.

وقد تم خالل السداسية األولى من سنة  2019تسجيل زيادة بنسبة  %13.9في عدد الوافدين األجانب مقارنة

بنفس الفترة من سنة  2018و %13.3في عدد الليالي السياحية المقضاة بالنزل و %46في قيمة العائدات السياحية.
وتركزت إنجازات سنة  2019بالخصوص على:
 -دخول  30وحدة فندقية حيز االستغالل بطاقة إيواء بـ  2000سرير و 35مؤسسة تنشيط،

 الموافقة المبدئية على إحداث  61وحدة فندقية منها  35وحدة متعلقة بالسياحة البديلة و 39مشروع تنشيطسياحي،

 التعريف باالمتيازات المضمنة بقانون االستثمار في مناطق تشجيع التنمية الجهوية، تحفيز اإليواء السياحي البديل للمنتوج الفندقي ومواصلة برنامج تصنيف األنماط الجديدة لإليواء والنزل ذاتالطابع المميز واالقامات الريفية،

 مراجعة محتوى برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية والبحث عن مصادر لتمويله ومزيد حوكمة التصرف فيهقصد تطويره بما يتالءم والوضعية الراهنة للوحدات الفندقية،

 إعتماد مؤشرات كيفية خاصة بنسب إرضاء الزائر من حيث خدمات اإلرشاد السياحي. االنطالق في تنفيذ برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سالسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميموتثمين الموروث الثقافي "تونس وجهتنا" بكلفة جملية تقدر بـ  50مليون أورو ،بتمويل من االتحاد األوروبي

والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي سيتم إنجازه خالل الفترة
الممتدة بين  .2024-2019ويتمثل البرنامج في تقديم الدعم للهياكل وتنويع وتعزيز جودة السياحة المستدامة
ومجاالتها كالسياحة البيئية والثقافية واالرتقاء بها إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وتنمية سالسل القيمة

في مجاالت الحرف والتصميم إلى جانب تثمين الموروث الثقافي في العرض السياحي.

 برمجة المشاركة في حوالي  74معرض وصالون دولي والعمل على إنجاز قرابة  100عملية ترويجية حتىموفي سنة ،2019
 استضافة حوالي  800صحفيا وتنظيم العديد من الرحالت االستطالعية وورشات العمل تستهدف حوالي 4000وكيل اسفار ومتعهد رحالت،
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 مواصلة بناء "الثقة" في الوجهة السياحية التونسية من خالل إبراز وتثمين الخصوصيات اإلنسانية والتاريخيةوالثقافية والمناخية لتونس والتوجه إلى األسواق األوروبية بمضمون موحد للدعاية،

 التركيز على األسواق الواعدة كالسوق الروسية والتشيكية والبولونية من خالل تكثيف الحمالت بالوسائلالرقمية واستعمال المواقع اإلجتماعية قصد ترسيخ صورة نموذجية للوجهة التونسية،

 التمديد في الموسم السياحي من خالل الترويج للمنتوجات السياحية ذات القيمة المضافة على غرار المعالجةبمياه البحر والسياحة االستشفائية وسياحة الصولجان والموانئ البحرية،

 الشروع في إنجاز دراسة لحماية الطريق السياحية "فج األطالل" بعين دراهم من االنهيار واالنزالقات بكلفة 30أ د،

 -الشروع في إنجاز أشغال جلب المياه المستعملة المعالجة لري مالعب القولف بالحمامات بقيمة  500أ د،

 دخول عدد من المشاريع بالمعبر الحدودي بملولة حيز االستغالل من بينها المركز التجاري وذلك بهدفتعصير الخدمات المسداة بالمعبر وتقريبها للسائح المغاربي ،مما سيمكن من استقبال أكثر من  2,5مليون

مسافر سنويا.

ومن المنتظر أن تشهد سنة :2020
 دخول  30وحدة فندقية حيز االستغالل بطاقة إيواء بـ  2000سرير و 35مؤسسة تنشيط، -الموافقة المبدئية على إحداث
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تنشيط سياحي،

وحدة فندقية منها  93وحدة متعلقة بالسياحة البديلة واحداث  45مشروع

 تسجيل نوايا االستثمار بقيمة  400م د في مجال االيواء والتنشيط، -مواصلة إنجاز دراسة لحماية الطريق السياحية "فج األطالل" بعين دراهم من االنهيار واالنزالقات،

 مواصلة إنجاز أشغال جلب المياه المستعملة المعالجة لري مالعب القولف بالحمامات بقيمة  2.365أ د. تجهيز المنطقة السياحية بسبيطلة بالقصرين بقيمة  150أ د. -استكشاف مناطق سياحية جديدة،

 التوجه االنتقائي والكيفي للعمليات الترويجية مع تحديد أولويات التدخل لألسواق المستهدفة بغرض استعادةالقطاع لنسقه العادي.
كما سيتم العمل على تحسين صورة الوجهة التونسية وكسب ثقة متعهدي الرحالت وتدعيم اإلنجازات التي تم

تحقيقها على مستوى مردودية السوق الجزائرية الروسية كسوق استراتيجية وواعدة إلى جانب العمل على استقطاب

شرائح السياح األكثر إنفاقا وذوي القدرة الشرائية العالية واكتساح أسواق جديدة ذات مخزون هام على غرار

األسواق اإلفريقية والشرق أوسطية واليابانية.

التوجهات الكبرى لقطاع السياحة على المدى المتوسط :2022-2020
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ستتميز الفترة القادمة على المدى المتوسط بمواصلة تنفيذ مختلف اإلصالحات الرامية إلى النهوض بقطاع
السياحة وذلك من خالل:
 -تحديث القطاع وارساء قواعد حوكمة جديدة،

 تحسين العرض السياحي من خالل تحفيز االستثمار السياحي في المناطق الداخلية، -تحسين الجودة والنهوض بمنظومة التكوين السياحي،

 تحفيز الطلب على الوجهة التونسية وتبسيط إجراءات النفاذ إليها، العمل على استدامة القطاع من خالل وضع آليات تصرف سياحي مستدام في مجال التراث الثقافيوالطبيعي.

الصناعات التقليدية
تميزت سنة  2019بالشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية للفترة  2022-2018الرامية
إلى تعزيز دور القطاع في التنمية االقتصادية واالجتماعية والمستدامة والمساهمة في إحداث مواطن الشغل
وتنمية المهارات والمحافظة على التراث في إطار منظومة اقتصادية عصرية ومتفتحة.

وشهدت إنجازات سنة  2019خاصة:
 إنجاز حجم استثمارات خالل السداسي األول بقيمة  7.5م د من جملة استثمارات مبرمجة بقيمة  23م دمبرمجة لسنة  2019وبرمجة بعث  2240مؤسسة حرفية،

 المشاركة في  2050معرض على المستوى الوطني من جملة  4800مبرمجة لسنة  2019و 50تظاهرة بالداخلمن جملة  120مبرمجة لسنة  2019و 4تظاهرات بالخارج من جملة  8تظاهرات مبرمجة،

 توقيع ثالثة إتفاقيات تفاهم لمشاريع تعاون في مجال الصناعات التقليدية مع أمريكيا بكلفة جملية تقدر بقيمة 3.1مليون دوالر تنتفع منها  150حرفي ومؤسسة حرفية .وتتعلق هذه المشاريع بمشروع خلق الثروات عبر
سالسل القيمة الخاصة بمجال تقطير الزيوت األساسية لفائدة المرأة الريفية في الشمال الغربي وبناء القدرات

التصديرية ومشروع مخبر التصدير من خالل تدريب وتأطير  15مؤسسة في قطاع الصناعات التقليدية،

 برمجة إنجاز مشروع الخارطة الرقمية للصناعات التقليدية التونسية في إطار التعاون مع مؤسسة رامبورغتونس وبرمجة انطالقها بداية من شهر سبتمبر ،2019

 المساهمة في برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سالسل القيمة الحرفية والتصميم والترويج للتراثالثقافي التونسي في إطار التعاون التونسي األوروبي بتخصيص مبلغ  9مليون أورو للنهوض بالصناعات
التقليدية من حجم جملي مرصود بقيمة  55مليون أورو،

 إحداث لجنة فنية لمتابعة مشروع إحداث عالمة جودة وطنية لمنتجات الصناعات التقليدية حيث تم إعدادمشروع كراس شروط فني يتعلق بكيفية استعمال واستغالل هذه العالمة على منتوجات الصناعات التقليدية

ومشروع أمر أولي للعالمة وكيفية إسنادها ووضعها على المنتوجات،
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 -فتح مناظرة طابع الحرف للمصوغ من الذهب والبالتين،

 إنجاز  5قرى حرفية بالقصرين المدينة وقفصة وتطاوين والقيروان وقبلي المدينة وتواصل أشغال قرى زغوانالمدينة وبن عروس الزهراء وباجة وجندوبة وتواصل الدراسات لقرى قابس المطوية وباجة تستور والقيروان
ونابل المدينة ونابل المعمورة.

 تركيز منصة تجارة إلكترونية خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية الموجهة كليا لألسواق التصديرية وخاصةمنها السوق األمريكية على غرار الموقع المشهور  Harissa.comبالواليات المتحدة األمريكية.

أما فيما يتعلق بسنة  ،2020سيرتكز العمل باألساس على:
 مواصلة إنجاز القرى الحرفية، دراسة إحداث هيكل في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسساتالحرفية وتسويق منتوجاتهم،

 تحديث اإلطار القانوني المنظم للديوان الوطني الصناعات التقليدية والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، إحياء مركز تنمية الكفاءات في حرف األلياف النباتية بقابس المدينة بكلفة  0.8م د، -تهيئة المتحف الوطني للزربية بالقيروان بكلفة  1.63م د،

 تهيئة المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالمهدية بكلفة  0.2م د وتوسعة قاعة العرض بجندوبة بكلفة 0.2م د،

 دراسة المتحف الوطني للصناعات التقليدية ودراسة بناء قرية حرفية ومندوبية جهوية للصناعات التقليديةبسليانة.

التجارة الداخلية
يعتبر القطاع التجاري من أهم ركائز االقتصاد الوطني خاصة لما يوفره من طاقة تشغيلية عالية ومساهمة كبيرة
في النمو االقتصادي ،األمر الذي استوجب إتخاذ عديد االجراءات خالل سنة  2019والتي من أهمها:
 الشروع في تحيين دراسة المخطط المديري إلنجاز المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة .ومن المنتظراستكمال هذه الدراسة نهاية سنة .2019

 مواصلة استغالل آلية العمل تحت ترخيص صاحب العالمة كمحرك لتعصير تجارة التوزيع وقطاع الخدماتبالنظر لما تحتويه من فرص لالستثمار.
 استكمال الدراسات الفنية والوظيفية والمالية لمشروع المنطقة الحرة لألنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان(مثال التهيئة العمرانية ومثال التقسيم للقسط األول وملف طلب العروض الدولي للقسط األول بصيغة مفتاح

في اليد ومخطط األعمال) وبالتوازي إبرام اتفاقيات بين الديوان التونسي للتجارة مع الشركات المستلزمة بمبلغ

جملي يناهز  32.697أ د (دون احتساب األداء على القيمة المضافة) واالنطالق في أشغال البنية األساسية
الخارجية للمشروع.
72

 -إعداد مشروع قانون يتعلق بالمناطق الحرة لألنشطة التجارية واللوجستية.

 -إنجاز الجزء الثاني من الدراسة المتعلقة بالتنفيذ الفني والمالي لسوق اإلنتاج بسيدي بوزيد.

 الشروع في الدراسة المتعلقة بوضع مخطط مديري لبعث المناطق الحرة بالواليات الحدودية الغربية قصداستكشاف مزيد من الفرص لتنشيط وتحديث الحركة التجارية بالجهات الغربية.

 تعزيز آليات التزود وتزويد السوق للتقليص من الفجوات الهيكلية والظرفية ودعم سياسة المخزونات التعديليةواإلستراتيجية للمواد الحساسة (الحليب ،البيض ،اللحوم البيضاء )...وتدعيم الهياكل المعنية بالوسائل الالزمة

للمتابعة والتعديل والخزن.

 مواصلة مكافحة ظاهرتي التهريب والتجارة الموازية خاصة بتكثيف العمليات الرقابية الميدانية والتعاون معالهيئات المكلفة بالتصدي للتهريب والتجارة الموازية باإلضافة إلى مراقبة تعاطي األنشطة التجارية بصفة

غير قانونية والتصدي لالنتصاب الفوضوي.

 إصدار القانون عدد  25لسنة  2019المؤرخ في  26فيفري  2019المتعلق بالسالمة الصحية للمواد الغذائيةوأغذية الحيوانات الذي يهدف إلى ضمان السالمة الصحية للمواد الغذائية وبلوغ مستوى عال من الحماية
الصحية لإلنسان والحيوان وحماية المصالح االقتصادية للمستهلك.

 مواصلة الجهود اليومية لحماية المستهلك خاصة من خالل تعزيز العمل الرقابي لسير األسواق بهدفالتصدي لعمليات المضاربة والممارسات االحتكارية ومتابعة تطور األسعار في السوق المحلية والقيام بزيارات
ميدانية لحماية المقدرة الشرائية للمواطن وتدعيم مراقبة الجودة وسالمة المنتوجات.
أما بخصوص التجارة االلكترونية ،فقد:
 تم تسجيل ما يقارب  59م د من المعامالت التجارية على الخط و 775ألف معاملة إلكترونية ،مسجلة بذلكزيادة على التوالي بـ %33و %26مقارنة بالسنة الفارطة.

 االنطالق الرسمي لعالمة الثقة في مواقع الواب التجارية من خالل إمضاء اتفاقية شراكة بين كل من الغرفةالنقابية الوطنية للتجارة االلكترونية والبيع عن بعد والمعهد الوطني لالستهالك ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
وسيتم خالل سنة :2020
 -الشروع في تنفيذ القسط الثاني من البرنامج الوطني لتأهيل مسالك التوزيع لمنتجات الفالحة والصيد البحري

من خالل إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الفنية بكلفة تناهز  3.1م د لمجموعة من المشاريع المهيكلة
على غرار مشروع القاعدة التجارية للخضر والغالل والبقول الجافة بباجة ومشروع سوق االنتاج للقوارص

بمنزل بوزلفة ومشروع سوق االنتاج للتمور بقبلي وسوق االنتاج للتمور بتوزر وتأهيل األسواق على غرار
سوق الجملة ذات المصلحة الوطنية بقابس وسوق الجملة ذات المصلحة الوطنية بالمكنين.
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 إقرار إستراتيجية وطنية جديدة لإلصالح الهيكلي لمسالك التوزيع من خالل تفعيل المقاربة التشاركية بينالبلديات والعمل على تحفيز الجماعات المحلية على بعث مشاريع مشتركة فيما بينها ومراجعة اإلطار
القانوني لمسالك توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري.

 العمل على إنجاز الدراسات التفصيلية المتعلقة بمشروع سوق االنتاج بأم العظام من والية سيدي بوزيد.ومن المنتظر الشروع الفعلي في إنجاز المشروع بكلفة تناهز  60م د.

 -استكمال إنجاز البنية التحتية للمنطقة الحرة لألنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان وبالتوازي البحث عن

مصادر مالية للمساهمة في تمويل إنجاز القسط األول من المشروع وذلك بإنجاز أشغال التهيئة الداخلية

والمباني وتهيئة الفضاءات باختيار فرضية طلب عروض دولي بصيغة مفتاح في اليد أو عن طريق مستثمر
أو مجموعة مستثمرين وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

 -مزيد إحكام مراقبة مسالك توزيع المواد المدعمة.

 -وفيما يتعلق بقطاع التجارة االكترونية من المنتظر إنجاز دراسة لتقييم القطاع بتمويل من مؤتمر األمم

المتحدة للتجارة والتنمية باإلضافة إلى دراسة تأثير إتفاق التبادل الحر المعمق والشامل على التجارة

االلكترونية بتونس.

تعصير البنية األساسية
البنية األساسية للطرقات
عرفت سنة  2019تقدما هاما بالخصوص في تنفيذ مشاريع وبرامج البنية األساسية للطرقات المتواصلة إلى جانب
الشروع في إنجاز مشاريع جديدة .وقد بلغت االستثمارات سنة  2019حوالي  600م د بعنوان الطرقات والجسور

وحوالي  345م د بعنوان الطرقات السيارة .وتتمثل أهم اإلنجازات في:
 -مواصلة أشغال الطريق السيارة قابس -مدنين -رأس الجدير،

 مواصلة إنجاز برنامج طرقات تونس الكبرى على غرار بناء محول على مستوى الطريق إكس – الطريقالمحلية  539ومحول على مستوى الطريق إكس  - 20إكس  3وبناء وصلة الربط بين الطريق الوطنية رقم

 10والطريق إكس وبناء محول على مستوى الطريق إكس  -2الطريق الوطنية رقم  9ومواصلة الطريق إكس
 20بين الطريق الجهوية رقم  31والمخرج الغربي للعاصمة،

 مواصلة تأهيل عدة طرقات وطنية ومهيكلة وانجاز منعرجات ببعض المدن الكبرى على غرار إنجاز منعرجقرمبالية ومنعرج المنستير ومنعرج تالة ومضاعفة الطريق الجهوية  133والطريق الوطنية  4والوطنية 12

وانجاز  8منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم  4بصفاقس واإلعداد لبناء جسر بنزرت وانجاز
منشأة فنية على الطريق الجهوية  128وربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة أ،1
 مواصلة أشغال تهيئة حوالي  718.9كلم واإلنطالق في تهيئة  321.8كلم من الطرقات المرقمة موزعة على 12والية،
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 مواصلة أشغال تدعيم حوالي  907كلم من الطرقات المرقمة، مواصلة أشغال بناء حوالي  38جس ار واالنطالق في أشغال بناء  17منشأة فنية، مواصلة أشغال تهيئة  1110كلم من المسالك الريفية ومواصلة أشغال تعبيد  63مسلك بطول  410كلم موزعةعلى  23والية،

 استكمال أشغال الصيانة الدورية لحوالي  1780كلم لشبكة الطرقات المرقمة واالنطالق في صيانة  493كلممن الطرقات المرقمة موزعة على  24والية،

 إستكمال أشغال الصيانة الدورية لحوالي  1128كلم من المسالك الريفية واإلنطالق في صيانة  425,7كلممن المسالك الريفية موزعة على  24والية.
وتقدر االستثمارات المبرمجة في مجال البنية األساسية للطرقات لسنة  2020بـ  780م د .وعلى هذا األساس،
ستشهد سنة  2020خاصة:
 إستكمال إنجاز مشروع الطريق السيارة قابس – مدنين ومدنين– رأس الجدير ومواصلة الدراسات بالنسبةللطريق السيارة بوسالم– الحدود الجزائرية ومواصلة الدراسات لربط مدينة الكاف بالطريق السيارة أ ،3إلى
جانب مواصلة تحرير الحوزة العقارية لمشروع الطريق السيارة  ECOSOال اربطة بين تونس والقيروان وسيدي

بوزيد والقصرين وقفصة قسط أول تونس – جلمة بطول  188كلم والشروع في إنجاز األربع أقساط األولى
من الطريق السيارة تونس – جلمة بطول  87كلم.
 تعصير الطرقات المهيكلة من خالل مواصلة أشغال المشاريع المتواصلة على غرار إنجاز منعرج القصرينومنعرج قرمبالية ومنعرج المنستير ومنعرج تالة بطول  7.3كلم ومضاعفة الطريق الوطنية رقم  12بين سوسة
والقيروان بطول  49كلم والطريق الوطنية رقم  4بين الفحص وسليانة بطول  65كلم والطريق الجهوية رقم
 133بين جبل الوسط والفحص بطول  22كلم ومشروع إقامة  8منشآت فنية على مفترقات الطريق الحزامية
كلم  4والمدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس ومضاعفة الطريق الجهوية رقم  27ومضاعفة الطريق

الرومانية (الجهوية  )117المؤدية إلى جزيرة جربة بمدنين وانجاز منشأة فنية على الطريق الجهوية 128

وربط مدينة تطاوين بالطريق السيارة أ 1وتهيئة الطريق الحزامية لمدينة الفحص والشروع في أشغال بناء

جسر بنزرت وانجاز أشغال مضاعفة مدركة الساحل بطول  36.6كلم.

 مواصلة إنجاز برنامج طرقات تونس الكبرى على غرار بناء محول على مستوى الطريق إكس – الطريقالمحلية  539ومحول على مستوى الطريق إكس  - 20إكس  3وبناء وصلة الربط بين الطريق الوطنية رقم

 10والطريق إكس وبناء محول على مستوى الطريق إكس  -2الطريق الوطنية رقم  9ومواصلة الطريق إكس
 20بين الطريق الجهوية رقم  31والمخرج الغربي للعاصمة وانجاز أشغال توسيع المدخل الجنوبي إلى 3x2
مسالك وتخفيف اإلزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة على طول  9كلم والرابطة بين البلديات الشمالية :ط

و - 1زاد  4على طول  3كلم.
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 استكمال أشغال تهيئة  718.9كلم من الطرقات المرقمة ومواصلة أشغال تهيئة  79كلم من الطرقات المرقمةبـواليتي مدنين وقبلي باإلضافة إلى مواصلة تهيئة  321.8كلم موزعة على  13والية واالنطالق في تهيئة
 129.6كلم من الطرقات المرقمة بـ  6واليات.
 مواصلة أشغال تطوير الشبكة الجهوية للطرقات وذلك عبر إنجاز أشغال سد الثغرات بالطرقات المرقمةعلى طول  342كلم وتطوير الطريق الوطنية  19بجبل ماطوس بوالية تطاوين على طول  20كلم.

 -مواصلة أشغال بناء  55جسرا.

 مواصلة إنجاز وصلة ربط تتمثل في بناء حاجز صخري على الطريق الجهوية  128لربط مدينة قربص علىطول  2.5كلم.
-

مواصلة أشغال تدعيم  282كلم من الطرقات المرقمة بالواليات ذات األولوية واالنطالق في تدعيم 197.7

موزعة على  7واليات.

 تهيئة وتعبيد المسالك الريفية من خالل مواصلة تهيئة  151.7كلم من المسالك الريفية باإلضافة إلى تهيئةمسلك تاجروين الحوض بالكاف بطول  27كلم ،ومواصلة تعبيد  63مسلك بطول  410كلم موزعة على 23

والية واالنطالق في تهيئة  456كلم من المسالك الريفية موزعة على  22والية الى جانب االنطالق في تهيئة
 8مسالك ريفية حدودية بوالية القصرين بطول  94.35كلم وتهيئة مسالك ريفية بوالية جندوبة بطول  26.9كلم.
أما بخصوص صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية ،فستشمل سنة  2020المشاريع التالية:

 استكمال أشغال صيانة حوالي  935كلم من الطرقات موزعة على مختلف واليات الجمهورية واالنطالق فيصيانة حوالي  563كلم من الطرقات المرقمة بـ  24والية،
 مواصلة أشغال الصيانة الدورية للجسور، -مواصلة صيانة البطاحات البحرية،

 االنطالق في صيانة الجسر المتحرك ببنزرت، استكمال أشغال صيانة  72مسلكا ريفيا بطول  425.7كلم بـ  24والية واالنطالق في اشغال صيانة  97مسلكابطول  428.5كلم بـ  21والية،

 -أما فيما يخص برنامج السالمة المرورية ،فسيتم العمل على استكمال تهيئة الطريق الوطنية  4على مستوى

النقطة الكيلومترية  117وتهيئة ط و 12على مستوى ن ك  121بوالية سليانة ومواصلة معالجة النقاط السوداء
بوالية صفاقس على طول  14كلم والقيام بإصالح التنوير العمومي واالنطالق في تهيئة وتصريف مياه
األمطار بالطريق الجهوية  33بين حلق الوادي وخير الدين بوالية تونس على طول  2.3كلم وتهيئة وتصريف
مياه األمطار بالطريق الجهوية  191على طول  2.5كلم بوالية المهدية،

 مواصلة انجاز برنامج إصالح أضرار الفيضانات بمختلف الواليات، -إنجاز البرنامج التحفيزي لصيانة الطرقات برنامج .2020
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التوجهات الكبرى للفترة :2022-2020
ولمزيد دعم النقلة النوعية التي شهدتها البنية االساسية للطرقات ،ستتمحور التوجهات الكبرى في قطاع الطرقات
والجسور والمسالك الريفية خالل المرحلة  2022-2020على:

 إرساء بنية أساسية حديثة بمواصفات عالمية مالئمة ومحفزة لإلستثمار، تنمية وتطوير الطرقات والطرقات السيارة على الصعيد الوطني والمغاربي لمواكبة تزايد حركة النقل الطرقيللبضائع وتنقل األشخاص بين مختلف جهات البالد وكذلك الدول المجاورة،

 تدعيم الربط الطرقي بين الجهات فيما بينها بهدف دعم انصهارها داخل الفضاء الترابي ودعم جاذبيتهالالستثمار،
 مزيد تدعيم ربط التجمعات السكنية الريفية بشبكة الطرقات المرقمة من خالل تهيئة وتعبيد المسالك الريفية،مما يمكن من فك عزلة التجمعات الريفية وتحسين الربط بين مناطق اإلنتاج ومناطق التوزيع وتعزيز
-

استراتيجية التنمية االجتماعية واالقتصادية للعالم الريفي،

المحافظة على الرصيد ال طرقي من خالل العمل على االرتقاء بنوعية وجودة وديمومة شبكة الطرقات

والمسالك الريفية المنجزة،

 -الرفع من السالمة المرورية لمستعملي الطرقات.

البنية األساسية للطاقة
تميزت سنة  2019باسترجاع نسق أنشطة االستكشاف والبحث عن المحروقات مقابل تفاقم عجز الميزان التجاري
الطاقي ،في حين من المنتظر أن يسجل العجز الطاقي استق ار ار في حدود  5م.ط.م.ن .وعلى الرغم من ذلك،

فقد شهد قطاع المحروقات خالل سنة  2019تحقيق جملة من اإلنجازات تمثلت في:

 تواصل العمل لتأمين بداية نشاط حقل نوارة ودخوله طور اإلنتاج بطاقة تقدر بـ 2,7مليون م 3يوميا من الغازالطبيعي ،مما سيساهم في الترفيع من اإلنتاج الوطني للغاز بـ %40ويمكن من التخفيض في الكلفة الطاقية.
كما ينتظر دخول حقل حلق المنزل النفطي طور اإلنتاج خالل السداسي الثاني من سنة .2019

 التوصل الى ابرام االتفاقية مع الطرفين الجزائري واإليطالي لمواصلة استغالل أنبوب الغاز العابر للترابالوطني بعد رجوع ملكيته الى الدولة التونسية،

 إسناد مجموعة من تراخيص االستكشاف واالستغالل في قطاع المحروقات (صواف ،ماتلين ،كاف عباد.)...أما على المستوى الكمي ،فينتظر أن ينخفض النمو بـنسبة  %1.5مقابل  %2.9سنة  2018وانجاز جملة من
االستثمارات تناهز  1 700م د (سيتم حفر  6آبار استكشافية و 7آبار تطويرية خالل سنة .)2019
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أما فيما يتعلق بسنة  ،2020فمن المنتظر أن تتواصل الجهود قصد تكثيف أنشطة البحث واالستكشاف من خالل
مراجعة مجلة المحروقات والتسريع في إنهاء الدراسة المتعلقة بالتأثيرات البيئية الستخراج الغاز الصخري وتقدير

قيمة المخزون ،عالوة على إقرار سياسة ترويجية للقطع الشاغرة في مجال المحروقات على المستويين الداخلي
والخارجي الستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وانتاج المحروقات.
وعلى المستوى الكمي ،فيتضمن منوال التنمية لقطاع المحروقات خالل سنة  2020التقديرات التالية:
 تطور هام في نسبة النمو بحوالي  %15وانجاز مبلغ من االستثمارات يناهز  1 710م د مقابل  1 700م دمتوقعة خالل سنة .2019
أما فيما يخص قطاع الكهرباء والغاز ،فسيتواصل العمل خالل سنة  2019بغرض تدعيم إنتاج الكهرباء وتحسين
شبكة النقل والتوزيع من خالل االنتهاء من الجزء األول من محطة التربينات الغازية بالمرناقية بقدرة  600ميغاواط

ومحطة توليد الكهرباء بالدورة المزدوجة برادس بقدرة  450ميغاواط إضافة الى دخول المحطة الشمسية
الفولطاضوئية توزر  1بقدرة  10ميغاواط طور االنتاج والتي تندرج في إطار تنويع مصادر إنتاج الكهرباء

(المخطط الشمسي).

كما سيتواصل دعم استثمارات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بالنسبة لالستهالك المنزلي والصناعي وذلك في إطار

تواصل إنجاز مشاريع المخطط المديري للغاز الطبيعي قصد تلبية الطلب المتزايد من خالل ربط قرابة  50ألف
منخرط جديد إضافة الى ربط المحطات الكهربائية المزمع إنجازها بالغاز الطبيعي.
أما على صعيد التقديرات الكمية ،فينتظر تسجيل نسبة نمو في حدود  %2.3مقابل نمو بحوالي  %0.8خالل سنة
 2018على أساس تحسن في اإلنتاج المتاح للكهرباء إضافة الى إنجاز جملة من االستثمارات تناهز  1400م د
مقابل  940م د خالل سنة .2018

وسيشهد قطاع الكهرباء والغاز خالل سنة  2020نسقا أرفعا في إنجاز المشاريع وذلك من خالل:
 -دخول محطتي إنتاج الكهرباء برادس والمرناقية حيز االستغالل،

 دخول المحطة الفلطاضوئية توزر  2بقدرة  10ميغاواط حيز االستغالل، تواصل إنجاز الجزء الثاني من أنبوب الغاز المرناقية – باجة – الدهماني، -االنطالق في إنجاز مشروع المخطط  13لنقل الكهرباء،

 االنطالق في إنجاز مشروع تركيز الشبكة الذكية ( )SMART GRIDوالذي سيساهم في إرساء منظومةمعلوماتية متطورة إلدارة العدادات الذكية والتصرف في شؤون الحرفاء والمعلومات الجغرافية.

 تواصل مشاريع المخطط المديري لنقل الغاز الطبيعي وذلك من خالل تزويد كل من بلديات لسودة ،جلمة،سبيطلة وحاجب العيون إضافة الى  8مناطق بلدية بالشمال الغربي ومناطق من والية بنزرت.
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ر بـ  %2,4خالل سنة  2020مقابل %2,3
وعلى المستوى الكمي ،ينتظر أن يسجل قطاع الكهرباء والغاز تطو ا

منتظرة سنة  ،2019إضافة الى إنجاز جملة من االستثمارات تناهز  1650م د.

السكن والتهيئة العمرانية
تولي الدولة أهمية كبرى لقطاع السكن باعتبار بعده االقتصادي واالجتماعي وكذلك الثقافي ،حيث تحرص على
توفير السكن الالئق لمختلف الشرائح االجتماعية من خالل إحداث وتنفيذ البرامج السكنية المتعددة.
وعلى هذا األساس ،تميزت سنة  2019بالعمل على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقطاع السكن والتهيئة
العمرانية لتبسيط اإلجراءات ودعم القطاع حيث تم الشروع في:
 مراجعة التشريع الخاص بالبعث العقاري حيث تم إعداد مشروع تنقيح القانون عدد  17لسنة  1990المؤرخفي  26فيفري  1990والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري.

 -مراجعة مجلة التهيئة العمرانية في انتظار إحالتها الى مجلس النواب للمصادقة عليها.

 -وضع اإلطار القانوني والمؤسساتي لمعالجة البنايات المتداعية للسقوط حيث تم إعداد مشروع قانون حول

"البنايات المتداعية للسقوط" يهدف إلى سن أحكام تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط وضبط الشروط والصيغ
واألطراف المتدخلة قصد إخالئها وترميمها أو هدمها وان اقتضى األمر انتزاعها وقد تمت إحالته على

مجلس النواب.
 إحداث إطار قانوني ومؤسساتي وتشريعي خاص بالسكن المعد للكراء حيث تم إعداد تقرير المرحلة األولىمن الدراسة حول السكن المعد للكراء بالتعاون مع البنك الدولي في انتظار إعداد تقرير المرحلة الثانية

المتعلقة بالمقترحات والتوجهات الكبرى.
 تطوير مرصد السكن والعقار لتوفير معطيات دقيقة حول تطور القطاع حيث سيتم إعداد دراسة حول "تقييم،تطوير وتحسين أداء مرصد السكن والعقار" بالتنسيق مع الوكالة الفرنسية للتنمية ،وهي في مرحلة إسناد

الصفقة.
 تثمين الرصيد السكني القائم خاصة في المراكز العمرانية القديمة حيث تم فتح باب الترشح لتقديم طلباتمشاريع من طرف البلديات للتعبير عن رغبتها في المشاركة في "برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة

بتونس".
وفي مجال التهيئة العمرانية ،شهدت سنة  2019االنطالق في حوالي  20دراسة جديدة إلعداد أو مراجعة أمثلة

التهيئة العمرانية ،كذلك إعداد  3أمثلة تنمية بين البلديات ،واعداد الدراسات النموذجية والدراسات المستقبلية للمدن
في أفق سنة  2030وسنة .2050
كما تم خالل سنة  2019إنتاج قرابة  41.5ألف وحدة سكنية باستثمارات جملية تقدر بحوالي  3620م د منها %78

عن طريق األسر و %19.6عن طريق الباعثين العقاريين الخواص.
79

وبلغ إنتاج الباعثين العقاريين العموميين من المساكن االجتماعية حوالي  552وحدة سكنية باستثمارات بقيمة
 36.31م د.
كما شهدت هذه السنة مواصلة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي وذلك عبر:
 التدخل لفائدة  9000منتفع ببرنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتهابكلفة  200م د ،حيث تم االنطالق في أشغال إنجاز حوالي  6710مسكنا من بينها  4271مسكنا جاه از
-

و 2439مسكنا بصدد اإلنجاز.

إنجاز حوالي  8400مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلفة تناهز  500م د من بينها  157مسكنا تم تسليمها و1613

مسكنا ومقسما جاه از و 6630مسكنا ومقسما اجتماعيا بصدد اإلنجاز منها  2278مسكنا ومقسما عن طريق
الباعثين العقاريين العموميين و 4352مسكنا اجتماعيا عن طريق الباعثين العقاريين الخواص.
كما تميزت سنة  2019بمواصلة تنفيذ برنامج المسكن األول الذي يهدف إلى مساعدة العائالت متوسطة الدخل
على تمويل اقتناء مساكنهم المنجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين

والتي ال يتجاوز ثمن التفويت فيها  220أ د ،حيث تم بيع حوالي  615مسكنا منذ إحداث البرنامج سنة .2018

وبلغت األراضي الصالحة للبناء ـحوالي  220هك تم توفير  %90منها عن طريق القطاع الخاص فيما تولت

الوكالة العقارية للسكنى بيع حوالي  50هك بقيمة  120م د ،كما تولت الوكالة اقتناء حوالي  59.31هك بقيمة
 18.5م د ،فيما قدرت أشغال التهيئة والدراسات بـ  58.2م د.
وعلى مستوى تمويل السكن االجتماعي ،تمكن صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء من إسناد  537قرضا
لتمويل مساكن بقيمة  43م د والمصادقة على تمويل  1500مسكنا فرديا وجماعيا و 200مقسما بقيمة  91م د.
أما على مستوى تأهيل وتحسين ظروف السكن ،فقد تشهدت سنة  2019تدعيم تدخالت الصندوق الوطني لتحسين
السكن حيث بلغت جملة تدخالته  14م د.

وفي إطار برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية الذي يشمل تهذيب  155حيا بكلفة جملية تقدر بـحوالي
 611.5م د ،بلغ حجم االستثمار سنة  2019حوالي  49.7م د حيث تم االنتهاء من أشغال تهذيب  120حيا.
وبذلك تبلغ النسبة الجملية لتقدم انجاز البرنامج .%85

وستتميز سنة  2020بمواصلة تنفيذ مختلف اإلصالحات الرامية إلى النهوض بقطاع السكن من خالل:
 توفير األراضي الصالحة للبناء حيث ستتولى الوكالة العقارية للسكنى إقتناء حوالي  40هك بقيمة  16.6م دواستثمار  82م د في مجال التهيئة وبيع حوالي  49.5هك بقيمة  117.12م د.
 التدخل إلزالة وتعويض  2290مسكنا بدائيا في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي.80

 مواصلة إنجاز  1093مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلفة  60م د عن طريق الباعثين العقاريين العموميين. مواصلة بناء حوالي  4700مسكنا اجتماعيا بكلفة  300م د عن طريق الباعثين العقاريين الخواص إلى جانبالشروع في القسط الثاني من بناء حوالي  5100مسكنا اجتماعيا بكلفة  400م د.
 البحث عن تمويل إلنجاز حوالي  20ألف مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلفة  1800م د منها  4000مسكنا ستنجزعلى أراضي دولية مخصصة للغرض و 16ألف مسكنا ومقسما اجتماعيا في إطار الشراكة بين القطاع

العام والقطاع الخاص.

 -مواصلة انجاز برنامج المسكن األول.

 تدعيم تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء حيث من المتوقع إسناد  530قرضا لتمويل مساكنبقيمة  40م د والمصادقة على تمويل  1120مسكنا فرديا وجماعيا و 250مقسما بكلفة جملية تقدر بـ  123م د.

 تدعيم تدخالت الصندوق الوطني لتحسين السكن حيث من المتوقع صرف اعتمادات بـقيمة  14م د للمحافظةعلى الرصيد السكني القائم.

 مواصلة انجاز برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية باستثمارات جملية تقدر بـ  45.5م د إلنهاء االشغالبـ  9أحياء وانهاء أشغال تحسين السكن بـ  4أحياء ومواصلة أشغال توسعة بـ  12حيا وانطالق األشغال بـ
 15حيا جديدا.

 اإلنطالق في إعداد الدراسات للجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية الذي يشمل تهذيب 146حيا بكلفة جملية تقدر بحوالي  635م د.
وعلى هذا األساس يتوقع أن تبلغ قيمة االستثمارات في مجال السكن حوالي  3790م د خالل سنة  2020إلنجاز

ما يقارب  42ألف مسكنا منها  %80عن طريق األسر.

أما على مستوى التهيئة العمرانية ،ستتميز سنة  2020بتغطية األراضي العمرانية بمسوحات طبوغرافية وبصور
جوية رقمية ومواصلة إعداد ومراجعة مخططات التهيئة العمرانية واعداد خرائط رقمية بقياسي  1/2000و1/5000

للمدن.
كما ستتواصل عملية متابعة الدراسات النموذجية وانجاز األشغال المتعلقة بالشبكات الجيوديزية وقيس اإلرتفاع
والجاذبية ومتابعة المراحل النهائية من دراسة تركيز منظومة معلوماتية جغرافية ألمثلة التهيئة العمرانية ،ومتابعة

مشروع رقمنة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات ،باإلضافة لمتابعة دراسة تركيز منظومة معلوماتية جغرافية لمتابعة
النمو العمراني.
وبذلك من المتوقع أن تبلغ قيمة االستثمارات في مجال التعمير حوالي  5.25م د.
التوجهات الكبرى لقطاع السكن والتهيئة العمرانية على المدى المتوسط :2022-2020
تتمثل أهم التوجهات على المدى المتوسط في:
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 توفير السكن الالئق لمختلف الشرائح االجتماعية. توفير مدخرات عقارية لالستجابة لحاجيات التوسع العمراني. التحكم في كلفة السكن لجعلها تتماشى مع اإلمكانيات الحقيقية لمختلف الشرائح االجتماعية. وضع آليات للتحكم في أسعار مواد البناء ومقاومة اإلحتكار. -إستنباط آليات تمويل مستدامة لتمويل المشاريع السكنية.

 الحد من التوسع العمراني العشوائي وارساء آليات لمتابعة ومراقبة مشاريع التهيئة. -تثمين الرصيد السكني القائم خاصة بالمراكز العمرانية القديمة.

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.

وارتكزت المقاربة الجديدة المعتمدة من قبل الدولة في مجال البنية األساسية الصناعية على تكريس مبدإ التمييز

االيجابي من خالل إعطاء األولية خاصة لبرنامج تهيئة المناطق الصناعية بمناطق التنمية الجهوية بهدف توفير
الظروف المثلى لالستثمار الخاص وتوفير فرص شغل جديدة بهذه المناطق والحد من التفاوت بين الجهات.
وفي هذا اإلطار ،شهدت سنة  2019مواصلة إنجاز برنامج تهيئة المناطق الصناعية المدرج بالمخطط الخماسي
للتنمية  ،2020-2016حيث تم التقدم في أشغال تهيئة جملة من المناطق الصناعية تخص كل من النفيضة 3

( 50هك) والزريبة  4فسط ثاني ( 40هك) وبني خالد ( 20هك) والسبيخة  100( 2هك) وجلمة ( 15هك)
والوسالتية ( 15هك) والمغيرة  23( 5هك) عالوة على الشروع مع موفى سنة  2019في تهيئة المناطق الصناعية

بكل من كندار  50( 2هك) واالرتياح  20( 2هك) وبوعرادة  2القسط الثاني ( 10هك) وسيدي عاشور ( 20هك)
ورس المرج ( 49هك) وأم العظام ( 50هك) والكاف ( 10هك) إضافة إلى تركيز شبكات التنوير العمومي
أ
والهاتف بالمناطق التي انتصب بها الصناعيون.

وقدرت االستثمارات الجملية المحينة لبرنامج الوكالة العقارية الصناعية لتهيئة واعادة تهيئة المناطق الصناعية

خالل سنة  2019بحوالي  30.346م د مقابل  39.704م د مقدرة أوليا منها  3.1م د خصصت إلعادة تهيئة
المناطق الصناعية ،وهو ما يمثل نسبة إنجاز تفوق الـ  %73من البرنامج األولي لسنة  .2019ويرجع هذا النقص
المسجل من جهة إلى تأخير أشغال تهيئة بعض المناطق الصناعية بسبب عدم توفر االعتمادات الضرورية

ومن جهة أخرى إلى التأخير في انطالق أشغال تهيئة بعض المناطق الصناعية بكل من سيدي عاشور وسليانة
 3وأم العظام ورأس المرج والتي ستنطلق في موفى سنة .2019
وفيما يتعلق بسنة  ،2020فستتميز بـ :
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 الشروع في دراسات بقية المناطق الصناعية المدرجة ضمن برنامج الوكالة للفترة 2020-2016؛-

مواصلة تشخيص مواقع المدخرات العقارية؛

 اإلنطالق في األشغال لدفعة أخرى من المناطق الصناعية؛ الشروع في إنجاز المشاريع النموذجية على غرار تزويد المنطقة الصناعية بالعقبة بالطاقة الفلتوضوئية.وفي هذا اإلطار ستقوم الوكالة العقارية الصناعية خالل سنة  2020بمواصلة أشغال تهيئة المناطق الصناعية

بالنفيضة  50( 3هك) وبني خالد ( 20هك) والسبيخة  100( 2هك) وجلمة ( 15هك) والوسالتية ( 15هك)
وكندار  50( 2هك) ورأس المرج ( 49هك) والكاف (توسعة) ( 10هك) وسيدي عاشور ( 20هك) وأم العظام
( 50هك) وبوعرادة  10( 2هك).
وبهدف مزيد التقدم في إنجاز برنامج المخطط الخماسي للتنمية ،سيتم الشروع في أشغال تهيئة المناطق الصناعية

بكل من جعفر رواد ( 53هك) والشابة ( 35هك) ودخان ( 50هك) والمسالن ( 50هك) وسليانة  17( 3هك)
واالرتياح  20( 2هك) واستفطيمي ( 50هك) إضافة إلى ربط عديد المناطق الصناعية بالشبكات الخارجية
ومواصلة الدراسات التي إنطلقت سابقا واإلنطالق في دراسات بقية البرنامج.
ومناشدة لتحقيق توازنها المالي ،سيتم التركيز خالل سنة  2020على إنجاز المشاريع المنتصبة بالشريط الساحلي
وذلك بالنظر للتكلفة المرتفعة ألشغال التهيئة والربط بمناطق التنمية الجهوية وصعوبة إيجاد التمويالت الالزمة

لها.
وتقدر االستثمارات الجملية في مجال تهيئة واعادة تهيئة المناطق الصناعية عن طريق الوكالة العقارية الصناعية
المبرمجة لسنة  2020بحوالي  63.1م د ،أي بزيادة تقدر بـ  31.346م د مقارنة بسنة  .2019ويرجع ذلك باألساس

إلى ارتفاع مصاريف دراسة وتهيئة المناطق الصناعية ومصاريف التصفية العقارية.

أما بخصوص إعادة تهيئة المناطق الصناعية ،ف من المتوقع أن تبلغ قيمة االستثمارات المبرمجة خالل سنة

 2020حوالي  3م د ،أي بزيادة تناهز  1,8م د مقارنة بالمصاريف المحينة خالل سنة .2019

وتعود هذه الزيادة إلى أشغال إعادة تهيئة كل من المنطقة الصناعية بعقارب بقيمة  1.65م د والمنطقة الصناعية

بجبل الوسط  1.17م د التي هي بصدد إتمام مرحلة اإلنجاز.
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المشاريع النموذجية للوكالة العقارية الصناعية:
من أبرز سـ ــمات سـ ــنة  2020انطالق الوكالة العقارية الصـ ــناعية في إنجاز المشـ ــاريع النموذجية حيث تعتزم
الوكالة في إطار إس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الدولة التونس ـ ـ ـ ـ ــية في مجال تنمية اس ـ ـ ـ ـ ــتعمال تكنولوجيات الطاقات المتجددة،

الش ـ ـ ــروع في إنجاز مش ـ ـ ــروع نموذجي بالمنطقة الص ـ ـ ــناعية بالعمبة من والية تونس بإعتماد تكنولوجيا الطاقة

الشـمسـية الفولتوضـوئية بكلفة جملية تقدر بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  350أ د ،منها  175أ د تصـرف خالل السـداسـي الثاني لسـنة
 2019و 175أ د خالل سنة .2020

المسائـل العقاريـة
اعتبا ار للتحديات التي تواجه المجال العقاري ،تمحورت الجهود خالل سنة  2019على تجسيم التوجهات الرامية
أساسا الى ضرورة تطوير القوانين المنظمة للقطاع واجراء اإلصالحات الهيكلية الالزمة والعمل على النهوض

بالمجال العقاري لجعله رافدا أساسيا للتنمية ودافعا للعجلة االقتصادية.
وفي هذا المجال ،شهدت سنة  2019باألساس:

 مواصلة إصدار األوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على عقود تسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونيةلعقارات دولية فالحية ،حيث ينتظر أن تتم المصادقة خالل السداسي الثاني من هذه السنة على  114وضعية

بموجب  5أوامر حكومية في انتظار استكمال اإلجراءات الالزمة لنشرها بالرائد الرسمي،

 تركيز منظومة التصرف في ملفات االختبارات والحرص على تطويرها إلضفاء المزيد من الشفافية علىتقنيات التقييم وتوحيد مناهجها وذلك قصد التقليص من مدة اإلنجاز،
 تركيز المنظومة االلكترونية  SABE IIلمزيد إحكام التصرف في العقارات الراجعة لملك الدولة الخاصومراقبة استغاللها.

 مواصلة تصفية ملف التجمعات السكنية المقامة على أراضي دولية من خالل أشغال وحدة التصرف حسباألهداف المحدثة في الغرض خالل منتصف سنة  ،2018حيث تم حصر حوالي  154ألف مسكنا وقرابة

 1246تجمعا سكنيا موزعة على ما يقارب  12ألف هك على كامل تراب الجمهورية،

 تكثيف عمل اللجان الجهوية في مجال التسويات العقارية وتسهيل عملية اإلنتزاع للمصلحة العامة إلنجازالمشاريع العمومية،

 مواصلة إنجاز مشروع الخارطة الرقمية ألمالك الدولة حيث تم إدراج قرابة  83ألف هك من األمثلة الرقميةللعقارات الفالحية بالخارطة الرقمية عند موفى فيفري  2019إضافة الى  580هك تم إدراجها كعقارات دولية
(مقاطع).

وينتظر خالل سنة  2020مواصلة اإلصالحات في المجال العقاري ،حيث سيتم العمل على:
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 تكثيف عمليات تصفي ة العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أمالك األجانب لتبلغ نسبة  %90من الملفاتالمعروضة على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت في غضون سنة ،2020

 االنطالق في إنجاز مشروع إحصاء المقاطع، االنخراط في البرنامج الحكومي لإلدارة الذكية  smart 2020من خالل تطوير برنامج المعالجة اإلعالميةلبيانات السجل العقاري بإدارة الملكية العقارية،

 مواصلة مشروع الخارطة الرقمية ألمالك الدولة في جزئها المتعلق بالميدان غير الفالحي، -مواصلة برنامج التسجيل والتحديد العقاري لملك الدولة الخاص،

 مواصلة إصدار األوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على عقود لتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونيةلعقارات دولية فالحية حيث يتوقع استصدار  5أوامر حكومية خالل سنة  2020بمعدل  25وضعية لكل

أمر ،ليرتفع بذلك عدد العقود المبرمة الى  300عقد،

 االنتهاء من إعداد مجلة موحدة ألمالك الدولة تضم العقارات الفالحية وغير الفالحية بهدف معالجة تشتتالنصوص القانونية.

وبذلك ستبلغ قيمة استثمارات القطاع لسنة  2020حوالي  8.6م د.
التوجهات الكبرى لقطاع أمالك الدولة والشؤون العقارية على المدى المتوسط :2022-2020

ستتركز الجهود خالل هذه المرحلة على:
 توفير رصيد عقاري إلدماجه في الدورة االقتصادية، -مواصلة تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية،

 -حماية الرصيد العقاري الفالحي من التشتت واالعتداء عليه والتصرف فيه بدون صفة،

 دعم الموارد المالية للدولة من خالل متابعة استخالص مستحقات الدولة المتأتية من بيع وكراء العقاراتالفالحية وتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية،
 حماية أمالك الدولة والمحافظة على حقوقها من خالل إعادة هيكلة اإلدارة العامة لنزاعات الدولة بما يستجيبلمتطلبات المرحلة القادمة،

 فتح هياكل جهوية لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، -مواصلة تحيين سجالت الدولة وتطهيرها،

 توحيد اإلجراءات الفنية والترتيبية لضمان حسن التصرف في الرصيد الوثائقي، -تطوير نظام اإلشهار العيني واجراءات الترسيم بإدارة الملكية العقارية.
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البـاب الثاني
التنافسية ومناخ األعمال
في ظل التحوالت االقتصادية والتقنية المتسارعة التي يشهدها العالم وما نجم عنها من انفتاح في األسواق واشتداد

في المزاحمة ،يعتبر دعم القدرة التنافسية الوسيلة الرئيسية للبلدان المتقدمة والنامية على حد سواء لتعزيز اندماجها
في االقتصاد العالمي ومجابهة التحديات المتعلقة باستحثاث نسق النمو من خالل دفع التصدير واالستثمار
ودعم التشغيل.
وفي هذا السياق يعد هدف تعزيز التنافسية والرقي بمناخ االعمال من القضايا التي تكتسي أهمية قصوى لضمان

النمو االقتصادي الضروري للتنمية وخلق فرص العمل مع تدعيم السياسات االجتماعية في مجاالت اإلحاطة
بالفئات الهشة والتعليم والصحة وغيرها من جهة وضرورة كسب رهانات تمتين التوازنات المالية من جهة اخرى.
وقد بينت التقارير المنجزة حول تنافسية االقتصاد التونسي ومناخ األعمال نتائج متباينة حيث أفرزت تحسنا على
مستوى مناخ األعمال والتنافسية الخارجية في حين بقي التموقع التنافسي لتونس متدنيا مقارنة بجملة من البلدان

المزاحمة.

التموقع التنافسي
تبرز نتائج تقرير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لسنة  2018حول التموقع التنافسي أن أداء
االقتصاد التونسي يبقى متدنيا خالل السنوات األخيرة ليتمركز في الثلث األخير األقل نجاعة من بلدان العينة
والتي تشمل  27بلدا مزاحما.
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المؤشر التأليفي للتنافسية الكلية
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الجمهورية التشيكية

ويعزى هذا التموقع المتأخر نسبيا إلى عدة نقائص تتعلق أساسا بــ:
 اختالل التوازنات الكبرى نتيجة المستوى المرتفع للعجز الجاري وعجز ميزانية الدولة مقارنة ببلدان العينةباإلضافة الى تقلص نسبة االدخار الوطني.

 هشاشة النظام المالي والنسبة المرتفعة للقروض غير المنتجة بالرغم من تراجعها خالل السنوات األخيرة. ضعف ديناميكية النمو جراء الركود الذي عرفته عدة قطاعات منتجة فضال عن تباطئ مجهود االستثمار.-

قلة المزاحمة في السوق الداخلية بسبب ثقل اإلجراءات اإلدارية والتشريعات المعمول بها.

 ضعف تنوع أسواق الصادرات وثقل اإلجراءات الديوانية مما أثر سلبا على تطور حصص السوق الخارجيةخاصة نحو االتحاد األوروبي.

 ضعف جاذبية االستثمار األجنبي المباشر إلى جانب تعقد اإلطار الترتيبي المتعلق به. ضعف البنية التحتية التكنولوجية ونقص استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. -غياب نسبي للقدرة االبتكارية واقتصاد المعرفة.
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مؤشر التنافسية لتونس مقارنة بمعدل العينة
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البنية التحتية التكنولوجية
معدل العينة

التنافسية الخارجية
شهدت حصص الصادرات التونسية في االتحاد األوروبي تحسنا نسبيا سنة  2018بعالقة مع تطور صادرات

المنتجات الفالحية والصناعية وعرفت هذه األخيرة انخفاضا خالل الخمسة أشهر األولى من سنة  2019مقارنة
بنفس الفترة من .2018
حصص السوق لتونس وبعض البلدان المنافسة في االتحاد األوروبي لمجمل السلع )(%
2017

2018

النمو

*2018

*2019
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20.20

19.93

1.4-

19.04

19.82

4.1

تركيا

3.76

3.84

2.3

4.02

4.01

-0.2

الهند

2.37

2.31

-2.3

2.47

2.52

2.1

المغرب

0.81

0.81

-0.2

0.90

0.89

-1.3

تونس

0.51

0.51

0.9

0.55

0.53

-4.4

0.44

0.43

-1.8

0.44

0.45

2.1

الصين

مصر

(*) :الخمسة أشهر األولى

احتساب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المصدرEurostat (comext) :
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وتخفي النتائج المسجلة على المستوى الكلي تطورات تختلف حسب أهم القطاعات المصدرة حيث سجلت صادرات
النسيج والمالبس والجلد تحسنا ملحوظا في حصتها.
حصص السوق لتونس وبعض البلدان المنافسة في االتحاد األوروبي للنسيج والمالبس والجلد )(%
2017

2018

النمو

*2018

*2019

النمو

الصين

36.36

35.80

-1.5

32.85

32.82

-0.1

بنقلداش

11.23

11.70

4.2

12.31

12.43

1.0

تركيا

10.05

10.01

-0.4

10.66

10.58

-0.7

الهند

7.33

7.12

-2.8

8.19

8.11

-0.9

باكستان

3.97

3.93

-1.1

4.09

4.13

0.9

المغرب

2.25

2.28

1.2

2.46

2.43

-1.1

تونس

1.92

1.99

3.8

2.24

2.20

-1.7

0.63

0.65

2.9

0.70

0.70

0.1

مصر

احتساب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المصدرEurostat(comext) :
(*) :الخمسة أشهر األولى

وسجلت حصة صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية الذي يتبوأ المرتبة األولى في الصادرات

التونسية ،تحسنا نسبيا من فترة الى أخرى.

حصص السوق لتونس وبعض البلدان المنافسة في االتحاد األوروبي
للصناعات الميكانيكية والكهربائية )(%

الصين
الهند
المغرب
تونس
تركيا

2017

2018

النمو

*2018

*2019

النمو

28.26

29.12

3.0

27.97

28.64

-3.9

1.69

1.70

0.7

1.70

1.71

0.4

0.80

0.84

5.0

0.89

0.91

6.2

0.57

0.58

1.1

0.59

0.60

2.2

4.63

5.02

8.4

5.30

5.11

5.5

احتساب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية المصدرEurostat(comext) :
(*) :الخمسة أشهر األولى

وتجدر اإلشارة إلى أن تطور الصادرات التونسية يبقى رهين المستجدات الطارئة على الصعيد الدولي والنمو
المسجل في الدول األوروبية باألساس وباقي الدول الحليفة لتونس.
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نمو الطلب الموجه لتونس للسلع والخدمات )(%

من

2015

2016

2017

2018

2019

العالم

1.7

0.3

4.1

4.7

4.0

االتحاد األوروبي

6.0

3.3

4.5

3.4

4.0

بقية بلدان العالم

-14.6

-14.1

1.6

12.7

3.8

صندوق النقد الدولي (اكتوبر:.)2018احتساب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ،المصدر

هذا وتعكس نتائج المبادالت الخارجية للسلع والخدمات في جانب كبير ضعف قدرة االقتصاد التونسي على

التأقلم مع الطلب العالمي مما ِيؤثر سلبا على اداء الصادرات التونسية .وتستدعي األوضاع االقتصادية المسجلة
والمرتقبة على المستوى الدولي تكثيف الجهود من اجل تنويع الصادرات التونسية وتوجيهها نحو أسواق أكثر

ديناميكية من االتحاد األوروبي على غرار بلدان من آسيا والعالم العربي وافريقيا جنوب الصحراء وتعاملها بأكثر
مرونة مع الصدمات الخارجية.
تطور اداء الصادرات التونسية ()100=2004
150,0

130,0

110,0

90,0

الطلب الموجه من العالم
حجم صادرات السلع والخدمات
اداء الصادرات

70,0

50,0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

احتساب المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ،المصدر :صندوق النقد الدولي (أكتوبر )2018

مناخ األعمال:
أظهرت نتائج المسح السنوي حول مناخ األعمال لسنة  2018والمنجز من قبل المعهد لتونسي للقدرة التنافسية
والدراسات الكمية والذي شمل عينة من المؤسسات الخاصة ،تحسنا في إدراك مناخ األعمال خص عديد الجوانب

حيث عرف مجاالن فقط من جملة  12مجاال مكونا لمؤشر إدراك مناخ األعمال تراجعا في مؤشراتهما الفرعية.

وتخص هذه المجاال ت التمويل البنكي واإلطار االقتصادي والتشريعي .وفي المقابل ،عرفت بقية المجاالت
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ظا مقارنة
تقدما ملحو ً
والسيما ثالثة منها وهي المناخ االجتماعي والممارسات في السوق والوضع األمني ً
بالمستويات المسجلة في .2017
إال أنه بالرغم من هذا التحسن فإن مناخ األعمال ال يزال يشكو من بعض النقائص تتعلق باألساس بالوضع
السياسي الذي يعتبر من أهم المجاالت التي لم تحظى برضا أصحاب المؤسسات يليه الوضع االجتماعي ثم

التمويل البنكي الذي ُي ُّ
عد من العوائق الهيكلية التي تحد من تطور نشاط المؤسسة.

ففيما يخص الوضع السياسي تظهر النتائج أن  %44من المؤسسات تعتبر أن الوضع السياسي ال يزال غير

مستقر ويحول دون تطور أنشطتها.

حالة عدم االستقرار هذه والتي تواصلت لسنوات تُعد أحد القيود الرئيسية لالستثمار حيث أنها مثلت السبب
الرئيسي الذي جعل  %20من أصحاب المؤسسات يحجمون عن االستثمار سنة .2018
أما بالنس بة للمناخ اإلجتماعي وعلى الرغم من التحسن الملحوظ الذي شهده إدراك المؤسسات لهذا الجانب بين

سنة  2017وسنة  ،2018فإن عدم استق ارره ال يزال يمثل عقبة رئيسية أمام  %41من المؤسسات حيث مثل ،أحد
األسباب الرئيسية التي منعت  %18من رجال األعمال الذين تم استجوابهم من إنجاز استثمارات جديدة في
.2018
وبخصوص التمويل البنكي فتظهر النتائج أن هذا العائق أصبح أكثر حدة سنة  2018على وجه الخصوص

ويعد االرتفاع المتتالي في سعر الفائدة
اء على مستوى كلفة القروض البنكية أو سهولة الحصول عليهاُ .
وذلك سو ً
المديرية في ظل وضع اقتصادي غير مستقر السبب الرئيسي الذي جعل هذا العائق يصبح أكثر حدة حيث عبر
 %47من المؤسسات المستجوبة عن حاجتهم إلى رأس المال المتداول.
هذا وتؤكد التقارير الدولية التحسن الذي شهده مناخ األعمال في تونس خالل  2018حيث عرف ترتيب تونس

في تقرير ممارسة األعمال  Doing Businessالصادر عن البنك الدولي لسنة  2019تحسنا بـ  8مراتب وذلك للمرة
األولى منذ  6سنوات حيث تقدمت تونس إلى المرتبة  80عالميا مقابل المرتبة  88التي نالتها في نسخة التقرير

لسنة  2018لتكون بالتالي ضمن الخمس األوائل إفريقيا وعربيا.

ويشير التقرير إلى أن تونس قامت بـ  4إصالحات لتحسين مناخ األعمال وهي المرة األولى التي تنجز فيها

تونس هذا العدد من اإلصالحات منذ سنة  .2008وتشمل هذه اإلصالحات مجاالت "بدأ المشروع" و"تسجيل
الملكية" و"حماية المستثمرين" و"دفع الضرائب" .كما يبرز تحليل المؤشرات الفرعية أن تونس قد حسنت ترتيبها

في  6مجاالت من ضمن  10مجاالت التي يتطرق إليها التقرير .ويظهر التحسن خاصة في مجال "بدأ المشروع"

حيث انتقلت تونس من المركز  100في السنة الفارطة إلى المركز  63في التقرير الحالي ومجال "حماية
المستثمرين" حيث احتلت تونس هذه السنة المركز  83عالميا مقابل المركز  119في التقرير السابق.
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وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن الهدف المرسوم من الحكومة التونسية هو الوصول إلى المراتب الخمسين
األولى عالميا في أفق سنة  2020والتموقع ضمن الثالث مراتب األولى إفريقيا وعربيا وذلك من خالل تنفيذ جملة

اإلصالحات المبرمجة والتي في صدارتها القانون عدد  47لسنة  2019المؤرخ في  29ماي  2019والمتعلق

بتحسين مناخ االستثمار حيث ُيتوقع أن يكون لهذا القانون أثر هام وايجابي على ترتيب تونس في قادم التقارير.

وعموما يستند تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني ومقومات مناخ االعمال خالل السنة القادمة على استحثاث نسق

اإلصالحات الهيكلية والمبادرة بتذليل العقبات التي يواجهها الباعثون والمؤسسات االقتصادية وذلك فيما يتعلق
بأهم المحاور التالية:

 دعم الصادرات من خالل تعزيز الدبلوماسية االقتصادية وخاصة في أفريقيا باإلضافة الى تحسين الخدماتاللوجستية وتبسيط اإلجراءات الجمركية واستخدام التكنولوجيا الرقمية والتوجه نحو منتجات وأسواق واعدة.

 تحسين مناخ األعمال ومزيد استقطاب االستثمارات الخارجية من خالل تعزيز مكافحة الفساد ورقمنةاإلجراءات اإلدارية وتحسين إدارة البنية التحتية للموانئ واعداد خطط إلعادة هيكلة المؤسسات العمومية
فضال عن التسريع في مراجعة مجلة الصرف.

 دعم القطاع البنكي من خالل تعزيز موارده المالية وقدرته على إدارة وتحليل المخاطر وتحديث اإلطارالتشريعي للقطاع وتكثيف المراقبة على تطبيق القواعد االحت ارزية من قبل البنك المركزي التونسي الى جانب
التسريع في تنفيذ استراتيجية االندماج المالي.

 تطوير السوق المالية من خالل فتح القطاع أمام شركات الوساطة األجنبية وتعزيز ادراج الشركات بالبورصة. دعم النشاط االقتصادي من خالل التسريع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطوير المناطق والمجموعاتالصناعية وتوجيه االستثمار نحو األنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي المرتفع مثل

تكنولوجيا المعلومات والصحة والخدمات المالية باإلضافة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في مجاالت معينة مثل النقل واللوجستية والطاقة والقطاع المالي وكذلك ضمان التوافق بين احتياجات
المؤسسات وأنظمة التعليم والتكوين.

 تطوير البنية التحتية التكنولوجية من خالل ارساء إطار تنظيمي مرن لقطاع تكنولوجيا المعلوماتواالتصاالت وتعميم الخدمات الرقمية في جميع المجاالت وجعلها إلزامية لبعض الخدمات ذات الصلة على
غرار دفع الضرائب واألداءات.

 تعزيز القدرة اإلبتكارية للمؤسسات من خالل تحفيز القطاع الخاص على اإلنفاق في البحث والتطوير بمايخوله من نقل المعرفة والتقنيات ويسهل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة االندماج في سلسلة القيمة.
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البـاب الثالث
دفع االستثمار والتصدير
دفع االستثمار الخاص وتطوير مناخ األعمال
يكتسي دفع االستثمار الخاص وتشجيع المبادرة الخاصة أهمية بالغة في سلم أولويات االقتصاد الوطني للمرحلة
القادمة ومنطلقا أساسيا لالستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة وتحقيق األهداف المرسومة خاصة في مجاالت

التشغيل والتنمية الجهوية والتصدير.

وقد ارتكزت الجهود خالل الفترة األخيرة على معالجة االشكاليات الهيكلية التي تعيق تطور نسق االستثمار

بالصفة المرجوة وخاصة منها المتعلقة بجودة التشريعات وطول اإلجراءات اإلدارية وتشعبها والقيود المكبلة للنفاذ

إلى السوق لعدد من القطاعات وذلك عبر االنطالق في تنفيذ حزمة من اإلصالحات األفقية والقطاعية الرامية
إلى تحسين مناخ االستثمار.

وفي هذا اإلطار ،تميزت سنة  2019بتسريع نسق اإلصالحات الهيكلية الرامية لتطوير مناخ األعمال وتحسين
قدرة االقتصاد التونسي على استقطاب االستثمار الخاص المحلي والخارجي .وقد تراوحت هذه اإلصالحات بين
إصدار نصوص قانونية ذات طابع أفقي وسن إجراءات ترتيبية إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج خصوصية هدفها

تكريس مبدأ حرية االستثمار والنهوض بالمبادرة الخاصة.

تطوير مناخ األعمال
مثل إصدار القانون األفقي عدد  47لسنة  2019المتعلق بتحسين مناخ االستثمار قاطرة هذه اإلصالحات لما
تضمنه من إجراءات هامة تهدف بالخصوص إلى:
 تبسيط إحداث المؤسسات وبعث المشاريع والتي ستمكن من تجاوز عديد اإلجراءات غير المجدية والمعيقةلالستثمار خاصة من خالل الزام الهياكل العمومية بمبادئ التبسيط والشفافية وعدم مطالبة المستثمر بالوثائق

التي لديها أو لدى هياكل عمومية أخرى وامكانية تأسيس الشركات عن بعد واعطاء نسخ الوثائق في هذا
المجال حجية قانونية ،فضال عن حذف االجراء المتعلق بوجوبية التنصيص على المؤسسات المالية المؤهلة

لتسلم المساهمات المالية ضمن عقد تأسيس الشركات وفتح المجال لتأسيس شركة الشخص الواحد ذات
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المسؤولية المحدودة من قبل شخص معنوي وهو ما سيمكن عديد الشركات من إنشاء فروع لها لتسويق
منتوجها،
 تذليل العقبات والحواجز التشريعية في عدد من القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني على غرار السياحةوالطاقات المجددة والتي أدت إلى ضعف االستثمار الخاص المحلي والخارجي ونقص في موارد التمويل

وبعث مشاريع مهيكلة في هذه القطاعات قادرة على تطوير اإلنتاج وخلق مواطن شغل ال سيما ألصحاب

الشهائد العليا،

 تيسير تمويل المؤسسات من خالل تطوير آليات التمويل المباشر في رأس المال عن طريق شركاتاالستثمار والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بهدف تطوير نمط جديد من االستثمارات ال

سيما المشاريع المجددة،
 مزيد تشجيع المؤسسات على االستثمار في عدد من المجاالت وذلك من خالل توضيح مسألة الجمع بينمنح االستثمار المخول إسنادها في إطار قانون االستثمار أو قوانين أخرى إضافة إلى تشجيع إحداث

المشاريع الكبرى ذات األهمية الوطنية وذات القدرة التشغيلية العالية .كما تم التنصيص على تنفيل نسب

الفائدة بغرض مساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تخفيف أعبائها المالية المنجرة عن تسديد
قروض استثماراتها بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها،

 -تيسير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خالل تالفي النقائص الواردة بالقانون المتعلق بنظام

اللزمات وبالقانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من ذلك خاصة التوسيع في
مجال تطبيق قانون اللزمات ليشمل الجماعات المحلية والمنشآت العمومية التي يمكنها جهازها التداولي من

إسناد اللزمات وافراد اللزمات الصغرى بنظام قانوني مبسط والتسريع في إنجاز المشاريع بحذف التراخيص
اإلدارية للعقود مستوفية الشروط سواء في إطار اللزمات أو عقود الشراكة ومراجعة مجال عقود الشراكة
بإضافة إمكانية االستغالل ضمن مكونات عقد الشراكة فضال عن إسناد االستقاللية اإلدارية والمالية للهيئة
العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
 دعم حوكمة الشركات التجارية في اتجاه حماية المستثمرين االقليين وتبسيط إجراءات التصرف فيهاوالتقليص في آجال تفليسها عند االقتضاء.

كما شهدت سنة  2019االنطالق في تنفيذ المرحلة الثانية لخطة العمل الرامية إلى تحسين ترتيب تونس ضمن
تقرير ممارسة األعمال " "Doing Businessبما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن

قائمة أفضل  50دولة وضمن البلدان الخمس األوائل عربيا وافريقيا في تقرير ممارسة أنشطة األعمال في أفق
سنة  .2020وقد تم بعنوان هذه المرحلة حذف عدة إجراءات إدارية معيقة لالستثمار من المنتظر أن تساهم في
تحسين تصنيف تونس ضمن هذا التقرير.
وبالتوازي ،تم الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مراجعة تراخيص تعاطي األنشطة االقتصادية
والتراخيص اإلدارية الذي تم تنفيذه في إطار األمر الحكومي عدد  417لسنة  2018المتعلق بالقائمة الحصرية

لألنشطة االقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص اإلدارية إلنجاز مشروع .ومن المنتظر أن تفضي هذه
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المرحلة إلى التقليص في تراخيص أخرى لتعاطي األنشطة االقتصادية والتراخيص اإلدارية تكريسا لمبدأ حرية
االستثمار.

االرتقاء بجودة الخدمات المسداة للمستثمر
مثلت رقمنة المعامالت اإلدارية مع المستثمر األولوية القصوى لمختلف الهياكل العمومية باعتبارها أهم مطلب
للنسيج المؤسساتي في مختلف االستبيانات حول مناخ االستثمار .وفي هذا اإلطار ،استكملت الهيئة التونسية

لالستثمار خالل سنة  2019انجاز المنظومة الخاصة بالخدمات على الخط لفائدة المستثمر في مختلف مراحل
إحداث مشروعه وتتمثل في مسارات إحداث المؤسسة والتصريح باالستثمار ومعالجة العرائض والحصول على
االمتيازات والحصول على التراخيص ومطالب المشاريع ذات األهمية الوطنية ،إلى جانب توقيع اتفاقية بين و ازرة
تكنولوجيات االتص ال واالقتصاد الرقمي ممثلة في الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونية وو ازرة التكوين المهني
والتشغيل تهدف إلى تأمين ترخيص العمل المسند من و ازرة التكوين المهني والتشغيل عن طريق الختم االلكتروني

المرئي.

كما تم خالل سنة  2019تركيز منصة الكترونية لدى البنك المركزي التونسي تشمل كافة مراحل االستثمار
األجنبي عبر رقمنة كل عملية استثمار مما يمكن خاصة من توضيح مسؤوليات مختلف المتدخلين وتسهيل

التصريح الذاتي من قبل المستثمر والسماح للوسطاء المقبولين بالتصريح باالستثمارات الممولة بالعملة الصعبة

التي ال تستند إلى بطاقة استثمار.

تحفيز االستثمار وتوفير التمويالت المالئمة
تم بمقتضى قانون المالية لسنة  2019اعتماد جملة من اإلجراءات لتحفيز االستثمار خاصة من خالل مواصلة
العمل باإلعفاء على الضريبة على الشركات لمدة  4سنوات للمؤسسات الجديدة المحدثة خالل سنتي 2018

و 2019ليشمل سنة  2020ومراجعة نسبة الضريبة على الشركات وذلك بإعطاء األولوية للقطاعات ذات القيمة
المضافة العالية بإخضاعها لضريبة على الشركات في حدود  %13.5على غرار الصناعات االلكترونية والكهربائية
والميكانيكية وتصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها .كما تم العمل على تخفيض العبء

الجبائي على المؤسسات وتشجيعها على تجديد أصولها ودعم هيكلتها المالية ،إضافة إلى احداث "بنك الجهات"
لتطوير منظومة التمويل وارساء أنموذج جديد يمكن من معالجة النقائص المسجلة في المنظومة التمويلية واعادة

هيكلتها وتوفير منتوجات وخدمات تتالءم وحاجيات المؤسسة.

وفي نفس اإلطار ،صادق المجلس األعلى لالستثمار خالل سنة  2019على جملة من المشاريع ذات األهمية
الوطنية في قطاعات ذات أولوية على غرار صناعة مكونات السيارات ومكونات الطائرات والصناعات الغذائية

لفائدة سبعة مشاريع جديدة وثمانية مشاريع توسعة يناهز حجم استثماراتها  609مليون دينار بما سيمكن من

إحداث  3774موطن شغل.

97

حوكمة االستثمار
تم خالل سنة  2019استكمال دراسة حول التقارب المؤسساتي لالستثمار لتقديم مختلف التصورات العملية إلضفاء
أكثر نجاعة على تدخل مختلف الهياكل المتدخلة في مجال االستثمار خاصة في اتجاه توضيح الرؤيا للمستثمر

وتوحيد مناهج العمل وتحقيق تناغم أكبر بين المؤسسات المعنية على مستوى الخدمات المسداة وخاصة برقمنتها
وتوسيع نطاقها لتشمل كل المراحل التي تمر بها المشاريع االستثمارية.

الترويج والتعريف بفرص االستثمار
تميزت سنة  2019بتنظيم منتدى تونس لالستثمار الذي مثل فرصة هامة للتعريف بالميزات التنافسية لالقتصاد
التونسي وتدعيم آفاق الشراكة بين المستثمرين في عديد القطاعات الواعدة .كما شهدت هذه السنة إعداد
استراتيجيات ودراسات الستقطاب االستثمارات ترتكز باألساس على تحديد قائمة مختصرة في القطاعات ذات

األولوية التي لها إمكانيات استثمارية هامة والعمل على تحديد مكامن قوة هذه القطاعات وتحديد محتوى العروض

القطاعية الضرورية لجلب مستثمرين جدد للوجهة التونسية وشمل ذلك أربعة قطاعات هي قطاع صناعة مكونات
السيارات وصناعة مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية وتكنولوجيات االعالم واالتصال.
وينتظر أن تشهد سنة  2020تطو ار في نسق بعث المشاريع واحداث المؤسسات والنهوض باالستثمار في عدة
مجاالت السيما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الناشئة ذات محتوى معرفي عال وذلك

بالنظر لإلصالحات واإلجراءات الهامة التي تم إتخاذها خالل الفترة األخيرة وكذلك اإلصالحات المبرمجة بعنوان
الفترة القادمة والرامية إلى تطوير مناخ األعمال وتحسين أداء القطاعات الحيوية واالستراتيجية لالقتصاد الوطني.
وفي هذا المجال ،والى جانب مواصلة البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير البنية األساسية والتكنولوجية خاصة
بالجهات الداخلية وتحسين كفاءة الموارد البشرية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات ،سيتم التركيز خالل سنة 2020

على جملة من المحاور المتعلقة خاصة بـ:
 تيسير المبادرة الخاصة وتعصير الخدمات الموجهة للمستثمرين، -تطوير المنظومة التشريعية ومنظومة تمويل االستثمار،

 تسريع إنجاز المشاريع الكبرى ودفع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، -دعم استقطاب االستثمار الخارجي.
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تيسير المبادرة الخاصة وتعصير الخدمات الموجهة للمستثمرين
ينتظر خالل سنة  2020استكمال تنفيذ مخطط العمل المتعلق بتحسين التصنيف الدولي لتونس لتحقيق الهدف
المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل  50دولة في العالم والخمس األوائل عربيا وافريقيا في تصنيف تقرير
ممارسة أنشطة األعمال في أفق سنة .2020

كما سيتم العمل على تسريع نسق رقمنة الخدمات المسداة للمستثمرين خاصة من خالل الشروع في إنجاز

الدراسات المبرمجة في إطار برنامج تحدي األلفية " "MCCلتركيز نظام معلوماتي مندمج للخدمات الموجهة
للمستثمرين بين مختلف الهياكل المتدخلة.
وتكريسا لمبدأ حرية االستثمار ،سيتواصل تنفيذ برنامج التقلبص من التراخيص اإلدارية وتراخيص األنشطة
االقتصادية وتبسيط إجراءات إحداث المؤسسات والمشاريع.

تطوير المنظومة التشريعية لالستثمار ومنظومة تمويل االستثمار
ينتظر خالل سنة  2020تعزيز التشريعات الرامية إلى تحسين شفافية المعامالت وتطوير آليات التمويل
والضمانات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومن بينها قانون التمويل التشاركي لتمكين المستثمرين من
مصادر تمويل أخرى غير التمويل البنكي والقانون المتعلق بالضمانات المنقولة الرامي إلى تفعيل دور المنقول
كوسيلة ائتمان والقانون المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات االستثمار الجماعي والذي من شأنه المساهمة في

تطوير نشاط رأس مال االستثمار في تمويل المشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية.
كما سيتم خالل السنة القادمة تركيز الصندوق التونسي لالستثمار تجسيما لما ورد بقانون االستثمار والشروع في
نشاطه بهدف حسن توظيف المنح وسرعة إسنادها وتعزيز مساهمة رأس المال المخاطر في المشاريع المجددة
وذات القيمة المضافة العالية ،إلى جانب التركيز الفعلي لبنك الجهات والذي يهدف إلى مزيد من اإلدماج المالي
بما يساعد في خلق فرص استثمارية جديدة وتمويل مشاريع لباعثين بالجهات لم يتسنى لها االنتفاع باآلليات

البنكية العادية.

تسريع إنجاز المشاريع الكبرى ودفع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
سيتم العمل خالل سنة  2020على دعم مواكبة المشاريع الكبرى المبرمجة أو بصدد اإلنجاز والتي ينتظر أن

يكون لها األثر االيجابي في تطوير النسيج االقتصادي ودفع االستثمار الخاص وتوفير فرص هامة للتشغيل

وكذلك تطوير العديد من األنشطة االقتصادية الواعدة.

وفي هذا المجال ،ينتظر أن تشهد االستثمارات الخاصة المرتبطة بالمشاريع الكبرى والمشاريع ذات األهمية
الوطنية تطو ار سنة  2020سواء بالنسبة للمشاريع المبرمة بشأنها اتفاقيات استثمار على غرار مشروع المدن
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الرياضية العالمية بوخا طر بالبحيرة الشمالية الذي بلغت المفاوضات بخصوص طلب تعديل مخططه الرئيسي
أشواطا متقدمة ومشروع المرفأ المالي بمنطقة الحسيان بأريانة الذي يتواصل انجاز مكوناته األولى بنسق حثيث.
كما ينتظر أن تسجل سنة  2020انطالقة جديدة للمشاريع الكبرى ذات األهمية الوطنية خاصة بعد إرساء منظومة

الجديدة للحوكمة المتعلقة بهذا الصنف من المشاريع في إطار االحكام التي تضمنها القانون عدد  47لسنة 2019

لتحسين مناخ االستثمار المتعلقة منها خاصة بإحداث لجنة التراخيص والموافقات لدى الهيئة التونسية لالستثمار

تكلف بالبت في جميع مطالب الموافقات والتراخيص المستوجبة إلنجاز االستثمار وفي مطالب تغيير صبغة
األراضي الفالحية.
وفي ظل التعديالت الهامة التي شهدتها المنظومة القانونية للزمات وللشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

في إطار القانون عدد  47لسنة  2019لتحسين مناخ االستثمار ،ينتظر االنطالق في تجسيم  31مشروعا في
عديد القطاعات االستراتيجية خاصة منها النقل والمحيط والمياه والتهيئة العمرانية والثقافة والتراث.

استقطاب االستثمار الخارجي
سيتواصل دعم المجهود االتصالي والترويجي للنهوض بصورة تونس بالخارج من خالل مواصلة تنظيم الملتقيات
واأل يام إعالمية حول مناخ وفرص االستثمار لفائدة المؤسسات التونسية واألجنبية والجالية التونسية بالخارج إلى

جانب تكثيف االتصال المباشر بالمؤسسات األجنبية واستهداف المؤسسات القاطرة في القطاعات ذات القيمة
المضافة العالية ومنها خاصة قطاعات صناعات مكونات السيارات والطائرات والطاقات المجددة والبيئية
والصيدلة وقطاع الفالحة والصناعات الغذائية وانشطة النسيج التقني وقطاع تكنولوجيات االتصال والمعلومات.
كما سيتم العمل على دعم استقطاب االستثمارات الصادرة عن األسواق الجديدة والواعدة بالبلدان االفريقية
واآلسيوية إلى جانب دعم استقطاب االستثمارات من األسواق التقليدية.
وفي نفس اإلطار ،سيتم العمل سنة  2020على تطوير آليات التعاون الثنائي والدولي في مجال االستثمار خاصة
من خالل تطوير االنموذج التونسي التفاقيات االستثمار ومالئمته مع المعايير الدولية ودراسة إبرام اتفاقيات

جديدة لحماية وتشجيع االستثمارات في اتجاه مزيد استقطاب االستثمارات الخارجية ودعم االستثمارات التونسية
في الخارج.
وعلى ضوء مختلف هذه اإلصالحات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تطوير مناخ األعمال ودفع االستثمار
الخارجي ،ينتظر أن تنبلغ نسبة االستثمار من الناتج المحلي اإلجمالي  %18.5سنة  2020أي نفس النسبة
المنتظرة لسنة  .2019كما ينتظر سنة  2020تعبئة ما يناهز عن  2 500مليون دينار في شكل استثمار خارجي
مقابل  1 600م د متوقعة بالنسبة لسنة .2019
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النهوض بالصادرات
يحظى قطاع التصدير باهتمام متواصل باعتباره خيا ار جوهريا لمنوال التنمية في ظل القدرات التصديرية المتاحة

ومستوى التفتح واالندماج في المحيط اإلقليمي والدولي من جهة وكذلك بالنظر لدوره كمحرك للنمو ومحفز

لالستثمار وخلق مواطن التشغيل فضال عن مساهمته في تحسين توازن الميزان التجاري وتوفير العملة األجنبية.
ومن هذا المنطلق ستتركز الجهود خالل سنة  2020بالخصوص على ضرورة تحسين أداء قطاع التصدير وتنويع
المنتجات المصدرة مع تدعيم قيمتها المضافة وتحسين تنافسيتها وتعزيز القدرة على اقتحام األسواق الجديدة

والتموقع في األسواق العالمية .وتبعا لذلك سيتم العمل على تعميق مسار االنفتاح والتحرر االقتصادي بإبرام

اتفاقيات متعددة األطراف وأخرى ثنائية لتنويع األسواق وتيسير ترويج المنتوجات الوطنية .كما سيتواصل العمل

على تذليل الصعوبات أمام المصدرين عبر تبسيط اإلجراءات اإلدارية ورقمنتها وتحسين جودة خدمات اللوجستية
والنقل والتمويل وكذلك مواصلة تنفيذ مكونات البرنامج الثالث لتنمية الصادرات لمساندة المؤسسات المصدرة
واإلحاطة بها وتشجيعها على اقتحام األسواق الخارجية.

نحو اندماج وتفتح أكثر فاعلية في المحيط اإلقليمي واالوروبي
في إطار تنويع األسواق والتوجه نحو األسواق الواعدة والجديدة تتمثل األهداف المرسومة لسنة  2020في تطوير

نسبة المبادالت مع البلدان التي تربطها اتفاقيات تبادل تجاري حر مع تونس لتبلغ  %83من اجمالي المبادالت
خالل سنة  2020فضال عن الترفيع في نسب تنويع الصادرات من حيث الوجهات والمنتجات لتبلغ نسبة الصادرات
خارج دول االتحاد األوروبي  %30بحلول سنة  2020ولتبلغ نسبة المواد المصدرة  %38من اجمالي المواد
المنضوية تحت التصنيفة الديوانية.

واستنادا لذلك تتميز سنة  2020بتدعيم االنفتاح على السوق االفريقية بفضل االنطالق الفعلي في التبادل التجاري

مع الدول األعضاء في السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا ''كوميسا'‘ .حيث سيتسنى استكمال إعداد
قائمة بالمنتجات التي سيتم تصديرها وتشمل مجموعة متنوعة من المنتوجات الفالحية والمحولة والصناعية التي
ستستفيد من اإلعفاء من الرسوم الجمركية والمنتجات التي ستخضع لتفكيك التعريفة الجمركية .كما سيتواصل

العمل على حسن االستفادة من االنضمام الى الكوميسا من خالل تكثيف الزيارات الرسمية وبعثات رجال األعمال
الى بلدان المنطقة ،والعمل على فتح ممثلية تجارية بزمبيا دولة مقر هذه المجموعة .إضافة الى الشروع في

التفاوض مع مفوضية المجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا بخصوص ابرام اتفاق تجاري تفاضلي معها.

كما ستمكن المصادقة على اتفاقية انشاء المنطقة القارية االفريقية للتبادل الحر من االستفادة من المزايا التفاضلية

لهذه السوق التي تشمل  55دولة و 1.2مليار نسمة ،واجمالي ناتج محلي يزيد عن  2.5تريليون دوالر وكذلك
جذب االستثمارات األجنبية.
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وفي نفس السياق ستتكثف الجهود خالل السنة القادمة لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية بالتزامن مع انطالق
الفترة الرئاسية لتونس للوحدة الفنية التفاقية أغادير لمدة ثالث سنوات ابتداء من شهر سبتمبر  .2019وبذلك
السعي الى تفعيل الدور الموكول لهذه االتفاقية المتمثل في االستغالل األمثل لعناصر التكامل بين القطاعات
اإلنتاجية في الدول في الدول األعضاء وتعزيز عالقات الشراكة بينها.
هذا الى جانب تدعيم االتفاقات الثنائية مع البلدان الصديقة بمواصلة المساعي لمتابعة تطبيق االتفاق التجاري
التفاضلي المنظم للعالقات التجارية مع الجزائر بهدف تحسين االمتيازات التعريفية إضافة الى استكمال

المفاوضات مع موريتانيا بخصوص اتفاق التبادل الحر .فضال عن العمل على ابرام اتفاقية جديدة مع بريطانيا
بعد خروجها من االتحاد األوروبي.
وفي إطار العمل على مزيد تعزيز عالقات التعاون االقتصادي والتجاري مع الدول األوروبية سيتواصل العمل
على مراجعة وتسهيل قواعد المنشأ األورومتوسطية وذلك لمزيد تسهيل نفاذ الصادرات التونسية الى السوق

األوروبية خاصة في مجال النسيج والمالبس والصناعات الميكانيكية والكهربائية .كما سيتواصل التفاوض لمزيد
تيسير ترويج المنتوجات الوطنية ب أسواق االتحاد االقتصادي األوراسي (روسيا :روسيا البيضاء ،طاجيكستان

وأرمينيا) بالشروع في مفاوضات إلبرام اتفاق تبادل حر.

حوكمة اإلجراءات واإلطار المؤسساتي لتيسير المبادالت التجارية
وعلى مستوى تبسيط اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بالتجارة الخارجية ستشهد سنة  2020التقدم في برنامج تسهيل
اإلجراءات التجارية عن طريق حصر عدد من اإلجراءات غير التعريفية عند التصدير والتوريد في حدود 7

إجراءات (في انتظار صدور مشروع تنقيح األمر  1744لسنة  .)1994وفي نفس السياق سيتواصل تبسيط
اإلجراءات التجارة الخارجية بدخول المنظومة الجديدة لمعالجة سندات التجارة الخارجية حيز االستغالل.
ومن جهة أخرى سيتواصل تطوير أساليب المراقبة الديوانية وتقليص آجال تسريح البضائع المعدة للتصنيع لغرض
التصدير ودفع مبادالت التجارة االلكترونية لما توفره التجارة االلكترونية لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية

خاصة من خالل التفتح على األسواق الجديدة فضال عما توفره من إمكانيات للحد من التكلفة وتسهيل المبادالت
التجارية وذلك من خالل حث المؤسسات خاصة منها الناشطة في مجال الصناعات التقليدية على االنخراط في
منظومة التجارة االلكترونية بتوفير بنية اتصاالت مالئمة تضمن سالمة المعطيات والرفع من حجم المعامالت.

وفي نفس السياق ،سيتواصل تجسيم البرنامج الثالث لتنمية الصادرات الذي أعطى دفعا جديدا لقطاع التجارة

الخارجية خاصة على مستوى تيسير إجراءات التجارة الخارجية واستعمال التقنيات الحديثة لالتصال ورقمنة

اإلجراءات .بالتوازي مع تنفيذ برنامج تأهيل مركز النهوض بالصادرات وتطوير خدماته حيث سيتم انجاز دراسة
استراتيجية تتضمن التدقيق المؤسساتي والتنظيمي للمركز وبلورة خطة عمل لتنمية قدرات المركز واحداث نظام

إلدارة العالقة مع العمالء. Customer Relation Management
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تنمية القدرات التصديرية وتنفيذ برامج الدعم واإلحاطة بالمصدرين
وفي إطار تنمية القدرات التصديرية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من ترويج منتوجاتها والحصول
على تمويل لصادراتها سيتم العمل على اصدار الدفعة الرابعة لتصدير  +بصيغته الجديدة.
كما سيتركز العمل خالل سنة  2020على بلورة خطط جهوية للتصدير من خالل مواصلة تنظيم أيام إعالمية
ودراسية بجميع الواليات تهدف الى التعريف بخدمات المساندة واالحاطة لدى المستثمرين وباآلليات والهياكل

المختصة في دعم النشاط الترويجي للمواد المصدرة خاصة منها الصناعات التقليدية وذلك لدعم مساهمة الجهات
للنهوض بالتصدير واالستفادة من الميزات التفاضلية التي تتميز بها .وتشكل التجارة اإللكترونية خيا ار مستقبليا
هذا ويفترض الرفع من مجهود التصدير إجراءات موازية قطاعية بهدف الرفع من حجم الصادرات وتنويعها التي
التزال مرتبطة باإلنتاج الموسمي للمنتوجات الفالحية وبتطور الطلب الخارجي األوروبي على المنتوجات
الصناعية .هذا ويبقى توسيع قاعدة اإلنتاج رهين استعادة ديناميكية االستثمار الخاص واستقطاب مؤسسات ذات

صيت دولي إضافة إلى أهمية تعصير وسائل اإلنتاج والرفع من المحتوى التكنولوجي والمعرفي للمنتجات المصدرة
وتخفيض كلفتها وتحسين تنافسيتها.
اما بخصوص النهوض بصادرات الخدمات ،تتمثل مالمح المرحلة المقبلة في تدقيق قائمة المشاريع األولية التي
عرضت ضمن الخطة التنفيذية الستراتيجية تطوير الخدمات وذلك بتنظيم لقاءات مع الهياكل اإلدارية والمهنية

للقطاعات الخدماتية والعمل على مزيد تحسين تنافسية قطاع الخدمات الصحية وتيسير تصدير خدمات

االستشارات والمهن ذات المضمون المعرفي الرفيع.

كما يشكل تفعيل الديبلوماسية االقتصادية وتنشيطها خيا ار استراتيجيا لتوطيد العالقات التجارية السيما تدفق

الصادرات التونسية نحو األسواق الجديدة واحكام الترويج ضمن المحافل اإلقليمية والدولية وربط الصلة مع
قطاعات األعمال األجنبية.
هذا وتجدر اإلشارة الى أن عدم استقرار االقتصاد على المستوى العالمي وتواتر الصدمات والمخاطر التجارية
يفترض وضع خطط استباقية خاصة لتأمين نشاط السياحة واعتماد صيغ للتحوط من المخاطر في ظل االنفتاح

منها القيام بما يعرف بالترقيم " " Ratingألهم المتعاملين االقتصاديين من جهة وتعصير وتحديث نواتج التمويل
والتأمين المستحقات.
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البـاب الرابع
التحديث اإلداري واصالح الوظيفة العمومية
والحوكمة والوقاية من الفساد
انطالقا من الدور الهام الذي تضطلع به اإلدارة في تنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية وتحقيق األهداف
المرسومة سيتواصل سنة  2020البرنامج اإلصالحي الشامل لتحديث اإلدارة والذي يهدف الى تأهيلها والرفع من
نجاعاتها بما يعزز دورها في مجال قيادة ومساندة اإلصالحات المزمع إجراؤها في شتى المجاالت اإلقتصادية

واإلجتماعية والسياسية .وفي هذا اإلطار ستتكثف الجهود السنة المقبلة الستكمال اإلصالحات بما يعزز ثقة
الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين في قدرة الهياكل العمومية للدولة على تقديم خدمات إدارية ذات جودة عالية

وتكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة .وبالتوازي سيتواصل إصالح الوظيفة العمومية من خالل إرساء مقاربة قائمة
على التسيير التقديري في الموارد البشرية والتركيز على الحراك والتكوين لموائمة الموارد البشرية لإلدارات والو ازرات
مع األهداف المنشودة.

التحديث اإلداري
يمثل برنامج التحديث اإلداري أحد أهم اإلصالحات الكبرى التي ستمكن من إرساء إدارة ناجحة ومفتوحة وقد

شهدت سنة  2019مواصلة رقمنة اإلدارة وتحديثها وتتمثل أهم االجراءات في المحاور التالية:

تبسيط اإلجراءات اإلدارية وذلك من خالل:
 حذف إجراءي التعريف باإلمضاء واإلشهاد بمطابقة النسخ ألصولها لبعض الوثائق اإلدارية الخاصةبالمصالح العمومية وذلك بمقتضى إصدار األمر الحكومي عدد  1067لسنة  2018المؤرخ في  25ديسمبر

 2018المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين والذي مكن من تقليص  %52من عدد

الوثائق التي تستوجب التعريف باإلمضاء و %62من عدد الوثائق التي تستوجب نسخ مطابقة لألصل.
 تبسيط اإلجراءات اإلدارية وفق مقاربة أحداث الحياة وذلك في إطار ِاالهتمام بمشاغل المواطنين والعمل
على تذليل الصعوبات التي تواجههم في تعامالتهم مع المرافق العمومية ،علما ان هذا المشروع يعتمد على
مقاربة "التوجه نحو المواطن-الحريف" .وقد تم في إطار تنفيذ هذا المشروع صياغة منهجية خصوصية
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ترمي الى إعادة هندسة المسارات اإلدارية للحصول على  7مسارات إدارية ذات أولوية الموجهة للمواطن
ويتواصل العمل إلعداد مخطط عمل لتجسيم السيناريوهات المعتمدة.
 تبسيط اإلجراءات اإلدارية الموجهة للمستثمر من خالل إعداد مشروع أمر حكومي يضبط شروط وصيغوآجال عدم مطالبة الهياكل العمومية للمستثمرين بوثائق متوفرة لديها أو صادرة عنها أو عن هياكل عمومية

أخرى.

 تعميم عالمة "مرحبا" لجودة االستقبال حيث تمت مراجعة اشتراطات عالمة مرحبا التي تم احداثها بهدفهدف ضمان جودة االستقبال بالمصالح العمومية خاصة ذات العالقة المباشرة مع المتعاملين معها وجعلها

مطابقة لجملة من المعايير والمواصفات المحددة والمستوحاة من المراجع األوروبية .وقد تم إصدار صيغة
جديدة من العالمة ،على إثر مراجعة شاملة لمختلف االشتراطات ،وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني

للمواصفات والملكية الصناعية ،وستمكن الصيغة الجديدة من تحفيز الهياكل العمومية لالنخراط في العالمة.

تقريب الخدمات اإلدارية
يهدف مشروع دور الخدمات إلى تقريب الخدمات اإلدارية المطلوبة بكثافة من المتعاملين مع اإلدارة ،حيث تم
اعتماد تمشي مرحلي إلحداث دور خدمات بعدد من المعتمديات التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات

اإلدارية .علما وان العدد الجملي لدور الخدمات التي تم احداثها منذ سنة  2009في حدود  44دارا.
كما تم من ناحية أخرى ،االنطالق في تنفيذ تجارب نموذجية لدور الخدمات والتي تتمثل في:

 المخاطب الوحيد :وهي نقطة اتصال وحيدة بين المواطن والهياكل اإلدارية تسدي خدمات الشبابيك الراجعةبالنظر ألغلب الهياكل المشاركة في المشروع باإلضافة إلى التوجيه واإلرشاد وتقبل الملفات والشكاوى
وتحويلها إلى الهياكل المعنية ومتابعة مسار معالجتها،
 -دور الخدمات المتنقلة :وهي وحدات متنقلة تسدي خدمات مجمعة موجهة لتغطية المناطق النائية أو ذات

الكثافة السكانية الضعيفة واألسواق األسبوعية إضافة إلى عدد من ذوي االحتياجات الخصوصية .وتجدر

اإلشارة انه تم االنطالق في العمل بـ 3مواقع نموذجية وهي حزوة من والية توزر واألخوات من والية سليانة

وشنني من والية تطاوين

وباعتبار التقدم الملحوظ في إرساء هذه اإلصالحات ستشهد سنة  2020استكمال تنفيذ هذه البرامج من خالل

استكمال مشروع تحسين جودة الخدمات اإلدارية الموجهة للمواطن والمؤسسة على المستوى الجهوي من

خالل نشر مواثيق المواطن التي تمت صياغتها بالنسبة للخدمات ذات األولوية التي تم اختيارها وتعميم هذه

اآللية على عدد من الهياكل العمومية بواليتي سيدي بوزيد وتطاوين .كما سثثكثف المساعي إلحداث مهنة

جديدة ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تتمثل في مساندة ودعم المستثمر بعد مرحلة الحصول
على قرض وتكوين فريق من الخبراء من موظفي البنك في المجال.
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وفي نفس السياق سيتواصل العمل لتقديم خدمات ذات أولوية أقرب من المواطنين حيث تم إعداد خطة عمل
متكاملة لبلوغ نسبة تغطية جغرافية للخدمات اإلدارية ب ـ %75في أفق سنة  2020من خالل اعتماد حلول مجددة
لتحقيق تغطية أوسع وأنجع للخدمات اإلدارية .كما سيتم القيام بدراسة جدوى للنظر في إمكانية التعايش بين دار

الخدمات ذات المخاطب الوحيد وتجربة فضاء المواطن التي تشرف عليها البلديات .ستشهد السنة القادمة القيام

بدراسة تقييمية حول نماذج دور الخدمات والتحقق من فاعلية النماذج المعتمدة ودرجة رضاء المواطنين والعمل

على دعم تنفيذ النماذج التجريبية (مخاطب وحيد  /متنقلة  /أو غيرها) عالوة على وضع خطة عمل لتعميمها

وتحديث قاعدة بياناتها وتطوير خارطة رقمية لها.

ومن جهة أخرى ستتكثف الجهود حتى تكون الخدمات التي تقدمها دور الخدمات اإلدارية أكثر فعالية وذلك من

خالل تطوير اإلطار القانوني وتحديد وتوحيد اإلجراءات التي توفرها هذه الدور ووضع دليل لإلجراءات وتطوير
منظومة معلوماتية مندمجة (تقديم الخدمات والرصد واإلبالغ) ،فضال عن تعزيز مهارات العاملين بها .هذا عالوة
على العمل إلنجاز دراسة حول اإلدماج الرقمي وكيفية النفاذ إلى الخدمات اإللكترونية للسكان الذين تشملهم دور

الخدمات اإلدارية.
كما ستتظافر الجهود لتكون الخدمات ذات جودة عالية وأكثر ابتكا ار حيث سيم تحديد تصميم موحد لكل نموذج
من نماذج دور الخدمات واعتماد عالمة جودة وتطبيق معاييرها بدور الخدمات وانشاء شبكة ابتكار في مجال

تقريب الخدمات العمومية عالوة على العمل تطوير مهارات االستقبال واإلرشاد لفائدة أعوان ومنسقي دور
الخدمات.

تكريس حق النفاذ إلى المعلومة
تواصل سنة  2019العمل لتبسيط مختلف أحكام القانون األساسي عدد  22لسنة  2016المؤرخ في  24مارس
 2016المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة ،بما يساهم في حسن تطبيقه حيث تم اصدار دليل النفاذ إلى
المعلومة الخاص بالهياكل الخاضعة للقانون األساسي عالوة على تدعيم قدرات المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة
في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة من خالل تنظيم دورات تكوينية لفائدة  200مكلفا بالنفاذ ونوابهم على

مستوى الوزرات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعدد من البلديات .هذا الى جانب إعداد مشروع منشور يتعلق

بتسيير النفاذ إلى الخدمات العمومية لفائدة بعض الفئات من المتعاملين مع اإلدارة السيما ذوي االحتياجات
الخصوصية حيث يتم العمل حاليا على استكمال إجراءات إصداره.
كما تم في نفس السياق إعداد مشروع منشور تفسيري بالعالقة مع اصدار األمر الحكومي عدد  328لسنة 2018

المؤرخ في  29مارس  2018والمتعلق بتنظيم االستشارات العمومية والذي سيكون بمثابة الدليل لتنظيم االستشارات
العمومية بالنظر إلى طابعها التقني ويتم العمل حاليا على استكمال إجراءات إصداره بما يمكن من تحسين جودة
السياسات العمومية وضمان مقبوليتها وبالتالي توفير فرص أكبر لنجاحها في مرحلة التنفيذ.
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وستشهد سنة  2020مواصلة العمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة عبر مواصلة تنفيذ محاور خطة العمل

حيث ستشهد السنة القادمة إحداث بوابة موحدة للنفاذ إلى الخدمات اإلدارية وذلك بالتعاون مع و ازرة تكنولوجيات
االتصال واالقتصاد الرقمي كما سيتم العمل على إحداث بوابة تكون نقطة نفاذ موحدة لمختلف الخدمات اإلدارية
لفائدة المواطن والمؤسسة الى جانب العمل على تركيز منظومة إلكترونية للنفاذ إلى المعلومة بهدف تسهيل

ممارسة الحق في النفاذ إلى المعلومة وذلك من خالل تمكين العموم من تقديم مطالب النفاذ والطعون المتعلقة
بها وتلقي الردود بطريقة إلكترونية فضال عن إمكانية استغالل اإلحصائيات والمعطيات التي توفرها المنظومة
إلعداد التقارير الثالثية والسنوية وتقديم مقترحات هادفة إلى تدعيم حق النفاذ إلى المعلومة .هذا فضال عن

السعي لوضع إطار قانوني لتنظيم "إعادة استعمال المعلومات العمومية" والذي يعتبر امتداد للحق في النفاذ إلى
المعلومة وهي تكتسي طابعا اقتصاديا باعتبارها تمكن القطاع الخاص من استعمال المعلومات التي ينتجها
القطاع العام بما يساهم في دعم فرص االستثمار وخلق مواطن شغل إضافية.

اإلدارة اإللكترونية والحكومة المفتوحة
في إطار برنامج رقمنة اإلدارة الرامي إلى تألية المسارات والخدمات اإلدارية وتيسير نفاذ المواطن إلى المعلومة
والخدمات العمومية ،سيتم تنفيذ عدد من المشاريع التي ستمكن من الرفع من جودة الخدمات المتاحة حاليا ودفع

الهياكل العمومية الى تطوير نظم معلوماتها لوضع خدمات جديدة أكثر نضجا وتطورا .ومن أهم هذه المشاريع

نذكر المشروع الرامي إلى وضع مقياس لتقييم الخدمات االلكترونية من حيث الجودة ومستوى النضج Baromètre

 services électroniquesوالذي سيوفر لإلدارة آداة عملية لتقييم الخدمات االلكترونية وقياس مدى إقبال
المستعملين عل يها وتحديد اآلليات الكفيلة بالرفع من نسب استعمالها إلى جانب تحديد االشكاليات والنقائص
وذلك بغية تطويرها وتحسين جودتها بناء على آراء المستخدمين .كما سيمكن هذا المقياس من متابعة إنجاز

خطة العمل الوطنية لإلدارة االلكترونية " "Smart gov 2020ومختلف المشاريع المدرجة بها.

الى جانب ذلك ،سيتم الشروع في تطوير الشباك الموحد للنفاذ إلى الخدمات العمومية اإللكترونية one stop

 shopقصد تمكين المواطن والمتعاملين مع اإلدارة من النفاذ إلى جميع الخدمات العمومية اإللكترونية بصورة
مندمجة تسهل على المواطن قضاء شؤونه اإلدارية وتجنيبه عناء التنقل بين مختلف الهياكل العمومية .وسيتم

انجاز هذا المشروع بالتوازي مع تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية.

وبهدف توفير المساعدة التقنية لمختلف مشاريع االدارة االلكترونية سيتم تركيز مركز مساندة في مجال اإلدارة

االلكترونية في إطار تعاون تونسي كوري يمكن من تنفيذ عدد من المشاريع في المجال إلى جانب تطوير
الكفاءات باإلدارة التونسية من خالل وضع وتنفيذ برامج تدريبية تهم مجاالت خصوصية لرقمنة اإلدارة وارساء
الحكومة المفتوحة.
أما فيما يتعلق بمجال الحكومة المفتوحة ،فسيتم ،في إطار برنامج شراكة الحكومة المفتوحة التي تمثل مبادرة
دولية انضمت اليها تونس منذ  14جانفي  ،2014مواصلة العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة التي تم
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االنتهاء من إعدادها في شهر نوفمبر  .2018وتشمل هذه الخطة  13تعهدا يتم العمل على تنفيذهم من قبل عديد

الهياكل العمومية وبالتعاون مع المجتمع المدني .وتهدف هذه التعهدات إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع التي
تهم المحاور األساسية للحكومة المفتوحة المتمثلة أساسا في تكريس الشفافية والمقاربة التشاركية والنزاهة وتطوير
الخدمات االلكترونية .كما سيتم الشروع في إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة  2022-2020وذلك في إطار

تشاوري وبمشاركة فعالة من المجتمع المدني.

كما سيتم مواصلة تنفيذ برنامج البيانات المفتوحة الذي يهدف إلى حث جميع الهياكل العمومية على نشر
بياناتها وفقا لشروط ومعايير البيانات المفتوحة وذلك قصد تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة ال سيما الشفافية

والمشاركة إلى جانب تعزيز االبتكار من خالل اتاحة امكانية اعادة استعمال البيانات لخلق خدمات جديدة ذات

قيمة مضافة .ويجري العمل حاليا على إعداد مشرع أمر في الغرض قصد مزيد تسريع وتنظيم هذا المجال في
تونس.
تحديث الوظيفة العمومية
ستساهم إستراتيجية اصالح الوظيفة العمومية في تطوير أداء اإلدارة التونسية ،واضفاء الفاعلية والنجاعة الالزمة
على برامجها حيث ستمكن من االستجابة الى الحاجيات الحقيقية لإلدارة وبرامجها ولضرورة فتح آفاق مهنية أمام

األعوان لمعاضدة مجهودات الدولة ومقاومة الفساد .وسترتكز خطة العمل سنة  2020على مراجعة النظام
األساسي العام للوظيفة العمومية وذلك في إطار مالءمته مع مقتضيات دستور  2014وخاصة الفصل  15منه

حيث ينتظر أن يتم التوصل الى اتفاق مع الطرف االجتماعي خالل سنة  .2020كما ستتكثف المساعي لمالءمة
النصوص الحالية مع تطلعات الوظيفة العمومية لتطوير النظام الحالي للتصرف في المسار المهني للموظف
والتأسيس لمقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية من تحفيز وتقييم ونجاعة ،فضال عن مراجعة نظام التأجير

بالوظيفة العمومية في آتجاه التوصل إلى نظام ميسر.

إحداث وظيفة عمومية عليا
ستشهد سنة  2020التقدم في العمل على إحداث وظيفة عمومية عليا تتمثل في فئة من الموظفين السامين
المكلفين بإدارة المصالح والمشاريع العمومية وهو نظام مفتوح يعتمد التناظر للتسمية في هذه الخطط من بين
المترشحين الداخليين ومن خارج اإلدارة .ويتم التعيين في هذا النظام لمدة محددة في الزمن ( 5أو  6سنوات)
قابلة للتجديد مرة واحدة كما يتميز اعتماد التقييم الدوري وبمناسبة التجديد ونظام تأجير خصوصي أكثر تحفيزا.

وتجدر اإلشارة أن هذا النظام يكرس مبدا المساءلة حيث يتم اإلعفاء من هذه الخطط في صورة عدم تحقيق
األهداف المتفق عليها كما سيم إحداث هيئة تلحق برئاسة الحكومة تتولى التصرف في هذا النظام وتكوين لجان
خاصة النتقاء المترشحين تضم كفاءات في االختصاصات المطلوبة.
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وقد تم في هذا اإلطار إعداد مشروعي قانون وأمر حكومي يتضمنان األحكام العامة واألحكام المتعلقة بشروط
واجراءات وصيغ التكليف بهذه الوظائف ومباشرتها في انتظار آستكمال االستشارات األولية حولها خالل سنة
 2020حتى يتسنى اصدارها.

تدعيم الحراك والتكوين العادة التوازن بين الهياكل اإلدارية
تشكل مالئمة الموارد البشرية للحاجيات الحقيقية لإلدارات وتمكينها من الحصول على حاجياتها من الكفاءات

عن طريق االنتداب الداخلي واعادة التوازن بين اإلدارات وبين اإلدارة المركزية واإلدارة الجهوية والمحلية من أهم

المحاور األساسية لبرنامج اصالح الوظيفة العمومية حيث سيتواصل العمل خالل سنة  2020لتفعيل األمر

الحكومي عدد  1143لسنة  2018المؤرخ في  16أوت  2016المتعلق بإعادة التوظيف ،كما ينتظر أن يتم
نشرق اررات تتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرات الداخلية إلعادة التوظيف الى جانب العمل على إيجاد صيغة

قانونية للتشجيع على العمل بالبلديات في اطار برنامج التعاون مع البنك الدولي حيث يتم التفكير في اسناد

منحة خاصة تحفيزية لفائدة الراغبين في النقلة للعمل في الجهات الداخلية من خالل وضع برنامج خصوصي

لتعزيز الموارد البشرية بالبلديات في اختصاصات حيوية يهم اكثر من  1000عون (مهندسين معماريين ،مختصين

في اإلعالمية ،مختصين في التصرف اإلداري والمالي.)...،

وفي نفس السياق ستشهد السنة القادمة تعزيز قدرات االعوان حيث سيتم تحديد المخططات التكوينية اللشاملة
والقطاعية وتخصيص الميزانية الالزمة لألنشطة المزمع القيام بها الي جانب إعادة التفكير في الهندسة البيداغوجية

للدورات التكوينية وا حداث منصة الكترونية تعنى بالتكوين تضم جميع مقترحات المدرسة الوطنية لإلدارة ومركز
التكوين ودعم الالمركزية والمدرسة الوطنية للمالية.

كما ينتظر ان تشهد سنة  2020سن أمر جديد ينظم الشروط العامة المحفزة على الحراك المهني ،باعتبار
المعطى الجغرافي وتحديد االليات المتعلقة بقواعد تطبيق الحراك المهني فضال عن ارساء منصة تشغيل مشتركة

بين الو ازرات (بورصة الوظيفة العمومية المشتركة بين الو ازرات)

التسيير التقديري في الموارد البشرية
ستشهد سنة  2020عديد األنشطة الرامية الى إرساء مقاربة التسيير التقديري للموارد البشرية حيث سيتم تعزيز
اإلطار القانوني المنظم إلرساء هذه المقاربة وذلك من خالل اصدار منشور لتحديد أهداف المقاربة القائمة على

التسيير التقديري للموارد البشرية والوظائف والكفاءات صلب االدارة التونسية وتحديد االمكانيات الالزمة لها.

ومن جهة أخرى ستتكثف الجهود السنة القادمة لجمع وتوصيف واستغالل البيانات المتعلقة بالوظائف للموارد
البشرية والكفاءات المتواجدة حاليا صلب اإلدارة وتقييم االحتياجات المستقبلية لإلدارة فيما يتعلق بالوظائف

والموارد البشرية والكفاءات من خالل إعداد قائمة المجاالت الوظيفية الخاصة باإلدارة التونسية واعداد سجل
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للكفاءات فضال عن إعداد الجذاذة النموذجية للوظائف والجذاذة النموذجية الخاصة بكل وظيفة وتفعيلها صلب
جميع الو ازرات إلى جانب العمل على إعداد منجد للكفاءات .كما ستتكثف المساعي إلرساء منظومة معلوماتية
فعالة إلدارة الموارد البشرية سواء تعلق االمر بمنظومة انصاف في صيغتها الجديدة او غيرها.
الحوكمة والتوقي من الفساد
شهدت سنة  2019تقدما هاما في تنفيذ اإلصالحات التشريعية والبرامج المتعلقة بمجاالت الحوكمة والتوقي من
الفساد وذلك من خالل:
 تواصل إعداد مشاريع األوامر الحكومية المنصوص عليها بالقانون عدد  10لسنة  2017المتعلق باإلبالغعن الفساد وحماية المبلغين والتي تندرج في إطار ارساء منظومة وطنية للنزاهة،

 -تفعيل دور خاليا الحوكمة والتوقي من الفساد في مختلف الو ازرات والمؤسسات والمنشآت العمومية والعمل

على تركيزها على المستوى الجهوي وذلك من خالل تحيين قاعدة البيانات حول خاليا الحوكمة في المستويين

المركزي والجهوي والمؤسسات والمنشآت العمومية،

 -الشروع في إعداد منصة الكترونية للحوكمة ودليل إجراءات لعمل خاليا الحوكمة،

 وضع إستراتيجية وطنية حول الشراكة مع المجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة والتوقي من الفساد، إرساء المرجعية الوطنية للحوكمة من خالل تكوين خبراء وطنيين (مكونين مصاحبين ومدققين) في القطاعينالعام والخاص.

 دعم مبادئ الحوكمة والتوقي من الفساد قطاعيا ومحليا من خالل تطوير مدونات سلوك قطاعية تتناغم معالمدونة العامة وتأخذ بعين االعتبار خصوصيات مختلف المهن والقطاعات،

 مواصلة تنفيذ مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون والتنميةاالقتصادية التي تترأسها تونس خالل الفترة الممتدة من سنة  2016الى سنة  .2020وقد تم تعيين مصالح

الحوكمة كنقطة اتصال لها ،حيث ستشرف بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وبالتنسيق مع

و ازرة الشباب والرياضة على برنامج تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة علما انه تمت صياغة تقرير

إقليمي يتضمن أهم نقاط التعاون في المجال بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يتواصل العمل سنة  2020ل مزيد بلورة المحاور المتعلقة بمجاالت الحوكمة والتوقي من الفساد
حيث سيتم التركيز على:
-

مواصلة العمل لتفعيل دور خاليا الحوكمة والتوقي من الفساد في مختلف الو ازرات والمؤسسات والمنشآت

العمومية والعمل على تركيزها على المستوى الجهوي من خالل استكمال إعداد مشروع دليل إجراءات لعمل
خاليا الحوكمة ومشروع وضع منصة الكترونية لفائدة خاليا الحوكمة ومواصلة تنظيم الدورات التكوينية

بالتعاون مع األطراف المتدخلة.
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 العمل على تعميم وتطوير مدونة سلوك العون العمومي من خالل التحسيس والتواصل حول محتوى مدونةسلوك وأخالقيات العون العمومي والعمل على إعداد مدونات سلوك خصوصية وقطاعية واحداث مجلس
وطني لألخالقيات المهنية.
 استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة وذلك من خالل إرساء شراكة مع منظمة حلف شمال األطلسي خاصةفي مجال إدارة األزمات.

 العمل على ضبط خطة عمل لالستراتيجية الوطني ة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على المدى المتوسط 2022-2020بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في المجال ،وهي تهدف الى:


تعزيز اإلرادة السياسية للسلط العمومية



تدعيم الشفافية وتيسير النفاذ إلى المعلومة

 تشجيع المشاركة المواطنية


تعزيز المساءلة بهدف الحد من اإلفالت من العقاب



تحسين آليات العمل وتعزيز قدرات األطراف المعنية بمجال الحوكمة وتوضيح أدوار مختلف
األطراف العمومية المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتنسيق بينها.
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البـاب الخامس
االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة
لمواكبة للتطور السريع الذي يشهده قطاع تكنولوجيات االتصال على الساحة العالمية ،يتواصل تعزيز الدور المحوري

لقطاع تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي على عدة مستويات :تشريعية ،بنية تحتية ،رقمنة القطاعات

كز
األساسية (كالتعليم ،الصحة والمالية ،)...النهوض باألعمال اإللكترونية إلى جانب التجديد وجعل تونس مر ا
رياديا في المنطقة من خالل تطوير الخدمات واستقطاب المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجاالت االبتكار
والتجديد والمعتمدة على التكنولوجيات الحديثة.

وفي هذا اإلطار ،شهدت سنة  2019تحقيق اإلنجازات التالية:

في مجال تطوير اإلطار الترتيبي

والتشريعي:

 إعداد مشروع أمر حكومي لتبسط إجراءات المصادقة والتوريد والتسويق لألجهزة الطرفية لالتصاالت واألجهزةالراديوية وذلك لتكريس مبدأ المصادقة الضمنية إلى جانب حذف مدة صلوحية المصادقة.

 إعداد كراسات شروط لممارسة األنشطة التالية: التدقيق في مجال السالمة المعلوماتية،
 إقامة واستغالل شبكة خاصة مستقلة لالتصاالت،
 مدمج شبكات االتصاالت،

 مزود نقطة تبادل حركة األنترنات.
 الشروع في إعداد إطار تشريعي وترتيبي ينظم خدمات الترابط البيني لنظم المعلومات يتضمن بالخصوص: تخفيف االلتزامات اإلدارية للمتعاملين مع مختلف الهياكل العمومية،
 نجاعة الخدمات اإلدارية وسرعة إنجازها،
 حسن استعمال المعطيات العمومية.
 إعداد مشروع لتحيين النصوص الترتيبية الخاصة ببرنامج "التهيئة الترابية الرقمية" ،بالتعاون مع و ازرة التجهيزواإلسكان والتهيئة الترابية وذلك في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفق عمومي ضروري.
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-

إعداد مشروع أمر حكومي حول المرجعية الوطنية لتصنيف المعطيات ( référentiel national de

 )classification des donnéesالذي يهدف إلى توفير آليات تصنيف المعطيات العمومية وضوابط
استعماالتها وسالمتها.

في مجال البنية التحتية

الرقمية:

 مواصلة إنجاز مشروع الشبكة الوطنية اإلدارية المندمجة ( )RNIA2التي تم الشروع في استغاللها منذسنة  2018حيث بلغ عدد المواقع اإلدارية المرتبطة بالشبكة حوالي  530موقعا من جملة  577موقعا مبرمج

ضمن المشروع الذي تبلغ كلفته  52م د .كما تم إنجاز مشروع مركز عملياتي إلدارة الشبكة اإلدارية

المندمجة ( )NOCبتكلفة  3م د حيث تم االنتهاء من تركيز المعدات على مستوى المركز الرئيسي والمركز
االحتياطي والشروع في استغاللهما منذ موفى سنة .2018

 -الشروع في إنجاز الشبكة اإلدارية المندمجة للجماعات المحلية ( )RNIA3التي تم االنطالق في إنجازها

منذ بداية  .2019وتتراوح الكلفة الجملية بين  49و 71م د على امتداد  5سنوات .ويهدف هذا المشروع إلى
وضع بنى تحتية رقمية مؤمنة تمكن من ربط ما بين  628و 934موقعا تابعا للجماعات المحلية عبر استخدام
خطوط السعة العالية إليواء األنظمة المعلوماتية للبلدية والتمكن من استغالل الخدمات المقدمة للمواطن.

 الشروع في إنجاز الشبكة اإلدارية المندمجة لوزارة العدل ( )RNIA4بكلفة جملية تقدر بـ 24م د .ويهدفهذا المشروع إلى تأهيل وتطوير الشبكة الرقمية الخاصة بو ازرة العدل لبلوغ جيل جديد من الشبكات

( )IP/MPLSالمؤمنة ذات السعة العالية القابلة للتطوير تمكن من ربط حوالي  200موقعا موزعا على كافة
تراب الجمهورية.

-

مواصلة تغطية المناطق البيضاء بشبكات االتصاالت ذات السعة العالية حيث تم إلى موفى مارس 2019

تغطية  58منطقة بيضاء من جملة  94مبرمجة ،أي ما يعادل نسبة  %62من اإلنجاز.
 الشروع في إنجاز مشروع تحسين التغطية بشبكة االتصاالت لفائدة المؤسسات التربوية لتوفير السعةالعالية (.)Edunet 10
 إسناد إجازة مشغل البنية التحتية بالجملة (.)Opérateur d'infrastructure الشروع في تركيز شبكات تراسل المعطيات ذات استعمال خارجي للمركبات الجامعية Réseaux CampusMétropolitain et de WiFi Outdoor pour les 12 Campus Universitaires et 19 ISETs

 -تركيز منظومة خاصة لمكافحة األجهزة الجوالة المسروقة والمتأتية من السوق الموازية ( )CEIRحيث

تم االنطالق في تنفيذ هذا المشروع وذلك من خالل إتمام إجراءات التعاقد مع مزود الخدمات .وتقدر كلفة
المشروع بـحوالي  4م د.

-

مواصلة إنجاز مشروع البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية )(INIG

 إنجاز مشروع هيكل المفتاح العمومي الذي ُينجز لفائدة وزارة الدفاع الوطني الذي من المنتظر دخولهالمرحلة التجريبية عند موفى سنة  2019بعد تركيز المعدات والبرمجيات الخصوصية.
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في مجال الحكومة

اإللكترونية:

 تعميم المنظومة الوطنية للتصرف اإللكتروني في المراسالت ( )GECحيث تم تركيز منظومة عليسةباإلدارات المركزية للو ازرات خالل سنة  2019وسيتم تركيزها باإلدارات الجهوية الراجعة لها بالنظر خالل

سنة ،2020
 الشروع في تركيز المنظومة الوطنية للمعرف الوحيد للمواطن ومشروع تأهيل منظومة الحالة المدنية علماأنه سيتم وضع هذه المنظومة المتكاملة حيز االستغالل مع موفى سنة .2020

 -تركيز منظومة الختم االلكتروني المرئي TN CEV 2D-Doc

-

بعث بطاقة التعريف اإللكترونية الجديدة Digi Go

 الشروع في تركيز المنظومة الوطنية للترابط البيني بين نظم المعلومات الوطنية حيث تم االنتهاء من إعدادكراس العناصر المرجعية ونشر الدعوة للمنافسة لوضع المنظومة مع باقة أولى من الخدمات.
 -إنجاز دراسة حول مشروع "إرساء حوسبة سحابية وطنية".

 مواصلة إنجاز مشروع التبادل االلكتروني للبيانات مع مسدي الخدمات المتعاملين مع الصندوق الوطنيللتأمين على المرض الذي انطلق إنجازه خالل شهر أوت  2018حيث تمت مراجعة كلفة إنجازه من  35إلى
 15م د.
 إتمام إعداد العناصر المرجعية المتعلقة بإنجاز دراسة تمكن من ضبط اإلطار العام لمشروع المنظومةالمندمجة للتصرف في موارد الدولة (.)SI de l’Etat
 االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع تركيز نظام معلوماتي موحد لالستثمار الذي انطلق تنفيذه منذ شهرفيفري  .2018ويتواصل العمل حاليا ل تطوير باقي الخدمات التي تتيحها هذه المنظومة والتي من المتوقع
وضعها على الخط مع موفى سنة .2019
 -الشروع في إنجاز مشروع الخالص االلكتروني للطلب العمومي "."E-Payement Tuneps

في مجال األعمال اإللكترونية واإلستعماالت

والتجديد:

 الشروع في إختيار شريك عالمي مختص في الدفع اإللكتروني يسمح بإنجاز التحويالت المالية اإللكترونيةالعالمية عبر األنترنات تبعا لنتائج الدراسة الفنية المنجزة من قبل البنك المركزي التونسي حول الدفع

اإللكتروني في تونس،
 تعميم خدمة الدفع بواسطة الهاتف الجوال  M-Paymentواستكمال المنظومة الترتيبية، -التقدم في برنامج تقليص إستعمال النقد – ،Decashing

 مواصلة التعاون مع اإلتحاد البريدي العالمي لتطوير خدمات التجارة اإللكترونية وذلك في إطار: تجسيم برنامج " "Easy Exportالذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر جانفي  2019حيث تم إفتتاح
شـ ــباك موحد بمقر مركز الفرز البريدي بتونس العاصـ ــمة وشـ ــباك موحد ثان بالمركز البريدي
115

بوالية القيروان.
 تركيز مشـ ـ ـ ــروع المنص ـ ـ ـ ـة اإلقليمية لطرود التجارة اإللكترونية بتونس " "Ecom@africaحيث
شـ ـ ــرع في تركيز المنص ـ ـ ـة الخاصـ ـ ــة بالتجارة اإللكترونية بالنسـ ـ ــبة للبريد التونسـ ـ ــي بالفضـ ـ ــاء
المخصص للغرض بمطار تونس قرطاج الدولي ويتجه العمل نحو تفعيل هذه المنصة واعداد
مقترحات قانونية لمزيد تطوير وتسهيل التجارة اإللكترونية.

 وبخصوص برنامج تونس الناشئة، تم إصدار مجمل النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بتفعيل برنامج  ،Startup Actإلى
جانب تركيز وتطوير البوابة اإللكترونية للمؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الناش ـ ـ ــئة والتي تمثل المخاطب الوحيد
للمؤسسات الناشئة بالنسبة لإلجراءات اإلدارية الخاصة بها.
 إسناد أكثر من  60عالمة مؤسسة ناشئة  -Labels Startups-للشركات التي حظيت ملفاتها
بالقبول وفقا للشروط القانونية والترتيبية.

 إحداث آلية الض ــمان للمؤسـ ـس ــات الناش ــئة والمس ــماة "ص ــندوق ض ــمان المؤسـ ـس ــات الناش ــئة"
لضمان مساهمات شركات وصناديق اإلستثمار في رأس مال المؤسسات الناشئة،

 الش ــروع في إجراءات تركيز ص ــندوق الص ــناديق وص ــناديق اإلس ــتثمار المختص ــة مع إمكانية
وجود أقس ــام بالعملة الص ــعبة بما يتناس ــب عمليا من تمكين المؤسـ ـس ــات الناش ــئة من حس ــاب

خاص بالعملة الصعبة واتاحة اإلستثمار المباشر بإعتماد العملة األجنبية.

في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ "تونس الذكية"
على مستوى الشراكة والتعاون ،تم إبرام  9إتفاقيات شراكة مع شركات وطنية وعالمية ناشطة في مجال تكنولوجيا
االتصال لتوفير  1286موطن شغل وامضاء  3مذكرات تفاهم ( )MoUمع شركات ناشطة في مجال تكنولوجيا

االتصال.
وفي مجال الترويج والتسويق ،تمت المشاركة في عديد التظاهرات الدولية من أبرزها تظاهرة Vivatechnology

بحضور  50ممثل عن مؤسسات ناشئة مكن ت من التعريف بتونس كوجهة تكنولوجية وكذلك بالكفاءات والقدرات
التونسية.
وفي مجال تطوير الكفاءات ،سيتم قبل موفى السنة الحالية تنظيم تظاهرة "  " Smart Tunisia Job Fairبالتعاون

مع جمعية " "TACTووكالة التعاون األلماني  GIZوو ازرة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للتشغيل
والعمل المستقل ومبادرة " .“Tounes Ta3malوسيقع تنظيم هذه التظاهرة ألول مرة في واليتي تونس والمنستير
وذلك قصد إيجاد السبل الكفيلة بتوظيف طالبي الشغل.
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وفيما يخص التشجيعات والحوافز ،قد تم دراسة  28ملفا واحالة  9منها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل
المستقل إلتمام إجراءات خالص مستحقات المؤسسات المعنية.

في مجال ترشيد استغالل الطيف الترددي
 تنفيذ مشروع الربط الهرتزي لأللياف البصرية وتحيين الشبكة الوطنية للحزم الهرتزية. -إعادة توزيع واستغالل الترددات وضبط روزنامة في النطاقات المزمع إعادة توزيعها.

 ضبط النطاقين الترددين  2.5-2.3جغهز و 2.69-2.5جغهز كنطاقين ذات أولوية في عملية إعادة التوزيعوالتنسيق مع و ازرة الدفاع الوطني المستغل الحصري لهاذين النطاقين إليجاد اآلليات المناسبة والحلول التقنية

لعملية إخالء هاذين النطاقين.

في مجال تنمية الخدمات البريدية
 تطوير الخدمات المالية من خالل تعبئة إدخار التونسيين المقيمين بالخارج باحداث منتوج جديد 'إدخار بالحدود' يمكن الجالية التونسية المقيمة بالخارج من تحويل أموالها بتعريفات تفاضلية .وقد انطلقت التجربة
األولى مع البريد اإليطالي.

-

الحد من التعامل النقدي DECASHING

-

تطوير قنوات الدفع للبريد التونسي من خالل إدراح تطبيقات جديدة للدفع عبر الهواتف الذكية D17,

.Paygear

 -تطوير وسائل الدفع للبريد التونسي بوضع مجموعة من البطاقات اإللكترونية على ذمة الحرفاء على غرار

بطاقة " ،"e-Dinar Corporateبطاقة " ... Carte sociale ،"e-DinarProللحد من التعامل نقدا إلى جانب

إبرام إ تفاقية شراكة مع شركة الخدمات الوطنية واإلقامات بهدف تمكين الحجيج من دفع معاليم اإلقامة
وتذاكر السفر بمكاتب البريد.

 -أما على مستوى تحسين جودة الخدمات ،فقد تم :

 االنطالق في مشروع الجغرفة الرقمية للعناوين لتحسين جودة التوزيع.-

اعتماد منظومة اإلتحاد البريدي العالمي لمراقبة جودة توزيع المراسالتUPU Global Monitoring System

باالعتماد على تقنية الترددات الراديوية.
وينتظر أن تشهد سنة :2020

في مجال تطوير اإلطار الترتيبي والتشريعي
-

إصدار المجلة الرقمية الجديدة بما يسهم في توفير مناخ مالئم لالستثمار وبعث المشاريع.

-

مراجعة وتنقيح مجلة البريد لمزيد تنظيم القطاع وتحسين مردوديته.
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 وضع اإلطار القانوني والترتيبي المنظم لخدمات الترابط البيني لنظم المعلومات.-

إصدار قانون مكافحة الجرائم السيبرنية بالتنسيق مع مصالح وزارتي العدل والداخلية.

 مراجعة مجلة التهيئة الترابية بالتنسيق مع و ازرة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة األلياف البصرية كمرفقعمومي ضروري.

-

إصدار قانون يتعلق بتنظيم المشهد السمعي البصري بالتنسيق مع األطراف المتدخلة.

-

وضع اإلطار الترتيبي للمعرف الوطني الوحيد للمواطن.

 تنقيح األمر المنظم للصفقات العمومية ليتالءم مع حاجيات القطاع خاصة فيما يتعلق بتفعيل منظومةالحوسبة السحابية والشراءات المتعلقة بالتجديد.
-

مراجعة منظومة الحوكمة لألقطاب التكنولوجية.

 مراجعة قرار ضبط معلوم إسناد الترددات الراديوية. وضع إطار ترتيبي لمستعملي خدمة الـ  SNC Satellite News Catheringيمكن من التجميع الساتلي لألخبارلتغطية التظاهرات الرياضية واألحداث الكبرى للبث المباشر من قبل شركات االنتاج أو مشغل البث اإلذاعي
والتلفزي.

 إعداد قرار حول المواقع الراديوية التي تم تصنيفها كمحطات قاعدية تشاركية.وفي هذا اإلطار ،تتعلق المشاريع المبرمجة لسنة :2020

في مجال البنية التحتية الرقمية
 استكمال مشروع الشبكة اإلدارية المندمجة للجماعات المحلية ()RNIA3 انطالق مشروع الشبكة اإلدارية المندمجة لو ازرة العدل ()RNIA4-

مواصلة انجاز مشروع تركيز شبكات تراسل المعطيات ذات استعمال خارجي للمركبات الجامعية Réseaux
Campus Métropolitain et de WiFi Outdoor pour les 12 Campus Universitaires et 19 ISETs

-

الشروع في إجراءات طلب العروض إلنجاز مشروع تحسين التغطية بشبكة االتصاالت لفائدة المؤسسات

 االنطالق في االستغالل الفعلي لمشروع هيكل المفتاح العمومي الذي ُينجز لفائدة و ازرة الدفاع الوطني مواصلة إنجاز مشروع البنية التحتية للمعلومات الجغرافية )(INIGالتربوية  Edunet 10لتوفير السعة العالية.

في مجال الحكومة اإللكترونية
 االنطالق في تنفيذ خارطة الطريق المقترحة للحوسبة السحابية وخاصة بالنسبة لمبدأ الحوسبة السحابية أوال»،«Cloud First

 تنقيح األمر المنظم للصفقات العمومية ليتالءم مع حاجيات القطاع خاصة فيما يتعلق بتفعيل منظومةالحوسبة السحابية والشراءات المتعلقة بالتجديد.
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 االنطالق في إنجاز مشاريع جديدة على غرار:

تركيز بوابة موحدة للخدمات اإلدارية لفائدة المواطن والمسـ ـ ـ ــتثمر والمؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات وذلك يهدف
توفير خدمات إدارية رقمية مندمجة وش ـ ـ ـ ـ ـ ــفافة في مكان واحد مرتكزة على إجراءات محينة

ومبسطة لتيسير عالقة المواطن أو المؤسسة باإلدارة.

 تركيز التطبيقات ذات العالقة بالخدمات اإللكترونية للشؤون الخارجية (أ-تأشيرة وأ-قنصلية).

 إعادة هيكلة وتطوير منظومة إدارة الموارد البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية "إنص ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" لتتماش ـ ـ ـ ـ ـ ــى مع التوجهات
االستراتيجية الوطنية لإلصالحات الكبرى في المجال.

في مجال األعمال اإللكترونية واإلستعماالت

والتجديد:

 توضيح المسار اإلجرائي إلسناد الحوافز والتشجيعات بعنوان المؤسسات الناشئة وصياغته ضمن أدلةإجراءات أو إتفاقيات،

 إستكمال تطوير البوابة اإللكترونية للمؤسسات الناشئة لجعلها المخاطب الوحيد للمؤسسات الناشئة بالنسبةلإلجراءات اإلدارية المتصلة بها.

 إعداد تصور وبرنامج تنفيذي ثالث بالنسبة للمكونين يهدف إلى تطوير الكفاءات وبرنامج تنفيذي رابع خاصباإلدماج الجغرافي لرنامج تونس الناشئة،

 تكثيف المشاركة والمساهمة التونسية في جميع التظاهرات العالمية وخصوصا اإلفريقية في إطار تجسيمالتوجه نحو جعل تونس وجهة إقليمية وافريقية للمؤسسات الناشئة،
 التنسيق مع المرصد الوطني للصفقات العمومية لتنقيح األمر عدد  1039لسنة  2014المتعلق بتنظيم الصفقاتالعمومية بخصوص إرساء منظومة التجديد المفتوح  – Open Innovation-واعداد برنامج لتشجيع التجديد
المفتوح.

 وضع تصور لبرنامج الـتأهيل الرقمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة. اصدار كراس شروط إنجاز وتهيئة مراكز العمل عن بعد والفضاءات التكنولوجية في مجال تكنولوجياالمعلومات واالتصال من طرف الخواص ،والمؤهلة لالنتفاع بمساهمة مالية من صندوق تنمية المواصالت
وتكنولوجيا المعلومات واالتصال.

في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ "تونس الذكية"
 تركيز نظام معلوماتي لمالءمة قدرات وكفاءات الموارد البشرية التونسية في مجال تكنولوجيات المعلوماتواالتصال مع متطلبات فرص العمل في مجال االقتصاد الرقمي وتخصصاته ودعم وتطوير القدرة التشغيلية.
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ترشيد استغالل الطيف الترددي
 إعادة استغالل الطيف الراديوي ( )Spectrum refarmingوضبط برنامج عمل لتهيئة النطاقات التردديةوتوظيفها لتشغيل شبكات الجيل الخامس من الهاتف الجوال  5Gوالشبكات الخاصة ذات التدفق العالي

والعالي جدا على غرار (….)Private LTE – Smart Grid

 تطوير شبكة المراقبة بصفة تدريجية وذلك من خالل تحديد المواقع اإلستراتيجية ،تركيز محطات ثابتةجديدة ،إقتناء وحدات متنقلة.

 تركيز شبكة المراقبة الكهرومغناطيسية وذلك من خالل تحديد المواقع الحساسة ،تركيز التجهيزات ،ربطالتجهيزات بمركز التحكم والمتابعة (مرصد المراقبة الكهرومغناطيسية).

 -تطوير شبكة القيس والمراقبة التقنية للترددات الراديوية.

 إنشاء بوابة رقمية تمكن الحرفاء من إيداع طلب الحصول على موافقات وذلك من خالل استعمال التردداتالراديوية عن بعد واسداء المعاليم الموظفة على الخط.

 تركيز منظومة واب تفاعلية لالطالع على نتائج القياسات الكهرومغناطيسية بصفة آلي تهدف إلى إطالعالمواطن على القياسات الكهرومغناطيسية ،توفير جميع المعطيات المتعلقة المستويات الكهرومغناطيسية،

إدراج تقارير القياسات للحقول الكهرومغناطيسية على موقع الواب.

في مجال تنمية الخدمات البريدية
على مستوى التحول الرقمي ،سيتم :
 -اعتماد منظومة التصرف االلكتروني في الوثائق في إطار تكريس إرساء إدارة الكترونية بدون سند ورقي.

 استكمال إنجاز مشروع النظام المعلوماتي للبنك الرقمي والذي يشمل خدمات مالية  % 100رقمية عبراألنترنات وتطبيقات تفاعلية على الهواتف الذكية.
 توسيع منصة الحوسبة السحابية ( )cloudلتوفير سعة تخزينية افتراضية عالية تمكنه من المرونة والقدرةالعالية على االستجابة السريعة لمتطلبات التحول الرقمي.

 بعث صندوق استثمار ) (Start up Postلمساندة ومرافقة أصحاب المؤسسات الناشئة على تطوير حلولرقمية وتطبيقات اعالمية مجددة لفائدة البريد التونسي والقابلة للتصدير.

وفي مجال التجارة اإللكترونية ،سينكب البريد التونسي على تطوير المجال التسويقي للمنتوجات التونسية ودفع

تصديرها وذلك في إطار الشراكة مع شركة في مجال التجارة االلكترونية أو اقتناء سوق افتراضي.
ولتطوير الخدمات اللوجيستية ،سيتم العمل على:

 مراجعة آجال ترحيل وتوزيع البعائث للتقليص منها باالستئناس بالتجارب على الصعيد الدولي،120

 الشروع في أنجاز دراسة لتطوير الخدمات اللوجستية من خالل إحداث خدمة التخزين موجهة باألساسللمؤسسات الناشطة في ميدان التجارة اإللكترونية،
-

اقتناء صناديق بريدية إلكترونية (.)Consignes électroniques

ولتحسين التغطية بالشبكة البريدية ،سيتم إحداث  29مكتب بريد سنة  2020موجهة للمناطق التي تشهد نسبة

تغطية ضعيفة وتركيز  200موزع آلي جديد لألوراق المالية إلى جانب إقتناء وتركيز  800آلة طرفية .m-POS

التوجهات الكبرى على المدى المتوسط (:)2022-2020
تنبني التوجهات باألساس على مواصلة تعزيز الجاهزية التكنولوجية للقتصاد الوطني وتوسيع مجال الخدمات
لمواكبة التحوالت التكنولوجية والرقمية والمساهمة في تحديث تنافسية االقتصاد الوطني وأداء الهياكل العمومية
والمؤسسات الخاصة.
 تركيز البنية التحتية ذات السعة العالية والعالية جدا من خالل مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتيةالحالية ) (RNIAIII, RNIAIIوانجاز مشروع  Edunet 10الذي يهدف إلى تركيز األلياف البصرية بالتراب

-

التونسي.

دراسة واختيار التصور األمثل لتركيز شبكة اإلتصاالت للجيل الخامس.

 تحديد التصور األمثل لتركيز الخدمات ذات القيمة المضافة بالشبكات اإلدارية المندمجة والشروع فيتركيزها.

 -تكريس مبدأ الترابط البيني بين نظم المعلومات العمومية من خالل إرساء منصة تكنولوجية وطنية موحدة

وتأهيل المنظومات المعلوماتية الوطنية الكبرى باإلدارة بهدف ضمان مواكبتها للتطورات الوظيفية
والتكنولوجية.

 استكمال إرساء منظومة وطنية للتعريف اإللكتروني للمواطن والمؤسسة وارساء إطار تنظيمي وترتيبي مالئمطبقا للمعايير الدولية.

 إرساء محيط تكنولوجي مالئم لتكريس مبادئ وآليات الحكومة المفتوحة ( )Open Govوحق النفاذ للمعطياتالعمومية (.)Open Data

 تعميم الخدمات اإلدارية على الخط الموجهة لفائدة المواطن والمؤسسة. ضمان درجة عالية لسالمة نظم المعلومات العمومية وتكريس الثقة الرقمية في الخدمات اإلدارية. تأمين مرور تونس إلى الكل الرقمي عبر وضع إطار ترتيبي وحوكمة رشيدة وارساء مناخ ثقة رقمية مالئمة. التسريع في نسق رقمنة المعامالت المالية  Decashingللحد من تداول األموال النقدية وتوسيع نطاق خدماتالتمويل الرقمي في إطار اإلدماج المالي.

 تعميم نظام الدفع عبر الهاتف الجوال " "M-Paymentعلى جميع المعامالت التجارية اليومية. جعل تونس الذكية محركا أساسيا لدفع ديناميكية االستثمار في اإلقتصاد الرقمي.121

 تطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصال ومالءمتها لمتطلبات سوق الشغل علىالمستويين المحلي والدولي.
 تحديد القطاعات ذات األولوية بالنسبة لالستثمار في المجال الرقمي وتوجيه آليات التحفيز نحو المؤسساتالناشطة فيها.
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البـاب السادس
دعم التشغيل وتحسين التشغيلية
أهم اإلنجازات واإلصالحات خالل سنة :2019
حظي قطاع التشغيل في الفترة األخيرة بأهمية كبرى باعتباره أولوية مطلقة حيث تكثفت الجهود الرامية إلى مزيد
دفعه واحكام تنفيذ البرامج والمشاريع المقررة في المخطط التنموي .2020-2016

شهدت سنة  2019جملة من البرامج واإلصالحات والتي تتمثل في:
 االنطالق في إنجاز المخطط التنفيذي لالستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة ( )2021-2019من خاللالشروع في تنفيذ مختلف مكونات برامج محاور االستراتيجية.

 مواصلة أشغال إعداد االستراتيجية الوطنية للتشغيل باعتماد عمل تشاركي ،حيث تمت المصادقة على تقريرتشخيص واقع سوق الشغل واثرائه بدراسات وبحوثات ميدانية وقدتم تنظيم استشارات وطنية وجهوية لتشريك
مختلف األطراف المعنية في صياغة االستراتيجية الوطنية للتشغيل.
 مواصلة العمل على تنفيذ برنامج إحداث "محاضن احتراف ” “pépinières de professionnalisationالذييهدف إلى تنمية قدرات الباحثين عن شغل في جميع المجاالت الحياتية والسلوكية والمهنية حيث تم احداث
محضنة احتراف كتجربة نموذجية براس الجبل تم تسميتها الشركة التعاضدية للمبادرين المتضامنين.

-

مواصلة العمل على تنفيذ مشروع "تطوير منظمات واليات االقتصاد االجتماعي والتضامني PROMESS

حيث مكن من بعث  32مشروع في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني في واليات سليانة والكاف
وجندوبة وباجة.

 االنطالق في تنفيذ مشروع االدماج االقتصادي للشباب "مبادرون" بمعتمدية دوار هيشر في والية منوبةكتجربة نموذجية لفائدة  150شابا.

 االنطالق في انجاز دراسة حول العمل غير المنظم بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء وبرنامج األممالمتحدة اإلنمائي ومنظمة العمل الدولية.

 مواصلة العمل على تنفيذ البرامج النشيطة للتشغيل وتطويرها وفي هذا اإلطار تم اصدار امر حكومي خاصيضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ االنتفاع به

 البرامج النشـ ـ ــيطة للتشـ ـ ــغيل :بلغ العدد الجملي للمنتفعين بهذه البرامج الى غاية شـ ـ ــهر مارس
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 2019حوالي  38ألف طالب ش ــغل منهم حوالي  %40من المنتفعين ببرنامجتربص ــات اإلعداد
للحياة المهنية  SIVPوحوالي  %28من المنتفعين بعقد التأهيل واإلدماج المهني.
 برنامج عقد الكرامة :بلغ عدد المنتفعين بهذا البرنامج حوالي  5ألف طالب ش ـ ـ ـ ـ ـ ــغل إلى غاية
شهر مارس .2019
 -شهدت سنة  2019انخفاض طفيف في نسبة البطالة لتصل إلى  %15.3مقارنة بـ  %15.4من سنة  2018كما

تم تسجيل انخفاض طفيف في عدد العاطلين عن العمل ليبلغ  634.9ألف عاطل مقابل  638ألف خالل

نفس الفترة.

المشاريع والبرامج واالصالحات المزمع انجازها في سنة :2020
ستتركز الجهود خالل سنة  2020على مواصلة التوجهات واإلصالحات المرسومة بالمخطط التنموي -2016

 2020في مجال قطاع التشغيل والمتمثل في:

 مواصلة العمل على تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وفقا للمخطط التنفيذي. مواصلة اشغال االستراتيجية الوطنية للتشغيل عبر وضع مخطط تنفيذي وآليات للمتابعة والتقييم تضمننجاعة تنفيذ مختلف مكوناتها في اآلجال المبرمجة.

 االنطالق في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير منظمات واليات االقتصاد االجتماعي والتضامني.PROMESS

 استكمال التجربة النموذجية لمشروع االدماج االقتصادي للشباب مبادرون وتعميمها على المستوى الوطنيبعد تقييمها.
 مواصلة االشغال المتعلقة بمتابعة وتقييم السياسات النشيطة للتشغيل واالشغال الخاصة بإنجاز دراسة حولالعمل غير المنظم.

 نظ ار لتطور الظرف اإلقتصادي وفي إطار استحثاث نسق االستثمار والرفع من محتواه التشغيلي وتبعالتقديرات النمو المرسومة بمنوال التنمية لسنة  ،2020من المنتظر أن تبلغ إحداثات الشغل حوالي35ألف

موطن شغل جديد.
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الجزء الثالث
التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي

البـاب األول
التنمية البشرية
تحظى الموارد البشرية بعناية فائقة صلب اإلستراتيجية التنموية ببالدنا ويتجلى ذلك خاصة من خالل حجم

اإلعتمادات المرصودة للغرض وتنوع التدخالت والبرامج الرامية إلى اإلرتقاء بالرأس المال البشري وبقدراته الذاتية
وبمستويات عيشه إلى درجات أرفع مثلما ينعكس ذلك من خالل تطور مؤشر التنمية البشرية إلى حدود 0.743

سنة  2018مقابل  0.725سنة .2016
تطور مؤشر التنمية البشرية 2018-2015
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مؤشر التنمية البشرية

التربية
مدى تقدم تنفيذ السياسات واإلصالحات والتدابير المتعلقة بقطاع التربية وكذلك البرامج
والمشاريع االستثمارية للقطاع بعنوان سنة

2019

تواصلت العناية بالقطاع التربوي من خالل تخصيص المجموعة الوطنية ما ال يقل عن  %4.3من الناتج المحلي
اإلجمالي و %12.6من الميزانية العامة للدولة للقطاع التربوي سنة  ،2019وهو ما مكن من تحقيق جملة من
النتائج االيجابية تمثلت باألساس في تحسين العديد من المؤشرات التربوية الكمية والنوعية ،نتيجة ما تم اق ارره

من تدابير وبرامج شملت جل مكونات المنظومة التربوية:
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 .1استكمال تعميم السنة التحضيرية واالرتقاء بمردودها حيث تم برمجة إحداث  382فضاء سنة  2019واعداد
دليل مرجعي لهندسة وتهيئة الفضاءات الخاصة باألقسام التحضيرية واحداث ثالثة مراكز نموذجية للتربية
قبل المدرسية تحتوي على مرافق بمواصفات عالية .إلى جانب برمجة تكوين نظري وميداني لمنشطي
األقسام التحضيرية بالقطاعين العمومي والخاص وانجاز اإلطار المرجعي للكفايات المهنية ودليل التكوين

المستمر للسنة التحضيرية ومنهاجها.

 .2مراجعة المناهج الدراسية من خالل:

 دعم تدريس اللغات واالرتقاء به الى مستوى المعايير الدولية ،حيث تم في هذا اإلطار إقرار تدريس اللغةالفرنسية بداية من السنة الثانية خالل السنة الدراسية  2020-2019وتدريس اللغة األنقليزية بداية من السنة

الرابعة خالل السنة الدراسية .2020-2019

 -تعزيز تدريس مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية بداية من السنة الثالثة في .2020-2019

 إعداد مناهج مادة اإلعالمية للسنوات  7و 8و 9أساسي والسنة أولى ثانوي واعتمادها في ،2019-2018 -إنجاز سند بيداغوجي لمادة االقتصاد للسنة الرابعة ثانوي واعتماده في ،2019-2018

 -إعداد تصورات آلفاق تطوير تدريس المواد التكنولوجية بما يشمل صياغة مناهج جديدة للمادة.

 -إعداد مناهج مادتي اإلعالمية واالقتصاد للسنة الثانية ثانوي العتمادها ابتداء من ،2020-2019

 إعداد مناهج مادة اإلعالمية للسنتين  3و 4في الثانوي بداية من  2021-2020و 2022-2021تباعا، إعداد مناهج مادة االقتصاد للسنتين  3و 4ثانوي بداية من  2021-2020و 2022-2021تباعا،-

الحرص على مزيد تطبيق مقتضيات األمر الحكومي عدد  1619لسنة  2015المؤرخ في  30أكتوبر 2015

المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية
من خالل اصدار األمر الحكومي عدد  338لسنة  2019المؤرخ في  2أفريل .2019
تطوير كفايات الموارد البشرية من خالل:
 إحداث إجازة تطبيقية في علوم التربية لمدرسي االبتدائي وماجستير تطبيقي في اإلعدادي والثانوي.-

توفير إطار التدريس بالمدارس االبتدائية من خالل خاصة دمج األعوان المتعاقدون المكلفون بالتدريس في

إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس االبتدائية .وتسوية وضعية  2269مدرس نائب و 1200نائب باإلعدادي
والتعليم الثانوي واعادة توظيف  630من المتعاقدين.

 ضبط النظام األساسي الخاص بسلك مدرسي االبتدائي وتحسين الوضع المادي إلطار التدريس باالبتدائي. تركيز منظومة للتكوين عن بعد لفائدة المربين واإلداريين وتطوير منظومة التكوين المستمر بإحداث المركزالوطني للتكوين وتطوير الكفاءات وضبط تنظيمه اإلداري والمالي والعلمي وطرق تسييره (األمر الحكومي

عدد  265لسنة  2019المؤرخ في  6مارس .)2019
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المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات
يكلف المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات خاصة بـ ـ:
 إعداد خطة التكوين بالتنسيق مع رؤساء البرامج بالو ازرة. -ضبط مرجعيات مختلف المهن والوظائف المرتبطة بالتربية والتعليم.

 إحداث آلية للرصد الدائم لتطور مهن التدريس والتصرف لتحديد حاجات التكوين. تصور وتخطيط وتنظيم برامج التكوين المستمر ومتابعة تنفيذها. -تنظيم ومتابعة دورات التكوين المستمر وتطوير الكفاءات.

 تنظيم أيام دراسية وتجديد أساليب وطرق التكوين المستمر. إعداد المراجع البيداغوجية والمؤلفات وملفات األشغال التطبيقية الالزمة للتكوين. -توسيع مسالك التكوين وتطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة.

 -تنظيم دورات تكوينية بيداغوجية لفائدة المتعاقدين والوقتيين على دفعات.

 -تكوين المدرسين النواب بالمدارس االبتدائية في التأهيل البيداغوجي ودعم تدريس اللغة االنقليزية.

 -تكوين مديري المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر على استعمال منظومة التصرف في التكوين.

 .3إدماج المتسربين في المنظومة التربوية التعليمية والتكوينية:

تم في هذا اإلطار إمضاء اتفاقية بين الحكومة التونسية والمملكة البريطانية ومكتب اليونيسيف بتونس لدعم

مدرسة الفرصة الثانية لتمكين المنقطعين ( 18-12سنة) من فرصة ثانية وادماجهم اجتماعيا عبر اإلحاطة النفسية
واالجتماعية والتربوية واكسابهم المهارات الحياتية الالزمة ومساعدتهم على التوجه إلى إحدى مسارات التعليم أو

إدماجهم في سوق الشغل.

كما شهدت سنة  2019االنطالق في تنفيذ البرنامج النموذجي ثالثي األبعاد للتصدي لالنقطاع والتسرب المدرسي
( )M3Dالذي يهدف إلى تركيز آليات بيداغوجية واحاطة قصد الحد من ظاهرة االنقطاع والتسرب .ويرتكز على

ثالثة أبعاد:

 التدارك والدعم المدرسي التي يتلقى التلميذ بمقتضاها المساعدة البيداغوجية بصورة إفرادية أو ضمن مجموعةصغيرة من التالميذ.

 تركيز مكتب لإلصغاء والمرافقة يتولى توفير اإلحاطة المبكرة والمنفردة للتالميذ الذين يعانون من صعوباتفي التأقلم.

 التعليم االستدراكي ،وهي آلية توفر المرافقة البيداغوجية واالفرادية لألطفال الذين يعودون إلى المدرسة بعدانقطاع طويل بهدف مساعدتهم على التدارك.
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ولهذا الغرض شهدت سنة  2019عديد المبادرات قصد تكوين كل المتدخلين في البرنامج واعداد وحدات تكوينية
في الغرض وتأمين المرافقة البيداغوجية واإلحاطة النفسية والصحية واالجتماعية وتشريك األولياء في تنفيذ

المشروع التربوي اإلفرادي ،إلى جانب ضبط استراتيجية وطنية لالتصال واإلعالم في مجال اإلدماج المدرسي
وتعزيز المتابعة الميدانية .كما تواصل العمل على ادراج التربية الصحية الشاملة في المناهج الدراسية ووضع

تمشي تربوي وبيداغوجي للغرض ودراسة آليات "المرافقة التربوية لذوي القدرات العالية" الذين هم من أكثر
الفئات عرضة للفشل واالكتئاب واالنقطاع المدرسي ،إلى جانب مالءمة اإلحداثات الجديدة من مؤسسات تربوية
الحتياجات التالميذ المعوقين.
 .4تحويل المدرسة الى فضاء جاذب وارساء " المدرسة الصديقة " من خالل تحسين الفضاء المدرسي بما
يجعل المدرسة "صديقة للطفل وللبيئة" واحداث مركبات ثقافية ورياضية مدرسية ( 9مركبات) ،فضال عن
تدعيم خدمات اإلسناد المدرسي وتطوير آليات العمل التطوعي وعقد شراكات مع األطراف المعنية.

 .5تحسين جودة الخدمات وارساء مقومات التكنولوجيا الرقمية:
تم في هذا اإلطار االنطالق في توفير خدمة التسجيل عن بعد لتالميذ االعدادي والتعليم الثانوي لتشمل

تالميذ المرحلة االبتدائية خالل السنة الدراسية  ،2020-2019إلى جانب الشروع منذ دورة جوان  2018في
استعمال الختم االلكتروني للشهائد العلمية الوطنية .وسيتم بداية من سنة  2022-2021االنطالق في رقمنة

الكتب المدرسية الخاصة بالمرحلة االبتدائية .كما تواصلت الجهود الستكمال ربط جميع المؤسسات التعليمية
باالنترنات ذات التدفق العالي وتجهيزها بالحواسيب وأجهزة فيديو بث وأقسام رقمية متنقلة ،واحداث فضاء

رقمي بالمؤسسات التربوية يشمل مجموعة من الخدمات عن بعد.

 .6تكريس مبادئ الحوكمة صلب المنظومة التربوية من خالل بعث  6مراكز وهي :المركز الوطني للغات،
المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات ،المرصد الوطني للتربية ،المركز الوطني للتنشيط الثقافي ،المركز

الوطني للصيانة (توسيع المشموالت) ،واحداث ستة دواوين إقليمية للخدمات المدرسية.

 .7إرساء منظومة وطنية لتقييم األداء العام للمنظومة التربوية تعتمد على تقييم " واثق  "2وذلك على منوال
التقييم الدولي بي از موجه للتالميذ الذين تبلغ أعمارهم  15سنة في مجاالت :فهم المكتوب ،العلوم والرياضيات،

 .8تحسين البنية التحتية وتعهد المؤسسات التربوية وصيانتها :تم لهذا الغرض اصدار عديد النصوص
التشريعية واحداث المركز الوطني للصيانة الذي سيتكفل خاصة بصيانة وتعهد البناءات والتجهيزات العلمية
والتعليمية واإلعالمية.

المركز الوطني للصيانة
يكلف المركز الوطني للصيانة خاصة ب ــ:
أ .في مجال صيانة وتعهد البناءات:

 وضع برنامج سنوي في مجال الصيانة الوقائية لبناءات المؤسسات التربوية، تنفيذ أشغال صيانة بناءات المؤسسات التربوية،130

 إبرام العقود واعداد الصفقات في مجال تعهد وصيانة البناءات، -مراقبة تنفيذ أشغال التعهد والصيانة ومتابعتها،

 تنفيذ برامج الصيانة الممولة عن طريق الهبات وعن طريق القروض الخارجية.ب .في مجال تعهد وصيانة التجهيزات العلمية والتعليمية واإلعالمية:

 -المشاركة في تصور نماذج التجهيزات التعليمية وصناعتها،

 تأهيل وتحديث المعدات التعليمية واصالح المعدات العلمية والتقنية، صنع قطع الغيار وخاصة منها المتعلقة بالتجهيزات التعليمية وصيانة وتعهد المعدات العلمية والتقنيةواألثاث المدرسي والشبكات والمعدات اإلعالمية.
كما تمت برمجة بناء  10مدارس ابتدائية و 30مطعم مدرسي وبناء وتجهيز  120فضاء لألقسام التحضيرية
واقتناء تجهيزات وبيداغوجية واعالمية وصحية بالنسبة للمرحلة االبتدائية.
أما فيما يتعلق بالمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي فقد تمت برمجة بناء مدرسة إعدادية ومعهدين و 09قاعات

مختصة و 05قاعات تربية تقنية و 10قاعات مراجعة و 09مخابر للتعليم التقني إلى جانب بناء قاعتي إعالمية
واقتناء تجهيزات وبيداغوجية واعالمية.

مضمون السياسات واإلصالحات في مجاالت التربية وأهم األهداف الكمية المرسومة
لسنة

2020

 .1تحقيق مبدأ اإلنصاف وتكافؤ الفرص:
-

مواصلة العمل على تعميم السنة التحضيرية حيث ينتظر أن يبلغ عدد تالميذ السنة التحضيرية في -2019

 2020حوالي  64 434تلميذا مقابل  58 597تلميذا خالل السنة الفارطة.

 -توحيد البرامج التعليمية وطرق التدريس وتطويرها الى جانب دعم التكوين المستمر.

 تكوين اإلطار التربوي وتأهيله للتعامل مع الفئات ذوي االحتياجات الخصوصية وتوفير المستلزمات الماديةوالبيداغوجية المناسبة لهذه الفئات الى جانب تطوير البرامج التعليمية.

 دعم التمييز اإليجابي من خالل تشريك الجهات المحلية في اعداد المخططات الجهوية للتربية. .2تطوير كفايات الموارد البشرية:
 تعزيز التكوين التمهيني لكافة المدرسين الجدد قبل الخدمة وتطوير منظومة التكوين المستمر حسب األهدافوتطوير آليات المتابعة والمرافقة وتقييم عمل المدرسين.
 -تسوية وضعية  2642متعاقدا وانتداب  2574حامل إجازة في التربية للمرحلة االبتدائية.
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 تعيين  2355من الحاصلين على الماجستير المهني في علوم التربية والذين تلقوا تكوينا بيداغوجيا نظرياوتطبيقيا بالنسبة لإلعدادي والثانوي.
 .3إعادة النظر في تنظيم الخارطة المدرسية الحالية:
 سيتم في هذا اإلطار اعداد الخارطة المدرسية للجهة في ضوء المعطيات الديمغرافية الجديدة باشراك الجهاتالمحلية ،حيث يرتقب ان يبلغ عدد المؤسسات التربوية  6108مؤسسة خالل السنة الدراسية المقبلة (4589

مدرسة ابتدائية و 1517مدرسة إعدادية ومعهدا) مقابل  6099مؤسسة خالل السنة الدراسية الفارطة.
 .4االرتقاء بالبرامج والمناهج التعليمية من خالل:
 االنطالق في تدريس مادتي التربية الموسيقية والتشكيلية بداية من الثالثة ابتدائي. -إعداد تصورات آلفاق تطوير تدريس المواد التكنولوجية.

 -إعتماد مناهج جديدة لمادتي اإلعالمية واالقتصاد للسنة الثانية ثانوي.

 -إعتماد مناهج جديدة لمادة اإلعالمية للسنتين الثالثة والرابعة من التعليم الثانوي.

 -إعداد مناهج جديدة لمادة االقتصاد للسنتين الثالثة والرابعة ثانوي شعبة اقتصاد وتصرف.

 الرفع من جودة تدريس اللغات واالرتقاء به إلى مستوى المعايير الدولية من خالل تدريس اللغة الفرنسيةبداية من السنة الثانية من المرحلة االبتدائية في  2020-2019وتدريس اللغة األنقليزية بداية من السنة الرابعة

من المرحلة االبتدائية في  ،2020-2019الى جانب تخصيص ساعتين لتدريس اللغة األنقليزية بالنسبة للسنة
الخامسة من التعليم االبتدائي بداية من .2021-2020

-

تطوير منظومة التقييم من خالل إقرار امتحان السنة السادسة ابتدائي امتحانا وطنيا إجباريا بداية من -2020

.2021
 .5تطوير الحياة المدرسية من خالل خاصة التخفيف من ساعات التدريس في بعض المواد واعطاء مساحة
أكبر لألنشطة الثقافية والرياضية والرفع من عدد المؤسسات التربوية (فتح  7مدارس ابتدائية و 2مدارس

إعدادية و 3معاهد خالل السنة الدراسية  ،)2020-2019إلى جانب تطوير العمل االجتماعي عبر مزيد
تعزيز الرعاية النفسية واالجتماعية والصحية من خالل توفير العدد الكافي من المختصين النفسانيين (03

أخصائيين في كل مندوبية جهوية للتربية).

 .6إعادة هيكلة التعليم اإلعدادي والثانوي بتحسين نسب التوجيه والتشجيع على الشعب العلمية والتقنية ذات
المردودية التشغيلية ومزيد تطوير التعليم التقني وتعميمه.

 .7التصدي للفشل المدرسي واالنقطاع عن الدراسة ومواصلة ارساء البرنامج النموذجي ثالثي األبعاد للتصدي
لالنقطاع والتسرب المدرسي (.)M3D

 .8تطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم من خالل ربط المؤسسات التربوية
باألنترنات ومواصلة تركيز مشروع المدرسة الرقمية الى جانب إنتاج مواد وشبكة مكتبات رقمية.
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ضبط التوجهات الكبرى لقطاع التربية وآفاق تطور مؤشراته على المدى المتوسط
()2022-2020
 تطوير أدوات الخارطة المدرسية وتحديثها من خالل إرساء نظام معلوماتي جغرافي مركزيا وجهويا يساعدفي عملية تشخيص الوضع التربوي وتحديد االحتياجات وانجاز دراسات الجدوى.

 مراجعة الخارطة المدرسية الحالية :من خالل إحداث مؤسسات تربوية جديدة تراعي تطور عدد التالميذ منناحية والوضع الديمغرافي في الجهات من ناحية أخرى.

 تطوير النظام المعلوماتي اإلحصائي يتم على أساسه إعداد خطط واستراتيجيات العمل والتدخل الناجعوالفعال لمعالجة كل الوضعيات بصفة جذرية.

 دعم الالمركزية :من خالل دعم دور المندوبيات الجهوية في ضبط وتحديد حاجات الجهة من المواردالبشرية والبنية التحتية عبر إعداد المخططات الجهوية للتربية.

 تحسين ظروف الدراسة من خالل:

تحس ـ ـ ـ ــين أس ـ ـ ـ ــطول النقل المدرس ـ ـ ـ ــي وخاص ـ ـ ـ ــة في المناطق الداخلية بالتنس ـ ـ ـ ــيق مع الجهات

المختصة.

 تحس ـ ــين الخدمات بالمؤسـ ـ ـس ـ ــات التربوية مثل توس ـ ــيع ش ـ ــبكة المؤسـ ـ ـس ـ ــات المنتفعة بالمطاعم
المدرسية.

 تقديم مساعدات مادية لفائدة أبناء األسر الضعيفة الدخل.
 تجويد تملك اللغات :العمل على تطوير أساليب تدريس اللغات منذ التعليم االبتدائي نظ ار للضعف المسجللدى التالميذ في تملك اللغات.

 تطوير منظومة الصحة البدنية والنفسية من خالل وضع خطة وقائية وعالجية للتصدي للسلوكيات المنافيةللقيم الحضارية بالوسط المدرسي.

 التصدي للفشل واالنقطاع المدرسي بتعزيز الجهود للتصدي لهذه الظاهرة واحتواء التالميذ المنقطعين عنالدراسة واعادتهم إلى مقاعد الدراسة ومنحهم فرصة ثانية لتأمين مستقبلهم.

 تطوير الحياة المدرسية عبر تعزيز العمل الجمعياتي في مجاالت التثقيف والترفيه والعمل التطوعي فيالمدارس وتشريك األولياء والمدرسين والتالميذ واعداد تصور للزمن المدرسي يضمن تحقيق التوازن بين
الجانب المعرفي والجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب العمل على تنمية ثقافة التطوع والمبادرة ،والعمل

على تطوير النشاط الثقافي والرياضي والترفيهي بالوسط المدرسي.
 تحسين مكتسبات التالميذ بدعم جودة التعلمات وتطوير البرامج والمقاربات التعليمية المعتمدة وتطويرمستوى التكوين والتأطير وترسيخ ثقافة النجاح والتميز.

 تطوير التكوين المستمر للمدرسين بإرساء مرجعيات واضحة في االنتداب والعمل بالمعايير الدولية فيمجال التكوين المستمر ونشر ثقافة التقييم واالنطالق من الحاجيات الحقيقية للمدرس.
133

 العناية بالفضاء المدرسي عن طريق تحسين مؤشرات التأطير وظروف الدراسة وتعزيز تجهيز المؤسساتبالمرافق التي من شأنها أن تساهم في تحسين مردودية التعليم.

 تطوير آليات القيادة والتسيير من خالل ضمان التكوين الناجع لإلطارات البشرية في مختلف االختصاصاتذات العالقة بالجانب اإلداري إلكسابهم الحرفية الالزمة والمؤهالت المستوجبة للقيام بالمهام اإلدارية والمالية
الموكلة إليهم على أكمل وجه.

 مزيد دعم التوجيه إلى المسلك التقني والى الشعب العلمية والتكنولوجية ذات القدرة التشغيلية العالية منخالل تطوير منظومة التوجيه واإلعالم المدرسي والجامعي.

 -مزيد التركيز على توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال في عملية التعلم والتعليم وانتاج موارد رقمية

تغطي مختلف البرامج التعليمية وارساء شبكة مكتبات رقمية تغطي جميع المستويات التربوية وتعميم الربط
بالتدفق العالي لجميع المؤسسات التربوية.

 تطوير منظومة التقييم :من خالل مراجعة منظومة التقييم المعتمدة ووضع محطات تقييمية دورية واجبارية.تطور أهم المؤشرات والمعطيات الكمية خالل سنتي  2018و2019

تطور عدد التالميذ وعدد الفصول
2018-2017

الزيادة/النقص

2019-2018

عدد التالميذ

عدد الفصول

عدد التالميذ

عدد الفصول

عدد التالميذ

التحضيري

58.156

2.949

58.597

2.989

441

االبتدائي

1.122.693

47.941

1.149.245

48.008

26.552

االعدادي والثانوي العام

887.615

34.814

899.696

34.127

12.081

االعدادي التقني

10.280

431

10.098

432

-182

2.078.744

86.135

2.117.636

85.556

38.892

المجموع

تطور نسب التمدرس حسب الفئة العمرية ()%
2005/2004

2019/2018

2010/2009

فتيان

فتيات

مجموع

فتيان

فتيات

مجموع

فتيان

فتيات

مجموع

أطـفال  6سنوات

99,0

99,0

99,0

99,3

99,3

99,3

99,4

99,6

99,5

الفئة العمرية  11-6سنة

96,9

97,0

96,9

97,9

98,5

98,2

99,1

99,2

99,2

الفئة العمرية  16-6سنة

90,0

91,0

90,5

91,3

92,8

92,1

94,0

97,1

95,5

73,0

78,0

75,4

74,4

81,4

78,0

76,6

87,3

81,6

الفئة العمرية  18-12سنة
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التكوين المهني
أهم السياسات والبرامج والمشاريع التي تم انجازها خالل سنة

2019

عمال على تعزيز مكانة التكوين المهني باعتباره رافدا من روافد تنمية الرأس المال البشري وأحد مسارات اإلدماج

في سوق الشغل ،شهدت سنة :2019

 تحسين البنية األساسية لجهاز التكوين المهني وذلك بمواصلة تنفيذ  122مشروعا موزعة بين إحداثات جديدةواعادة هيكلة مراكز واقتناء تجهيزات واحداث وحدات التدريب المهني ووحدات مبيت جديدة.

 إعداد دراسة لتقييم المنهجية المعتمدة في تعديل الخارطة الجهوية للتكوين المهني تعتمد على تشخيص الواقعاالقتصادي واالجتماعي للجهات ولتحديد اختصاصات التكوين العتمادها في إعداد ملفات برامج ومشاريع
المراكز.

 مساهمة القطاع الخاص في التكوين المهني عبر تنفيذ برنامج صك التكوين في نسخته الثانية والتي تستهدفحوالي  1920متكونا مقابل  1380متكونا تم استهدافهم عند انطالق البرنامج خالل شهر ديسمبر .2018

 إعداد تصور للمنصة الرقمية الموحدة لإلعالم والتوجيه وتطوير كفاءات مستشاري اإلعالم والتوجيه بهدفوضع منظومة وطنية موحدة لإلعالم والتوجيه.

 تواصل العمل لتنفيذ البرنامج الوطني لتكوين وادماج المنقطعين مبك ار عن الدراسة عبر الشروع في تركيزالمراحل التحضيرية للتكوين المهني في الثالث واليات (القصرين والقيروان وسيدي بوزيد).

 تطوير نظام تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني إلى نظام تأهيل مؤسسات التكوين المهني وفقالمواصفات الشهادات من خالل:
 ضــبط االختصــاصــات المدرجة بالمصــنف الوطني للقطاعات واالختصــاصــات التكوينية والتي
س ـ ـ ـ ـ ـ ــيتم اعتمادها لالنتقال إلى منظومة تأهيل مراكز التكوين المهني العمومية والخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

والمنظومة الوطنية للتقييم اإلشهادي وفقا لمواصفات الشهادة بالنسبة للفترة .2023-2019
 تحديد قائمة أولى ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  33مواصــفة شــهادة موزعة على  5قطاعات تكوين وتشــمل  19مركز

عمومي وخـاص تتوزع على واليـات بنزرت وجنـدوبـة وتونس ونـابـل ومـدنين وأريـانـة والمهـديــة

وسوسة وقابس وبن عروس والمنستير.


إعداد مشـ ــاريع النصـ ــوص القانونية المتعلقة بتركيز اللجان القطاعية واللجان الجهوية وتحيين

اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني ومشاريع النصوص القانونية المتعلقة بإصدار مواصفات

الشهادة.

 تبسيط إجراءات آليات تمويل التكوين المستمر من خالل تنقيح واتمام األمر الحكومي المتعلق "بضبط مجالتطبيق التسبقة على األداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط االنتفاع بها ومجال تطبيق حقوق
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السحب وطرق وشروط االنتفاع بها" ،مما مكن من توسيع مجاالت االنتفاع واحكام طرق التصرف وتوسيع
فئات المؤسسات االقتصادية المنتفعة.
 إصدار األمر الحكومي المتعلق بتنظيم وسير مؤسسات التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسيةللتكوين المهني.

 إعداد دراسة تتعلق بتنظيم العالقات التشاركية في قطاع التكوين المهني والتشغيل مع المحيط االقتصاديواالجتماعي وتقييم مساراتها على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي والمحلي وتحديد أدواتها وآلياتها

وتوضيح األدوار والمسؤوليات بين مختلف الشركاء في كل مستوى وصيغ التكامل فيما بينها.

 إعداد الدراسة الخاصة بـ"إدماج خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في سوق الشغل" بهدف تحليلمختلف المسارات المهنية التي يسلكها خريجو منظومة التكوين المهني مع تحديد للقطاعات المشغلة لخريجي

التكوين المهني ومدى مالءمة كفاءة الخريجين لحاجيات المؤسسات باإلضافة إلى تحديد العوامل التي تؤثر
على تشغيلية خريجي التكوين المهني.

 مواصلة العمل على إرساء منظومة للتقييم البيداغوجي من خالل إصدار أمر حكومي يتعلق بضبط النظاماألساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي للتكوين المهني.

أهم السياسات والبرامج والمشاريع المزمع انجازها خالل سنة

2020

 مواصلة تنفيذ مشاريع البنية األساسية من خالل الشروع في إعداد الدراسات الخاصة بإحداث وحدة جهويةللمبيت والمطعم بالزهور وتحديث مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالقصرين ومواصلة تنفيذ بقية

المشاريع المتواصلة والمرسمة في ميزانية سنة  99( 2019مشروع) والمتمثلة في  07 :مشاريع إحداث مراكز
جديدة و 56مشروع إعادة هيكلة و 06مشاريع إحداث وحدات مبيت و 05مشاريع إحداث وحدات تدريب و07

مشاريع دعم للمراكز بالتجهيزات ومشروع إحداث قاعدة تكوين و  17مشروع في إطار برنامج  PAFIPمنها
مشروع إحداث مركز في الصناعات الغذائية ببنزرت.

 دعم مجهود القطاع الخاص في تعزيز طاقة التكوين من خالل تنفيذ برنامج صك التكوين والذي ينتظر انينتفع به حوالي  3840متكونا.

 مواصلة العمل على تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني الخاص يمكن منتغطية كافة اإلجراءات المتعلقة بأنشطة الهياكل المركزية والجهوية التي تشرف على قطاع التكوين المهني

الخاص.

 تركيز وتفعيل المنصة الرقمية الموحدة لإلعالم والتوجيه بما يمكن طالب التكوين من االطالع على كافةالمسارات التكوينية المتوفرة والمعطيات المتعلقة باالختصاصات والمراكز ومتابعته وتوجيهه.

 مواصلة العمل على تركيز المراحل التحضيرية للتكوين المهني في واليات القيروان والقصرين وسيدي بوزيدفي إطار تجسيم البرنامج الوطني التحضيري لتكوين وادماج الذين ال تتوفر فيهم شروط االلتحاق بالتكوين
المهني المتراوحة أعمارهم بين  14و 16سنة.
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-

الشروع في تأهيل مؤسسات التكوين المهني في إطار إرساء نظام اإلشهاد بمكتسبات التكوين تشمل 19

مركز تكوين عمومي وخاص و 33اختصاصا و 5قطاعات تكوين (اآلل ـ ــية الع ـ ـ ــامة والتركـ ـ ـ ــيب المعـ ــدني،

االتصاالت ،فنون الطباعة ،السياحة والفندقة ،الفالحة والصيد البحري) في واليات بنزرت وجندوبة وتونس
ونابل ومدنين وأريانة والمهدية وسوسة وقابس وبن عروس والمنستير.

 تفعيل وظيفة اإلرشاد والتفقد البيداغوجي بمنظومة التكوين المهني إثر مراجعة اإلطار القانوني المنظم لسلكالتفقد البيداغوجي.

 تفعيل التدابير التي تم إقرارها في األمر الحكومي المتعلق "بضبط مجال تطبيق التسبقة على األداء علىالتكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط االنتفاع بها بما يمكن من تبسيط اإلجراءات المعمول بها بآليات
تمويل التكوين المستمر.

 إنجاز دراسة استراتيجية للمنظومة الوطنية للتكوين المستمر "التقييم والتوجهات" تمكن من تقييم مردوديةبرامج التكوين المستمر وتعديل التوجهات االستراتيجية والسياسات االستشرافية لبرامج التكوين المستمر.

 تفعيل تنظيم مراكز التكوين المهني بما يمكن من تكريس مبدأ استقالليتها وتفاعلها مع محيطها االقتصاديواالجتماعي وذلك من خالل تجسيم مقتضيات أمر تنظيم مؤسسات التكوين المهني.

 تفعيل مخرجات دراسة تنظيم العالقات التشاركية المتعلقة خاصة بتحديد مجاالت التشارك في قطاع التكوينالمهني وبتعريف مهام كل طرف من حيث إسناده ومساهماته إضافة إلى تحديد أدوات المساعدة على تحقيق
التشارك وتنفيذ المخطط العملي المقترح لمأسسة الشراكة.

 وعلى الصعيد الكمي ستمكن مختلف مشاريع تعزيز البنية األساسية وتنويع عروض التكوين بمراكز الوكالةالتونسية للتكوين المهني من استهداف قرابة  60.5ألف متكونا وبلوغ قرابة  22ألف متخرجا سنة  2020ومن
الرفع في طاقة اإليواء لتبلغ  20ألف سرير في موفى .2020
 وبخصوص التكوين المستمر الموجه إلى المؤسسات ،ينتظر أن يبلغ عدد المؤسسات المنتفعة بآليات التكوينالمستمر حوالي  4532مؤسسة وعدد المشاركات في عمليات التكوين المستمر حوالي  217.5ألف مشاركة.

أما فيما يتعلق بالتكوين المستمر الموجه نحو األفراد فينتظر بلوغ حوالي  15ألف منتفعا خالل سنة .2020
تطور مؤشرات التكوين األساسي والمستمر
2018

2019

2020

التكوين األساسي


عدد المتكونين بالجهاز العمومي المقيس

55.5

60.0

65.0



منهم بالوكالة التونسية للتكوين المهني

52.0

55.0

59.0



القطاع الخاص المنظر

11.3

13.0

15.0

التكوين المستمر


عدد المؤسسات المنتفعة بآليات التكوين المستمر

4400



عدد المشاركات في عمليات التكوين المستمر

217.5 201.6 190.0
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4500

4532

التعليم العالي والبحث العلمي
اهم البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة

2019

تميزت سنة  2019في مجال التعليم العالي بتحقيق جملة من اإلنجازات النوعية تجلت خاصة في:
 مواصلة العمل على مالئمة التكوين مع حاجيات المجتمع وسوق الشغل من خالل مراجعة جذرية لمنظومةامد في اتجاه توحيد مسارات التكوين بإدماج عناصر التكوين األساسية والتطبيقية في نفس الشهادة لدعم

التشغيلية .كما تم ادراج اليات جديدة للتوجيه الجامعي حيث تم ادراج إجازة وطنية جديدة بدليل التوجيه
الجامعي باإلضافة الى اعتماد الية التوجيه بالتمييز اإليجابي من خالل إمكانية توجيه الطالب المتحصل
على شهادة الباكالوريا في احدى الواليات الداخلية نحو الشعب األكثر استقطابا في إطار حصة مخصصة
من مقاعد الترسيم.

 تدعيم البناء المشترك لمسالك التكوين من خالل اعداد وثائق مرجعية للبناء المشترك أهمها "الدليل المنهجيللبناء المشترك لمسالك التكوين" و"الدليل المرجعي لتدقيق وتقييم مسالك التكوين المنجزة بالبناء المشترك".

باإلضافة الى تعزيز هذه المنظومة من خالل استغالل الصندوق التنافسي الخاص بالبناء المشترك ضمن
مشروع البنك الدولي لتمويل  05مشاريع في إطار برنامج دعم الجودة ()PAQ Co construction

 -تعزيز هياكل المساعدة على االدماج المهني من خالل احداث فضاءات جديدة مخصصة لمراكز المهن

واشهاد الكفاءات بكل من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بباجة ،جندوبة ،نابل والمعهد العالي للعلوم
التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة.

 دعم انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي من خالل: انطالق الجامعة التونسـ ـ ـ ـ ـ ـية الفرنس ـ ـ ـ ـ ــية -بالمعهد العالي لألعمال بص ـ ـ ـ ـ ــفة مؤقتة-في مرحلة
الماجس ــتير بالنس ــبة للس ــنة الجامعية  2020-2019وهي أول مؤسـ ـس ــة جامعية دولية في إفريقيا

تمنح ش ـ ــهادات أوروبية إثر د ارس ـ ــات محلية .هذا وتهدف الجامعة التونس ـ ــية-الفرنس ـ ــة إلفريقيا
والمتوس ـ ـ ــط إلى اس ـ ـ ــتقطاب طلبة تونس ـ ـ ــيين وأفارقه ومن البلدان المتوس ـ ـ ــطية بعروض تكوين

متنوعة ومتميزة عبر مس ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أكاديمية ذات بناء مش ـ ـ ـ ـ ـ ــترك بين أعرق الجامعات العمومية
التونسـ ــية والفرنسـ ــية كما تتوجه ببعض العروض إلى اإلطارات المباش ـ ـرة في المؤس ـ ـسـ ــات في

شـ ــكل رسـ ــكلة أو تكوين مسـ ــتمر من اهم المسـ ــارات المقترحة على مسـ ــتوى الماجسـ ــتير والتي

تتميز بتكوين متعدد االختصاصات:
 .1الخبرة االقتصادية في السياسات والمشاريع التنموية (بناء مشترك بين معهد
الدراسات العليا للتجارة بقرطاج وجامعة السوربون باريس ،)1
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 .2التصرف البيئي ومهن الماء (بناء مشترك بين كلية العلوم بتونس والمعهد العالي
للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس وجامعة اكس مرسيليا)،
 .3علوم المعطيات والمهن الرقمية الجديدة (بناء مشترك بين المعهد العالي
لالتصاالت بتونس والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمدرسة الوطنية للعلوم
والتكنولوجيا التطبيقية بباريس)،

 .4تكوين المكونين في الهندسة اإلعالمية ،في معالجة اإلشارة في المنظومات
اآللية والطاقة واإللكترونيات واالتصاالت (بناء مشترك بين المدرسة الوطنية

العليا للمهندسين بتونس ،المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتكنولوجية
بتونس ودار المعلمين بباريس)،

 .5مسارات تكوين إشهادي (بالشراكة بين جامعة تونس وجامعة قرطاج وجامعات
الكوت دازور) في مجال هندسة المشاريع األوروبية والمتوسطية والريادة في
األعمال،

 انطالق مشروع التعاون التونسي-الكندي "التربية من اجل التشغيل –النجاح" الذي يهدف الى

دعم تشـ ــغيلية خريجي المعاهد العليا للد ارسـ ــات التكنولوجية مع التركيز على الجهات الداخلية

وعلى دعم قدرات حاملي الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهادات العليا من االناث في مجال المبادرة واالندماج المهني
بإحداث مسارات تكوين جديدة ذات بناء مشترك بعدد من الجهات،

 تحسين الفضاءات المخصصة للتدريس والخدمات الجامعية المسداة للطالب من خالل: بنــاء مقرات المعهــد العــالي للعلوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا بــالقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين والمعهــد العـالي للعلوم
التطبيقيــة والتكنولوجيــا بــالقيروان وقريــة اللغــات بــالمهــديــة والمركز الوطني للبحوث في علوم
المواد ببرج الس ـ ـ ـ ـ ـ ــدرية والمبيت الجامعي ببرج الس ـ ـ ـ ـ ـ ــدرية والمطعم الجامعي  02مارس 1934

بأريانة،

 اس ـ ــتكمال توس ـ ــيع كلية العلوم بقفص ـ ــة وكلية طب األس ـ ــنان بالمنس ـ ــتير والمعهد العالي للفنون
والحرف بالقيروان والمعهد العالي للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقيروان،

 اس ـ ـ ـ ــتكمال تهيئة العديد من مؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليم العالي على غرار :تهيئة كلية الطب بتونس
والمعهد العالي للد ارس ـ ــات التكنولوجية بس ـ ــوس ـ ــة وتهيئة القطب التكنولوجي بس ـ ــوس ـ ــة .وتهيئة
مؤسسات الخدمات الجامعية على غرار :تهيئة الحي الجامعي هارون الرشيد بتونس والمبيت

الجامعي سهلول بسوسة والحي الجامعي المروج،
 االرتقاء بمستوى الخدمات الجامعية من خالل حصول من المطعم الجامعي بالمروج ومطعم الحي الجامعيبقليبية على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية في السالمة الغذائية .ISO22000
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 مأسسة التكوين البيداغوجي للمكونين من خالل: اعداد النص القانوني المتعلق بسلك المدرسين الباحثين الجامعيين،

 إعداد النصـ ـ ـ ـ ــوص القانونية مع و ازرة شـ ـ ـ ـ ــؤون الشـ ـ ـ ـ ــباب والرياضـ ـ ـ ـ ــة (القانون المتعلق بالنظام
األس ـ ــاس ـ ــي الخاص بمدرس ـ ــي التربية البدنية واطارات مهن الرياض ـ ــة العاملين بالمعاهد العليا

للرياضة والتربية البدنية والقرار المتعلق بضبط نظام الدراسات واالمتحانات وشروط الحصول
على الشـهادة الوطنية لإلجازة األسـاسـية للتربية البدنية في نظام أمد المسـلمة من قبل المعاهد

العليا للرياضـ ــة والتربية البدنية) وذلك في إطار اللجنة المشـ ــتركة المكلفة بالتنس ـ ـيق في مجال
اإلشراف المزدوج على المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية،
 دعم استقاللية الجامعات من خالل المصادقة على امر حكومي يحول صبغة جامعة تونس االفتراضية منمؤسسة عمومية ذات صبغة عمومية الى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.

 ترشيد تمويل هياكل البحث :تم وضع آليات لترشيد تمويل هياكل البحث بغاية معاضدة جهود المتميزة منهافي نشاطها وانتاجها العلمي بما بضمن استم ارريتها وتواصل إشعاعها الوطني والدولي .وقد تم في إطار

هذا التوجه اعتماد منهجية علمية إلسناد التمويل ترتكز على تقييم النشاط واإلنتاج العلمي للهياكل المذكورة

وفقا لمعايير ومؤشرات موضوعية وشفافة من (انتاج علمي ،الموارد بشرية ،التميز العلمي ،التفتح على
المحيط) وهو ما يساهم في دعم االنتقال من منظومة تمويل قار للهياكل إلى منظومة تمويل على أساس

تنافسي وشفاف.
 احداث منصة التصرف في هياكل البحث بهدف رقمنة تقرير هياكل البحث العلمي. تحفيز الباحثين على االنتاج العلمي بإحداث منحة التحفيز على البحث العلمي. -العمل على تطوير ترتيب الجامعات التونسية.

 إعادة حوكمة هياكل البحث والتوجه نحو تكريس التميز ودعم الجودة من خالل: وضع منظومة تصنيف مخابر البحث ومدارس الدكتوراه،


العمل على تقليص عدد الوحدات ودعم احداث مخابر ذات فاعلية ونجاعة تكريسـ ـ ـ ـ ـ ــا للتميز

العلمي ،حيث بلغ عدد مخابر البحث للسنة  "392" 2019/2018و 217وحدة ووحدة بحث،

 إحداث مجمعات بحث في الميادين ذات األولوية دعما للشـ ـ ـ ـراكة الفاعلة ببن المخابر من جهة
والمحبط االقتصادي واالجتماعي من جهة أخرى،

 تعزي از لمساهمة منظومة تثمين البحث ونقل التكنولوجيا في جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية وفي إطاردعم المؤسسات الجامعية والبحثية لتطوير الشراكة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي ،وضمن األولويات

الوطنية للبحث العلمي من المتوقع أن يتم الموافقة على تمويل عشرة مشاريع ( )10من ضمن المشاريع
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الواردة خالل هذه الدورة وذلك بعد إتمام عملية التقييم من قبل الخبراء ،وسيتم خالص القسط األول منها
على ميزانية سنة  2019قيمة تقدر بـ  100ألف دينار.
 تسجيـل براءات االختـراع :تم خالل الثماني أشهر األولى لسنة  2019صرف قرابة الـ  20ألف دينار كاعتماداتجمليه لتسجيل  34مطلب براءة اختراع على الصعيد الوطني ومطلب براءة اختراع على الصعيد الدولي
وتسديد أتاوى سنوية للمطـالب التي تم تسجيلهـا في الثالث سنوات الماضيـة) من  2016إلى .)2018

اهم السياسات والبرامج والمشاريع المزمع انجازها خالل سنة

2020

ستشهد سنة :2020
 مزيد تحسين ظروف الدراسة والخدمات الجامعية من خالل: اس ـ ــتكمال بناء المبيت الجامعي بالكاف والمبيت الجامعي بس ـ ــليانة والمطعم الجامعي العمران
األعلى بتونس وبناء المرحلة األولى من القسـ ــط الثاني للمعهد العالي للد ارسـ ــات التطبيقية في
اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــانيات بالمهدية والمدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة الوطنية للمهندسـ ـ ـ ـ ـ ــين ببنزرت والمعهد العالي للمنظومات

الصناعية بقابس،

 اس ــتكمال توس ــعة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس والمعهد العالي للد ارس ــات
التكنولوجية بسليانة،

 اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتكمال تهيئة العديد من مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــات التعليم العالي على غرار :كليتي الحقوق والعلوم
الســياســية والعلوم االقتصــادية والتصــرف بتونس والمدرســة الوطنية للمهندســين بتونس والمعهد
العالي للتنشـ ــيط الشـ ــبابي والثقافي ببرج السـ ــدرية ومؤس ـ ـسـ ــات الخدمات الجامعية على غرار:
المبيــت الجــامعي ابن زهر بمنوبــة والحي الجــامعي المروج والحي الجــامعي بمــاطر والمركــب

الرياضي بالمركب الجامعي برقادة،

 مواصــلة مشــروع ال المنصــات االلكترونية المخص ـصــة إلجراءات الترســيم واالطعام والســكن
الجامعي ومدى مطابقتها لقانون حماية المعطيات الشخصية،

 مواصلة عملية مأسسة التكوين البيداغوجي للمكونين من خالل إصالح النظام األساسي الخاص بسلكالتكنولوجيين.

 حوكمة المؤسسات الجامعية من خالل: التعريف بالمقتض ــيات الجديدة للنص ــوص التشـ ـريعية التي س ــتمنح للمؤسـ ـس ــة امكانيات جديدة
فيما يخص تنمية مواردها الذاتية المتأتية من تسجيل الطلبة األجانب،

 تشجيع المؤسسات الجامعية على التعريف بنفسها وببرامج تكوينها قصد استقطاب أكبر عدد
ممكن من الطلبة األجانب،
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 احداث وكالة وطنية إلعالم والخدمات الموجهة للطلبة األجانب س ـ ـ ـ ـ ـ ــيعهد لها مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولية
استقطاب الطلبة األجانب والترويج لتونس كوجهة تعليمية عالمية،
 دعم انفتاح الجامعة على محيطها من خالل توسيع مستويات الدراسة بالجامعة التونسية الفرنسية لتشملباإلضافة للماجستير مستوى االجازة.

 -تطوير االنتاج العلمي وتطوير جودته.

 تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا ،استحثاث نسق تركيز مكاتب التثمين بالجامعات من قبل الوكالةالوطنية للنهوض بالبحث العلمي وتوفير الموارد البشرية المختصة في مجال التسويق وفي المجاالت

الضرورية األخرى.

 تطوير التعاون الدولي. -تحسين حوكمة المنظومة الوطنية للبحث والتجديد ،بمراجعة تنظيمها والنصوص القانونية لتفعيلها.

الثقافة
في اطار تنفيذ المخطط الخماسي للتنمية تواصل خالل  2019توجيه السياسات الثقافية وفقا لألهداف المرسومة

للقطاع والمتمثلة أساسا في تنفيذ البرنامج الوطني للثقافة برافديه مدن الفنون ومدن الحضارات وتكريس حقوق

الملكية األدبية والفنية ومواصلة تطوير اإلطار التشريعي والهيكلي والنهوض بالصناعات الثقافية والمحافظة على

التراث وتثمينه ودفع الديبلوماسية الثقافية والريادة اإلقليمية واحداث المؤسسات الثقافية الكبرى وتطوير شبكة
المرافق العمومية الجهوية وتأهيل المؤسسات الثقافية واالرتقاء بالعمل الثقافي وتطوير فاعليته.
واتسمت هذه السنة بتحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع وخاصة فيما يتعلق بدفع المبادرة الثقافية حيث شهدت

سنة  2019دعم حوالي  6210مبادرة سواء في إطار البرنامج الوطني للثقافة (مدن الفنون ومدن الحضارات) أو
البرنامج الوطني تونس مدن اآلداب والكتاب أو على مستوى البرامج الخصوصية والمواسم الثقافية (موسم الثقافة
العمالية وموسم الثقافة بين الحدود وموسم ثقافة الجنوب والصحراء) أو في إطار الثقافة المندمجة والتضامنية.

كما توجهت الجهود خالل هذه السنة نحو مزيد دعم إسهام الثقافة في التنمية والتشغيل إذ تم سنة  2019إطالق
برنامجين وطنيين جديدين يتمحور األول حول المبادرة الثقافية والصناعات اإلبداعية والتجديد التكنولوجي والذي

من المنتظر أن يدعم  50مبادرة لمشاريع ثقافية ذات قيمة مضافة فيما يتمحور البرنامج الثاني حول تطوير جيل
شاب من المستثمرين والمبدعين وذلك من خالل دعم واسناد  20مبادرة إلحداث فضاءات ثقافية أو مشاريع
بكامل تراب الجمهورية ذات نسبة تشغيلية عالية سواء قارة أو ظرفية ودعم واسناد  30مبادرة لمشاريع ثقافية
(مؤسسات أو تظاهرات دورية) بالمناطق ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية التي تفتقر لمؤسسات ثقافية.
كما قامت الو ازرة في هذا السياق بإمضاء اتفاقية شراكة مع و ازرة التكوين المهني والتشغيل إلنجاز برنامج خاص

بتمويل إحداث المشاريع الصغرى من قبل الباعثين ومرافقتهم عند دراسة المشاريع.
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وتعزي از للقدرات والتكوين في مجال إدارة المشاريع الثقافية ،قامت الو ازرة خالل سنة  2019بإمضاء اتفاقية شراكة
مع جمعية بنك تونس العربي الدولي للشباب ،وذلك قصد إنجاز مشاريع ثقافية مشتركة موجهة للمبدعين الشبان
الحاملين لمشاريع ثقافية وفنية مبتكرة ومجددة .وتهدف هذه االتفاقية إلى إقامة دورات تكوينية لفائدة أصحاب
المشاريع المبتكرة والمجددة ،ستشمل  32شابا بالدورة التكوينية األولى لمدة سنة ونصف تتوج بشهادة ماجستير
مهني في اختصاصه الفني.

وفي إطار مزيد تبسيط اإلجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في القطاع الثقافي وتطوير آليات المرافقة وصيغ
اإلحاطة بأصحاب األفكار والمشاريع الثقافية ،تم إسناد الصبغة الثقافية لفائدة المشاريع والمؤسسات الثقافية قصد
االنتفاع باالمتيازات الجبائية الخاصة بالرعاية الثقافية .كما تم اعداد كراس الشروط الفنية ومشروع عقد اللزمة
المتعلق بإسناد اللزمات في مجال التراث.

ولتأكيد العناية بالملكية األدبية والفنية وباإلضافة إلى االحتفاء باليوم العالمي للملكية الفكرية وباليوم العالمي
للكتاب وحق المؤلف وتنظيم األيام الثقافية التونسية بمقر المنظمة العالمية للملكية الفكرية ،توجهت الجهود نحو

تكثيف االنشطة التحسيسية والتوعوية وتطوير مستوى إنفاذ الحقوق واعتماد تدابير جديدة إللزام المستغلين

للمصنفات المحمية بقانون الملكية األدبية والفنية بدفع المستحقات المستوجبة من أهمها إبرام عدد من اتفاقيات

التعاون والشراكة مع عدد من الهياكل والمؤسسات الثقافية والفنية ،وهو ما ساهم في ارتفاع في نسبة المبالغ
الموزعة سنة  2019لفائدة أصحاب الحقوق ب  %110مقارنة بسنة .2018

وتكريسا للديبلوماسية الثقافية ،تمت الموافقة على االتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة
جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية وتنظيم تظاهرة تونس عاصمة للثقافة اإلسالمية عن العالم
العربي وتعزيز الحضور التونسي في المحافل التشكيلية العالمية خاصة المشاركة في الدورة األخيرة لمعرض
ترينالي ميالنو ومشاركة المتحف الوطني بباردو في التظاهرة العالمية التي تم تنظيمها في المتحف الوطني
بسردينيا بإيطاليا حول الحضارات بالبحر األبيض المتوسط ،واالنطالق في إعداد معرض مشترك بتونس مع
متحف حضارات أوروبا والبحر األبيض المتوسط بمرسيليا ومتحف روان الفرنسي حول الكاتب الفرنسي “غوستاف

فلوبير .إلى جانب االنطالق في مشروع التعاون "جنوب-جنوب" للنهوض بالسينما اإلفريقية.

وفي إطار دعم الثقافة الرقمية ،شهدت سنة  2019افتتاح مركز تونس الدولي للتكنولوجيات الثقافية واالقتصاد
الثقافي الرقمي بمدينة الثقافة كنموذج متميز للتصميم واالبتكار في المجال الثقافي ومرك از للبحوث والتجارب في
الثقافة عن طريق الرقمنة وفضاء الستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة للقطاع الثقافي .ويتوجه هذا المركز
إلى كل حامل مشروع يهدف إلى إنشاء شركة والى كل شركة منشأة حديثا وتمتلك القدرة على تطوير تطبيقات
أو منتجات أو خدمات مبتكرة في كل مجاالت اإلبداع الفني والصناعات الثقافية.
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وبهدف المحافظة على التراث وتثمينه ،تواصل العمل في إطار البرنامج الوطني مدن الحضارات لترسيم عناصر
التراث ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لإلنسانية لليونسكو وخاصة "تقنية صيد الشرفية بجزر
قرقنة" وجزيرة جربة ضمن الئحة التراث العالمي لليونسكو.
كما تم تنفيذ برنامج الصيانة والحماية والتثمين للمواقع والمعالم التاريخية من خالل إنجاز مخازن أثرية بالموقع

األثري بأوذنة لصون التراث واعادة إحياء قصر برج البكوش وذلك للحفاظ على خصوصية المكان المعمارية.

وفي إطار تثمين الموروث الثقافي في تنوعه وادراجه في سياقات تنموية ،تم خالل سنة  2019إسناد اللزمات في

مجال األنشطة الراجعة بالنظر إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وفقا للتشريع الجاري به العمل مع ضبط
قائمة المواقع التراثية المؤهلة لمشاريع استثمار في المجال الثقافي والسياحي.

وفي سي اق تثمين التراث وتنمية السياحة من خالل الصناعات اإلبداعية الرقمية ،تم كشف النقاب بالمتحف
الوطني بباردو عن تطبيقتين إلكترونيتين للهواتف الذكية األولى للواقع المعزز  réalité augmentéeوالثانية لفائدة

الزوار المكفوفين.
كما تواصل خالل  2019تنفيذ المشاريع المتعلقة بالخارطة األثرية وتحيين أطلس ما قبل التاريخ بجرد المخزون

األثري من المجموعات األثرية المخزونة منذ منتصف القرن الماضي اضافة الى القطع االثرية المكتشفة خالل
الحفريات والتي اضيفت الى المجموعات القديمة (توقعات بجرد  %45من المخزون األثري مع نهاية سنة )2019

وهو ما مكن من تسجيل ارتفاع في عدد التدخالت الخاصة بالترميم والصيانة ب  %6مقارنة بسنة  2016مع
تسجيل نسبة رقمنة للقطع األثرية والتاريخية المعروضة بالمتاحف األثرية واألتنوغرافية تقدر ب %90

وتعزي از للهياكل الثقافية كفضاء لالبداع وحفظ الذاكرة الوطنية ،سجلت سنة  2019احداث مؤسسات ثقافية جديدة

كمركز تونس الدولي لالقتصاد الثقافي الرقمي والمركز التقديمي لمدينة تونس ومركز تونس الدولي للحضارات
وقصر اآلداب والفنون" :القصر السعيد" كمؤسسة تُعنى بالوساطة والتنشيط في مجاالت اآلداب والفنون والترويج

لإلبداع التونسي والهوية الوطنية مع إحداث مدارس كمرجعيات ثابتة لالجتهاد الفكري المتطور والتنوير وحفظ

الذاكرة (مركز تونس للسياسات الثقافية ومدرسة تونس للفلسفة ومدرسة تونس للتاريخ واألنثروبولوجيا).
وفي إطار تحسين شبكة المرافق العمومية الجهوية وتأهيل المؤسسات الثقافية انطلقت خالل سنة  2019الخطة
الوطنية لتأهيل المؤسسات الثقافية العمومية التي شملت تأهيل البنية األساسية والتجهيزات لحوالي  319مؤسسة
فضال عن إحداث مشاريع جديدة سعيا لتقريب األنشطة الثقافية من المواطن بما سيمكن من بلوغ نسبة تغطية
دور الثقافة للمعتمديات في نهاية سنة  %74.44 :2019مقابل  %72.02سنة .2018
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ولتقريب الفنون من متساكن ي المناطق والجهات وتمكينهم من متابعة االنتاجات الفنية على غرار ما يتم برمجته

في عواصم المدن ،تم سنة  2019برمجة مسالك فنية كمسلك السينما الذي انطلق منذ سنة  2018ومسلك الفنون
التشكيلية ومسلك المس ـ ــرح ومسلك الثقافة الرقمية.
ووعيا بدور المطالعة كوسيلة لتنمية الحس القرائي لدى الناشئة ،تواصل العمل خالل سنة  2019بغاية دعم
الرصيد الورقي والرقمي للمكتبات (من المتوقع تزويد المكتبات العمومية حتى موفى السنة بما يقارب  200ألف

نسخة من كتب ودوريات) لتحسين المعدل الوطني للكتب مقارنة بعدد السكان ،والذي ال يتجاوز حاليا كتابا لكل

 0.67ساكن مع برمجة اقتناء أرصدة وثائقية لفائدة األطفال في سن ما قبل الدراسة ولذوي االحتياجات الخصوصية
خاصة فاقدي السند وضعيفي وفاقدي البصر من خالل توظيف التكنولوجيا الحديثة باقتناء تجهيزات إعالمية

لفائدتهم.

وفي مجال الفنون السمعية البصرية ،والى جانب مواصلة عملية حفظ وتوثيق األرشيف السينمائي الوطني ،تم
إثراء التظاهرات الثقافية الموجهة للقطاع السينمائي بمهرجان منارات الذي افرز في دورته األولى التوقيع على
اتفاقية مراكز السينما العربية باإلضافة إلى مهرجان السينما التونسية .كما تم خالل  2019افتتاح قاعة سينما

تجارية بمدينة الثقافة بطاقة إستيعاب قدرت بـ  350متفرجا وانشاء منصة األفالم العربية مع سبعة مراكز للسينما

بدول عربية لدعم إنتاج سبعة أفالم عربية باإلضافة الى إستكمال عملية إنشاء المكتبة السينمائية الوطنية التي

قامت بتنظيم  415عرض سينمائي واكبه  8259متفرج.

وعلى مستوى الفنون التشكيلية ،وبالتوازي مع مشروع إنقاذ الرصيد الوطني للفنون التشكيلية تم االنطالق في
عملية جرد األعمال الفنية واإلعداد لبعث متحف للفن الحديث والمعاصر مع مواصلة دعم الفنانين التشكيليين

وأروقة الفنون التشكيلية باقتناء  286عمل فني منها  %75في تونس الكبرى و %25في بقية الجهات.

وفي مجال الكتاب والنشر ،يتواصل العمل إلحداث موقع واب خاص بالكتاب التونسي ودعم الكتاب والنشر في
تونس من خالل آلية االقتناءات لفائدة  66مؤسسة نشر و 98مؤلفا للحساب الخاص وآلية دعم الورق لفائدة

الكتب التونسية وآلية دعم مشاركة الكتاب التونسي في المعارض الدولية للكتاب ودعم مشاركة عدد هام من
الشعراء واألدباء بمهرجانات وتظاهرات أدبية بالخارج.

وستشكل سنة  2020سنة جديدة في تنفيذ اإلصالحات الضرورية لدعم مقومات العمل الثقافي .حيث ينتظر

صدور القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية والقانون المتعلق بالمتاحف ومراجعة التشريعات الخاصة بتشجيع
الدولة لإلنتاج السينمائي والدعم المسند في القطاعات الثقافية والفنية والعروض الفنية التي ينشطها األجانب.
وستسجل سنة  2020إعداد مدونة األحكام القضائية في مجال الملكية األدبية والفنية الى جانب تجميع اإلطار
القانوني للملكية األدبية والفنية في كتيب باللغتين العربية والفرنسية ومراجعة النصوص القانونية والترتيبية
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والتطبيقية للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة قصد ضمان مواكبة التشريعات الوطنية للتطورات
في مجال الملكية األدبية والفنية والتزامات بالدنا في هذا الميدان.
والى جانب تنفيذ برامج التعاون المشترك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وابرام اتفاقيات التمثيل المتبادل مع

المؤسسات الشبيهة ،ستشهد سنة  2020تطور آليات االنخراط والتصريح باستعمال الوسائل الحديثة للمعلومات
واالتصال .كما ستعمل المؤسسة على توثيق معطيات منخرطي المؤسسة ومصنفاتهم األدبية والفنية ومتابعة

اتفاقية الشراكة المبرمة مع كل من اتحاد الناشرين التونسيين واتحاد الكتاب التونسيين المتعلقة بالتصرف في

حقوق النسخ واتفاقية الشراكة المبرمة مع اتحاد الفنانين التشكيليين المتعلقة بالتصرف الجماعي في مجال الفنون
الجميلة.
ولتعزيز العناية بالقطاعات اإلبداعية سيتواصل خالل  2020تنفيذ مشروع حفظ وانقاذ الرصيد الوطني من االعمال

التشكيلية ونقل الرصيد الفني لمخازن الرصيد بدار الكتب الوطنية وبمدينة الثقافة وفتحه لفائدة الباحثين والدارسين
وتطوير عدد اإلصدارات المتخصصة في مجال الفن التشكيلي التونسي .إلى جانب انجاز موقع واب خاص

بالرصيد الوطني للفنون التشكيلية لتسهيل عملية االطالع على مكوناته.

وفي المجال السمعي البصري سيتواصل العمل بغاية حفظ وتوثيق األرشيف السينمائي الوطني وتجميع وتوثيق
االنتاجات المسرحية الموسمية عبر إصدار نشرية في الغرض وانشاء بوابة إلكترونية للمسرح التونسي تتضمن

االعمال القابلة للتوزيع.
وبخصوص الفنون الدرامية والركحية سيتم االنطالق في تعميم مراكز الفنون الدرامية على كل الواليات مع
مواصلة تقديم الدعم لفائدة المسرحيين الهواة والمحترفين على مستوى اإلنتاج والترويج ومواصلة دعم الفضاءات

المسرحية الخاصة بمنحة التجهيز او التسيير.

وفي مجال الكتاب والمطالعة سيتواصل دعم المجموعات الوثائقية المطبوعة وغير المطبوعة لتحسين المعدل

الوطني للكتب مقارنة بعدد السكان بإقتناء حوالي  700ألف كتاب تونسي وغير تونسي مع إيالء عناية خاصة
للمجموعات الوثائقية المخصصة لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر والعمل على نشر ثقافة الكتاب والمطالعة من
خالل بعث برامج جهوية للترغيب في المطالعة.

ولتجذير عالقة الطفل بالمكتبة ،سيتواصل بعث فضاءات لفائدة األطفال في سن ما قبل الدراسة وتأثيثها باألرصدة
الوثائقية الالزمة وتجهيز وتجديد أسطول المعدات اإلعالمية بالمكتبات العمومية وتفعيل مشروع حوسبة المكتبات
العمومية ومواصلة تركيز شبكات تراسل المعطيات بالمكتبات العمومية وربطها باألنترنات ذات التدفق العالي.
وفي نفس اإلطار ،ينتظر أن تتضاعف االقتناءات من الكتب التونسية والدوريات التونسية واألجنبية لبلوغ معدل

 400نسخة من كل عنوان واقتناءات الكتب الموجهة لألطفال واليافعين لتفوق معدل  %60من المجموع العام
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لإلقتناءات والترفيع في اقتناءات الكتب غير العربية .وذلك بالتوازي مع الترفيع في عدد المشاركات بالمعارض
الدولية للكتاب وتشريك أكبر عدد ممكن من الشعراء والكتاب بتظاهرات الكتاب بالخارج مع مزيد العمل على

طبع عدد أكبر من اصدارات المؤلفين في إطار صندوق التشجيع على االبداع االدبي والفني والبرنامج الوطني
مدن اآلداب والكتاب.

وسيتم العمل على دعم مختلف هذه المجهودات من خالل االنطالق خالل سنة  2020في تركيز مشروع المكتبة

االفتراضية ومواصلة تركيز مشروع متحف التراث المكتوب "ميضة السلطان" بدار الكتب الوطنية ،بالتعاون مع
المعهد الوطني للتراث وتركيز مشروع دار الضيافة إلقامة الباحثين وتطوير جناح لوي براي لذوي اإلعاقة

البصرية.
وسعيا إلى مزيد توسيع شبكة المرافق الثقافية ،ستشهد سنة  2020إحداث  04دور ثقافة بكل من ماطروالكاف
الغربية والطويرف وأوالد حفوز واعادة بناء  08دور ثقافة بكل من حلبة وبوحجلة ورمادة وبن قردان ودار شعبان

الفهري وعين دراهم والقطار ومنزل المهيري.مع مواصلة بناء القسط الثاني لنوادي االختصاص بالمركب الثقافي
بباجة وب دار الثقافة القصور واعادة بناء قاعتي عروض بطبرقة والشابة وقاعة عروض بدار الثقافة وادي مليز

ليتطور عدد دور الثقافة من  235سنة  2019الى  239مؤسسة سنة  2020وليبلغ المعدل الوطني لتغطية دور

الثقافة للمعتمديات نسبة .%76
كما سيتواصل تهيئة المكتبات العمومية بكل من حمام الغزاز والفحص وبرج العامري وتوسعة المكتبة الجهوية
بالقصرين.
ولمزيد المحافظة على التراث وتثمينه سيتواصل جرد المخزون األثري ومتابعة جرد المجموعات االثرية المحجوزة

مع مواصلة مشروع الخارطة األثرية المتعلق بإحصاء المواقع والمعالم حسب الورقات الطوبوغرافية ومواصلة

مشاريع الجرد الورقي والرقمي للمجموعات األثرية واإلثنوغرافية بالمخازن المتواجدة بالمواقع والمتاحف.

ولتدعيم وتطوير البنية التراثية سيتواصل سنة  2020انجاز مشروع متحف سليانة االثري ومتحف سيدي بوزيد
(متحف الثورة) والمتحف التراثي والطبيعي بتطاوين الى جانب تهيئة متحف العادات والتقاليد الشعبية بالكاف

ومتحف صفاقس األثري ومتحف اللباس التقليدي بالمنستير وتهيئة المنتزه االثري بقرطاج وقصر الجم واعادة

بناء متحف اوتيك وانجاز مراكز تأليفية بموقع دقة وبمدينة القيروان وبموقع بالريجيا واحداث مسلك سياحي
وثقافي بقفصة.
ولحماية المخزون التراثي ،سيتم وضع خطط وقاية وحماية لمجموعة من المعالم والمواقع بما فيها معلم قرطاج

باإلضافة الى إعداد ملفات أمثلة التهيئة والحماية للمواقع االثرية الهامة وحماية المعالم والمواقع المهددة بالزحف

العمراني وخاصة منها المرتبة تراثا عالميا ووطنيا والعمل على ترسيم عناصر من التراث المادي وغير المادي
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في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لإلنسانية لليونسكو وقائمة التراث العالمي ومواصلة مشروع رقمنة
القطع االثرية.

التوجهات الكبرى لقطاع الثقافة على المدى المتوسط

2022-2020

تم وضع التوجهات الكبرى لتنمية قطاع الثقافة في أفق سنوات  2022-2020استنادا الى المبادئ العامة للدستور
واالتفاقيات الدولية المصادق عليها ذات العالقة بالمجال وتستند الى اعتبارات أربعة:
 إدراج الثقافة ضمن منظومات الحوكمة المستدامة للممتلكات والخدمات الثقافية من تعلم وابداع وانتاج وتوزيع-

وترويج ونفاذ ووساطة ومساواة في الجنس الثقافي...

إقامة عالقة متوازنة بين الممتلكات والخدمات الثقافية في عالقة بالحقوق الثقافية والكفاءات واألقطاب

الجهوية للثقافة والسياسات األفقية والسياسات البديلة.

 إدراج الثقافة في سياسات استباقية ديناميكية مدمجة ال تترك أحدا جانبا شعارها الثقافة التضامنية ومبدأهااحترام الحقوق والحريات.

ووفق هذه الرؤية يتوجه العمل خالل الفترة الممتدة بين  2020و 2022نحو:
.1

تكريس مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي عام وشامل من خالل إرساء ثقافة القرب ودمج الشأن

الثقافي في الظاهرة االجتماعية العامة وتحويل الفضاء العام الى مجال لإلبداع يساهم الجميع دون استثناء
في تأثيثه بالفعل الثقافي واإلبداعي وعلى تكريس التمييز االيجابي بين الجهات والمعتمديات من خالل

البرامج واألنشطة الثقافية التي تستهدف المناطق الداخلية والحدودية واألحياء الشعبية.
 .2بناء ثقافة مواطنية من خالل الديمقراطية التشاركية وترسيخ ثقافة تقوم على تخصيب الحياة االجتماعية

بالمشاركة واحترام القيم األساسية المؤدية إلى توطيد التماسك في المجتمع الى جانب تفعيل المركزية حقيقية
تمكن الفاعلين من تقديم برامج تعكس خصوصيات الجهات في إطار مقاربة تقوم على إبراز عناصر التعدد
والتنوع والخصوصية إضافة الى ايالء اهتمام متزايد بالفئات والجهات المحرومة وذلك بإطالق برامج

خصوصية كموسم الثق افة الجزرية وموسم الثقافة بين الحدود وموسم الثقافة العمالية وموسم ثقافة الجنوب
والصحراء وموسم الثقافة المندمجة والتضامنية.
.3

تكريس الالمركزية الثقافية والحوكمة المحلية في الشأن الثقافي عبر بناء المركزية ثقافية تشاركية

يساهم فيها مختلف المهتمين والمتدخلين في العمل الثقافي من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع
المدني والمحليات وتكريس التمييز االيجابي بين الجهات والمعتمديات بتنفيذ برامج وانشطة ثقافية تستهدف

المناطق الداخلية والحدودية واألحياء الشعبية وضمان ديمومة الحراك الثقافي وابراز المخزون الثقافي

المتميز والطاقات الخالقة للجهات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بينها للتعبير عن خصوصيتها الثقافية
والسعي الى إشراك العاملين في التراث في النشاط المحلي الجهوي مع اعتماد الالمركزية في برمجة وتسيير

التراث.
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 .4إسهام الثقافة في التنمية والتشغيل من خالل تحفيز المبادرة الفردية والجمعياتية والخاصة والعمل الثقافي

المستقل في المجال الثقافي وتوجيه االهتمام نحو االستثمار في الصناعات اإلبداعية والعمل على ضمان

ديمومة العمل الثقافي واالنصهار في االقتصاد الرقمي والتكنولوجي مع اعتماد مفهوم متجدد لالختصاص
الثقافي االجتماعي التضامني والتركيز على تثمين التراث والتشجيع على االستثمار في المجال باستغالل

المواقع المتاحة في إطار عقود لزمات.
 .5تثمين التراث والمواقع والمعالم األثرية في عالقتها بالتنمية البشرية والحضارية واالقتصادية وذلك بالعمل
على إدماج التراث بمختلف مكوناته الثقافية وعناصره المادية والالمادية والبيئية في الدورة االقتصادية

واالجتماعية وطنيا وجهويا وابراز الخصوصيات الجهوية والمحلية للتراث الوطني والمساهمة في توفير
موارد اقتصادية جديدة مستديمة لمتساكني المناطق الداخلية والحرص على إثراء المنتوج السياحي وتنويعه

الستقطاب شرائح جديدة من السياح المهتمين بالثقافة والبيئة والطبيعة وتدعيم صورة تونس كوجهة سياحية
وثقافية من خالل تحديد خارطة وطنية للمسالك والمواقع والمتاحف والمحميات الطبيعية وضمان تسويق

هذا المنتوج ورسم الصورة التي تليق ببالدنا في الخارج والعمل توازيا على مصالحة المواطن مع التراث

وادراج الموروث الثقافي ضمن مفهوم التنمية المستديمة.
 .6العمل على إبراز الريادة التونسية في المجال الثقافي إقليميا ودوليا بتعزيز المشاركات التونسية في
المحافل الثقافية الدولية واإلقليمية والمشاركات الدولية بتونس كميا ونوعيا ومزيد تطوير التعاون الثنائي
والمتعدد األطراف وتكثيف التشاور مع رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدة بتونس لتعزيز برامج التعاون

والتبادل الثقافي وتيسير تنقل المبدعين والمثقفين في االتجاهين وادماج المشاريع الفنية التونسية في الشبكات
الدولية واإلقليمية ذات العالقة بالثقافة والتراث.

الطفولة
أهم اإلنجازات خالل سنة

2019

العناية بالطفولة المبكرة:
-

تحسين أداء مؤسسات الطفولة المبكرة والرفع من نسبة االلتحاق بهذه المؤسسات التي بلغت حوالي %38
بفضل تطور عدد رياض األطفال الذي بلغ  4600مؤسسة خالل السنة التربوية  2019-2018يؤمها 220

ألف طفل.

 مواصلة تنفيذ برنامج تهيئة وتجهيز رياض األطفال البلدية واحداث فضاءات للطفولة المبكرة بمؤسساتالطفولة العمومية وخاصة بالواليات الداخلية التي تفتقر لهذا الصنف من المؤسسات حيث تمت صيانة

وتجهيز  20روضة أطفال من جملة  42روضة مبرمجة خالل سنة  2019واحداث  50فضاء للطفولة المبكرة.
-

مواصلة الجهود لمتابعة ومراقبة الفضاءات حيث تم رصد خالل السنة التربوية  2019-2018حوالي 366

فضاء فوضوي بمختلف الجهات من قبل اللجان الجهوية المحدثة للغرض.
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 تنفيذ برنامج دعم العائالت المعوزة لتسجيل أبنائهم برياض األطفال حيث انتفع حوالي  6آالف طفل بهذاالبرنامج خالل السنة التربوية ( 2019-2018الذي من المؤمل أن ينتفع به حوالي  10آالف طفل خالل السنة
التربوية .)2020-2019
تحسين أداء منظومة التنشيط التربوي االجتماعي والثقافي من خالل:
-

إتاحة الترفيه لألطفال لوقايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر عبر تقريب خدمات مؤسسات التنشيط

التربوي واالجتماعي من جميع األطفال وخاصة بالمناطق الريفية والمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية

العالية ويتجلى ذلك من خالل تطور عدد المؤسسات من نوادي أطفال ومركبات طفولة وارتفاع عدد األطفال

الناشطين بمؤسسات التنشيط التربوي االجتماعي.
دعم منظومة التكوين والتفقد البيداغوجي من خالل:
-

تحسين عمليات التدخل إلى جانب تنظيم الدورات التكوينية لإلطارات ولسلك التفقد على المستوى الجهوي

والوطني للرفع من جودة خدمات مؤسسات الطفولة حيث تم إنجاز ما يناهز  45ألف عملية بيداغوجية خالل
السنة التربوية  2019 –2018مقابل حوالي  40ألف عملية بيداغوجية سنة .2018-2017

تطوير منظومة رعاية وحماية الطفولة عبر:
 مواصلة تنفيذ برنامج اإليداع العائلي لدعم قدرات األسر على احتضان أطفالها باعتبارها الفضاء الطبيعياألمثل لتحقيق توازن الطفل حيث استفاد من هذا البرنامج  261طفال سنة  2019مقابل  267طفال سنة 2018

من األطفال المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة كما إحتضنت المراكز المندمجة للشباب والطفولة
 2143طفال خالل السنة التربوية  2019/2018منهم  1472نصف إقامة.

 تطوير مردودية تدخالت سلك مندوبي حماية الطفولة بمتابعة الحاالت المعروضة على أنظارهم وسعيهمإليجاد الحلول الوفاقية المناسبة.
 االنطالق في تنفيذ برنامج الخطة الوطني ة إلعادة هيكلة المراكز المندمجة  2025-2018إلعادة هيكلةمؤسسات الرعاية وتكثيف آليات التعهد في إطار مقاربة مندمجة تأخذ بعين االعتبار خصوصيات المؤسسات

وبيئاتها المحيطة وأهمية برامج التعهد الموجهة لألطفال.
مواصلة رصد أوضاع الطفولة:
 تطوير منظومة الرصد من خالل رصد الظواهر المستجدة المهددة للطفل وتنظيم ورشات إلنتاج مؤشراتجديدة وتفعيل النواتات الجهوية لجمع المعطيات اإلحصائية حول أوضاع األطفال.

 إنجاز نظام معلوماتي موحد  childinfo2يربط كل الو ازرات والمؤسسات المنتجة للمعطيات الخاصة بأوضاعالطفولة وتمكن من الحصول على االحصائيات حسب مختلف المتغيرات في أحسن اآلجال.
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 نشر نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس حول أوضاع األم والطفل على المستوى الوطنيوالجهوي والشروع في استثمارها في مجال البحوث والدراسات.

دعم مشاركة األطفال في الحياة العامة:
 تطوير نشاط برلمان الطفل وتركيز المجالس البلدية لألطفال وفي هذا اإلطار تم تنظيم إنتخابات األطفالالبرلمانيين للفترة النيابية  2020/2019وعقد الدورة العادية األولى لسنة  2019إضافة إلى إعداد خطة عمل

لتركيز المجالس البلدية لألطفال بالتعاون مع األطراف الشريكة من و ازرات ومجتمع مدني وأعضاء المجالس
البلدية.

أهم البرامج والسياسات لسنة

2020

تطوير منظومة ترييه الطفولة المبكرة:
 تجسيم المخطط التنفيذي لالستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وفق المحاور ذات األولويةال سيما تحسين الخدمات والبرامج وتنمية الطفولة المبكرة والعائلة والتربية الوالدية .إلى جانب إحداث إجازة

أساسية في تربية الطفولة المبكرة بالمعهد العالي إلطارات الطفولة خالل السنة الجامعية .2020-2019

 تحسين واقع الطفولة المبكرة بتطوير خدماتها وانجاز فضاءات الطفولة المبكرة العمومية وتهيئة وتجهيزرياض األطفال البلدية وحث القطاع الخاص والجمعيات على بعث رياض األطفال باستهداف المناطق
الداخلية واألحياء ذات الكثافة السكا نية وتكثيف المرافقة والرقابة البيداغوجية وتنظيم دورات تكوينية لتأهيل
اإلطارات العاملة والتصدي للقطاع الموازي .وينتظر أن تبلغ نسبة التغطية بمؤسسات الطفولة المبكرة حوالي
 % 40سنة .2020
تحسين أداء منظومة التنشيط التربوي االجتماعي والثقافي:
 -مراجعة منظومة التنشيط التربوي واالجتماعي السيما تجربة نوادي األطفال القارة بالتنسيق مع األطراف

المهتمة بالطفولة (الثقافة والشباب) لتركيز منظومة متكاملة تستجيب لحاجيات الطفل المتطورة مع دعم

التنشيط المتنقل الستهداف األطفال بالمناطق الريفية.
 الترفيع في عدد نوادي األطفال المتنقلة ومواصلة بناء وتهيئة وتجهيز شبكة نوادي األطفال.تطوير منظومة رعاية وحماية األطفال:
 تطوير تدخالت سلك مندوبي حماية الطفولة بمتابعة الحاالت المحالة عليهم بالتعاون مع األطراف المتدخلةال سيما الحكومية.

 مواصلة نشر ثقافة حقوق الطفل بكل األوساط االجتماعية ال سيما بالوسط المدرسي واألسري واإلعالمي.151

 تطوير منظومة رعاية األطفال بالتقليص من اإلقامة المؤسساتية وحث األسر على احتضان األطفال فاقديالسند في إطار برنامج اإليداع العائلي مع العمل على مواصلة تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة
ومركبات الطفولة.
 وقاية وحماية األطفال من المخاطر السيبرنية والشاشات بصفة عامة.مواصلة رصد أوضاع الطفولة:
 مواصلة تطوير البيانات والمعطيات اإلحصائية المتصلة بالطفولة عبر إنجاز نظام معلوماتي موحد CHILDINFO2وانجاز الدراسات المبرمجة المتصلة بواقع الطفولة.

 تفعيل حق الطفل في المشاركة من خالل ضمان مشاركة أفضل لألطفال واليافعين في جميع المسائل التيتهمهم ال سيما بالفضاء المدرسي بتنظيم نشاط برلمان الطفل عبر تنظيم االنتخابات لسنة 2020/2019

والعمل على تركيز المجالس البلدية لألطفال.
 استثمار نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات السادس حول أوضاع األم والطفل والشروع في التحاليلالمتعلقة باألم والطفل بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالطفولة.

الشباب
أهم اإلنجازات خالل سنة

2019

تونس عاصمة الشباب العربي:
 -تنظيم فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي التي تم إقرارها في الدورة العادية الثامنة والثالثون لمجلس

وزراء الشباب والرياضة العرب وذلك تعزي از لتواجد الشباب العربي على النطاق الدولي وتتمل أهم األنشطة

والبرامج الشبابية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع األمانة الفنية الشبابية للجامعة العربية في "الملتقى العربي
لإلعالم الشبابي "والمؤتمر العربي اإلقليمي للمرشدات والمؤتمر العربي" شباب سفراء السالمة على الطرقات"

والملتقى العربي للفنون والعمل التطوعي ومنتدى الفتاة العربية الرائدة.
دعم مشاركة الشباب المدنية واالقتصادية:

 نشر قيم المواطنة لدى الشباب وتدريبه على الممارسة الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في الشأن العام الوطنيوالمحلي وخاصة خالل سنة االنتخابات الرئاسية والتشريعية عبر تنظيم دورات دولية ووطنية في مجاالت

المواطنة والمشاركة وأهداف التنمية المستدامة إلى جانب تنظيم ندوة وطنية حول الوكالة الوطنية للعمل

التطوعي واالنطالق في إعداد برنامج القيادات الشابة الذي سيستفيد منه قرابة  2500شابا وشابة بالشراكة
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إضافة إلى تركيز  5مجالس محلية للشباب بالتعاون مع البنك الدولي
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بدور الشباب محمد القمودي (الكاف) وبن قردان (مدنين) وابن خلدون (تونس) وتستور (باجة) والمركب
الشبابي بالقصرين.
 المساهمة في المجهود الوطني إلدماج وتشغيل الشباب من خالل دعم مشاريع إقتصادية في إطار برنامجالنهوض بالمبادرات الشبابية في مجال بعث المشاريع الصغرى التابع" للكونفجاس" والمساهمة في تنفيذ

برنامج اإلدماج االقتصادي" مبادرون "بالتعاون مع و ازرة التشغيل والتكوين المهني إضافة إلى تنظيم دورات
تكوينية في مجال المبادرة وانجاز أنشطة نموذجية بعدد من المؤسسات الشبابية.
تكريس حق الشباب في الرعاية الصحية واالجتماعية:

 تجسيم حق الشباب في الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطرحيث تم في هذا اإلطار إنجاز العديد من البرامج واألنشطة الشبابية على غرار البرنامج الوطني" فوت أوالد
في حومتنا و" فوت بنات في حومتنا" استفاد منها أكثر من  50ألف شابا وشابة من األحياء ذات الكثافة
السكانية ورواد مؤسسات الشباب والنوادي الشبابية.
النهوض بالترفيه والسياحة الشبابية:
 تطوير منظومة الترفيه والسياحة الشبابية حيث تم خالل سنة  2019الترفيع في عدد المستفيدين من برامجالسياحة الشبابية ودعم العمل التشاركي والشبكي بين المؤسسات الشبابية وهياكل المجتمع المدني ذات

العالقة في مجال السياحة الشبابية وتعزيز مبدأ التمييز اإليجابي وتكافؤ الفرص من خالل اإلحاطة بالفئات

الهشة وذوي االحتياجات الخصوصية وتشريكها في برامج السياحة الشبابية.

 إحداث منظومة وطنية للسياحة الداخلية موجهة للشباب حيث سيستفيد أكثر من  43ألف شاب وشابة منالبرنامج الوطني سباحة وتكوين على إمتداد شهري جويلية وأوت كما استفاد أكثر من  127ألف شاب وشابة
من داخل وخارج تونس من البرنامج الوطني لتنشيط الشواطئ الذي نفذ بـ ـ ـ  09جهات ومن المؤمل بلوغ عدد

المستفيدين من األنشطة خالل صائفة أكثر من  185ألف مستفيد.
تطوير البنية األساسية الشبابية:
-

تطور عدد دور الشباب من  348دار شباب سنة  2018إلى  351دار شباب سنة  2019وذلك بإحداث 03

دور شباب جديدة بمنطقتي البليدات والبشري من والية قبلي وحي الكرمة من والية القصرين إضافة إلى
إحداث مركز اصطياف بمنطقة منزل تميم بنابل وتحويل دار الشباب ميداس إلى مركز استقبال وسياحة

شباب واحداث المركب الشبابي بقابس والشروع في أشغال بناء المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس
الممول في نطاق هبة من جمهورية الصين الشعبية.

 تحويل  27مؤسسة شبابية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية وتكوين المشرفين عليها على المستوىاإلداري والمالي باإلضافة لتهيئة  23مؤسسة شبابية في إطار برنامج الجيل الثاني لدور الشباب.
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رصد أوضاع الشباب:
 مواصلة رصد أوضاع الشباب وانجاز البحوث والدراسات ذات العالقة حيث تم سنة  2019إنجاز المسحالوطني حول الشباب والمشاركة في إعداد التقرير الطوعي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسيتم
خالل المرحلة القادمة اإلعالن عن النتائج األولية للمسح الوطني حول الشباب والشروع في إنجاز البوابة

اإللكترونية للمرصد الوطني للشباب.

أهم التوجهات والبرامج لسنة

2020

دعم مشاركة الشباب المدنية واالقتصادية:
 مواصلة تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب وتدريبه على ممارسة الديمقراطية وتعزيز إنخراطه في الشأن العاممن خالل تقييم تجربة المجالس المحلية للشباب والعمل على تعميم هذه التجربة بصفة تدريجية وتنظيم

منتدى الشباب العربي األوربي حول السياسات الموجهة للشباب والعمل على إعداد دليل التربية على
المواطنة.

 المساهمة في إدماج وتشغيل الشباب ودعم المبادرات الشبابية من خالل مواصلة دعم المشاريع المقدمة فيإطار برنامج النهوض بالمبادرات الشبابية في مجال بعث المشاريع الصغرى وتفعيل دور فضاءات الريادة

بدور الشباب باإلضافة لوضع آليات محفزة في الوسط الريفي والضواحي الحضرية للفئات ذات االحتياجات

الخصوصية عبر التكوين في االنتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع الصغرى.
تكريس حق الشباب في الرعاية الصحية واالجتماعية:
 تجسيم حق الشباب في الرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية وحمايته من السلوكيات المحفوفة بالمخاطرمن خالل إعطاء األولوية في دعم البرامج والمشاريع الشبابية والرياضية ألنشطة الُقرب واالعتماد على نتائج
المسح الوطني للشباب والدراسات العلمية وعمليات سبر اآلراء لوضع مجموعة من البرامج والتظاهرات

الوطنية الجديدة التي تستجيب لتطلعات الشباب وميوالته.
النهوض بالترفيه والسياحة الشبابية:
 تطوير منظومة الترفيه والسياحة الشبابية عبر إرساء سياسة وطنية في مجال الترفيه والسياحة الشبابية تجمعبين مختلف الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني وتعتمد على الالمركزية في تنفيذ البرامج إضافة
الى إحداث منظومة وطنية للسياحة الداخلية موجهة للشباب وتكثيف وتنويع وتطوير برامج التبادل الشبابي
مع البلدان الشقيقة والصديقة.
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تطوير البنية ألساسية الشبابية:
 -تعزيز شبكة المنشآت الشبابية من خالل مواصلة تنفيذ برامج تهيئة وتأهيل المنشآت الشبابية في مستوى

البنية األساسية والفضاءات الخارجية من مالعب رياضية وقاعات تنشيط ودعمها بالتجهيزات العصرية

إضافة الى مواصلة تهيئة المؤسسات الشبابية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمؤسسات الشباب من الجيل

الثاني.

رصد أوضاع الشباب:
 مواصلة إنجاز البحوث والدراسات المتصلة بالشأن الشبابي لرصد أوضاع الشباب والتعمق في واقعه الحاليوالعمل على مزيد تطوير قاعدة البيانات شباب أنفو وتحيين محتوياتها واالنطالق في تنظم ورشات وندوات
حول محاور المسح الوطني حول الشباب واستثمار نتائجها في رسم التوجهات والخطط والبرامج الشبابية

المالئمة.

أهم التوجهات الكبرى للفترة

2022-2020

 -تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والشأن العام عبر إحداث المجلس الوطني للشباب

والوكالة

الوطنية للعمل التطوعي وتكثيف البرامج الموجهة للشباب في مجاالت التنمية المستدامة والتنمية البشرية

المشاركة.
ومختلف الميادين ذات العالقة بالمواطنة و ُ

 المساهمة في المجهود الوطني إلدماج وتشغيل الشباب ودعم المبادرات الشبابية في مجال بعث المشاريععبر وضع نظام معلومات حول احداث المشاريع وفرص العمل وارساء برامج تدريبية وأنشطة للتوعية من
أجل زيادة إهتمام الشباب بالمبادرة وبفرص العمل للحساب الخاص ومرافقة الشباب أصحاب المشاريع.

 تطوير الخدمات المقدمة للشباب وتنمية قدراته في مجال االتصال واإلعالم وتمكينه من فرص التعبيروالمشاركة عبر إحداث فضاءات جديدة إلذاعات وتلفزات الواب واالنفتاح أكثر على منظمات وهياكل دولية
تُعنى بمجال االتصال واإلعالم وتطوير قدرات ومهارات العاملين والناشطين بهذه الفضاءات.
 تطوير منظومة الترفيه والسياحة الشبابية عبر إرساء سياسة وطنية في مجال الترفيه والسياحة الشبابية تجمعبين مختلف ا لهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني وتعتمد على الالمركزية في تنفيذ البرامج إضافة
الى إحداث منظومة وطنية للسياحة الداخلية موجهة للشباب وتكثيف وتنويع وتطوير برامج التبادل الشبابي

مع البلدان الشقيقة والصديقة.

 -اعتماد الشراكة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن الشبابي من خالل توسيع الشراكة والتعاون مع

الجمعيات الشبابية الناشطة بالجهات واعطاء األولوية في الدعم للجمعيات والمنظمات الشبابية الشريكة التي

تنفذ مشاريع ضمن المحاور الرئيسية للرؤية االستراتيجية لقطاع الشباب.
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 تعزيز شبكة المنشآت الشبابية من خالل مواصلة استكمال الخطة الوطنية لمؤسسات الجيل الثاني واعادةالنظر في الخارطة الوطنية للمؤسسات الشبابية واعادة تأهيل وتطوير خدمات وأداء مراكز استقبال وسياحة
الشباب.
 مواصلة العمل على إرساء إطار وطني استراتيجي مندمج وعبر قطاعي للتخطيط والتنسيق والمتابعة للسياسةالشبابية من خالل الشروع في إنجاز دراسات نوعية لتعميق النظر حول القضايا الرئيسية الواردة في نتائج
المسح الوطني للشباب واستثمارها في رسم الخطط المستقبلية.

الرياضة
أهم اإلنجازات خالل سنة

2019

تطوير الرياضة المدنية من خالل:
-

توفير الدعم المالي والمادي والفني لمختلف الجامعات والجمعيات الرياضية وتشجيع الجمعيات الرياضية

على بعث فروع جديدة وتوسيع قاعدة المجازين مما ساهم في الرفع من عدد الجمعيات من  1363جمعية

خالل سنة  2018إلى  1482موفى شهر جويلية  2019وعدد المجازين من  169ألف مجاز ومجازة سنة

 2018إلى  181ألف سنة  2019أي بزيادة تقدر بنسبة .%6.7

 النهوض ب الرياضة النسائية ومواصلة الدعم المالي لفائدة الجمعيات النسائية من خالل إعفائها من معاليماالنخراط بالجامعات الرياضية وتدعيم مجانية استغالل المنشآت الرياضية للتمارين والمباريات مما ساهم
في الرفع من عدد المجازات من  47ألف مجازة سنة  2018إلى حوالي  50ألف مجازة في موفى سنة .2019
 مواصلة دعم الجمعيات الرياضية للمعوقين من خالل بعث فروع واختصاصات جديدة حيث تطور عددالجمعيات ليبلغ  171جمعية حاليا ومن المتوقع بلوغ  180جمعية في موفى سنة .2019

 تدعيم شبكة المنشآت الرياضية ودعمها بالتجهيزات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية بمختلف الجهاتمن خالل الرفع من عدد المالعب المعشبة من  297ملعب سنة  2018إلى  307ملعب معشب سنة 2019

وعدد القاعات الرياضية من  236قاعة سنة  2018إلى  241قاعة سنة .2019
الرياضة للجميع:
 نشر ممارسة الرياضة للجميع من خالل تعزيز الدعم المالي للجامعة التونسية للرياضة للجميع وذلك بالترفيعفي ميزانيتها من  360ألف دينار سنة  2018إلى  465ألف دينار سنة  2019والحرص على الترفيع من عدد
الجمعيات بجميع الجهات والتكثيف من أنشطتها مما مكن من تحقيق تطور في عدد التظاهرات المنظمة
من قبل الجامعة ومن عدد المستفيدين من حوالي  15ألف مستفيد سنة  2018إلى حوالي  20ألف مستفيد

خالل الستة أشهر األولى لسنة .2019
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 -إقرار يوم وطني للرياضة لنشر الممارسة الرياضية وتشجيع التونسيين على تعاطي االنشطة البدنية عبر

تنظيم ما يفوق عن  345تظاهرة رياضية تستهدف أكثر من  3مليون تونسي سنة  .2019إلى جانب تكليف
المرصد الوطني للرياضة بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء إلعداد مسح وطني حول الممارسة الرياضة
والبدنية لدى التونسيين.

رياضة النخبة:
 -مواصلة برنامج اإلحاطة برياضي النخبة من خالل االرتقاء بمستواهم الفني والمادي بالتنسيق مع الجامعات

الرياضية والعمل على ترشيح أكبر عدد منهم في مختلف االختصاصات الرياضية مما ساهم في تألق النخبة
الوطنية في التظاهرات الدولية واإلقليمية وارتفاع حصيلة الميداليات في األلعاب الفردية واح ارز المنتخبات
الوطنية في الرياضات الجماعية على عديد األلقاب.

 المساهمة في مزيد إشعاع الرياضة التونسية والترويج لصورة تونس كوجهة سياحية ورياضية مميزة ويتجلىذلك من خالل ارتفاع عدد المشاركين من الرياضيين التونسيين بالبطوالت والكؤوس العالمية بجميع

االختصاصات الفردية والجماعية وارتفاع حصيلة التظاهرات والدورات الدولية بتونس والخارج خالل سنة
.2019
التربية البدنية والتكوين:
-

مواصلة العمل على تعميم تدريس مادة التربية البدنية بجميع المراحل الدراسية إذ بلغت هذه النسبة %64.03

-

االرتقاء بمنظومة التكوين الجامعي والبحث العلمي من خالل العمل على وضع البرامج المالئمة لذلك

باالبتدائي و %94.05باإلعدادي و %98.4بالثانوي وذلك خالل الموسم الدراسي .2019/2018

مواكبة للتطورات التي يشهدها ميدان علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية ومواصلة تأهيل وتطوير

البنية االساسية والتجهيزات البيداغوجية والرياضية بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية.

 تطور نسبة التأطير باألساتذة الجامعيين بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية من  153أستاذ باحث سنة 2017إلى  168أستاذ باحث سنة  2018وارتفاع عدد الطلبة المرسمون بماجستير البحث للسنة الدراسية
الحالية ليبلغ  677طالبا بزيادة تقدر بـ  45طالبا مقارنة بالموسم الدراسي .2018/2017
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أهم التوجهات والبرامج لسنة

2020

مزيد العناية بالرياضة المدنية من خالل:
-

توسيع قاعدة ممارسي األنشطة الرياضية وتعميم الثقافة الرياضية على كافة الفئات االجتماعية

والعمرية ومواصلة الدعم المالي والمادي للجامعات والجمعيات الرياضية وحثها على مزيد العناية بالتكوين
القاعدي وبفروع الشبان.

 تحسين أساليب إدارة الهياكل والجمعيات الرياضية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل على مراجعةمعايير إسناد الدعم العمومي لفائدة الجمعيات الرياضية.
 مواصلة تشجيع المرأة على الممارسة الرياضية بالعمل على الترفيع في عدد الفروع والجمعيات النسائية والرفعمن عدد المجازات ليبلغ  52.8ألف مجازة سنة .2020

 مواصلة النهوض برياضة المعوقين من خالل العمل على مزيد دعم الجمعيات والنوادي المختصة فيرياضة ذوي االحتياجات الخاصة ودعمها بالتجهيزات المالئمة لبلوغ عدد  230جمعية سنة .2020

 -تعزيز البنية األساسية الرياضية بمختلف الجهات عبر احداث مالعب وقاعات رياضية جديدة وفق مقاييس

تراعي التوازنات الجهوية والرياضية ومواصلة انجاز المشاريع المتواصلة وبرامج التهيئة والصيانة لمختلف

المنشآت بالتعاون مع المجالس الجهوية والبلدية.
رياضة النخبة:

 مواصلة تنفيذ برامج اإلحاطة بالنخبة الرياضية الوطنية بتوفير الظروف المالئمة وتحسين النتائج الرياضيةواالرتقاء بمستوى الرياضيين إلعدادهم لالستحقاقات الرياضية القادمة وخاصة اإلعداد للمشاركة في األلعاب

األولمبية .2020

 التسويق لصورة تونس بالخارج كوجهة سياحية ورياضية مميزة من خالل العمل على إحتضان التظاهراتالرياضية اإلقليمية والقارية والدولية.

الرياضة للجميع:
 مواصلة النهوض برياضة المواطنة من خالل الترفيع في أنشطة الجامعة التونسية للرياضة للجميع فيمختلف مناطق الجمهورية وفي عدد المنتفعين ودعم األنشطة والتظاهرات ذات الطابع التحسيسي بفوائد

الممارسة الرياضة وأهميتها على صحة المواطن مع نشر وتعميم ثقافة ممارسة الرياضة .إلى جانب تطوير
الرياضة المدرسية والجامعية.
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التربية البدنية والتكوين:
 مواصلة العمل على تعميم تدريس مادة التربية البدنية بجميع المراحل الدراسية ال سيما باالبتدائي عبر مزيدإحكام ترشيد الموارد البشرية العاملة في مجال التدريس.

 مواصلة اإلرتقاء بمستوى التأطير الفني وخاصة في الرياضات الفردية وتحسين المستوى الفني للمدربين فيإطار منظومة التكوين األساسي بالمعاهد العليا لرياضة والتربية البدنية.

 -مواصلة النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي الرياضي من خالل العمل على الترفيع في نسبة

التأطير وتحسين المستوى العلمي إلطارات التربية البدنية ومهن الرياضة والنهوض بأنشطة البحث العلمي

الرياضي وضمان مردوديته من خالل تكثيف األنشطة البحثية وتثمينها ودعم مخابر ووحدات البحث والرفع

من المنشورات العلمية وتكثيف عدد الدارسين في مستوى الماجستير والدكتوراه

أهم التوجهات الكبرى للفترة

2022-2020

الرياضة المدنية:
 تطوير الرياضة المدنية عبر الترفيع في عدد الجمعيات والفروع الرياضية وخاصة في الرياضة النسائيةورياضة المعوقين وتنمية العمل القاعدي والجهوي وتكثيف العناية بأصناف الشبان السيما في األلعاب

االفردية والرياضات المستهدفة والنهوض بقطاعات التحكيم وتعزيز الجهود لحوكمة التصرف والتسيير
بالجامعات الرياضية ودعم التمثلية التونسية بالهياكل الدولية وتدعيم تواجد العنصر النسائي بمواقع القرار

والعمل على إصدار القانون األساسي للهياكل الرياضية.
الرياضة والمواطنة:

 تطوير الممارسة الرياضية االجتماعية والصحية بوضع خطة وطنية للرياضة للجميع بالتنسيق مع مختلفاألطراف المتداخلة.

 العمل على تطوير الرياضة المدرسية والجامعية بإعادة إحياء المسابقات الرياضية المدرسية والجامعية ودعمالجامعات المختصة في المجال.

 برمجة تنظيم أكبر عدد ممكن من التظاهرات الرياضية الدولية بتونس لتكون الرياضة أحد األقطاب الداعمةللسياحة واالقتصاد الوطني ( 150تظاهرة رياضية سنة  2020و 200تظاهرة سنة  2021و 220تظاهرة سنة
.)2022
دعم اإلحاطة بالنخبة الوطنية:
 االرتقاء بالنتائج الرياضية للمنتخبات الوطنية وتطوير مردود رياضيي النخبة من خالل تمكين النخبة الشابةمن اكتساب الخبرة عبر المشاركة في مختلف التظاهرات الرسمية والدورات التحضيرية وخاصة في األلعاب
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األولمبية واعادة هيكلة المراكز الجهوية والوطنية للتكوين واحداث  6معاهد رياضية إقليمية لتوفير التأطير
الفني المالئم واإلحاطة الطبية والعلمية الالزمة لالرتقاء بأداء الرياضيين.

 الرفع في عدد اإلطارات الفنية ذات المستوى العالي والحرص على تجويد المستوى الفني إلطارات التدريبباإلعتماد على منظومتي التكوين األساسي والتكوين المستمر.
تعميم تدريس التربية البدنية والتكوين:
 مواصلة الجهود لتعميم تدريس التربية البدنية خاصة بالمرحلة االبتدائية وتطوير المنظومة الرياضية بالوسطالمدرسي من خالل العمل على رسم خارطة جديدة لألنشطة الرياضية تستجيب لمتطلبات الجهات
واالختصاصات الرياضية واعتماد صيغ حديثة في تنظيم التظاهرات الرياضية بالتنسيق مع و ازرة التربية
والجامعة التونسية للرياضة المدرسية.
 مواصلة العمل على توحيد نظام التدريس والتقييم ومواصلة تأهيل البنية األساسية بالمعاهد العليا للرياضةوالتربية البدنية.

 االرتقاء بمستوى التأطير بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية ودعم وحدات البحث وتأهيل الدكتوراه. مراجعة الخارطة الجامعية في مجال التربية البدنية والرياضة وذلك ببرمجة اإلحداثات واالنتدابات الجديدةاعتمادا على الحاجيات الفعلية للجهات.

 إصالح منظومة التعليم العالي بتطوير مهام المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية لتضطلع بدورها الحيويفي مجال دفع تشغيلية الخريجين بإيجاد صيغ مبتكرة للتكوين.

المرأة
شهدت سنة  2019إقرار جملة من اإلجراءات في اتجاه مزيد تطوير واصالح السياسات والبرامج وتعزيز البعد الجهوي
لتنفيذ البرامج والمشاريع من خالل:
 مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسائية لرفع نسق إحداث المشاريع النسائية الممولةفي إطار برنامج "رائدة" مع إعطاء األولوية لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ذات القدرة التشغيلية.

 مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة بين و ازرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن وو ازرة السياحة والصناعاتالتقليدية في إطار خطة النهوض بالزربية والنسيج اليدوي واعادة نسق اإلنتاج من خالل مساندة المؤسسات

الحرفية العاملة في مجال الزربية والمنسوجات اليدوية لتوفير الموارد البشرية المختصة الالزمة وبعث وحدات

إنتاجية نموذجية وتذليل الصعوبات في مجال التزود بالمواد األولية واالبتكار والتسويق وذلك من خالل

استكمال تدريب  480متدربة يتوزعن على  06واليات (باجة وجندوبة وقفصة والمهدية وتطاوين وصفاقس
عبر برنامج مقاومة اإلرهاب (التكوين والمرافقة والترويج).
 استكمال تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2020-2017وخطة العمل المنبثقة عنها إلعطاء األولوية للفئات النسائية الهشة بالمناطق الريفية بالواليات
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الداخلية والحدودية والالتي وجدن صعوبة في االنتفاع بمختلف اآلليات الوطنية للتمويل وبعث مواطن الرزق
حيث يشمل التدخل جميع واليات الجمهورية بمعدل منطقة على األقل بكل والية.
 إرساء آليات خصوصية لتمكين النساء العامالت في الوسط الريفي وفي القطاع الفالحي على وجهالخصوص من اإلنتفاع بالتغطية اإلجتماعية في إطار االتفاقية بين و ازرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

وو ازرة الشؤون االجتماعية وو ازرة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري.

 -إعداد مشروع "أحميني" الذي يهدف إلى تيسير انخراط النساء العامالت في الوسط الريفي في منظومة

الضمان االجتماعي من خالل تركيز منظومة جديدة تقوم على إجراءات انخراط مرنة ومناسبة لخصوصيات

وطبيعة عمل النساء في الوسط الريفي وفي القطاع الفالحي على وجه الخصوص.
 -الشروع في تنفيذ "الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  1325حول المرأة والسلم واألمن" من خالل العمل

على إطالق برنامج "مشروع لكل منطقة" » «Un projet, une régionالذي يهدف إلى مكافحة اإلرهاب من

خال ل دعم السلم المجتمعي وتمكين النساء ودعم مشاركتهن االقتصادية وذلك بمنطقة جزة من معتمدية
تاجروين بوالية الكاف (في مجال الجلد والصوف) وبمنطقة سيدي مخلوف ووالية مدنين (في مجال المنتجات

البحري) ومنطقة المالسين بتونس العاصمة (في مجال الطين) وفي منطقة دوار السالطنية بوالية سيدي
بوزيد (في مجال الصوف).

 الشروع في تنفيذ الجزء األول من البرنامج النموذجي "مساهمة المرأة التونسية المقيمة بالخارج في التنميةاالقتصادية واالجتماعية لبلدها األصلي" نستثمرو في بالدنا" من خالل بعث منصة الكترونية على شبكة
االنترنت مخصصة للكفاءات النسائية المقيمة بالخارج بخط هاتف دولي أخضر وتطبيقات تفاعلية على

غرار "تشات".
 الشروع في تنفيذ "الخطة الوطنية إلدماج ومأسسة النوع االجتماعي" التي تهدف إلى إدماج مقاربة النوعاالجتماعي في التخطيط والبرمجة ووضع الميزانيات بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق

المساواة في التنمية وفي الحقوق والواجبات بين التونسيين والتونسيات.

 الشروع في تهيئة وتجهيز مركزين إليواء النساء ضحايا العنف بكل من واليات جندوبة وسيدي بوزيد ليصبحعدد مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف  09مراكز تنفيذا ألحكام القانون األساسي عدد  58لسنة 2017

المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

 مواصلة تنفيذ برنامج "ترسيخ المساواة بين النساء والرجال" الممول من قبل االتحاد األوروبي الذي يهدفللحد من عدم المساواة على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية من خالل العمل على المحاور التالية:


تعزيز قدرات و ازرة المرأة واألس ـ ـرة والطفولة وكبار السـ ــن وشـ ــركائها من المؤس ـ ـســـات الحكومية



تحسين مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية والحياة العامة.

وغير الحكومية في مجال النوع االجتماعي.

 المساهمة في الحد من التمييز والعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.
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 تنفيذ مشروع دعم لالستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفيةالممول من قبل التعاون الدولي االسباني على مستوى ثالث واليات (جندوبة-صفاقس-المهدية) بهدف

تركيز مشاريع صغرى واعدة في مجال الفالحة والصناعات التقليدية وتحويل المنتوجات الغذائية وادماجهن
في الدورة االقتصادية واالجتماعية.
البحوث والدراسات
شهدت سنة  2019إنجاز العديد من الدراسات حول المرأة أهمها:

 مواصلة إنجاز دراسة حول "النساء والشباب واستراتيجيات القضاء على التطرف" بهدف وضع استراتيجياتللوقاية من التطرف العنيف على ضوء خصوصيات الواقع االجتماعي والثقافي واالقتصادي المحلي ،وفي

هذا اإلطار تم إنجاز ثالث تقارير تحليلية بالتعاون مع جامعة موناش االسترالية وهيئة األمم المتحدة للمساواة

وتمكين المرأة وسيتم االنطالق في البحث الميداني في تونس الكبرى.

 دراسة حول "المعينات المنزليات :المسارات والمعيش والتموقع االجتماعي" تهدف خاصة إلى التعرف علىتركيبة ومالمح هذه الفئة االجتماعية ،الواقع والمعيش اليومي.

 دراسة نوعية حول "العنف ضد النساء في تونس عبر مواقع التواصل االجتماعي ومواصلة تنفيذ استراتيجيةإنتاج مؤشرات خصوصية حول "العنف المبني على النوع االجتماعي" و"العنف القائم على النوع االجتماعي

المسلط على المراهقات" بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان.
-

تنفيذ برنامج تدريبي حول "التعهد بالنساء ضحايا العنف" بدعم من منظمة فردريشت ايبرت ،يهدف إلى

تقوية قدرات أعوان واطارات األمن الداخلي في مجال التعهد بالنساء ضحايا وتكوين جميع الوحدات المختصة
التي تم إرساؤها في كامل واليات الجمهورية.

 تنفيذ مشروع البحث الموظف للتنمية حول حرف النساء والديناميكية االقتصادية المحلية بواليتي سليانةوالمهدية.

 إرساء آلية رصد ومتابعة حول "التونسيات في مواقع المسؤولية اإلدارية بالقطاع العام" تهدف إلى رصدوتحليل الواقع المهني للنساء في مواقع المسؤولية اإلدارية بالقطاع العام وآليات نفاذهن إلى مواقع القرار.

 إحداث لجنة وطنية لدعم تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في إدارة الشأن المحلي بهدف دعم المساواة بينالجنسين في الحوكمة المحلية وتكريس الديمقراطية المحلية في بعديها التمثيلي والتشاركي بالتعاون مع
المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.

السياسات واإلصالحات في مجال قطاع المرأة واألهداف الكمية المرسومة لسنة

2020

سيتم خالل سنة  2020باألساس مواصلة العمل على دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة وتكافؤ الفرص
ومناهضة العنف والتمييز عبر عدد من البرامج والسياسات تتمثل خاصة في:
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 مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسائية بدفع نسق إحداث المشاريع النسائية الممولةمع العمل على الترفيع في عدد المشاريع المحدثة وخاصة منها المتجددة وذات القدرة التشغيلية وتوسيع
قاعدة الشرائح المستفيدة ( 2000مشروع).
 -مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن  1325حول المرأة والسلم واألمن من خالل

العمل على تنفيذ برنامج "مشروع لكل منطقة" » «Un projet, une régionالذي يهدف إلى مكافحة اإلرهاب
من خالل دعم السلم المجتمعي وتمكين النساء ودعم مشاركتهن االقتصادية من أجل النهوض بمناطقهن

في ثالث واليات داخلية وهي جندوبة (في مجال المرجان) ووالية قفصة (تثمين المرقوم) ووالية القصرين
(في مجال الحلفاء).
 مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2020-2017وخطة العمل المنبثقة عنها من خالل:

 إحداث قرابة  300مش ـ ـ ــروعا للنس ـ ـ ــاء في المناطق الريفية بإعتماد س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة القيمة في القطاع
الفالحي والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات الفالحية.

 إحداث  200مورد رزق في إطار مشـروع التمكين االقتصـادي لفائدة أمهات التالميذ المهددين
باالنقطاع المدرسي والمنقطعات عن التعليم في المناطق الريفية.

 إحداث خمس شــركات نســائية للخدمات متعددة اإلختصــاصــات في مجال الخدمات للعامالت
في القطاع الفالحي بين سنتي  2019و.2020

 -مواصلة تنفيذ مشروع دعم ا الستراتيجية الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق

الريفية الممول من قبل التعاون الدولي االسباني في ثالث واليات (جندوبة-صفاقس-المهدية) وذلك من
خالل:
 احداث  100مشـ ـ ـ ـ ــروع نسـ ـ ـ ـ ــائي في مجال الفالحة والصـ ـ ـ ـ ــناعات التقليدية وتحويل المنتوجات
الغذائية (.)2020-2019

 إنشـ ــاء قنوات تسـ ــويقية مبتكرة :نقاط البيع الثابتة/المتغيرة ،المبيعات الجماعية ،شـ ــبكات البيع
عبر اإلنترنات بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية.
 دعم مبادرة المرأة المهاجرة في التنمية المســـتدامة من خالل تنفيذ الجزء الثاني من البرنامج
النموذجي "مســـاهمة المرأة التونســـية المقيمة بالخارج في التنمية االقتصـــادية واالجتماعية
لبلدها األصلي""نستثمرو في بالدنا" عبر إحداث ومرافقة  20مشروعا نموذجيا للمرأة التونسية

المقيمة بالخارج.

 تحقيق تكافؤ الفرص ومناهضة العنف والتمييز المبني على النوع االجتماعي تجسيما الحكام
القانون األس ــاس ــي عدد  58لس ــنة  2017المتعلق بالقض ــاء على العنف ض ــد المرأة عبر العمل
على تعميم مراكز اإليواء وسـ ــيتم خالل سـ ــنة  2020مواصـ ــلة تهيئة وتجهيز ثالثة مراكز إيواء
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للنسـ ــاء ضـ ــحايا العنف بثالث واليات داخل الجمهورية إلى جانب تجهيز المندوبيات الجهوية

لشــؤون المرأة واألس ـرة بمختلف الواليات بتطبيقة إعالمية تمكن من تســجيل مختلف المعطيات

الخاصـ ــة بالنسـ ــاء المعنفات المتعهد بهن جهويا وتوفير البيانات اإلحصـ ــائية ،وتكوينهن حول

طرق استعمالها.
البحوث والدراسات

وستشهد سنة  2020االنطالق في إنجاز عدد من الدراسات الجديدة حول:
 "النساء والفن والثقافة والنفاذ إلى اإلبداع والى الفضاءات الثقافية" تهدف إلى توفير معطيات إحصائيةمبنية على النوع االجتماعي حول النفاذ للفضاء الثقافي لتحليل األشكال الثقافية األكثر وصوال للمرأة ورصد

وتحليل الصعوبات التي تعترض وجود النساء في الفضاء الثقافي كمنتجة.
 -واقع الفئات النسائية الهشة وسبل اإلدماج" تهدف إلى توفير معطيات علمية وكمية واعتماد المنهج الكيفي

للتقصي حول واقع الفئات النسائية المهمشة من حاملي اإلعاقة الجسدية أو الذهنية ،األمهات العازبات
وعامالت الجنس والبحث في سبل إدماجهن اجتماعيا واقتصاديا وقياس مدى تمتعهن بحقوقهن االقتصادية

واالجتماعية إضافة للتعرف على أشكال العنف المسلط على هذه الفئات وكيفية اإلحاطة بهن.

التوجهات الكبرى لقطاع المرأة وتطور المؤشرات للفترة

2022-2020

دفع المبادرة االقتصادية النسائية:
 مواصلة تنفيذ برنامج دفع المبادرة االقتصادية النسائية من خالل العمل على إحداث  8000مشروع نسائيمتناهي الصغر أو صغير أو متوسط إلى موفى سنة  2022موزعة كاآلتي:
 1500 مشروعا لفضاءات طفولة في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

 4500 مشروعا للنساء من صاحبات شهائد التعليم العالي والتكوين المهني.
 2000 مشروعا لصاحبات الكفاءة المهنية.
 20 مشروعا نموذجيا تم بعثه ومرافقته من قبل المرأة التونسية المقيمة بالخارج.
تحقيق تكافؤ الفرص ومناهضة العنف بالترفيع في:
 عدد النساء واألطفال المرافقين لهن المتعهد بهم من قبل مراكز حماية النساء ضحايا العنف والخط األخضر.1899

 عدد مراكز حماية النساء ضحايا العنف من  09مراكز بداية سنة  2020إلى  15في غضون سنة .2022 عدد الليالي المقضاة بمراكز حماية النساء ضحايا العنف.164

 عدد المنتفعين من النساء ضحايا العنف ببرنامج تنمية المهارات الحياتية. عدد المنتفعين من المهنيين ببرامج تكوينية في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف. عدد الجهات المنتفعة ببرنامج "لكل جهة مشروع" من  03سنة  2019إلى  6مناطق تدخل سنة .2022التمكين االجتماعي االقتصادي للنساء والفتيات في المناطق الريفية:
 دعم موارد الرزق المحدثة للنساء والفتيات من الوسط الريفي. إحداث مؤسسات الخدمات المندمجة المحدثة لفائدة العامالت في القطاع الفالحي في المناطق الريفية(خاصة ،تعاونية ،تضامنية ،إحدى هياكل االقتصاد االجتماعي والتضامني).

 ارتفاع عدد المشاريع المحدثة لفائدة أمهات التالميذ المهددين باالنقطاع المدرسي من  80مشروع من بدايةسنة  2019الى  300مشروع سنة .2022
 تطوير مراكز الفتاة الريفية وأقطاب اإلشعاع (الفضاءات متعددة االختصاصات لفائدة النساء بالوسط الريفي)المهيئة والمجهزة والتي دخلت حيز النشاط.

 مزيد تغطية الفتيات والنساء بالوسط الريفي المنتفعات بخدمات مراكز االشعاع والفتاة الريفية.اإلدماج اإلجتماعي والتمكين اإلقتصادي للنساء والفتيات ذوات الوضعيات الخصوصية:
 الرفع من عدد المنتفعات بمختلف برامج التأهيل والتكوين والتمكين االجتماعي للنساء ذوات الوضعياتالخصوصية.

 تمكين النساء والفتيات ذوات االحتياجات الخصوصية من خطوط تمويل لبعث مشاريع (االتفاقية المبرمةبين و ازرة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن والبنك التونسي للتضامن حول تمكين النساء المسرحات من

السجون من صاحبات الشهائد العليا والمتحصالت على شهادة في التكوين المهني من نفس اإلجراءات
المعمول بها لمنح قروض لفائدة العائالت المعوزة من حيث الوثائق المطلوبة ومدة اإلمهال).

 تنقيح التشريع المتعلقة بالسن الدنيا لعمل الفتيات في المنازل دون السن القانونية في إطار الحد من االستغاللاالقتصادي لفائدتهن.

 العمل على اإلدماج االجتماعي لألمهات خارج إطار الزواج والبحث في سبل تكوينهن لبعث مشاريع ومواردرزق تحميهن من خطر العود.
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األسرة
مدى تقدم تنفيذ السياسات واإلصالحات والتدابير المتعلقة بقطاع األسرة والبرامج والمشاريع
بعنوان سنة

2019

تواصل العمل خالل سنة  2019على وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بتعزيز قدرات األسرة وتمكينها من
االضطالع بوظائفها من خالل تحقيق جملة من اإلنجازات لفائدة األسرة التونسية ومن أبرزها:
المصادقة على اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع األسرة والخطة الوطنية الخماسية  2022-2018التي تهدف

إلى:

 تطوير ومراجعة التشريعات المتعلقة باألسرة وخاصة: مشـ ـ ـ ــروع قانون يتعلق بإتمام مجلة الجنسـ ـ ـ ــية التونسـ ـ ـ ــية الذي يهدف إلى دعم حق التونسـ ـ ـ ــية
المتزوجة بأجنبي في منح جنس ــيتها ألبنائها وترس ــيخ مبدأ المس ــاواة في الحقوق والواجبات بين
المرأة والرجل دون التقييد بأجل محدد إلكتساب الجنسية التونسية.



المصـ ـ ــادقة على القانون المتعلق بعطلتي األمومة واألبوة خالل مجلس وزاري منعقد بتاريخ 8
مارس .2019

 الش ــروع في مراجعة إتفاقية حماية األمومة عدد  183والس ــيما التوص ــية عدد  191حول حماية

األمومة تماش ــيا مع اإلطار التشـ ـريعي الدولي المنظم لمجال الحقوق اإلقتص ــادية واإلجتماعية

زرة الشؤون الخارجية التخاذ اإلجراءات الالزمة للمصادقة على هذه االتفاقية.
بالتنسيق مع و ا

 -التمكين االقتصادي لألسر الفقيرة ومحدودة الدخل ذات الوضعيات الخصوصية الذي شمل  251أسرة من

خالل تمكينها من مشاريع بعث موارد رزق ومشاريع اقتصادية صغرى ومتناهية الصغر وذلك بـ  9واليات
وهي :مدنين وسيدي بوزيد والقصرين ومنوبة وتونس وأريانة وقابس وجندوبة والمهدية بإعتمادات تقدر ب ـ ـ

 1.1م د.

 التمكين االجتماعي لألسر من خالل:

تنفيذ برنامج النهوض باألسـ ـ ـرة الذي يتض ـ ــمن أنش ـ ــطة توعية وتثقيف وتأهيل إلعداد الش ـ ــباب
للحياة الزوجية والتربية الوالدية والمرافقة العائلية والوقاية من الس ـ ـ ـ ــلوكات الس ـ ـ ـ ــلبية واإلرش ـ ـ ـ ــاد

والتوجيه األسـ ــري ويسـ ــتهدف مختلف الش ـ ـرائح العمرية من شـ ــباب وأولياء وكبار سـ ــن وأطفال
وذلك عن طريق خبراء ومكاتب دراسات متخصصة في المجال واستهدف  339بلدية بإعتماد

قدره  1.4م د سنة .2019

 تنفيذ برنامج التوجيه واإلرشاد األسري من خالل تسيير مراكز اإلرشاد والتوجيه األسري بباجة
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وحي التضامن من والية أريانة وغار الدماء من والية جندوبة.
 الشــروع في إحداث  06فضــاءات مندمجة لألســر ســتعمل على تقديم خدمات متنوعة ومالئمة
لحاجيات كافة أفراد األسر بهدف حمايتها وتعزيز تماسكها لوقايتها من التفكك ومن المخاطر
التي تهدد أفرادها بواليات س ــيدي بوزيد(الس ــالطنية) والمهدية(السـ ـواس ــي) وباجة والكاف (نبر)

وسليانة (مكثر) والقيروان بكلفة تقدر بـ  2.5م د لكل فضاء.

 اإلحاطة باألسر المهاجرة وتشجيع المهاجرين على اإلستثمار وبعث المشاريع بأرض الوطن من خالل وضعبرنامج مرافقة واحاطة إجتماعية ونفسية ألبناء األسر المهاجرة بـكل من سيدي بوزيد (السبالة) وسوسة
(مساكن) ومدنين (جربة) وتطاوين(غمراسن) بقيمة  200أد (.)2019-2018

 -اإلعداد لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لقمة األسرة العربية خالل شهر سبتمبر  2019إثر تنظيم المؤتمر

التحضيري للقمة في جوان  2018وذلك دعما للعمل العربي المشترك في مجال األسرة ووعيا بحجم التحديات
التي تواجهها األسرة العربية في ظل العولمة والمتغيرات الثقافية واإلجتماعية واإلقتصادية والتكنولوجية
واألمنية والسياسية والبيئية التي أثرت في وظائف األسرة.

السياسات واإلصالحات في مجال األسرة وأهم األهداف المرسومة لسنة

2020

تم تضمين مختلف السياسات واإلصالحات والتوجهات المستقبلية في مجال األسرة صلب إستراتيجية تطوير

قطاع األسرة  2022-2018التي ترتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في:

 األسرة والقوانين والتشريعات. الوظائف األساسية لألسرة وأدوارها والعالقات داخلها ومع محيطها. -األسر ذات الوضعيات الخصوصية.

 األسرة محور السياسات التنموية المستدامة :الخدمات اإلجتماعية واإلقتصادية والصحية والبيئية واألمنيةلتحقيق الرفاه األسري.

 خطة تواصل واعالم للتحسيس والتوعية وكسب التأييد وحشد المناصرة.وتتضمن خطة العمل لسنة  2020والمنبثقة عن هذه اإلستراتيجية البرامج والمشاريع التالية:
 مواصلة تنفيذ برنامج الدعم االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخصوصية من خالل رصد اعتماداتبحوالي  1.8م د بهدف التدخل بـ  09واليات (زغوان وسليانة وتطاوين وتوزر وسوسة وصفاقس ونابل وبنزرت
والمنستير).

 مواصلة تنفيذ برنامج اإلح اطة باألسرة المهاجرة باستهداف واليات تونس وبنزرت وذلك بهدف تمتين صلةأفرادها ببلدهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تقديم أنشطة تحسيسية توعوية
وخدمات المرافقة واإلحاطة االجتماعية والنفسية ألبناء األسر المهاجرة المتبقين بأرض الوطن.
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 مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض باألسرة  2022-2018عبر تقديم خدمات التوعية والتحسيس والمرافقةحول التربية الوالدية واإلعداد للحياة الزوجية والوقاية من السلوكات السلبية) والقيام باستشارات جهوية النتداب
خبراء أو مكاتب دراسات في المجال .وسيشمل البرنامج  15والية سنة ( 2020بن عروس وقبلي وسيدي
بوزيد وقفصة والقيروان والقصرين والمهدية والكاف وأريانة وجندوبة وزغوان ومنوبة وقابس ومدنين وسليانة).
 مواصلة تنفيذ برنامج تأمين خدمات الجوار من خالل إحداث فضاءات مندمجة لألسرة لتقديم خدماتمتعددة االختصاصات من خالل استكمال بناء فضاءات مندمجة لألسر بواليات سيدي بوزيد والمهدية

والقيروان واستكمال دراسة وبناء فضاء أسرة بوالية باجة واحداث فضاءات جديدة بكل من مدنين وسليانة
والمنستير وصفاقس.

وستمكن مختلف هذه البرامج من بلوغ األهداف الكمية التالية في موفي سنة :2020
 تمكين  360أسرة ذات وضعيات خصوصية من مشاريع إقتصادية. بعث وتجهيز  9فضاءات متعددة االختصاصات مع تحسين جودة الخدمـات المقدمة لألسر وتعزيز المركزيتها لفائدة مختلف الفئات والجهات.

 تأهيل وتثقيف  25ألف أسرة في مجال التربية الوالدية واعداد الشباب للحياة الزوجية والتربية المالية والوساطةالعائلية بـ  350بلدية في موفى سنة .2020

 -اإلحاطة بـ  2500أسرة مهاجرة بكل والية في موفى سنة .2020

التوجهات الكبرى لقطاع األسرة وآفاق تطور مؤشراته على المدى المتوسط ()2022-2020
 -مراجعة المنظومة التشريعية في مجال األسرة.

 الرفع من درجة الوعي لدى أفراد األسر من الشباب واألطفال واألولياء. -دعم التمكين االقتصادي واالجتماعي لألسر.

 تحسين نوعية الخدمات المقدمة لفائدة مختلف أفراد األسر بكامل تراب الجمهورية. -دعم الترابط والتماسك األسري.

 رصد وتشخيص أوضاع األسرة عبر توفير معطيات إحصائية حسب النوع اإلجتماعي تمكن من إبرازالتغيرات التي شهدتها األسرة التونسية في العديد من المجاالت.

وينتظر أن تتطور المؤشرات الكمية للقطاع في غضون سنة  2022كما يلي:
 إنتفاع  1240أسرة ذات وضعيات خصوصية بمشاريع إقتصادية.-

تطور عدد الفضاءات متعددة اإلختصاصات المهيئة والجاهزة لإلستغالل لفائدة مختلف أفراد األسرة من 03

فضاءات في موفى سنة  2019إلى  10في غضون سنة .2022
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 إرتفاع عدد األسر التي تم تأهيلها وتثقيفها سنويا في مجال التربية الوالدية واعداد الشباب للحياة الزوجيةوالتربية المالية والوساطة العائلية من  15ألف في موفى سنة  2019إلى  25ألف أسرة في  350بلدية في
موفى سنة .2022

كبار السن
مدى التقدم في تنفيذ السياسات واإلصالحات والبرامج والمشاريع االستثمارية خالل سنة

2019

تواصل خالل سنة  2019تنفيذ المشاريع والبرامج الرامية إلى تحسين أوضاع كبار السن اجتماعيا وصحيا
واقتصاديا ودعم مكانتهم في األسرة مع مزيد تثمين دورهم في المجتمع كفئة نشيطة وفاعلة بتركيز العمل
بالخصوص على:
 مراجعة اإلطار التشريعي الخاص بالقطاع من خالل إعداد مشروع مجلة كبار السن الذي يعتبر المرجعاألساسي إلعداد القانون العربي االسترشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن الذي تم إق ارره بمبادرة تونسية
بمناسبة انعقاد القمة العربية العادية بتونس في مارس  .2019والمصادقة على "االستراتيجية العربية لكبار

السن" إلى جانب الشروع في إعداد كراس شروط واحداث وتسيير نوادي نهارية لكبار السن ومراجعة كراس

شروط واحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن في اتجاه إحداث مؤسسات استشفائية لكبار السن
تستجيب للمواصفات العالمية.

 التحسيس والتوعية بحقوق كبار السن وخاصة في وسائل اإلعالم من خالل تنظيم دورة تكوينية حول "اإلعالموكبار السن :تغيير للصورة النمطية في برامج الواقع" وذلك في إطار السعي إلى إرساء إعالم موضوعي

يروج لحقوق كبار السن وداعم لبيئة صديقة لكبير السن باإلضافة إلى صياغة مشروع مدونة تلزم مختلف
وسائل اإلعالم بانتهاج األساليب العلمية والموضوعية لإلعالم في التعامل مع قضايا كبار السن واعداد

مشروع إتفاقية شراكة مع مؤسسة التلفزة التونسية .وفي نفس اإلطار شهدت سنة  2019االحتفاء "باليوم

العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن" الموافق ليوم  15جوان من كل سنة وذلك تحت شعار:
"عيش معاهم ...واتمتع بحبهم" وتنظيم تظاهرات جهوية تحسيسية بالمناسبة.

 -الرعاية المؤسساتية من خالل:

 تحسـ ـ ــين ظروف اإلقامة بمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الرعاية ( 12مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة) التي توفر الرعاية االجتماعية
والمتابعة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية لحوالي  650مقيما ( %63ذكور و %30إناث) وذلك لتحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين جودة
الخدمات من حيث التغذية والنظافة والرعاية الصحية والطاقة والترفيه.

 الترفيع في طاقة اإلستيعاب وتجديد التجهيزات وتحسين البنية األساسية لتستجيب للمتطلبات
الخص ــوص ــية للمقيمين من خالل مواص ــلة تهيئة  06مراكز رعاية وبرمجة ص ــيانة وتهيئة 04

مراكز جديدة.
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 تقديم الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت وذلك بالرفع من جودة الخدمات االجتماعية والصحيةللفرق المتنقلة البالغ عددها حاليا  43فريقا ( 23فريقا جهويا و 20فريقا محليا) وتصويب تدخالتها وذلك عبر
متابعة أنشطتها وتأمين خدمات المرافقة ا لفنية والعمل على بلوغ مؤشر زيارتين للمسن الواحد في الشهر.

إلى جانب حث الجمعيات على التعاقد مع مختصين في مجاالت حيوية قصد مزيد اإلحاطة بمنظوري هذه
الفرق على غرار االختصاصات الطبية وشبه الطبية وأعوان اإلحاطة الحياتية) واسناد منح لفائدتها وتنظيم
زيارات تفقد لبعض هذه الفرق.

 اإليداع العائلي لكبار السن :تم في هذا اإلطار إيواء  12مسنا ومسنة لدى أسر حاضنة إلى غاية شهر جوانليبلغ بذلك العدد الجملي للمسنين المكفولين في إطار هذا البرنامج  105مسنا ومسنة والقيام بزيارات دورية
لمتابعة وضعيات المسننين لدى األسر .إلى جانب تنظيم أنشطة جهوية تحسيسية تهدف إلى ترغيب

العائالت واستقطابهم إلحتضان كبار السن في إطار الكفالة وذلك لبلوغ الهدف المنشود وهو  116مسنا
مكفوال خالل سنة .2019

 تكوين اإلطارات العاملة في مجال كبار السن :سيتم العمل على تنظيم دورة تكوينية ثانية تحت عنوان"األمان االجتماعي وكبار السن" ودورة ثالثة حول "االقتصاد االجتماعي والتضامني ورفاه كبار السن".

السياسات واإلصالحات في مجال كبار السن وأهم األهداف الكمية المرسومة لسنة

2020

تتمثل أبرز السياسات واإلصالحات في مجال كبار السن في:
 إرساء إستراتيجية وطنية لكبار السن وبلورة برنامجها التنفيذي واصدار مجلة كبار السن ونصوصها الترتيبيةوتفعيل الخطة الوطنية للتقاعد ولشيخوخة نشيطة .إلى جانب إبرام عقود تطوع إلدماج كبار السن المنخرطين
بالسجل الوطني للكفاءات من كبار السن والمتقاعدين وتنظيم االستثمار في مجال كبار السن وذلك بإصدار
كراس شروط جديد يتعلق بإحداث مؤسسات إيواء استشفائية خاصة بكبار السن تستجيب للمواصفات

العالمية.

 تعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية في مجال متابعة مؤسسات رعاية كبار السن وابرام اتفاقيات شراكة بينالو ازرة والبلديات على المستوى الجهوي إلرساء بيئة صديقة لكبار السن.

 دعم عمل الفرق المتنقلة بإضافة فريقين متنقلين محليين بكل من هبيرة ودوز الجنوبية بهدف تقريب الخدماتاإلجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمعتمديات ذات األولوية
بما يضمن بقاءهم في محيطهم الطبيعي إلى جانب تمكين أكبر عدد ممكن من كبار السن الفاقدين

لالستقاللية من الخدمات (أدوية ،حفاظات ،خدمات إحاطة حياتية).

 إحداث نوادي نهارية لكبار السن تقدم أنشطة تثقيفية وترفيهية وخدمات إجتماعية وصحية. تشجيع العائالت الكافلة على إحتضان المسنين فاقدين للسند العائلي بتأمين منح لفائدة  162عائلة كافلة( 200د شهريا).

 إنطالق نشاط مؤسستين جديدتين بكل من والية سليانة وسيدي بوزيد لرعاية المسنين.170

ضبط التوجهات الكبرى للقطاع وآفاق تطور مؤشراته لسنوات

2022-2020

 مزيد إدماج منظور الشيخوخة أثناء رسم السياسات وتصميم البرامج التنموية. -اإلدماج الفعلي لكبار السن في الشأن العام.

 اعتماد مقاربة االقتصاد االجتماعي والتضامني في معالجة صعوبات اندماج كبار السن وتحسين جودةخدمات الرعاية لضمان رفاههم في بعديه االجتماعي والصحي.

 -نشر ثقافة حقوق كبار السن ومنع اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي على أساس السن.

 -تقليص فجوة النوع االجتماعي بين كبار السن ودعم مشاركة المرأة المسنة في إدارة الشأن العام.

 اعتماد مقاربة تمكينية تدعم الفئات الهشة من كبار السن على المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي. -دعم إدماج المهاجرين من كبار السن العائدين إلى أرض الوطن.

 خلق فرص جديدة تدعم االستثمار في كفاءات كبار السن القادرة على العمل بما يساعد على خلق الثروة. -توظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة كبار السن عموما والرفع من جودة خدمات الرعاية بالبيت.
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البـاب الثاني
النهوض االجتماعي
أهم اإلنجازات واإلصالحات خالل سنة :2018
تمثل سنة  2019سنة محورية باعتبارها شهدت الشروع في تجسيم اإلصالحات الهيكلية الكبرى التي تشرف عليها
و ازرة الشؤون االجتماعية وذلك من خالل انجاز ما يلي:

إصالح أنظمة التقاعد
إصدار القانون عدد  37لسنة  2019المؤرخ في  30افريل 2019المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد  12لسنة 1985

المؤرخ في  5مارس  1985المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع
العمومي واصدار منشور (رئيس الحكومة المؤرخ في  20ماي )2019يهدف الى توضيح إحكام هذا القانون.
وتتمثل مكونات هذا اإلصالح خاصة في الترفيع اإلجباري في سن التقاعد والترفيع االختياري في سن التقاعد
والترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد.
إعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح واتمام األمر عدد  499لسنة  1974المؤرخ في  27أفريل 1974المتعلق
بنظام جراي ات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفالحي.

المجلس الوطني للحوار االجتماعي
تركيز الهيكل اإلداري للمجلس الوطني للحوار االجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد  54لسنة  2017والذي
يتولى بالخصوص تنظيم وادارة الحوار االجتماعي بمختلف أبعاده ومضامينه الواردة بالعقد االجتماعي لسنة

 2013والشروع الفعلي في أشغاله من خالل عقد اجتماعه األول خالل شهر فيفري  2019بإشراف السيد رئيس
الحكومة وبحضور أعضاء مكتب المجلس وتكوين اللجان القارة المنبثقة عن المجلس وضبط طريقة عملها

وتحديد آليات التنسيق والتواصل بين األعضاء والطرف الحكومي خالل االجتماع المنعقد يوم  28ماي 2019

بإشراف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون االجتماعية ورئيس المجلس .وتتمثل هذه اللجان في:
 اللجنة القارة للتكوين المهني والتشغيل وتطوير الموارد البشرية -اللجنة القارة للعالقات المهنية والعمل الالئق
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 اللجنة القارة للحماية االجتماعية اللجنة القارة للتنمية الجهوية والنمو االقتصادي والرقمي والفالحة والطاقة والصناعات الغذائية والمعملية اللجنة القارة للمقدرة الشرائية واإلنتاجية والتحاليل االقتصادية واالجتماعية -اللجنة القارة لالنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم

إصالح برامج المساعدات االجتماعيية
إصدار بتاريخ  30جانفي  2019القانون األساسي المحدث لبرنامج األمان االجتماعي للنهوض بالعائالت الفقيرة
والعائالت محدودة الدخل الذي يهدف إلى تنظيم برامج المساعدات االجتماعية في إطار تشريعي موحد يمكن

من تجاوز الفراغ القانوني والتشتت على مستوى النصوص الترتيبية المنظمة لها حاليا.

مواصلة المراجعة الميدانية الشاملة للعائالت المستفيدة بالبرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة وبرنامج العالج

المجاني وبالتعريفة المنخفضة والتيتهدفحوالي  900ألف عائلة وذلك من أجل إرساء بنك المعطيات حول العائالت
المعوزة ومحدودة الدخل بما يمكن من وضع مقاربة جديدة متعددة األبعاد لبرامج المساعدات االجتماعية.
استكمال منظومة المعرف االجتماعي الوحيد التي تشمل حاليا المنضوين تحت أنظمة الضمان االجتماعي

وذوي الحق منهم وذلك بإدراج العائالت المعوزة ومحدودة الدخل ضمن هذه المنظومة بعد استكمال المراجعة

الميدانية المذكورة .وسيسمح هذا المعرف من القيام بالتقاطعات الضرورية مع المنظومات المعلوماتية االجتماعية

فيما بينها بما يمكن من عقلنة التصرف في البرامج االجتماعية وتحسين استهداف المنتفعين بالمساعدات
االجتماعية وتفادي ازدواجية االنتفاع بخدمات الضمان االجتماعي والمساعدات االجتماعية وتحسين تصويب
هذه البرامج نحو مستحقيها.
استكمال التطبيقات المعلوماتية الخاصة ببنك المعطيات حول األسر الفقيرة واألسر محدودة الدخل والمتعلقة
بصرف المنح واالعتراض والتظلم ونفاذ المواطن لمنظومة متابعة مسار الملف والتقاطع البيني بين مختلف قواعد
البيانات التابعة للمصالح والمؤسسات العمومية ذات العالقة.
إعداد تصور أولي لمنظومة االستهداف باعتماد المعطيات التي توفرها البحوث االجتماعية المنجزة والمسح

الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر بدعم فني من قبل البنك العالمي واعداد بحث ميداني
بالتعاون مع المعهد الوطني لإلحصاء لدى عينة من السكان لقياس مدى نجاعة هذا التصور.

إعداد خطة اتصالية لتقديم برنامج األمان االجتماعي تحت شعار "أضمن حقك ايجا قيد" قصد مزيد التعريف

بالقانون األساسي إلحداث برنامج "األمان االجتماعي" .انطلقت الحمالت التحسيسية واإلعالمية على الصعيد

المركزي خالل شهر جانفي 2019وشملت كافة الواليات.
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إرساء أرضية وطنية للحماية االجتماعية
استكمال دراسات الجدوى حول كيفية تفعيل الضمانات الحقوقية األربعة الضرورية إلرساء األرضية الوطنية
للحماية االجتماعية وتحديد انعكاساتها المالية والشروع في بلورة وثيقة توجيهية إستراتيجيةحول هذه الضمانات
وتحديد األولويات مع ضبط متطلباتها التشريعية والمالية .ومن المنتظر أن يتم عرض هذه الوثيقةالتي تتضمن
مقترحات وسيناريوهات للشروع في التنفيذ التدريجي لضمانات األرضية الوطنية للحماية االجتماعيةعلى أنظار

مجلس وزاري والمجلس الوطني للحوار االجتماعي وذلك قبل نهاية سنة .2019

وتتأسس األرضية الوطنية للحماية االجتماعية على الضمانات الرئيسية التالية التي تمثل المستوى القاعدي:
 ضمان التغطية األساسية للجميع مع الحرص على تأمين جودة وسهولة الولوج للخدمات الصحية في مختلفالجهات وفقا لما جاء في التوصية عدد  202لمنظمة العمل الدولية وتماشيا مع ما ينص عليه الفصل 38

من الدستور.

 ضمان حد أدنى من الدخل لألشخاص المسنين والمعوقين والعاطلين عن العمل. الحق في حد أدنى من الدخل األساسي لفائدة األطفال بما يمكنهم من الحصول على التعليم والتغذية والرعايةالصحية.

 ضمان السكن الالئق باعتباره عامال أساسيا في تحقيق مستوى معيشي مناسب لألسرة يستجيب لمقوماتالمعايير اإلنسانية والمجتمعية.

وتم الشروع التدريجي في تجسيم المستوى القاعدي لهذه األرضية من خالل إقرار جملة من اإلجراءات تتمثل
أهمها في:
 الترفيع في الجرايات الضعيفة بالقطاع الخاص واقرار جريات دنيا ال تقل عن المنحة الشهرية الشهريةالمسندة للعائالت المعوزة واعداد مشروع أمر حكومي في الغرض.
 تمكين المرأة المطلقة التي فقدت حقها في التغطية الصحية كقرين من مواصلة التمتع بالخدمات العالجية-

مراجعة جرايات حوادث الشغل واألمراض المهنية في القطاع الخاص يشمل حوالي  15ألف منتفع واعداد

مشروع أمر حكومي في الغرض.

منح العفو عن فوائد التأخير بعنوان قروض السكن المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية.

 -توسيع التغطية الصحية لتشمل العاطلين عن العمل.
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اإلستراتيجية الوطنية لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر
استكمال إعداد الصي غة النهاية لإلستراتيجية الوطنية لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر قصد عرضها على
مجلس وزاري قبل نهاية السنة الحالية .تهدف هذه اإلستراتيجية بالخصوص إلى:

 الحد من نسبة الفقر وخاصة بالجهات ذات األولوية التي تسجل نسب فقر مرتفعة.-

مأسسة آليات التدخل المشتركة واعتماد الحوكمة المؤسساتية ومتعددة األطراف.

-

استنباط واستحداث برامج جديدة وآليات مبتكرة وذات فاعلية لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر.

-

إعادة تنشيط مقاربة التنمية المجتمعية والمجتمع المحلي.

 إعداد مشروع أمر إلحداث الوكالة الوطنية لإلدماج والتنمية االجتماعية المكلفة بتنفيذاإلستراتيجية الوطنيةلإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر.
هذا وقد شهدت السبعة األشهر األولى من سنة  2019انجاز ما يلي:

في مجال الشغل والعالقات المهنية
المصادقة على االتفاقية الدولية  129المتعلقة بتفقد الشغل في القطاع الفالحي بذلك قد أتمت المصادقة على
اتفاقيات العمل الدولية األربعة المتعلقة بالحوكمة.
 المصادقة على االتفاقية الدولية  187المتعلقة باإلطار الترويجي للصحة والسالمة المهنية من شأنها مزيدتعزيز مقومات بيئة العمل ،بذلك سيرتفع عدد االتفاقيات التي صادقت عليها تونس إلى حدود  65اتفاقية

بما يجعل تونس من أهم الدول اإلفريقية والعربية من حيث عدد االتفاقيات المصادق عليها وااللتزام بها
وتعديل التشريعات الشغلية بما يتوافق ومقتضياتها.

-

انجاز دراسة حول إحداث نظام للتأمين على فقدان مواطن الشغل ومناقشة محتواها من قبل أعضاء المجلس

الوطني للحوار االجتماعي في إطار انعقاد الجلسة العامة الثانية للمجلس خالل شهر افريل.2019

 تدعيم والمحافظة على الطاقة الشرائية للعمال من خالل الترفيع في األجراألدنى المضمون في القطاعينالصناعي والفالحي وفي جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص والمنضوين بالصندوق الوطني للضمان

االجتماعي وعمال الحضائر بنسبة  6.5بالمائة وذلك ابتداء من غرة ماي  2019ويكون بذلك هذا الترفيع في
األجر األدنى المضمون وفي جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص الثالث من نوعه منذ سنة .2017

 مواصلة إمضاء المالحق التعديلية لتفعيل الزيادات في أجور القطاع الخاص لسني  2018و 2019المتفقعليها بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في سبتمبر

.2018
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 توقيع اتفاق الزيادة في األجور في الوظيفة العمومية بين الحكومة واالتحاد العام التونسيللشغل وتفعيلالزيادات في األجور المقررة لفائدة أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية وأعوان الوظيفة العمومية بعنوان
سنة .2019

-

إعداد برامج وطنية للوقاية من األخطار المهنية اعتمادا على مخرجات المسح الوطني لألخطار المهنية

بالبالد التونسية.

في مجال الضمان االجتماعي
 -الشروع في الدراسة المتعلقة بتقييم نظام التأمين على المرض والتي تهدف إلى إعداد تشخيص شامل لنظام

التأمين على المرض خاصة بالنظر إلى األهداف التي تم وضعها عند إحداثه والتحديات المتعلقة بالوضع

الصحي للبالد وتطور حاجيات المضمونين االجتماعيين .وتم إحداث لجنة قيادة وطنية وضبط العناصر
المرجعية لعملية التقييم والشروع في إجراء طلب العروض.

 إدماج المرأة الريفية في منظومة التغطية االجتماعية والصحية من خالل إحداث منظومة "احميني" التيتهدف إلى تحسين ظروف نفاذ حوالي  500ألف امرأة عاملة ريفية إلى المنظومة االجتماعية .ويؤمن االنخراط

بهذه المنظومة التغطية الصحية والتأمين على حوادث الشغل وجراية التقاعد عند بلوغ  65سنة وجراية العجز
وجراية الباقين على قيد الحياة.

في مجال النهوض االجتماعي
إقرار جملة من اإلجراءات االجتماعية (مارس  2019بمناسبة يوم العمل االجتماعي) تتمثل أهمها فيما يلي:
 الترفيع بـ 50دينار في المنحة الشهرية المسندة لألشخاص ذوي اإلعاقة في برنامجي عقد اإلعداد للحياةالمهنية وعقد الخدمة المدنية التطوعية مع استثناء شرط طلب الشغل ألول مرة وفترة البطالة.

 تمكينذوي اإلعاقة من غير حاملي شهادات التعليم العالي من االنتفاع بصفة استثنائية ببرنامج عقد الكرامةوذلك بصرف النظر عن مدة بطالتهم.

 إسناد منحة تكوين شهرية بـ 60دينا ار لفائدة المتكونات من ذوي اإلعاقة من أبناء العائالت المعوزة في مراكزالفتاة الريفية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني.

 إسناد منحة شهرية تقدر بـ  60دينا ار لألطفال الجانحين المغادرين لمراكز اإلصالح الراغبين في مواصلةالتعليم أو التكوين المهني و 80دينا ار للراغبين في التدريب ،مع سحب كافة االمتيازات المتعلقة ببرنامج

باعثي المؤسسات الصغرى للراغبين منهم في بعث مشاريع للحساب الخاص.

 تمكين أبناء العائالت المعوزة ومحدودة الدخل المزاولين للدراسة من مجانية النقل البري بداية من السنةالدراسية  2020-2019بكلفة تقدر بحوالي  5.5مليون دينار.
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 الترفيع في قيمة المنحة المسندة لعائالت االستقبال التي تحتضن األطفال فاقدي السندفي إطار اإليداعالعائلي المؤقت من  100دينار إلى  200دينار شهريا بداية من شهر أفريل 2019بكلفة تقدر بحوالي 200

ألف دينار سنويا.
 إعادة هيكلة قطاع الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة ومراكز التربية المختصة الراجعة لها بالنظر بمساهمةجميع األطراف المعنية وتقديم تصور مشترك في أجل ال يتجاوز موفى جوان .2019

 تكفل الدولة بديون هذه الجمعيات إزاء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في حدود  500ألف دينارواسنادها 30حافلة بكلفة  3مليون دينار.

 الرفع من قدرات المؤسسات االجتماعية العمومية ومراكز التربية المختصة العاملة في مجال اإلعاقة بمايتالءم والمعايير الدولية لإلحاطة بمنظوريها من خالل تعزيز المؤسسات االجتماعية العمومية التابعة لو ازرة

الشؤون االجتماعية بـ 230عونا واطا ار وتعزيز اإلطار البشري الخاضع لالتفاقية المشتركة القطاعية ألعوان
جمعياترعاية األشخاص المعوقينب ـ ـ  400عونا واطا ار.

 تقديم مساعدات اجتماعية بمناسبة األعياد الدينية بعنزان سنة ( 2019رمضان وعيد الفطر) باعتمادات جمليةتقدر  19,975مليون دينار.

 تنظيم موائد اإلفطار لفائدة العائالت المعوزة ومحدودة الدخل خالل شهر رمضان لسنة  2019من قبلاالتحاد التونسي للتضامن االجتماعي (بواليات تونس ومنوبة واريانة وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان
والقصرين وسوسة والمهدية وتوزر) 20 :مائدة منها  11مائدة قارة لفائدة  1965منتفع منهم  565بصفة قارة

بكلفة جملية تقدر ب ـ  385.175دينار.

 تحويل مركز النهوض لتشغيل األشخاص المعوقين التابعة لجمعية بسمة إلى مؤسسة عمومية تابعة لو ازرةالشؤون االجتماعية "المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول اإلعاقة" -بسمة" مدعوة،
إضافة إلى دورها كمرفق عمومي في اإلحاطة باألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث التكوين والتدريب والتأهيل
واإلدماج ،إلى اكتساب بعدا آخر كأول مؤسسة بحث وتوثيق تهتم بالدراسات وبأحسن الممارسات في مجال

اإلعاقة ينتظر إشعاعها على المستوى الدولي ومنارة علمية للفنيين واألكاديميين والباحثين في المجال.

 -إمضاء

اتفاقية

شراكة

بين

و ازرة

الشؤون

االجتماعية

والمعهد

العربي

لحقوق

اإلنسان

تهدف إلى تطوير آليات التعاون الثنائي في مجال حماية حقوق الفئات الهشة ودعم قدرات اإلطار البشري
زرة الشؤون االجتماعية العتماد التخطيط والبرمجة المبنيين على مقاربة حقوق اإلنسان.
الراجع بالنظر إلى و ا

 فتح مناظرة خارجية النتداب األشخاص المعوقين بالقطاع العمومي بمقتضى قرار وزير الشؤون االجتماعيةالمؤرخ في  2نوفمبر . 2018وحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـ ـ 126خطة في عدة االختصاصات موزعة
-

على عدد من المؤسسات وعلى كامل واليات البالد.

إحداث مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بالمنستير (أمر حكومي عدد  297لسنة  2019المؤرخ في 21

مارس  .)2019ويستكمل بذلك تغطية المراكز لكل واليات الجمهورية.
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في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج
 الشروع في تركيز المجلس الوطني للتونسيين بالخارج من خالل الشروع في فرز الترشحات لعضويةالمجلس .ولإلشارة فإن اللجنة الخاصة بفرز ترشحات الجمعيات الراغبة في الترشح لعضوية المجلس الوطني
للتونسيين المقيمين بالخارج المحدثة بمقتضى األمـر الحكـ ــومي عدد  884لسنة  2018المؤرخ في  29أكتوبر

 2018ستتولى اختيار  18جمعية من بين الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة بالخارج.

-

إقرار جملة من اإلجراءات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارجبمناسبة العودة إلى تونس في صائفة 2019تتمثل

في:

 تخص ـ ـ ـ ـ ـ ــيص  500تذكرة مجانية للعائالت ذات الدخل المحدود على رحالت الخطوط الجوية
التونسية ويكون ذلك بالتنسيق بين و ازرة الشؤون االجتماعية وو ازرة النقل.

 تخص ـ ــيص  300تذكرة مجانية بالنس ـ ــبة للخطوط البحرية على الش ـ ــركة التونس ـ ــية للمالحة مع
تمتيع كل عائلة معنية بتذكرة مجانية لسيارة واحدة.


رس ــهم واض ــافة 35
كراء طائرة من الحجم الكبير  A330لتأمين عودة التونس ــيين إلى مس ــقط أ

رحلة توفر  20ألف مقعد أي ما يعادل  10آالف مسافر ذهابا وايابا
 إقرار س ـ ــعر موحد للتذاكر لكل المس ـ ــافرين لهذه الرحالت ب  380أورو باعتبار كل األداءات
والرسوم التذاكر أي بتخفيض في حدود  40بالمائة وستنطلق من المطارات الفرنسية واأللمانية
وااليطالية والبلجيكية والسويسرية في اتجاه مطار تونس قرطاج ومطار جربة جرجيس.

 اختتام مشـ ـ ــروع "لمة" الذي تواصـ ـ ــل تنفيذه على امتداد  3سـ ـ ــنوات بتمويل قدره  5مليون يورو

وبتنسـ ـ ــيق من الوكالة الفرنسـ ـ ــية للتعاون الفني  Expertise Franceويهدف هذا المشـ ـ ــروع الى
مسـ ـ ـ ـ ـ ــاندة الهياكل الوطنية على تطوير وتنفيذ السـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــات الوطنية للهجرة حيث مكن هذا

المش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع من خالل مكونــاتــه الثالث من تنميــة القــدرات والمهــارات الحكوميــة في مجــاالت
التصرف في الهجرة وتعبئة التونسيين المقيمين بالخارج وتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية

والمحلية واعادة إدماج المهاجرين العائدين.

في مجال التعاون الدولي
 إقرار برنامج وطني ثالثي لالحتفال بمئوية منظومة العمل الدولي سنة  2019من خالل تنظيم جملة منالتظاهرات من أهمها:
 تنظيم نــدوة وطنيــة ثالثيــة حول عالقــات التعــاون المتميزة بين تونس ومنظمــة العمــل الـدوليــة
(افريل )2019مع تنظيم على هامشــها ندوةصــحفية مشــتركة للتعريف ببرامج ومشــاريع التعاون
في المجال االجتماعي بين تونس ومنظمة العمل الدولية وتكريم ش ـ ـ ـ ـ ـ ــخص ـ ـ ـ ـ ـ ــيات وطنية من
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أطراف اإلنتاج الثالثة ممن ساهمت في تعزيز عالقات التعاون مع منظمة العمل الدولية.

 تنظيم معرض وثــائقي حول ع ارقــة عالقــات التعــاون بين منظمــة العمــل الــدوليــة واألطراف
االجتماعية الثالثة (افريل )2019


تنظيم ندوة علمية ثالثية لتقديم ومناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــة تقرير اللجنة الدولية حول مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل العمل (ماي

)2019

في المجال الثقافي
 مواصلة نشاط الخلية الثقافية المحدثة بالو ازرة والتي تهدف إلى إعداد إستراتيجية لتفعيل النشاط الثقافي داخلالمؤسسات االقتصادية واعالء قيم ثقافة العمل واإلنتاج والحوار وثقافة المواطنة بما يسمح من تحصين
المؤسسة من غزو ثقافة اإلرهاب والتطرف والعنف ومساعد على أسس الحوار االجتماعي.كما تعنى هذه
الخلية بالرعاية الثقافية ألبناء تونس بالمهجر .وسيتم في هذا اإلطار خالل سنة  2019تنظيم جملة
المهرجانات والندوات وغيرها في المدن العمالية إضافة إلى تنظيم الدورة الثانية لمهرجان "أيام قرطاج الثقافية

لإلبداع المهجري «

في مجال رقمنة منظومة الحماية االجتماعية
يهدف هذا المشروع إلى ضمان إسداء أفضل الخدمات سواء للمضمونين االجتماعيين او المنتفعين ببرامج

المساعدات االجتماعية وتعصير اإلدارة ورقمنتهاوتدعيم الحوكمة وتقليص التعامل بالوثائق الورقية حيث تم:

 انطالق العمل ببطاقة عالج الكترونية "الباس" التي ستسمح من حوكمة مصاريف العالج لفائدة منخرطيوأولي حق الصندوق الوطني للتامين على المرض ومقاومة الفساد والشروع في توزيعها بداية من شهر

افريل2019

 االنطالق بالمنظومة االلكترونية المخصصة للعائالت الفقيرة ومحدودة الدخل "بطاقة األمان" خالل شهرافريل .2019

 إحداث بطاقة سحب الكترونية خاصة بالعائالت المعوزة تهدف إلى تمكين تدريجيا المنتفعين بالبرنامجالوطني إلعانة العائالت المعوزة من استخالص الحواالت بصفة رقمية باعتماد الموزعات اآللية لألوراق

المالية وكذلك من خالل مكاتب البريد .وتم في هذا اإلطار إمضاء اتفاقية شراكة بين و ازرة الشؤون االجتماعية
وو ازرة تكنولوجيات االتصال واالقتصاد الرقمي (البريد التونسي).
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أهم البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 2020

في مجال الشغل والعالقات المهنية
 -استكمال الدراسات الفنية واألعمال المتعلقة بإرساء صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل وفقا لبنود

العقد االجتماعي .يهدف هذا الصندوق إلى توفير الحماية االجتماعية الالزمة للعمال المسرحين من خالل:
 ضمان حد أدني من الدخل (أو التعويض) وتحسين مستوى اإلحاطة االجتماعية

 الترفيع في نسب إعادة اإلدماج في الحياة المهنية من خالل آليات للرسكلة والتدريب واكتساب
مهارات جديدة


توفير معالجة ومتابعة فردية مشخصة لفاقدي الشغل.

 مزيد تحسين ظروف العمل وتعزيز الوقاية من المخاطر المهنية من خالل مواصلة تعميم خدمات طبالشغل والسالمة المهنية خاصة في الجهات ذات الكثافة على مستوى المؤسسات الصناعية واالقتصادية

خاصة في القطاعات ذات األولوية كحضائر البناء واألشغال العامة وتكثيف زيارات التفقد والمراقبة لظروف

الصحة والسالمة المهنية بالمؤسسات االقتصادية.

 العمل على تحسين مناخ العمل واإلحاطة بالعمال والمؤسسات وتدعيم مراقبة تطبيق تشريع الشغل من خاللتكثيف عدد زيارات التفقد الميدانية وزيارات المتابعة الموجهة للقطاعات المهيكلة وغير المهيكلة وزيارات

التفقد لمكافحة تشغيل األطفال إضافة إلى الترفيع في تركيز هياكل الحوار داخل المؤسسة.
 -مواصلة متابعة تطور أوضاع المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية سواء منها المحلية أو األجنبية.

في مجال الضمان االجتماعي
 إصدار مشروع األمر الحكومي المتعلق بإصالح نظام الجرايات لألجراء في القطاع غير الفالحي (فيصورة تعذر إصداره قبل موفي سنة  ) 2019ومواصلة األعمال المتعلقة بالمراجعة الشاملة ألنظمة الضمان
االجتماعي بمختلف فروعها لتشمل بقية األنظمة بما يضمن ديمومتها والتوازنات المالية لصناديق الضمان

االجتماعي.

 الشروع في مراجعة نظام التأمين على المرض وذلك على ضوء نتائج الدراسة المتعلقة بتقييم هذا النظام(بصدد االنجاز) والتي تهدف إلى إعداد تشخيص شامل لنظام التأمين على المرض خاصة بالنظر إلى
األهداف التي تم وضعها عند إحداثه والتحديات المتعلقة بالوضع الصحي للبالد وتطور حاجيات المضمونين

االجتماعيين.

 دعم وتعزيز استخالص ديون الصناديق االجتماعية من خالل تأهيل المنظومة التشريعية في مجال الضماناالجتماعي لجعلها تتالءم والتغيرات االجتماعية واالقتصادية واعادة تنظيم اإلجراءات المتبعة في مجال
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الم ارقبة واالستخالص وتوفير كل الوسائل اللوجستية الضرورية لتحقيق النجاعة المرجوة ،هذا إضافة إلى
دعم الخدمات اإللكترونية وخاصة منها التي تتعلق بالتصريح ودفع المساهمات عن بعد... ،
 مواصلة األعمال المتعلقة بتطوير حوكمة الصناديق وفقا للمبادئ التوجيهية لمكتب العمل الدولي والتجاربالناجحة في المجال.

 وضع خطة وطنية لمقاومة التهرب االجتماعي والعمل على تحسين التغطية االجتماعية الفعلية لمختلفأنظمة الضمان االجتماعي والعمل على استقطاب القطاع الموازي.

 وضع خطة وطنية إلرساء ثقافة الضمان االجتماعي لدى جميع الخاضعين -تدعيم المركزية التصرف وتقريب الخدمات من المضمونين االجتماعيين.

 -تعزيز رصيد االتفاقيات الدولية الثنائية في مجال الضمان االجتماعي والرامية إلى حماية الحقوق االجتماعية

للتونسيين بالخارج والبالغ عددها  23اتفاقية مبرمة أو بصدد التفاوض ،مع متابعة تنفيذ االلتزامات المترتبة
عن االتفاقيات الجارية أو التي هي بصدد المراجعة.

 إعداد مشروع قانون توجيهي إلرساء األرضية الوطنية للحماية االجتماعية بهدف ضمان حد أدنى من الدخلوالتغطية االجتماعية الشاملة والسكن الالئق لفائدة الفئات الهشة والمسنين واألشخاص المعوقين.

في مجال النهوض واإلدماج االجتماعي
في مجال النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة:
 استكمال تطوير التشريع التونسي في مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بما يتالءم مع االتفاقية الدوليةلحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول المرفق لها.

 إرساء خارطة حول اإلعاقة في تونس وواقع األشخاص ذوي اإلعاقة بما يتالءم والمعايير الدولية المعتمدةفي المجال.

 وضع مخطط تنفيذي لإلستراتيجية الوطنية لإلدماج التربوي واالجتماعي واالقتصادي لألشخاص ذوياإلعاقة.

-

التوسع التدريجي في بعث مؤسسات إيواء تعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة الكهول دون سند وذلك بإحداث 3

وحدات عيش إضافية (أريانة أو بن عروس ،باجة أو جندوبة ،قابس).

 الترفيع في نسبة التغطية باآلالت التعويضية الميسرة لإلدماج مع العمل على تحسين جودتها بالسوقالتونسية.

 تنمية القدرات المهنية والفنية للمتدخلين في مجال النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة (برنامج بعث مواردالرزق  /اإليداع العائلي  /اآلالت التعويضية.والعماللجمعياتي.).

 برمجة فتح مراكز عمومية لمرض التوحد والحرص على توفير اإلحاطة االجتماعية وتخصيص برامج رعائيةوادماجية لفائدتهم.
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في مجال التعاون مع الجمعيات العاملة في المجال االجتماعي
 تصويب عملية تبويب التمويل العمومي المسند للجمعيات العاملة في المجال االجتماعي بميزانية الو ازرة بمايتماشى مع فلسفة الفصل  36من المرسوم عدد  88لسنة  2011المتعلق بتنظيم الجمعيات والنصوص
الترتيبية المتعلقة بالتمويل العمومي للجمعيات (األمر عدد  5183لسنة  2013واألمر الحكومي عدد 458

لسنة  )2015من خالل تخصيص محور بميزانية الو ازرة لسنة  2020تحت عنوان "التمويل العمومي للجمعيات
العاملة في المجال االجتماعي" التمويل العمومي لجمعيات رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة بعنوان التكفل
بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت لألشخاص ذوي اإلعاقة

 هيكلة قطاع التربية المختصة بمؤسسات التربية المختصة المسيرة من قبل جمعيات رعاية األشخاص ذوياإلعاقة

في مجال اإلستراتيجية الوطنية لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر
 إحداث المجلس األعلى للتنمية االجتماعية واحداث وكالة وطنية لإلدماج والتنمية االجتماعية تكون مهامهااألساسية تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لإلدماج االجتماعي ومقاومة الفقر التي تم وضعها مؤخ ار قصد ضمان
التكامل واالنسجام بين مختلف التدخالت والسياسات القطاعية المعنية بمعالجة ظاهرة الفقر.
الشروع في تنفيذ بعض مكونات خطة عمل اإلستراتيجية بدعم من االتحاد األوروبي.

في مجال النهوض بالعائالت المعوزة ومحدودة الدخل:
 -وضع مسألة الحد من الفقر والنفاذ إلى الخدمات الصحية الجيدة والتعليم دون إقصاء أو تهميش ضمن

التحديات الكبرى لتونس وااللتزام بتحقيق األهداف التي تتضمنها أجندا التنمية المستدامة  2030من خالل
بلورة آليات واضحة لرصد الفقر وانتاج بيانات صحيحة وموثوق بها بما يمكن من وضع الحلول المناسبة
للتخفيف من الفقر وزيادة الشفافية في تقديم المساعدات.

 تفعيل التعاون الدولي واإلقليمي بين البلدان للتخفيف من الفقر من خالل االستفادة من الدعم الفني وانجازالبحوث والدراسات وبناء القدرات لوضع سياسات وبرامج ناجعة في مجال الحماية االجتماعية واإلدماج

االقتصادي.

في مجال الدفاع االجتماعي:
 مزيد تطوير صيغ التعهد واإلحاطة باألسر المفككة والمهددة بالتفكك والمساهمة في الحد من قضايا الطالق(مؤسسة المصالح العائلي)،

 العمل على تقييم وتطوير نشاط آلية اإلسعاف االجتماعي وتوسيعه ليشمل واليات صفاقس وسوسة، تطوير مجال البحوث والدراسات حول الظواهر التي تهدد سالمة األفراد والمجتمع،183

 -إعداد خطة اتصالية في مجال النهوض االجتماعي،

 وضع إستراتيجية وطنية لإلحاطة بالشبان ذوي الصعوبات. تطوير تدخل الهياكل الجهوية للنهوض االجتماعي ومؤسسات الرعاية االجتماعية في اإلحاطة باألشخاصضحايا االتجار وضحايا العنف.

 العمل على تركيز خاليا مرافقة نموذجية في الجهات الثالثة التي تشهد نسب مرتفعة لالنقطاع المدرسيوتوفير كل اإلمكانيات البشرية واللوجستية بغاية تعميم التجربة على بقية الجهات وذلك في إطار برنامج

التعاون بين الو ازرة ومنظمة اليونيسيف.

-

تفعيل دور المركز االجتماعي لمالحظة األطفال في اإلحاطة باألطفال في نزاع مع القانون بما يستجيب

لمتطلبات التعهد خاصة باألطفال الذين تستوجب أوضاعهم تعهدا خصوصيا وذلك من خالل التمديد في
فترة المالحظة ودعم البرامج التأهيلية واإلحاطة النفسية واالجتماعية (حاليا يقتصر دور المركز على

المالحظة لمدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة).

في مجال محو األمية وتعليم الكبار
 تفعيل اإلستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار (التي سيتم عرضها على أنظار مجلس وزراء) التي ترمي إلىالتقليص من النسبة العامة لألمية مع التركيز على النساء الريفيات والمناطق ذات األولوية وارساء شراكة
فاعلة بين القطاعين العمومي والخاص والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني لمجابهة األمية.

في مجال برنامج األمان االجتماعي
 دخول برنامج األمان االجتماعي حيز االستغالل بما يسمح من تجاوز النقائص على مستوى حوكمة مختلفالبرامج الهادفة إلى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وضمان تمتعها بحقوقها االقتصادية واالجتماعية.
ومن شأن هذه المنظومة أن توفر للدولة المعطيات الكافية حول ظروف عيش وحاجيات الفئات الفقيرة

ومحدودة الدخل وتحدد األولويات بكل دقة باعتماد مقاييس شفافة ونموذج استهداف منصف لتوجيه مختلف
المساعدات االجتماعية وبرامج اإلدماج االقتصادي نحو مستحقيهم.

في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج
 تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرةخاصة من خالل تفعيل المجلس الوطني للتونسيينالمقيمين بالخارج الذي تمت المصادقة على القانون الخاص بإحداثه يوم 20جويلية.2016

 تفعيل اإلستراتيجية الوطنية للهجرةالتي تولي أهمية كبرى للحد من الهجرة غير المنظمة سواء تعلق األمربالتونسيين الذين يعتزمون مغادرة البالد أو للهجرة الوافدة من خالل وضع المخطط العملي وآليات التنفيذ
وذلك بعد عرضها على أنظار مجلس وزراء للمصادقة عليها .وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى:
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تعزيز مساهمة الهجرة في التنمية االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واالقتصادية على الصعيد المحلي والوطني
واإلقليمي وارساء المجلس الوطني للتونسيين المقيمين في الخارج



ضمـان حقوق ومصالح العمـال المهاجريـن التونسيين وتعزيز روابطهم مع تونس.

 النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة.


حماية حقوق المهاجرين األجانب وطالبي اللجوء.

 تفعيل دور المرصد الوطني للهجرة من خالل الشروع في إنجاز قاعدة بيانات شاملة ومتنوعة
حول الهجرة واعداد جملة من الدراسات المتخصصة في المجال.

 ض ـ ــمان حقوق ومص ـ ــالح التونس ـ ــيين بالخارج من خالل تطوير االتفاقيات المبرمة في مجالي
الضمان االجتماعي والهجرة المنظمة والوقاية من الهجرة غير المنظمة.

 تعزيز الروابط مع الجالية التونس ـ ــية من خالل تكثيف التظاهرات الموجهة للتونس ـ ــيين بالخارج
ومزيد اســتقطاب الوافدين التونســيين بالخارج على دار التونســي بما يدعم جســور التواصــل مع

الوطن.

 تعزيز مسـ ـ ــاهمة الهجرة في التنمية االجتماعية واالقتصـ ـ ــادية على الصـ ـ ــعيد المحلي والوطني
واإلقليمي من خالل االستثمارات والتحويالت المالية للتونسيين بالخارج داخل الوطن.

تطوير المنظومة الصحية
أهم اإلنجازات واإلصالحات خالل سنة :2019
 حظي القطاع الصحي خالل سنة  2019بعديد التدخالت شملت مختلف مجاالته الوقائية والعالجيةوالتنظيمية.

 فعلى المستوى التشريعي تمت المصادقة على مشروع قانون حماية المرضى والمسؤولية الطبية وعلىمشروع أمر نظام الدراسات الطبية.

 وفي المجال الوقائي وبهدف المحافظة على مكاسب البرنامج الوطني للتلقيح تواصل العمل على تأمينالتغطية بالتالقيح بالنسبة لألطفال دون سن  5سنوات مع استهداف الدوائر الصحية ذات التغطية المنخفضة

(دون  )%90وتعزيز المتابعة والتحليل إضافة إلى دعم أنشطة الترصد لتكون مطابقة لمعايير الجودة ومتابعة

انتشار الوبائي لمرض الحصبة عبر القيام بالتلقيح االستثنائي لكل األطفال بداية من سن ستة أشهر عوضا

عن السنة.

 الشروع في إعداد خطة عمل جديدة  2023-2019وفقا لخطط العمل العالمية واإلقليمية ولألولويات الوطنيةللبرنامج الوطني للتلقيح .والشروع في إعداد إستراتيجية شاملة لالتصال حول التلقيح.

 إدراج التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي "ا" لفائدة تالميذ السنة األولى أساسي ابتداء من السنة الدراسية 2019-2018وتعزيز الرزنامة الوطنية بإدراج التلقيح ضد البنوموكوك.
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 استهداف الجهات التي تسجل نسب تغطية دون المستوى الوطني في مجال صحة ووفيات األمهات والولدانعبر تأهيل وتجديد كل القاعات البيضاء بعديد اقسام الولدان.
 إطالق حملة وطنية للتقصي المبكر لسرطان الثدي ومعالجته والتحسيس به والتكفل بمجانية العالج لكلالحاالت مع السعي لتوفير التمويالت الالزمة القتناء التجهيزات الحديثة التي تحقق ذلك

 الشروع في تنفيذ اإلست ارتيجية الوطنية لمقاومة وعالج األمراض غير المعدية والمزمنة .2025-2018 استكمال إعداد اإلستراتيجية الوطنية لمقاومة مرض الزهايمر ومراجعة اإلستراتيجية الوطنية لألمراض النفسيةوالوقاية من ظاهرة االنتحار هذا وقد دخلت وحدة عالج مرض الزهايمر بمستشفى الرازي بمنوبة حيز

االستغالل.
 وضع إستراتيجية وطنية للوقاية ومعالجة اإلدمان ترتكز على إحداث أقطاب إقليمية لإلحاطة بضحايااإلطارعادة فتح مركز أمل بالمؤسسة الصحية للعالج بالمياه المعدنية بجبل الوسط بزغوان.
ا
اإلدمان وفي هذا

 انجاز اإلستراتيجية الوطنية للوقاية والعالج والتقليص من مخاطر إدمان المخدرات في الوسط المجتمعيونزالء السجون وذلك بالتعاون بين و ازرتي الصحة والعدل ومكتب األمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات
وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة.

 تعزيز األمن الصحي ودعم منظومة المراقبة الوبائية على المستويين الداخلي والخارجي وخاصة على مستوىالمعابر الدولية
 دعم منظومة مراقبة حفظ الصحة والمحيط بإحداث الهيئة الوطنية للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةوتعزيز وسائل مراقبة التلوث البيئي.

 وبهدف إرساء حوكمة جديدة ألجل منظومة صحية أكثر نجاعة شهدت سنة :2019

مواصـ ــلة إرسـ ــاء نظام توزيع األدوية اليومي واإلسـ ــمي على المرضـ ــى بعدد من المؤس ـ ـسـ ــات
العمومية للصـ ـ ــحة والشـ ـ ــروع في تطوير منظومة توزيع األدوية من خالل مراجعة النصــ ــوص

القانونية والترتيبية المنظمة لقطاع الصــيدلة واعداد النصــوص الخاصــة بإحداث وكالة تونســية
للمنتجات الصيدلية.

 مواصـ ـ ـ ـ ـ ــلة تنفيذ مشـ ـ ـ ـ ـ ــروع "جزر النزاهة" الخاص بالقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ــحي المندرج ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن تنفيذ
اإلستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.


تطوير ممارس ـ ــة الطب عن بعد والش ـ ــروع في إرس ـ ــاء منظومة المواعيد عن بعد وتوفير البنية

التحتية المعلوماتية الضرورية لتقريب الخدمات من المريض

 توفير فرص التكوين عن بعد ووضع سندات التكوين في متناول مهنيي الصحة

 توفير المعطيات الضـ ــرورية حول نشـ ــاط الو ازرة والهياكل الراجعة لها بالنظر وأدلة اإلجراءات
على الموقع الرسمي للو ازرة لتدعيم الشفافية وتمكين المواطن من النفاذ إلى المعلومة.

 االنطالق في رقمنة الوثائق والتواصل بين الهياكل الصحية واإلدارات العمومية األخرى

 إطالق مشروع الطب عن بعد ( )Télé-médecineفي مستشفى الرابط ـ ـ ـ ــة والمستشفى الجهوي
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بجندوبة والمستشفى الجهوي بتوزر ومركز الحروق واإلصابات البليغـة ببن عروس ومستشفى
الحبيب ثامـر في مرحلة أولى ثم تعميمها في كافـة المستشفيات العموميـة.
لدعم القطاع الصحي وتطوير المنظومة الصحية تم:
 إحداث وتفعيل صندوق دعم الصحة وذلك بالترفيع في تعريفة المعلوم الموظف على المؤسسات الخطرة أوالمخلة بالصحة أو المزعجة بنسبة  %25وتخصيص نسبة  %50من مردوده لفائدة الصندوق المذكور وتوظيف
معلوم بنسبة  %1من رقم المعامالت خال من كل االداءاتوالمعاليم على المصحات الخاصة وكذلك على

مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاصكماتم اعداد النص القانوني الذي يضبط مجال تدخالت

هذا الصندوق والمخصصة لفائدة المنتفعين بالعالج المجاني وبالتعريفة المخفضة.

 اختتام أشغال المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي حول إصالح القطاع الصحي واعداد اإلستراتيجيةالمستقبلية للمنظومة الصحية في أفق .2030
أما في إطار الحد من التفاوت الجهوي في عرض الخدمات الصحية فقد تم:
 تدعيم طب االختصاص بالمناطق الداخليةعبر مواصلة تنفيذ البرنامج الخصوصي لطب االختصاصواحداث  240خطة مقيم في الطب مخصصة لجهات ذات األولوية كما تم تركيز منظومة طب العائلة من
خالل إدراج طب العائلة ضمن االختصاصات الطبية.

 دعم جودة الخدمات الصحية والرفع من كفاءة المهنيين من خالل مواصلة تنفيذ مشروع دعم القدراتوالمهارات في مجال الصحة العمومية إضافة إلى تطوير مناهج الدراسات الطبية والتربصات.

عقد مجالس جهوية للصحة تحت إشراف السيدة الوزيرة بمقر الو ازرةخصصت للنظر في االحتياجات الجهوية
حيث تم تدعيم الجهات بالموارد البشرية والتجهيزات وبرمجة المشاريع المستقبلية.
وبهدف النهوض باالستثمار في المجال الصحي شهدت السنة المنقضية:
 -القيام بدراسة السبل الكفيلة بدعم التصدير في المجال الصحي عبر الرفع من مستوى الخدمات المسداة طبقا

للمواصفات المعمول بها على المستوى الدولي في هذا المجال خاصة بالقطاع الصحي الخاص من أجل
استقطاب أكثر عدد من المرضى األجانب.

 تنويع منتوج الخدمات الصحية التصديرية لتشمل مجاالت جديدة كالسياحة الصحية ودور النقاهة واإلحاطةبالمسنين األجانب فضال على دعم تصديرية األدوية خاصة نحو السوق اإلفريقية.

-

كما شهدت سنة  2019الشروع في انجاز إستراتيجية وطنية لإلحاطة بالمهاجرين بالتنسيق بين وزارة الصحة

والمنظمة العالمية للهجرةتم على إثرها إصدار المنشور عدد  10لسنة  2019حول االستقبال واإلحاطة
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الصحية بجميع المهاجرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العموميةوتمتيعهم بالخدمات الصحية الوقائية
والعالجية

أهم البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة

2020

 االنطالق في إعداد خارطة صحية شاملة رقمية وورقية تستجيب للمواصفات العالمية وتغطي المؤسساتالصحية العمومية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط في القطاع الصحي

 االنطالق في إعداد دليل مؤشرات النظام الصحي بتونس طبقا لما ضبطته المنظمة العالمية للصحة فيمنطقة شرق المتوسطبما يسمح من متابعة القطاع الصحي وتثيين مدى بلوغ الغايات المرسومة في إطار
الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة
 االستعداد لدخول مركز "تينة" بصفاقس لإلحاطة بضحايا اإلدمان حيز االستغالل سنة  2020بعد تسويةوضعيته العقاريةواالنطالق في إعداد الدراسات لبعث مركز مماثل بجندوبة إلى جانب استكمال انجاز

اإلستراتيجية الوطنية للوقاية والعالج والتقليص من مخاطر ادمان المخدرات في الوسط المجتمعي ونزالء

السجون.

 دعم البنية التحتية والتجهيزات الضرورية من خالل الشروع في إنجاز المستشفيات التي تم إدراجها فيإطار التعاون الدولي (ثمانية مستشفيات جهوية صنف" ب" بجلمة وحفوز ومكثر وغار الدماء وسبيبة والجم

وتالة والدهماني ومستشفى جامعي بالقيروان وثالثة مستشفيات متعددة االختصاصات بكل من قفصة وباجة
وقابس وتطوير مستشفى سيدي بوزيدومستشفى االمراض السرطانية بتونس الكبرى) إضافة إلى برمجة تهيئة

وتوسعة عديد األقسام والهياكل الصحية ودعمها بالتجهيزات الضرورية في إطار البرامج السنوية ذات الصلة

وتهيئة األقسام االستعجالية الحدودية.

 في إطار دعم التجهيزات الصحية والصيانـة سيتم تخصيص إعتمادات جملية تقدر ب  107مليون دينا ارالقتناء معدات وتجهيزات طبية ( 3قاعات قسطرة و 4آالت تصوير بالرنين المغناطيسي و 10آالت تصوير

بالمفراس

وفي مجال األدوية والمستلزمات الطبية سيتم:
 تعميم تجربة مستشفى الحبيب ثامر في مجال التوزيع اآللي والمؤمن للدواءوالذي مكن من التحكم في كلفةاألدوية بما قدره  %30من الميزانية الجملية المخصصة لها.
 مضاعفـة مقدرة تخزين األدوية وقـدرة الصيدلية المركزيـة على الترفيع في احتياطي الدواء وتزويد قطاعالصحـة بانتظام وذلك عبر إنجاز مدينـة الدواء  2بالعقبـة
ولضمان رقمنة القطاع ومقاومة الفساد ودعم الحوكمة تقرر تخصيص  80مليون دينار لتعصير نظام المعلومات
االستشفائي وذلك عبر التسريع في وضع الملف الطبي الرقمي الذي يعتمد على التطبيقات الثالثة التالية:
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 منظومـة توزيع األدوية اليومي واالسمي على المرضى بعدد من المؤسسات العمومية للصحة ومنظومـةالتصرف في المخابـر ( )Santé Labومنظومـة التصرف في األشعـة وأرشفتها ()PACS/RIS
 االنطالق بالعمل بمنظومة التصرف في المواعيد عن بعد ل  12مستشفى عمومي على ان يتم تعميمهاالحقا على كافـة الهياكل الصحية العمومية
توفير البنية التحتية المعلوماتية الضرورية لتقريب الخدمات من المريض لـ  600مركز صحـة أساسيـة في مرحلة
أولى على ان يتم تعميمها على بقية الهياكل خالل سنـتي  2021 – 2020بميزانية قدرها  15مليون دينار.

 تعزيز الموارد البشرية للتفقد اإلداري والمالي في اإلدارات الجهوية للصحـة والعمل على تكثيف ودوريةمهمات التفقـد.

 إرساء نظام العيادات الخارجية بعد الظهر بالمستشفيات ومراكز الصحة األساسية.في إطار حفظ الصحـة بالوسط االستشفائي:
-

االنطالق لتهيئـة مركزية معالجـة الهواء ( )Centrale de traitement d’airفي ثالثة مستشفيات وتأهيل 10

قاعات بيضاء بأقسام طب الرضـع

 تأهيل ووضع معدات تعقيم مركزية لـ 10مستشفيات عمومية تمول من طرف الصندوق الوطني للتأمين علىالمرض بعنوان المتخلدات بالذمة لصالح المستشفيات العمومية.

التوجهات المستقبلية
ستتمحور التوجهات المستقبلية في القطاع الصحي خاصة حول ضمان التغطية الصحية الشاملة لكل األفراد
والعمل علىتجسيم الهدف الثالث لبرنامج التنمية المستدامة لما بعد  "2015ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش

صحية والرفاهية في جميع األعمار "من خالل المساهمة خاصة في:

 خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  70حالة وفاة لكل  100ألف مولود حي بحلول عام2030

 وضع نهاية لألوبئة والسيدا والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائيواألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول سنة 2030

 وضع نهاية لوفيات األطفال دون الخامسة التي يمكن تفاديها-

تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030

خفض معدل الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول سنة 2020

 الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعرض للمواد الكيمائية الخطرة وتلوث الهواءوالماء والتربة بحلول عام 2030
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 ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيماألسرة وادماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 2030

 تحقيق التغطية الصحية الشاملة -دعم البحث والتطوير وتوفير األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة.
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الجزء الرابع:

تجسيم طموح الجهات
تميزت سنة  2019بمواصلة دعـ ـ ـ ــم التنمية بالجهـ ـ ـ ــات الداخلية وتحسين ظروف العيش وتنفيذ مشاريع ذات صبغة
جهوية تستجيب لحاجي ـ ـ ـ ــات وأولويات الجهات والحرص على تكوين اإلطارات في مجاالت الالمركزية والتنمية
الجهوية والمحلية والتخطيط االستراتيجي استعدادا لتجسيد التوجهات العامة للفترة القادمة .كما شهدت سنة 2019

مواصلة اإلصالحات المؤسساتية في مجال الالمحوريـ ـ ـ ـ ــة والالمركزيـ ـ ـ ــة لتصبح الجهة شريكـا فاعال في أخــذ

القرار وفي وضع وتنفيذ ومتابعة المخططات التنموية.
وستكتسي سنة  2020أهمية بالغة من حيث التسريع في نسق إنجاز المشاريع والبرامج التنموية إثر االنتهاء من
عملية التقييم نصف المرحلي إلنجازات المخطط للفترة الممتدة ما بين  2018-2016وهو ما سيمكن من تالفي

عديد العراقيل والصعوبات المسجلة على مستوى مختلف الجهات في انجاز المشاريع التنموية .حيث من المنتظر

أن يشهد المسار التنموي نقلة نوعية ومتميزة لتدعيم ركائز التنمية الجهوية وادماج الجهات واكسابها قدرة تنافسية

عالية وتحسين مؤشرات التنمية الخاصة بها .كما سيتواصل العمل خالل سنة  2020على تجسيم المحاور الواردة

بالمخطط التنموي  2020-2016والمتمثلة في:
-

دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها،

تحسين ظروف العيش على المستويين الجهوي والمحلي،
دعم الالمركزية وارساء أسس الحوكمة الجهوية والمحلية الرشيدة،

دفع التعاون الدولي الالمركزي.

دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها
يتجسد هذا المحور في تهيئة مناخ جاذب لالستثمار على المستويين االجتماعي واالقتصادي وذلك بحسن

استغالل الطاقات والمنظومات االقتصادية الكامنة بالجهات واحكام توظيفها ودفع االستثمار الخاص وتوفير
الظروف المالئمة للعيش لتثبيت المتساكنين بأراضيهم مع تكريس مبدأ التمييز اإليجابي.
وتتمثل أبرز إنجازات سنة  2019في:
 صدور القانون األفقي المتعلق بتحسين مناخ االستثمار ،قان ــون عدد  47لسنة  2019مؤرخ في  29ماي ،2019والذي يتعلق بتحسين مناخ االستثمار حيث تم من خالله تغيير  19قانونا و 4مجالت قانونية.
وتهدف أحكام هذا القانون إلى دفع االستثمار وتحسين مناخ األعمال بتبسيط اإلجراءات المستوجبة لبعث

المؤسسات االقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها.
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-

مواصلة تنفيذ برنامج» المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة  «IRADAتحت إشراف و ازرة

التنمية واالستثمار والتعاون الدولي بتمويل من االتحاد األوروبي والذي يهدف إلى تطوير المنظومات

االقتصادية وسالسل القيم ودفع االستثمار الخاص بثمانيواليات نموذجية ومن المنتظر تمويل أربعة مشاريع
نموذجية بنهاية سنة .2019

-

مواصلة تركيز اللجان االستشارية الجهوية لالستثمار على مستوى الواليات،

-

االنتهاء من إعداد دراسات استراتيجية في أفق سنة  2030حول تنمية واليات منوبة وبنزرت وزغوان والمهدية

-

إنجاز دراسة استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية في أفق سنة .2030

تتضمن جزءا هاما لتطوير المنظومات االقتصادية.

ومن المنتظر أن يتواصل العمل سنة  2020على تطوير مناخ األعمال بالجهات ورصد مكامن االستثمار عبر:
 الشروع في إنجاز الدراسة الخاصة بدعم التحول االقتصادي وتنافسية القطاعات الواعدة بتونس والممولة منطرف البنك االفريقي للتنمية.
 مواصلة تمويل عدد من المشاريع النموذجية في إطار المنظومات االقتصادية ضمن برنامج .IRADAتحسين ظروف العيش على المستويين المحلي والجهوي
يعتبر محور تحسين ظروف العيش على المستويين المحلي والجهوي من الركائز األساسية إلستراتيجية التنمية

الجهوية ضمن المخطط التنموي للفترة ( )2020-2016باعتبار أهميته في تحقيق تنمية عادلة وشاملة لكل الجهات.
وقد اكتست سنة  2019أهمية بالغة في المسار التنموي من خالل مواصلة انجاز المشاريع المدرجة ضمن
المخطط وتجسيم البرامج والمشاريع التنموية التي تم إقرارها بما في ذلك تدعيم تدخالت البرامج الخصوصية
والجهوية.

البرنامج الجهوي للتنمية
يمثل البرنامج الجهوي للتنمية آلية تكميلية تندرج في نطاق إستراتيجية التنمية الجهوية وهو يهدف إلى استحثاث
نسق التنمية المحلية بالجهات ومعاضدة المجهود التنموي خاصة بالمناطق ذات األولوية للمساهمة في الحد من

التفاوت بين الجهات وضمان تنمية عادلة ومستدامة وتحسين ظروف العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة.
وقد تم خالل سنة  2019االنطالق في إعداد دراسة تقييمية لتدخالت البرنامج الجهوي للتنمية للفترة -1997

 2018بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  .GIZوتهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى مساهمة البرنامج
في تحسين ظروف عيش المواطنين في مناطق التدخل وخاصة بعد الثورة وتقديم مقترحات تخص مجاالت تدخل
البرنامج باعتبار تعميم النظام البلدي على كافة تراب الجمهورية وبروز حاجيات جديدة بالجهات.
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وقدتم إطار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة  2019تخصيص اعتمادات بقيمة  370مليون دينار بعنوان تحسين

ظروف العيش ودعم موارد الرزق واحداث وتدعيم مواطن الشغل والتكوين المهني.وقد مكنت هذه االعتمادات

من تغطية جزء من التعهدات السابقة لسنوات  2018-2013والتي بلغت إلى غاية شهر ديسمبر  2018في حدود

 430,3مليون دينار باإلضافة إلى تغطية جزء من اعتمادات التعهد بعنوان البرنامج لسنة .2019

وفي إطارالعمل على دفع نسق اإلستثمار الخاص للباعثين الشبان وتوفير جزء من التمويل الذاتي فقد تم الترفيع
في قيمة اعتمادات الدفع المبرمجة في إطار ميزانية الدولة لسنة  2019والمخصصة آللية اعتماد االنطالق والتي

تقدر بـ  44مليون دينار منها  29مليون دينار للمساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي

للتضامن ضمن آلية "اعتماد االنطالق  "1و 15مليون دينار للمساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع بنك

تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن آلية اعتماد االنطالق .2

وقد ساهمت هذه اآللية في تمويل  1094مشروعا مكنت من توفير  1240موطن شغل بقيمة  7.944م د.
وبخصوص "اعتماد االنطالق  "2فقدساهمت هذه اآللية في تمويل  15مشروعامكنت من خلق  425موطن

شغلبقيمة  1.933م د.

وفي إطار الحرص على مزيد دعم تدخالت البرنامج الجهوي للتنمية ستشهد سنة  2020تخصيص اعتمادات

بقيمة  416مليون دينار ستوجه لعناصر تحسين ظروف العيش واحداث وتدعيم مواطن الشغل والتكوين المهني
والمساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع القطاع الخاص.
كما سيتم العمل خالل سنة  2020على تفعيل مخرجات وتوصيات الدراسة التقييمية للبرنامج وذلك بمراجعة

منشور السيد رئيس الحكومة عدد  26بتاريخ  06أوت  2013المتعلق بتسريع نسق إنجاز البرنامج الجهوي للتنمية

وستشمل هذه المراجعة خاصة مكونات البرنامج ومجاالت تدخله وطريقة تسييره وذلك قصد االستجابة للحاجيات

المستجدة للجماعات المحلية وتجاوبا مع الصالحيات الجديدة التي أصبحت تتمتع بها في إطار التنظيم الالمركزي
الجديد باإلضافة إلى تعميم النظام البلدي على كامل التراب الوطني.
برنامج الحضائر الجهوية
تواصل و ازرة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي اإلشراف على برنامج الحضائر من خالل متابعة خالص العملة

ضمن البرنامج الجهوي للتنمية وقد تم خالل سنة :2019

 إجراء تدقيق حول عملة الحضائر المتمتعين بمنح والمنخرطين بأحد الصناديق االجتماعية بالتوازي معمنحة الحضائر

 مواصلة فتح اعتمادات التغطية االجتماعية للعملة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي حيثتم تمتيع حوالي  47ألف عامل بالتغطية االجتماعية.
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 الترفيع في منح عملة الحضائربالتوازي مع الترفيع في األجر األدنى المضمون وذلك عمال باألمر الحكوميعدد  454لسنة  2019مؤرخ في  28ماي  2019الصادر بالرائد الرسمي عدد  43بتاريخ  28ماي 2019

والمتعلق بضبط األجر األدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية الخاضعة لمجلة

الشغل.

 مواصلة صرف منح العملة الذين تجاوزوا  60سنة ( 180دينار) منذ شهر فيفري  2018إلى غاية جوان 2019في انتظار استكمال و ازرة الشؤون االجتماعية لإلجراءات الالزمة إلصداراألمر الحكومي المتعلق
بإحداث برنامج خصوصي لتسوية وضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد سنة  2010والذين بلغوا سن ()60

سنة فما فوق".

 -كما واصلت و ازرة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي خالل سنة  2019العمل على التحكم في عدد عملة

الحضائر حيث سجل تقلصا بحوالي  700عامل في موفى شهر جوان  2019حيث بلغ العدد الجملي للعملة
 48471عامال مقابل  49171في موفى ديسمبر  2018لتبلغ بذلك المنح المسندة خالل الفترة جانفي -جوان

 2019حوالي  109م د.

 التشجيع على االنتفاع ببرنامج المغادرة االختيارية مقابل إسناد صك خروج يتمثل في منحة إجمالية تساويكحد أقصى األجر األدنى المضمون لمدة  36شهرا.

 وضع برنامج لتسوية وضعية عملة الحضائر باالتفاق مع الطرف االجتماعيوفق آليات واضحة بما يتالءممع مختلف التزامات الحكومة بخصوص التحكم في كتلة األجور.

 -وسعيا لمزيد إحكام التصرف في هذا البرنامج سيتم خالل :2020

 العمل على تقليص عدد عملة الحضائر ليبلغ في موفى سنة  2020حوالي  45000عامل ومواصلة خالصمنح عملة الحضائر مع تمتعيهم بالتغطية االجتماعية.

 تفعيل و ازرة الشؤون االجتماعية لألمر الحكومي الخاص بمنح العملة الذين تجاوزوا  60سنة وادخاله حيزالتنفيذ وتمكينهم من االنتفاع بمنحة تعادل المقدار الصافي للمنحة المسندة في إطار "البرنامج الوطني إلعانة

العائالت المعوزة"( 180دينارا) وبطاقة العالج المجاني،

 تسوية وضعية عملة الحضائر من حاملي الشهائد العليا وكذلك الذين يقومون بأعمال فعلية.البرنامج الخصوصي لتنمية المناطق الحدودية
يمثل برنامج تنمية المناطق الحدودية آلية تكميلية تندرج في نطاق الخطة الوطنية لمقاومة اإلرهاب حيث تم

تخصيص اعتمادات جملية مقدرة بـ  35مليون دينار لفائدة و ازرة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي لتنمية المناطق

الحدودية لـفائدة  08واليات وهي الكاف وجندوبة والقصرين وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين وتشمل هذه

الواليات  20معتمدية حدودية وقد تم توزيع االعتمادات المخصصة بمعدل  1.5م د لكل معتمدية واعتمادا على
قائمة مشاريع مقترحة من طرف الواليات.
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ويهدف البرنامج إلى دعم االستراتيجية الوطنية لمقاومة اإلرهاب في بعدها الوقائي وانجاز مشاريع تنموية محلية
تضمن تحسين ظروف العيش عبر دعم البنية األساسية واحداث المرافق الجماعية والخدمات االجتماعية وضمان
موارد الرزق للمتساكنين لتثبيتهم بأراضيهم.

وقد تم فتح كامل اعتمادات التعهد بعنوان البرنامج لفائدة المج ــالس الجه ــوية الخاصة بالواليات المذكورة سنة
.2016
وتم إلى غاية  30جوان  2019فتح اعتمادات دفع جملية بقيمة  31,19م د بنسبة إنجاز مادي تقدر بـ .%94وقدتم

ترسيم القسط األخير من اعتمادات الدفع للبرنامج ضمن ميزانية و ازرة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي لسنة

.2019

برنامج التنمية المندمجة
يشمل برنامج التنمية المندمجة في قسطيه األول والثاني إنجاز  90مشــروعا موزعة على  90معتمدية بكلفة جملية
تقدر ب  520م د لفائدة حوالي  2,9مليونساكن ،ويشمل التدخل بعناصر البنية األساسية والتجهيزات الجماعية
وتمويل المشاريع الفردية المنتجة .و قد بلغت دفوعات سنة  2019المخصصة لمختلف عناصر البرنامج

 394.4م د .وتتمثل إنجازات البرنامج مع نهاية سنة  2019في:
  3647مشروع فردي ساهم من توفير  8269موطن شغل منها  895لفائدة حاملي الشهائد العليا. تكوين  4773من بين  7624منتفع مبرمج ضمن مجاالت مختلفة موجهة خاصة إلى قطاعي الصناعاتالتقليدية والفالحة.
 تهيئة  787هك من المناطق المروية و 2013هك بصدد اإلنجاز من جملة  2800هك تهيئة  21,2هك من المناطق الصناعية و 8,3هك بصدد اإلنجاز -بناء  18منطقة حرفية و 4بصدد اإلنجاز،

 -إحداث  500مشروع فردي منتجا باستثمارات تقدر بـ  12.8م د.

 االنتهاء من تكوين  100منتفعا بمبلغ جملي قدره  800أد وتخص مجاالت مختلفة من أهمها الصناعاتالتقليدية والفالحة.

 تهيئة  787هك من المناطق المروية و 2013هك بصدد اإلنجاز من جملة  2800هك تهيئة  21,2هك من المناطق الصناعية و 8,3هك بصدد اإلنجاز بناء  18منطقة حرفية و 4بصدد اإلنجاز -بناء مركز نداء و 3مراكز عمل عن بعد

 بناء  29محل صناعي و 14بصدد اإلنجاز -بناء  2فضاءات ترويج و 3بصدد اإلنجاز

 بناء  2فضاءات إقتصادية و 4بصدد اإلنجاز195

 تهيئة  13سوق و 6بصدد اإلنجاز بناء  9مراكز لتجميع المنتوجات الفالحية و 7بصدد اإلنجاز تهيئة وتعبيد  780,3كلم من المسالك والطرقات و 50,7كلم بصدد اإلنجاز من جملة  831كلم تهيئة شبكة تطهير على طول  52,6كلم و 1,3كلم بصدد اإلنجاز تصريف مياه االمطار  5كلم و 3كلم بصدد االنجاز تركيز  3052نقطة إضاءة و 186بصدد التركيز -تقوية خط كهربائي على طول  24كلم

 تزويد  5848عائلة بالماء الصالح للشراب و 1779بصدد التزود بناء  6منشآت ثقافية و 9منشآت للطفولة و 23منشأة للشباب و 30منشأة للصحة و 13منتزه ومنطقة خضراءو 42منشأة رياضية و 6معالم أثرية.

ومن المتوقع أن يتم استكمال اإلنجاز المادي لمكونات البرنامج في قسطيه األول والثاني موفى سنة .2020
كما استهدف القسط الثالث  100معتمدية بمختلف واليات الجمهورية بتكلفة جملية  1000م د ( 700م د عناصر

جماعية و 300م د عناصر فردية) .وقد تم إلى موفى جوان  2019فتح اعتمادات تعهد قدرها  15,7م د واعتمادات
دفع قيمتها  3,3م د للشروع في تنفيذ المكونات الجماعية للقسط الثالث.
كما شرعت جل الواليات خالل سنة  2019في إعداد الدراسات للعناصر الجماعية وتشخيص المنتفعين بالنسبة
للمشاريع الفردية والتكوين وسيتم الشروع الفعلي في إنجاز األشغال بداية من سنة  2020طبقا لروزنامات اإلنجاز

المضمنة بقعود البرامج المبرمة بين السيد وزير التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي والسادة الوالة.
مشاريع التنمية الفالحية المندمجة

في إطار دعم التنمية بالمناطق الريفية خاصة بالجهات ذات مؤشر تنموي جهوي ،ستشهد سنة  2020تواصل
إنجاز عدد من مشاريع التنمية الفالحية المندمجة بواليات سليانة والكاف والقصرين ومدنين وقابس (المرحلة )2

وقفصة وصفاقس وبواليتي تطاوين وقبلي (المرحلـة  )2وانطالق  3مشاريع أخري بواليات القيروان وبنزرت
وزغوان .وتتمثل المكونات األساسية لهذه المشاريع في إنجاز عديد العناصر المتمثلة أساسا في تنمية المنظومات

الفالحية وتعبيد المسالك الفالحية وأشغال المحافظة على المياه والتربة واحداث البحيرات الجبلية واآلبار ،إضافة
الى إ حداث وتهيئة المناطق السقوية ودعم اإلنتاج الفالحي عبر التوسع في غ ارسات األشجار المثمرة والزياتين
واحداث أنشطة مدرة للدخل لصغار الفالحين الشبان والمرأة الريفية.
برنامج التنمية الحضرية المتكاملة:
يشمل مشروعين نموذج ين بكل من أحياء الزهور والكرمة بمعتمديتي الزهور والقصرين الشمالية وحي الخضراء

بمعتمدية سبيطلة بكلفة قدرها  25,3م د ( 20,1م.د العناصر الجماعية و 5,2م د العناصر الفردية) ،وقد تم إبرام
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عقدي برنامج المشروعين بتاريخ  13نوفمبر  .2016وسيمكن إنجاز المشروعين من توفير نحو  550موطن
شغل.
وقد تم استكمال الدراسات والشروع في إنجاز األشغال وفي تشخيص المنتفعين والباعثين وقد تم للغرض فتح

اعتمادات تعهد قدرها  5,2م د اعتمادات دفع قيمتها  2,4م د ،وذلك إلى موفى شهر جوان .2019
وقد مكنت هذه االستثمارات خالل سنة  2019من إنجاز العناصر التالية:
 تكوين  130منتفع في مختلف المجاالت، 16 -مشروعا فرديا في المهن الصغرى،

 إنجاز السوق البلدية بالزهور بنسبة ،%40 مد شبكتي التطهير بالزهور وحي الخضراء بنسبة ،%70أما بالنسبة لبقية العناصر الجماعية فإن الجهة بصدد اإلعالن عن طلب العروض والشروع في اإلنجازومن

المتوقع استكمال انجاز مكونات المشروعين موفى سنة .2020
برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية

شهدت سنة  2019مواصلة انجاز مختلف مكونات الجيل األول من برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية من
خالل تركيز البنية األساسية وبناء التجهيزات الجماعية والرياضية والفضاءات اإلقتصادية الذي يشمل تهذيب

 156حيا موزعة على كافة واليات الجمهورية بكلفة جملية تقدر بـ  611م د لفائدة حوالي  865ألف ساكت .وقد
بلغت جملة االستثمارات المنجزة خالل سنة  2019حوالي  60م د.
كما تم االنطالق في انجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية يشمل تهذيب  146حيا بكلفة
جملية تقدر بـ  635م د ،وقد تم سنة  2019االنطالق في اعداد الدراسات لمشاريع القسط األول من البرنامج الذي

يضم  48حيا.

وستشهد سنة  2020مواصلة انجاز مختلف مكونات الجيل األول من البرنامج من خالل مواصلة األشغال بالبنية
األساسية وانجاز مالعب األحياء وبناء الفضاءات متعددة االختصاصات والفضاءات الصناعية وانهاء األشغال

بمكون تحسين السكن ،وذلك باستثمارات جملية تقدر بـ  70م د.

كما سيتم مواصلة انجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية من خالل االنطالق في األشغال
لمشاريع القسط األول من البرنامج الذي يضم  48حيا ،واالنطالق في اعداد الدراسات الفنية لمشاريع القسط

الثاني من البرنامج الذي يضم  43حيا.
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دعم الالمركزية وارساء أسس الحوكمة الجهوية والمحلية الرشيدة
في إطار متابعة تنفيذ مسار الالمركزية وارساء أسس الحوكمة الجهوية والمحلية والسهر على دفع التنمية المحلية
بكامل تراب الجمهورية تم خالل سنة :2019
 استكمال استصدار األوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية التي تهم البلديات والجهات واألقاليم والتيتنظم المسائل اإلدارية والمالية والتنظيمية والديمقراطية التشاركية.
 االنطالق في انجاز البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي تمت توسعتها في إطارتعميم النظام البلدي على كافة المتساكنين بكلفة جملية تقدر بـ  855م د .ويشمل التدخل بالبنية األساسية
والتجهيزات الجماعية وبناء مقرات بلدية وبناء دوائر بلدية ومستودعات بلدية واقتناء تجهيزات إدارية ومعدات
النظافة.

 الشروع في انجاز البرنامج السنوي لالستثمار البلدي لسنة  2019بالبلديات القائمة حاليا في إطار برنامجالتنمية الحضرية والحوكمة المحلية واالنطالق في إعداد برنامج االستثمار البلدي لسنة  2020وفق منهجية

تشاركية.
 مواصلة انجاز مشاريع القسط األول من البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوتالجهوي للفترة  2019-2015واإلنطالق في إعداد الدراسات الفنية للقسط االضافي من البرنامج للفترة -2019

 2022الذي يضم  29مشروعا بـ  29بلدية بكلفة جملية تقدر بـ  70م د.

 استكمال انجاز القسط األول من برنامج تدعيم وتعصير الطرقات البلدية لفائدة  72بلدية بكلفة تقدر بـ 216م د.
 -االنطالق في انجاز برنامج دعم المسائلة والالمركزية وفعالية البلديات "تدعيم" لفائدة  31بلدية الممول من

قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الذي يهدف الى تعزيز مشاركة المواطن في مسار الحوكمة وتحسين

اسداء الخدمات البلدية.

 حديد قائمة البلديات المنتفعة ببرنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بكلفة جملية تقدر بـ  40م د.وفي إطار مواصلة العمل على تركيز مسار الالمركزية وترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية ستشهد سنة :2020
 مواصلة تنفيذ برنامج تدعيم قدرات البلديات من طرف مركز التكوين ودعم الالمركزية من خالل إنجازبرنامج .2020

 مواصلة انجاز برنامج تجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي شملتها عملية توسعة لحدودها الترابية فيإطار تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية.

 انطالق انجاز برنامج االستثمار البلدي لسنة  2020بـ  272بلدية في اطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمةالمحلية واعداد برنامج االستثمار البلدي لسنة .2021

 استكمال انجاز القسط األول من البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهويللفترة  .2019-2015واالنطالق في انجاز القسط االضافي من البرنامج للفترة .2022-2019
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 االنطالق في انجاز برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بكلفة  40م د الذي سيتم تمويله بقرض منالوكالة الفرنسية للتنمية والبنك األوربي لإلستثمار وهبة من اإلتحاد األوربي.
دفع التعاون الدولي الالمركزي
يتمثل دفع التعاون الدولي الالمركزي في رصد مجاالت ومحاور التعاون الدولي ودفع وتنسيق عالقات الشراكة
والتعاون الالمركزي على الصعيدين الوطني والجهوي قصد دفع التنمية بالجهات وتعزيز قدرات الجماعات المحلية
وذلك من خالل تشخيص واعداد وبرمجة ومتابعة تنفيذ برامج في ميادين التنمية الجهويةوالتخطيط.
وفي هذا اإلطار فقد شهدت سنة :2019
 الشروع في إنجاز مشروع دعم الالمركزية بتونس  ADECفي مكونه الخاص"بدعم الحكم المحلي والجهوي"بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي "." GIZ

 تنظيم ورشات عمل جهوية ووطنية حول إعداد” دليل التقارير الجهوية للتنمية" بالتعاون مع الوكالة األلمانيةللتعاون الدولي " "GIZوبمشاركة ممثلين عن السلط الجهوية.

 الشروع في إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع "المبادرة من أجل التنمية الجهوية" بالتعاون مع الوكالة األلمانيةللتعاون الدولي " "GIZوالذي يشمل واليات الوسط الغربيوالشمال الغربي ووالية مدنين.

 -الشروع في إعداد الدراسة اإلستراتيجية لتنمية والية جندوبة في أفق .2030

 مواصلة العمل على تركيز "نظام المعلومات الجهوي) (SIRبديواني التنمية للوسط الغربي والشمال الغربي، إعداد الخطوط المرجعية قصد انتداب خبير إلعدادتصور لإلطار القانوني والمؤسساتي إلحداث وكالة وطنيةللتنمية الجهوية.
وسيتم خالل سنة :2020
 مواصلة إنجاز مشروع دعم الالمركزية بتونس  ADECفي مكونه الخاص "بدعم الحكم المحلي والجهوي"بالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي " "GIZوالذي يضم واليات الوسط الغربي والشمال الغربي.

 -إعداد مشروع إطار قانوني يضبطالمهام الجديدة لهياكل التنمية الجهوية في إطار النظام الالمركزي.

 الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية تكون إطا ار دامجا لمختلف السياسات والبرامج التنمويةوتمكن من تحديد التوجهات الكبرى والرؤية المستقبلية في هذا المجال.

 مواصلة إنجاز مشروع "المبادرة من أجل التنمية الجهوية" (الجيل الثالث) بالتعاون مع الوكالة األلمانيةللتعاون الدولي "."GIZ

 -االنتهاء من إعداد الدراسة اإلستراتيجية لتنمية والية جندوبة في أفق .2030

 -دخول "نظام المعلومات الجهوي ) (SIRحيز االستغالل والذي يضم واليات الوسط والشمال الغربي.
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الجزء الخامس:

التنمية المستدامة
الباب األول :إحكام التصرف في الموارد الطبيعية وترشيدها
يعتبر ضمان استدامة الموارد الطبيعية وتنميتها من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها السياسة التنموية للفترة
 .2020-2016ويمثل موضوع تعبئة واحكام استغالل مختلف الموارد الطبيعية الشرط المحوري الستدامة التنمية
في بالدنا .وشهدت سنة  2019إنجازات ضعيفة على مستوى المشاريع المشاريع الكبرى على غرار مشاريع

السدود وقنوات تحويل المياه وتهيئة المناطق السقوية الكبرى ومشاريع التهيئة الغابية واألراضي الفالحية رغم

توفر التمويالت الالزمة لذلك وذلك لعدم استكمال الدراسات التنفيذية في االجال وطول إجراءات المصادقة على

الصفقات فيما يخص المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي اضافة الى النقص في الموارد البشرية لعديد
هياكل تنفيذ المشاريع .وينتظر خالل سنة  2020استحثاث نسق انجاز المشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة
التي ستساهم في تحقيق جزء من اهداف المخطط في هذا المجال.

الموارد المائية
يتواصل العمل على تنفيذ خطة تعبئة الموارد المائية التقليدية لبلوغ نسبة تعبئة تقدر بـ  %93مع نهاية سنة 2020

وذلك لمجابهة الطلب المتزايد على المياه .وتستوجب حوكمة المياه إيالء أهمية كبرى لبرنامج اإلقتصاد في الماء
باعتباره يمثل عامال لالستغالل الرشيد للموارد المائية .وينتظر بلوغ هدف تجهيز  %95.5من المساحات القابلة

للري بمعدات االقتصاد في الماء ـمع نهاية سنة  2020إضافة الى تدعيم دور الجمعيات المائية في إدارة األنظمة
المائية.
ولبلوغ هذه األهداف تتمثل أهم مشاريع سنة  2020في:
 اإلنتهاء من أشغال رفع طاقة خزن سد بوهرتمة بجندوبة وسد الدويمس ببنزرت .وبذلك تزداد طاقة التعبئةالسنوية الجملية بـ  34مليون م

3

 مواصلة أشغال ربط سدي سيدي سعد والهوارب بالقيروان وتعصير قنال مجردة – الوطن القبلي مواصلة أشغال سد مالق العلوي بالكاف وخزاني السعيدة والقلعة الكبرى بكل من منوبة وسوسة -إنطالق إنجاز مشروع سد تاسة بالكاف وسد خالد بباجة

 مواصلة إنجاز مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة في جزئه األول الذي يشمل واليات منوبة وأريانةوبنزرت إضافة الى مواصلة إعداد الدراسة التفصيلية لألجزاء األخرى المتبقية للمشروع
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 اإلنتهاء من إ نجاز دراسة تحويل فائض مياه الشمال الى الوسط للمساهمة في المحافظة على التوازناتالمائية بالوسط والتقدم في إنجاز الدراسة االستشرافية حول الماء في أفق 2050

وهي دراسة تعتمد على

مقاربة إدارة مندمجة للموارد المائية

 االنتهاء من الدراسة االستشرافية  2050لتثمين مياه المعالجة المنتجة سنويا والمقدرة بـ  280مليون م 3وذلكبتحديد التوجهات والبرامج للرفع من استغالل هذه المياه في القطاعات االقتصادية وبالخصوص القطاع
الفالحي وذلك لمجابهة الطلب المتزايد على المياه.

الماء الصالح للشرب
اتسمت سنة  2019بعديد االضطرابات على مستوى شبكة توزيع مياه الشرب بجل الجهات خاصة في فصل
الص يف بسبب ضعف الصيانة الدورية التي تقوم بها خاصة الشركة الوطنية لالستغالل وتوزيع المياه وتأخر
مشاريع تهيئة عديد منظومات التزود بالماء الصالح للشرب وذلك راجعا باألساس الى نقص الموارد المالية

للشركة .أما على مستوى التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية ،فقد شهدت بعض البرامج تقدما ملحوظا.
وقد شهدت سنة  2019بالخصوص:
 -إنجاز  56مشروع عن طريق الهندسة الريفية لتزويد حوالي  57ألف منتفع،

 تزويد  484مدرسة ابتدائية بالماء الصالح للشرب وانجاز أشغال الصرف الصحي بـ 412مدرسة، -إنجاز  90ألف توصلة جديدة عن طريق الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه،

 بلوغ نسبة مردودية ل شبكات توزيع المياه الجملية التابعة الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه في حدود،%70.3

 إنتاج  714مليون م 3من المياه خالل سنة  2019من قبل الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.وسيتواصل خالل سنة  2020العمل على تحقيق توجهات المخطط التنموي  2020-2016الرامية إلى:
 تحسين نوعية المياه وتدعيم الموارد المائية بالجنوب التونسي، تعبئة الموارد غير التقليدية (تحلية مياه البحر) لتغطية العجز ببعض المناطق الساحلية، -تحسين مردودية شبكات توزيع المياه لتبلغ  %82خالل سنة ،2020

 الرفع من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية بالواليات ذات النسب أقل من المعدل العام(مناطق الشمال والوسط الغربي)،
 تحسين التوازنات المالية للشركة لتفادي التأخير في انطالق مشاريع الصيانة، بلوغ نسبة تزود عامة في قطاع الماء الصالح للشرب بـ  %98.4خالل سنة .2020ومن المنظر أن تشهد سنة  2020تنفيذ جملة من المشاريع والبرامج والتي من أهمها:
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 -مواصلة تحسين نوعية المياه بالتخفيض في درجة ملوحة المياه الموزعة بالجنوب التونسي ذات ملوحة تفوق

 2غ/ل إلى مستوى ال يتجاوز  1.5غ/ل وذلك بانجاز  6محطات تحلية بطاقة إنتاج جملية تبلغ  31ألف
م/3اليوم موزعة على واليات سيدي بوزيد وقفصة وتطاوين ومدنين،

 -االنتهاء من أشغال محطة تحلية مياه البحر بسوسة،

 اإلنطالق في انجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس،بالزرات بقابس،
 -إنطالق أشغال بناء محطة تحلية مياه البحر ا

 الشروع في أشغال محور جلب المياه بوالية بنزرت ومواصلة أشغال محور جلب المياه بوالية باجة، إنطالق مشروع تحسين مردودية الشبكات بالوسط والجنوب التونسي، إنجاز  12مشروع جديد لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب واعداد تهيئة  27مشروع يهم منظوماتقديمة لفائدة  68ألف ساكن.

ولتنفيذ هذه البرامج ،تمت برمجة حوالي  260م د كاستثمارات لقطاع الماء الصالح للشرب منها قرابة  70م د
سيتم انجازها عن طريق الهندسة الريفية والباقي عن طريق الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه.

حماية الثروة الطبيعية
شهدت سنة  2019إنجازات متواضعة على مستوى حماية الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية وذلك

بالنظر لضعف تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة في الغرض حيث لم يتم تشجير إال قرابة  1000هك من الغابات
وتهيئة  1500هك من المراعي وحوالي  5000هك من مصبات المياه من االنجراف.
وسيتواصل خالل سنة  2020الرفع من نسبة الغطاء الغابي إلى  %8.53ومن نسبة المراعي المهيئة إلى %20

مقارنة بـ  %8.3و %18.5على التوالي في سنة  .2015وتتمثل أهم المشاريع التي تساهم في تحقيقيق هذه األهداف

في:

 مواصلة تدعيم اإلدارة العامة للغابات بتجهيزات الحماية من الحرائق لدعم مجهوداتها في مجابهة الحرائقباعتبارها من أخطر العوامل التي تهدد الثروة الغابية.

 -مواصلة مشروع التصرف المندمج في الغابات الذي يهم واليات زغوان وسليانة وباجة وجندوبة والكاف.

 مواصلة إنجاز مشروع التصرف في المشاهد الطبيعية والذي يهم  8واليات بالشمال والوسط الغربي حيثينتظر أن يتم إبرام عقود تصرف بين جمعيات تنمية فالحية واإلدارة في إطار مقاربة جديدة تساهم في
الحفاظ على الغابات مع استغالل منتوجاتها.
 مواصلة إنجاز برنامج التصرف في الموارد الطبيعية بالمناطق الهشة الذي يشمل  5واليات وهي :الكافوسليانة وبنزرت وسيدي بوزيد والقيروان .وتهم بالخصوص مناطق ذا قدرة ضعيفة لمجابهة التغيرات المناخية

مع التركيز على تدعيم البنية األساسية الريفية بها.

 مواصلة إنجاز مشروع تنمية الموارد الطبيعية حول جبل طرزة بوالية القيروان203

 مواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية الريفية حول البحيرات الجبلية والذي يهم واليات القصرين وسيديبوزيد والقيروان والذي سيجعل من البحيرات محركا للتنمية بالجهة عبر االستغالل المحكم للمياه وتهيئة
بالغرسات المنتجة ذا المردودية الكبيرة للفالح.
ا
مصبات األودية حولها

 تنفيذ البرنامج السنوي للغابات بتشجير حوالي  1500هك والبرنامج السنوي للمحافظة على المياه والتربةبتهيئة قرابة  12ألف هك من مصبات األحواض المائية.

فالحة عصرية ضامنة لألمن الغذائي
المناطق السقوية
تساهم المناطق السقوية بنسبة  %37من القيمة المضافة لقطاع الفالحة .وبالتالي ،تم إيالؤها عناية كبيرة في
هذا المخطط باالستثمار في تهيئتها وتعصيرها مع توسع خفيف لبعض المساحات باعتبار ندرة المياه .وشهدت

سنة  2019نسقا ضعيفا في اإلنجاز حيث لم يتم سوى تهيئة  6مناطق سقوية على مساحة  6670هك واحداث
 3مناطق على مساحة  292هك وتطهير  1200هك رغم تعبئة موارد مالية هامة في هذا المجال.

وسيرتكز العمل خالل سنة  2020على استحثاث نسق إنجاز المشاريع المتواصلة في مختلف الواليات على غرار
مشاريع تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص من نسبة ضياع المياه وتحسين اإلنتاجية وذلك

بمناطق سيدي ثابت ( 3270هك) وحوض مجردة السفلى في مرحلته الثانية ( 2800هك) ومرناق ( 6500هك)
والعروسية ( 2750هك) ،إضافة إلى مواصلة مشروع تثمين المناطق السقوية بواليات القيروان والقصرين وسيدي
بوزيد من خالل تنمية سالسل القيمة لـ 9آالف هك من المناطق السقوية العمومية مما يجعل من التعاونيات
الفالحية محركا للتنمية بالجهة ومشروع تكثيف المناطق السقوية بـواليات جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت ونابل

وصفاقس الذي يشمل  25ألف هك مع إ حداث مؤسسة تعنى بالمناطق السقوية العمومية بالشمال عوضا عن

الجمعيات المائية.
وينتظر خالل سنة  2020تهيئة قرابة  7000هك من المناطق السقوية القديمة واحداث حوالي  1000هك من
المناطق السقوية الجديدة وانتهاء إنجاز المنطقة السقوية على سد سراط بالكاف ( 4500هك) إضافة الى مواصلة

إ نجاز البرامج السنوية لصيانة بعض التجهيزات المائية وتهيئة المسالك الفالحية لتسهيل استغالل المناطق
السقوية وتحسين انتاجيتها.
كما سيتم إيالء عناية بالواحات خالل السنوات القادمة باعتبارها تمثل جزء هاما من المناطق السقوية والحفاظ
على انتاجيتها .كما سيتم اإلنطالق في برنامج تعويض اآلبار العميقة بالجنوب ( 24بئر واصالح بئرين وتهيئة

 20مبرد للمياه الحارة وتهيئة قرابة  2400هك من الواحات) بعد أن شهدت هذه اآلبار التي تستغلها هذه الواحات

ضعفا على مستوى التدفق وتدني نوعية المياه .وينتظر خالل سنة  2020تعويض  9آبار واعداد الدراسات لبقية
البرنامج.
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وفي إطار تنمية الصحراء ،سيتم اإلنطالق في إحداث  300هك جديدة من الواحات بمنطقة المحدث كتوسعة

لمنطقة رجيم معتوق مع استكمال إعداد دراسة إلحداث  1000هك بوالية تطاوين.

الصيد البحري
شهدت سنة  2019مواصلة إنجاز عدد من المشاريع إضافة الى تنفيذ برنامج دعم وكالة موانئ وتجهيزات الصيد

البحري بالتجهيزات الثقيلة الضرورية.

ومن المنتظر أن تشهد سنة  2020دعم البنية األساسية المينائية عبر استحثاث نسق إنجاز مختلف المشاريع

المتواصلة المتصلة بتطوير البنية التحتية للصيد البحري بمواني سيدي يوسف وسيدي منصور وقابس وطبلبة
والمهدية وقلعة األندلس وقليبية إضافة إلى مواصلة المجهودات لمتابعة نشاط صيد التن األحمر ومجابهة الصيد

العشوائي خصوصا عبر تكثيف الرقابة ومواصلة تركيز  100كلم 2إضافية من األرصفة اإلصطناعية لبلوغ 1540

كلم 2بالمناطق الساحلية ذات األولوية مع موفى سنة .2020

الباب الثاني :ترشيد استهالك الطاقة والطاقات المتجددة
شهدت سنة  2019تحقيق عديد اإلنجازات في مجال ترشيد استهالك الطاقة والطاقات المتجددة تمثلت بالخصوص
في:
 إبرام إتفاقيات مشاريع لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة  500ميغاوات. اإلعالن عن دعوة ثالثة لتقديم مشاريع للطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة  70ميغاواط في إطار نظامالتراخيص.

 -دخول طور اإلنتاج للمحطة الفولطاضوئية توزر  1بقدرة  10ميغاواط وبكلفة  30م د.

 الشروع في إنجاز تدقيق طاقي لـ  350بلديــة وذلك بالنسبة للبناءات والمنشآت وشبكة التنوير العموميوأسطول العربات على أن تكل ل برسم خطة عمل لتنفيذ المشاريع وضبط برنامج متكامل لالستثمار البلدي
في ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

 الترفيع بـ  50في المائة في الدعم الموجه لمشاريع تركيز الالقطات الشمسية الفولطاضوئية فوق أسطحالمنازل.

 إطالق المشروع الوطني لتجهيز أسقف منازل العائالت محدودة الدخل بالطاقة الشمسية الفولطاضوئية، االنطالق في تنفيذ برنامج وطني يهدف إلى الحد من الهشاشة الطاقية للعائالت محدودة الدخل والتيتستهلك أقل من  100كيلوواط ساعة في الشهر والتي تمثل حوالي مليون عائلة،

 الشروع في تنفيذ مشروع نموذجي بوالية توزر يهدف إلى تجهيز تلك العائالت بوحدات إلنتاج الكهرباء منالطاقة الشمسية الفولطاضوئية وتمكينها من آليات الستبدال التجهيزات المستهلكة للطاقة على غرار الثالجات
وتجهيزات اإلنارة.
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 وضع خطة تنفيذية للتخفيض بـ  20بالمائة من استهالك الطاقة في الهياكل والمؤسسات العمومية المركزيةوالجهوية في أفق .2021
 إبرام  50عقد برنامج في القطاع الصناعي، -إبرام  20عقد برنامج في قطاع النقل،

 -إبرام  30عقد برنامج في قطاع الخدمات،

 تركيز  65ألف م 2من الالقطات الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى وتركيز مساحة 12,5ألف م ²في مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية في قطاع الخدمات والصناعة،

 تركيز قدرة تناهز  22ميغاواط من المحطات الشمسية إلنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة ضمن برنامج المبانيالشمسية.

 إبرام  2عقود برامج وتركيز قدرة تناهز  22ميغاواط في مجال التوليد المؤتلف للطاقة.أما فيما يتعلق بسنة  ،2020فسيتواصل العمل على تحقيق اإلنتقال الطاقي وترشيد إستهالك الطاقة وتنويع
مصادرها ،وفي هذا اإلطار سيرتكز العمل على:

 إبرام إتفاقيات مشاريع لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الهوائية في إطار نظام اللزمات بقدرة إجمالية تعادل 500ميغاواط واختيار مستثمر لكل مشروع.

 دخول طور اإلنتاج للمحطة الفلطاضوئية توزر  2بقدرة  10ميغاواط وبكلفة  25م د. -إحداث هيئة تعديلية في قطاع الكهرباء.

 إعداد "مجلة للطاقات المتجددة" إلرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع. إبرام  5عقود برامج وتركيز قدرة تناهز  25ميغاواط في مجال التوليد المؤتلف للطاقة. مواصلة تنفيذ برنامج صندوق االنتقال الطاقي من خالل: إبرام  40عقد برنامج في القطاع الصناعي،
 إبرام  20عقد برنامج في قطاع النقل،
 إبرام  30عقد برنامج في قطاع الخدمات،

 تركيز حوالي  65ألف م ²من السخانات الشمسية في قطاع السكن،
 تركيز مس ـ ــاحة  12.5ألف م ²في مجال تس ـ ــخين المياه بالطاقة الش ـ ــمس ـ ــية في قطاع الخدمات
والصناعة،

 تركيز قدرة تناهز  25ميغاواط في مجال التوليد المؤتلف للطاقة.

الباب الثالث :تهيئة ترابية متوازنة تشمل كل الجهات وتحترم التوازنات البيئية
تمثل التهيئة الترابية جملة االختيارات والتوجهات واإلجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهوي
لتنظيم استعمال المجال الت اربي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى األساسية والتجهيزات العمومية
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والتجمعات السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في االعتبار الخصوصيات الوطنية واحكام توزيع السكان
واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني .ومن هذا المنطلق ،تلعب التهيئة الترابية دو ار هاما وأساسيا في مجال
التخطيط الترابي وتوفير األرضية المالئمة لتركيز البنى العصرية والتجهيزات العمومية الكبرى.
وفي هذا اإلطار ،تواصل العمل خالل سنة  2019على تنفيذ البرنامج التي تم ضبطه بالمخطط الخماسي للتنمية
 ،2020-2016حيث تم:
 االنتهاء من إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة وتنمية والية الكاف عالوة على إتمام المراحل النهائية مندراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات قبلي وجندوبة وسليانة وزغوان.

 مواصلة إعداد دراستي المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة ألقصى الشمال والمثال التوجيهي المنطقةالحساسة بالوطن القبلي إضافة إلى مواصلة إعداد دراستي المثالين التوجيهيين لتهيئة وتنمية واليتي تطاوين
وباجة.

 مواصلة إعداد دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى في أفق  2030إضافة إلىإعداد أطلسي واليتي المهدية وسيدي بوزيد.

 الشروع في إنجاز دراسات "مرصد ديناميكية المجال الترابي" و "استراتيجية اتصال لإلدارة العامة للتهيئةالترابية" و "إرساء منظومة للتصرف اإللكتروني في دراسات التهيئة الترابية".
ويتنظر أن يتم مع موفى سنة  2019االنتهاء من إعداد دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات توزر
وقفصة والمهدية وقابس.
وتقدر اعتمادات الدفع المرسمة بميزانية الدولة لسنة  2019بـ ـ ـ ـ  500أ د تم إنجاز نسبة  %30منها فقط نظ ار لعدم
التزام مكاتب الدراسات بتعهداتهم وتسليم اإلدارة المشاريع في اآلجال المحددة.

أما بالنسبة لسنة  ،2020فستتميز باألساس بمواصلة العمل على تجسيم برنامج مخطط التنمية  2020-2016مع
الحرص على مواصلة تنفيذ اإلصالحات واألهداف اإلستراتيجية التي تم ضبطها والشروع فيها منذ سنة 2017

والمتمثلة أساسا في:
 -مواصلة تغطية التراب الوطني والجهات الداخلية بأمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية الواليات.

 مراجعة المرحلة الثانية من دراسة الخارطة الوطنية للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية الكبرى في أفق سنة.2030
 -العمل على تحسين اإلتصال والتواصل مع مختلف األطراف المتدخلة في مجال التهيئة الترابية،

 العمل على دعم مبادئ الحوكمة المفتوحة من خالل إعداد تطبيقة الكترونية لنشر الدراسات الخاصة بالتهيئةالترابية على الواب.
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وسيتم في هذا اإلطار خالل سنة :2020
 إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة الساحل الشرقي لبنزرت. -إعداد دراسة القدرة التنافسية لألقاليم والجهات.

 إقتناء وتركيز البرمجيات اإلعالمية إليواء قاعدة المعطيات الطبوغرافية الوطنية باالعتماد على الخرائطالطبوغرافية بمقياس .1/25000
وينتظر أن تبلغ االعتمادات المرصودة خالل سنة  2020في ميدان التهيئة الترابية مبلغ  500أ د تعهدا ودفعا.

الباب الرابع :حماية البيئة
بالرجوع إلى التدهور البيئي الذي عرفته البالد خالل السنوات األخيرة بالنظر لإلشكاليات التي عرفتها جل
المؤسسات والهياكل المتدخلة في المجال ،تكثفت الجهود خالل سنة  2019للحد من التلوث والرفع من مستوى

العيش.

وفي هذا اإلطار تمثلت أهم اإلنجازات في مجال حماية البيئة في:
 دعم البلديات من خالل استكمال األشغال المتعلقة بتهيئة المساحات الخضراء بدوار هيشر وجرادو من واليةزغوان وغار الدماء وأريانة .كما تم تحسين حديقة الحيوانات بشنني من والية قابس إضافة إلى توزيع
تجهيزات حضرية لفائدة البلديات لتركيز المساحات الخضراء والحدائق العمومية والمنتزهات الحضرية بها.
 االنتهاء من مشروع دعم الحوكمة البيئية لألنشطة الصناعية بوالية قابس بكلفة  12م د عبر تنفيذ  9مشاريعبيئية شملت بالخصوص دعم القدرات المحلية في مجال التشغيل األخضر.

 االنتهاء من مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحية بتونس بكلفة  12,5م د إعداد برنامج العمل للتنوع البيولوجي .2030-2018 التدخل في  48مؤسسة تربوية جديدة موزعة على الواليات ( 2مؤسسات في كل والية) من خالل تهيئةحدائق بيئية مدرسية وتأثيث نوادي البيئة في إطار برنامج توسعة شبكة المدارس المستدامة.

 -إنجاز محطة التطهير بمكثر وتدعيم وتهذيب شبكة التطهير بالمدينة بكلفة  10,4م د.

 تأهيل محطات التطهير بسوسة الشمالية ومساكن والحمامات الجنوبية وقليبية ومنزل بورقيبة بكلفة  14,7م د. تهذيب شبكة التطهير الثانوية بمدينة سوسة بكلفة  2,8م د. إنجاز محطة التطهير بمدينة المزونة بوالية سيدي بوزيد بكلفة  4,2م د االنتهاء من تطهير  32حيا شعبيا من خالل مد  143كلم من القنوات وربط  7800مسكنا بالشبكة العموميةللتطهير بكلفة  10م د.

 مد قنوات التطهير بالمنطقتين الريفيتين تيبار وسيدي إسماعيل بوالية باجة بكلفة  2م د. تهذيب شبكات التطهير بمختلف الواليات عن طريق صفقات إطارية.208

 دخول المصبين المراقبين بزغوان وتوزر حيز االستغالل و 7مراكز تحويل بقلعة األندلس وحلق الواديوباردو والكرم وطبربة والشراردة وحاجب العيون وتهيئة مركز التحويل بسيدي صالح.

 مواصلة تنفيذ مشروع النهوض بالسياحة اإليكولوجية ودعم التنوع البيولوجي الصحراوي. اإل نطالق في إعداد خارطة طريق وطنية لالقتصاد األخضر من خالل مكتب المساندة لإلقتصاد األخضرتتضمن جملة من الدراسات والبرامج ومخططات العمل التي من شأنها التأسيس لخيار االقتصاد الجديد.

وستتسم سنة  2020في مجال التصرف في المياه المستعملة بـ ــ:
 إنتهاء أشغال إنجاز  3محطات تطهير جديدة بمدن بن قردان والقطار وبئر الحفي /سيدي علي بن عون؛ -إنتهاء أشغال توسيع وتهذيب محطة تطهير بقفصة؛

 -تواصل أشغال توسيع وتهذيب  4محطات تطهير بالمهدية والوردانين والجم وسيدي بوعلي؛

 -مواصلة أشغال تطهير  11مدينة صغرى بكل من الخليدية بوالية بن عروس ودار علوش ومنزل حر وآزمور

بوالية نابل وجبل الوسط بوالية زغوان ونصر هللا ومنزل مهيري والعال بوالية القيروان وملولش بوالية المهدية
وبئر علي بن خليفة والصخيرة بوالية صفاقس؛

 مواصلة أشغال محطتي تطهير المياه المستعملة الصناعية بالمنستير والمكنين فيما يتعلق بمعالجة المياهالمستعملة الصناعية؛

 مواصلة األشغال برواد ومنطقة الحروش بقمرت وحي التعمير وأريانة الجديدة وتهذيب قنال الخليج لتحويلالمياه المعالجة بوالية أريانة وتحويل مصب المياه المعالجة لمحطة التطهير بعوسجة بوالية بنزرت وتدعيم
الشبكة وربط مدينتي قصر قفصة والمظيلة بمحطة التطهير بقفصة؛
 مواصلة أشغال إنجاز محطة التطهير بمدينة السبيخة؛ إنطالق أشغال إنجاز  5محطات تطهير جديدة بمدن كندار بوالية سوسة وتيبار وسيدي إسماعيل وواديالزرقاء بوالية باجة وحزوة بوالية توزر؛

 الشروع في أشغال توسيع وتهذيب  5محطات تطهير بالمحرس ونفطة والقصرين والحمامات الجنوبية وجنوبمليان 2؛

 إنطالق أشغال منظومة تحويل المياه المستعملة من أكودة إلى محطة سوسة الجنوبية ومنها إلى محطةسوسة حمدون ومنظومة تحويل المياه المستعملة بطبلبة -البقالطة بوالية المنستير وشبكة تحويل المياه وربط

المنطقة الصناعية  AFI IIIو DIETبالنفيضة بمحطة التطهير بالنفيضة وتوسيع وتهذيب  10محطات ضخ
بوالية سوسة و 12محطة ضخ بوالية المنستير و 20محطة ضخ بتونس الكبرى و 4محطات ضخ بحاجب

العيون بالقيروان وتهذيب الشبكة بجبل الجلود وسيدي البشير بوالية تونس والمكنين بوالية المنستير وتهذيب
مجامع المياه األولية بوالية تونس وحي الرياض بسوسة وشارع الجمهورية بالمهدية وتوسيع شبكة التطهير
برواد وسكرة والقيروان وتطهير مدينة سيدي ثابت وربطها بمحطة تطهير بالجديدة؛

 الشروع في أشغال بعض المناطق الريفية والتي تندرج في إطار القسط الرابع من برنامج تطهير المناطقالريفية؛
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 تدعيم الشبكة العمومية للتطهير بحوض بحيرة بنزرت في إطار البرنامج المندمج لتحسين الوضع البيئيببحيرة بنزرت من خالل القيام بالدراسات ونشر طلب العروض لتوسيع وتهذيب شبكات التطهير ومحطات
الضخ وتأهيل محطات التطهير؛
 تدعيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التصرف في منشآت التطهير والتي ستشمل فيمرحلة أولى جهة الشمال (واليتي تونس وأريانة) وجهة الجنوب (واليات صفاقس وقابس ومدنين وتطاوين)؛

 اقتناء وحدتين للتجفيف الميكانيكي للحمأة بمحطة التطهير شطرانة  1وتهذيب محطات رفع المياه المستعملةوتهذيب المضخات المخصصة لضخ الحمأة بمحطات التطهير بشطرانة  1والشرقية.

-
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وادي ومجرى بطول  84كلم موزعة على  9واليات وهي :تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل
وسوسة والقيروان وصفاقس.

وعلى هذا األساس ،ستساهم جملة هذه البرامج والمشاريع في مجال التطهير بجملة استثمارات تناهز  450م د

تم رصدها لسنة  2020في تحقيق األهداف الكمية التالية:

 تبني بلديات بن قردان ومنزل كامل والسبيخة ليبلغ عدد البلديات المتبناة 189 ،بلدية في موفى سنة 2020؛ بلوغ نسبة ربط بالمدن المتبناة من طرف الديوان في حدود  %90,6سنة  2020مقابل  %90,3سنة 2018؛ -تطور الشبكة العمومية للتطهير من  17180كلم سنة  2018إلى  17910كلم سنة 2020؛

 دخول محطات تطهير بن قردان والقطار وسيدي علي بن عون/بئر الحفي حيز اإلستغالل سنة 2020؛ -تطور كمية المياه المعالجة من  274مليون م 3سنة  2018إلى  289مليون م 3سنة .2020

أما في مجال التصرف في النفايات ،وسعيا لتحقيق األهداف المرسومة بالمخطط الخماسي  ،2020-2016فتتمثل
أهم مجاالت التدخل خالل سنة  2020في:

 إ نجاز الدراسات المتعلقة بوحدات المعالجة والتثمين بالمهدية وجزيرة جربة وسيدي بوزيد والقصرين وسليانةوالكاف وقبلي وتطاوين بكلفة استثمار جملية تقدر بـ  6,6م د؛

 -إنجاز وحدة المعالجة والتثمين بوالية قفصة بكلفة تقدر بـ  20م د؛

 انجاز  3وحدات معالجة وتثمين بكل من واليات قابس وسوسة وينزرت سيتم اسنادها للخواص في إطارالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق اللزمة علما وأنه قد تم بعد االنتهاء من مرحلة اإلنتقاء
األولي لمشروع اللزمة بقابس والمرور إلى مرحلة االستشارة المضيقة قصد إسناد اللزمة وابرام عقد التصور
واالنجاز والتشغيل ) (DBOخالل سنة 2020؛
 -مواصلة تطوير بعض المنظومات على غرار منظومة التصرف في النفايات اإللكترونية والكهربائية ومنظومة

التصرف في هياكل السيارات المستعملة والتصرف في العجالت المطاطية المستعملة والتصرف في الزيوت

الغذائية المستعملة؛
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 مواصلة البرنامج الوطني للنهوض بالطرق الفنية والعملية المثلى للتصرف في نفايات األنشطة الصحية.وفيما يخص حماية وتهيئة الشريط الساحلي ،سيتواصل خالل سنة  2020التدخل على مستوى غربلة وتمشيط

الرمال لـ  120شاطئ باعتبار الشواطئ السياحية ،وذلك بصفة دورية من  14إلى  29تدخل بكل الواليات الساحلية
على طول حوالي  150كلم ومساحة جملية تقارب  7400هك ومواصلة إنجاز مشروع حماية الشريط الساحلي

لسليمان من اإلنجراف البحري.

زرة المكلفة بالبيئة انطالقا من سنة 2020
وفي مجال الوقاية من المخاطر البيئية الكبرى ،ستتكثف جهود الو ا

للتحكم في مصادر التلوث الصناعي واعداد مخطط وطني للتصرف في النفايات ووضعه حيز التطبيق وحث
المؤسسات الصناعية أكثر فأكثر على إدماج البعد البيئي كعامل أساسي في تطوير أنشطتها والزامها بمالئمة

أنظمة اإلنتاج والتصرف لديها مع مقتضيات حماية البيئة والحد من اإلف ارزات الغازية والسائلة والصلبة وخاصة
المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الكيميائية والفسفاط بواليات قابس وقفصة وصفاقس ،فضال عن تصور

واعداد مخطط وطني للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة ووضعه حيز التطبيق وتطوير وتدعيم القدرات
الفنية والبشرية للبلديات من أجل تحسين فاعلية تدخالتها في مجال جمع وتحويل النفايات وتدعيم الفرز والتثمين

وتحويل النفايات إلى سماد عضوي بالشراكة مع القطاع الخاص وضمان تصرف ناجع للنفايات البالستيكية.
كما ستتكثف الجهود خالل سنة  2020على إيجاد حلول ناجعة وجذرية لمختلف أشكال التلوث في مدن صفاقس
وقابس وقفصة والقصرين.

كما سيتم العمل كذلك على الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية والتقليص من وقعها واآلثار السلبية
للتغيرات المناخية السيما تواتر الفيضانات والجفاف والحرائق من خالل تركيز خطة مبنية على تدعيم القدرات
الوطنية لترصد المخاطر الطبيعية وتعزيز اإلنذار المبكر للتوقي من الكوارث والحد من آثارها وتوفير المعدات

والتقنيات الضرورية باإلضافة إلى تعزيز القدرات في التهيئة العمرانية المستدامة متأقلمة مع المناخ وكذلك وضع
وتدعيم خطط للتصرف في الكوارث الصناعية والتكنولوجية.
وفيما يتعلق بمجال الحوكمـة البيئيـة ،ترنو الو ازرة المكلفة بالبيئة إلى نشر ممارسات الحكومة الجيدة في مجال
حماية البيئة وادماج البعد البيئي في التهيئة والتخطيط الترابي من خالل تحليل التأثيرات المنتظرة للتغيرات

المناخية واقتراح طرق المالئمة في التخطيط الترابي .كما ترنو الو ازرة إلى وضع مخطط استراتيجي لإلتصال
والتربية البيئية من خالل العمل على تكثيف حمالت التحسيس واإلعالم والتشجيع عل األعمال من أجل تونس

خضراء وضمان التربية والتواصل البيئي والتصرف في وضعيات األزمات البيئية (مخطط للتصرف في األزمات
البيئية).
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جدول عدد  : Iالموارد واالستعماالت باألسعار الجارية (م د)
2016

2017

2018

2019

2020

89792,1

96324,5

105679,1

114417,1

125228,1

واردات الخيرات والخدمات

45571,7

54103,4

64731,2

70623,3

78483,7

الموارد واالستعماالت

135363,8

150427,9

170410,3

185040,3

203711,8

االستهالك العمومي

18400,4

20113,8

21735,6

24069,0

26324,1

االستهالك الخاص

64484,5

69514,3

76118,0

82677,9

89554,6

82885,0

89628,1

97853,6

106746,9

115878,7

17366,5

18138,7

19566,0

21117,0

23149,0

-826,6

462,8

2163,1

69,9

9,7

35939,0

42198,3

50827,7

57106,5

64674,4

الناتج المحلي بأسعار السوق

جملة االستهالك
تكوين رأس المال الثابت

تغير المخزون

صادرات الخيرات والخدمات

i

جدول عدد  : IIالموارد واالستعماالت باألسعار الجارية

)(%

2016

2017

2018

2019

2020

6,0

7,3

9,7

8,3

9,4

واردات الخيرات والخدمات

5,6

18,7

19,6

9,1

11,1

الموارد واالستعماالت

5,9

11,1

13,3

8,6

10,1

االستهالك العمومي

11,2

9,3

8,1

10,7

9,4

االستهالك الخاص

6,8

7,8

9,5

8,6

8,3

7,7

8,1

9,2

9,1

8,6

تكوين رأس المال الثابت

3,3

4,4

7,9

7,9

9,6

صادرات الخيرات والخدمات

5,9

17,4

20,4

12,4

13,3

الناتج المحلي بأسعار السوق

جملة االستهالك

ii

جدول عدد  : IIIالموارد واالستعماالت باألسعار القارة

)(%

2016

2017

2018

2019

2020

1,1

1,9

2,5

1,4

2,7

واردات الخيرات والخدمات

2,8

3,5

4,1

-5,9

3,8

الموارد واالستعماالت

1,7

2,5

3,1

-1,4

3,1

االستهالك العمومي

2,5

0,3

0,3

0,8

1,6

االستهالك الخاص

3,1

2,4

2,1

1,8

1,9

2,9

1,9

1,7

1,5

1,8

تكوين رأس المال الثابت

1,1

0,3

2,0

0,3

2,9

صادرات الخيرات والخدمات

0,2

4,6

5,7

-2,4

5,8

الناتج المحلي بأسعار السوق

جملة االستهالك

iii

جدول عدد  : IVاالدخار والتمويل باألسعار الجارية
2016

2017

2018

2019

2020

89792,1

96324,5

105679,1

114417,1

125228,1

صافى المداخيل من الخارج

-2323,7

-2737,0

-3203,1

-3375,4

-3494,6

الناتج القومي اإلجمالي

87468,5

93587,6

102476,1

111041,7

121733,5

صافى التحويالت الجارية

4021,0

4771,5

5384,1

5601,6

6037,2

الدخل الوطني المتاح اإلجمالي

91489,4

98359,0

107860,1

116643,3

127770,7

جملة االستهالك

82885,0

89628,1

97853,6

106746,9

115878,7

االدخار الوطني

8604,5

8730,9

10006,5

9896,4

11892,0

9,4

8,9

9,3

8,5

9,3

17366,5

18138,7

19566,0

21117,0

23149,0

19,3

18,8

18,5

18,5

18,5

تغيير المخزون

-826,6

462,8

2163,1

69,9

9,7

العجز الجاري

-7935,4

-9870,6

-11722,5

-11290,6

-11266,7

8,8

10,2

11,1

9,9

9,0

الناتج المحلي بأسعار السوق

النسبة من الدخل المتاح

()%

تكوين رأس المال الثابت
النسبة من الناتج المحلى

اإلجمالي ()%

النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي

()%

iv

جدول عدد  : Vالقيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار القارة
الفالحة والصيد البحري
الصناعات المعملية

الصناعات الفالحية والغذائية

مواد البناء والخزف والبلور

الصناعات الميكانيكية والكهربائية

تكرير النفط

الصناعات الكيميائية

صناعات النسيج والمالبس والجلد

صناعة التبغ

صناعات مختلفة

(الصناعات المعملية غير الصناعات الفالحية
والغذائية)

الصناعات غير المعملية

المناجم

المحروقات
الكهرباء

الماء

البناء واألشغال العامة

الخدمات

التجارة
النقل

المواصالت

النزل والمقاهي والمطاعم

مؤسسات مالية

إصالح وصيانة

خدمات أخرى للتسويق

إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة

جملة أنشطة التسويق

جملة األنشطة غير المسوقة
اإلدارة العمومية
الجمعيات

أعمال منزلية

الناتج المحلي بتكاليف العوامل

األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح
الناتج المحلي بأسعار السوق

v

)(%

2016

2017

2018

2019

2020

-8,5

2,0

9,8

1,7

5,2

0,8

0,5

0,6

-0,3

1,5

-4,1

0,9

4,1

-1,6

2,1

-1,6

-5,4

-1,5

1,2

1,4

2,0

3,6

1,6

-0,4

1,5

-9,0

-23,6

-9,8

-20,0

2,0

14,5

-2,2

-8,4

2,1

2,4

0,0

0,3

1,2

-0,7

1,2

2,1

-4,6

1,6

1,6

1,6

-0,6

0,1

-0,2

0,5

0,4

2,0

0,4

-0,2

0,0

1,4

-1,8

-3,4

-1,2

0,9

7,0

9,7

10,3

-12,9

2,5

8,6

-8,2

-12,3

-2,9

-1,5

15,0

0,2

2,5

0,8

2,3

2,4

3,1

2,2

3,3

6,0

5,0

1,0

-1,5

0,8

1,8

1,8

3,4

4,5

3,2

2,2

2,6

2,0

1,0

1,0

1,5

1,6

4,7

7,1

3,6

-1,3

1,5

4,3

1,1

2,1

2,5

1,5

3,4

8,3

8,9

7,5

7,6

5,1

14,0

5,2

3,6

3,0

2,8

2,7

3,4

6,5

5,0

2,8

2,7

2,6

2,4

2,4

7,8

22,2

5,0

4,6

5,5

0,4

2,0

3,0

1,4

3,2

2,5

0,7

0,3

1,0

1,5

2,5

0,6

0,3

0,9

1,5

4,2

4,1

3,4

4,0

4,0

4,2

4,1

4,4

5,0

3,5

0,8

1,8

2,4

1,3

2,8

4,6

3,9

3,7

1,4

1,7

1,1

1,9

2,5

1,4

2,7

جدول عدد  : VIالقيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ()%
الفالحة والصيد البحري
الصناعات المعملية
الصناعات الفالحية والغذائية
صناعات مواد البناء والخزف والبلور
الصناعات الميكانيكية والكهربائية
تكرير النفط
الصناعات الكيميائية
صناعات النسيج والمالبس والجلد
صناعة التبغ
صناعات مختلفة
(الصناعات المعملية غير الصناعات الفالحية والغذائية)
الصناعات غير المعملية
المناجم
المحروقات
الكهرباء
الماء
البناء واألشغال العامة
الخدمات
التجارة
النقل
المواصالت
النزل والمقاهي والمطاعم
مؤسسات مالية
إصالح وصيانة
خدمات أخرى للتسويق
إنتاج خدمات االوساطة المالية غير المحتسبة ()-
جملة أنشطة التسويق
جملة األنشطة غير المسوقة
اإلدارة العمومية
الجمعيات
أعمال منزلية
الناتج المحلي بتكاليف العوامل

األداءات غير المباشرة بعد طرح المنح
الناتج المحلي بأسعار السوق

2016
-3,2

2017
10,7
6,2
6,3
-0,6
8,5
-40,6
-0,6
11,0
16,3
6,4
6,2
-0,9
8,3
5,1
-29,3
10,4
1,5
10,1
7,5
14,4
3,3
14,9
19,4
9,3
7,4
37,8
7,4
8,4
8,4
7,3
7,3

2018
17,5
5,8
10,0
3,7
7,4
-5,8
-8,1
6,8
5,1
4,8
4,8
10,1
-8,5
20,0
6,4
8,5
6,8
9,8
8,7
10,3
3,1
13,7
13,6
7,5
10,0
7,7
10,1
8,0
8,0
8,6
9,6

2019
8,3
4,9
3,9
6,3
5,3
-16,8
4,9
4,9
5,2
5,0
5,1
8,4
7,6
10,3
8,0
11,5
6,9
8,2
8,6
5,1
3,6
12,3
10,9
10,8
8,5
6,8
7,6
11,0
11,0
9,2
10,3

2020
12,0
7,0
7,8
6,4
7,4
6,1
6,4
6,8
5,2
5,4
6,8
12,2
14,0
19,3
9,5
9,7
7,3
9,3
9,2
9,1
2,4
13,5
11,8
10,3
9,0
7,6
9,6
9,3
9,3
8,2
7,1

5,0

7,6
3,2
7,3

9,7
10,3
9,7

8,3
7,9
8,3

9,5
8,4
9,4

3,6

-0,7
1,5
5,0
12,1
8,4
6,0
5,2
1,1
4,7
-1,0

1,5
-15,0
17,8
12,1
3,9
6,5

6,4
8,7
3,8
4,8
9,3
3,9
6,0
10,2
3,5
11,2

11,3
7,5
6,2
18,5
6,0

vi

جدول عدد  : VIIتكوين رأس المال اإلجمالي الثابت حسب القطاعات (م د)
2016

2017

2018

2019

2020

الفالحة والصيد البحري

1263,5

1245,3

1530,0

1700,0

1900,0

الصناعات المعملية

1835,0

2100,7

2281,0

2532,0

2609,0

الصناعات الفالحية والغذائية

475,0

520,0

590,0

620,0

680,0

صناعة التبغ

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

صناعات مواد البناء والخزف والبلور

245,0

329,0

315,0

334,0

345,0

الصناعات الميكانيكية والكهربائية

420,0

480,0

520,0

570,0

630,0

تكرير النفط

60,0

90,0

111,0

173,0

139,0

الصناعات الكيميائية

250,0

270,0

310,0

350,0

300,0

صناعات النسيج والمالبس والجلد

165,0

181,7

175,0

185,0

195,0

صناعات مختلفة

200,0

210,0

240,0

280,0

300,0

2721,3

2753,9

3665,0

4200,0

4640,0

المناجم

158,3

161,9

170,0

180,0

210,0

المحروقات

1410,0

1410,0

1730,0

1700,0

1710,0

الكهرباء

623,0

602,0

940,0

1400,0

1650,0

الماء

200,0

250,0

280,0

300,0

360,0

البناء واألشغال العامة

330,0

330,0

545,0

620,0

710,0

8758,2

9037,9

9480,0

11060,0 9885,0

الصناعات غير المعملية

الخدمات
إصالح وصيانة

90,0

95,0

100,0

100,0

145,0

النقل

2298,8

2236,4

2850,0

3300,0

3740

المواصالت

711,8

597,0

890,0

995,0

1150,0

النزل والمقاهي والمطاعم

302,6

370,0

340,0

370,0

410,0

التجارة وخدمات أخرى

5354,9

5739,5

5300,0

5120,0

5615,0

التجهيزات الجماعية

2788,5

3000,9

2610,0

2800,0

2940,0

جملة تكوين رأس المال الثابت

23149,0 21117,0 19566,0 18138,7 17366,5

vii

جدول عدد  : VIIIمؤشر التنمية البشرية

مؤشر التنمية البشرية

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0.721

0.725

0.729

0.735

0.743

0.752

*

* :تقديرات

جدول عدد  : IXمؤشرات ديمغرافية
2012

عدد السكان (باأللف)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2020 2019

*

11.852 11.732 11.608 11.494 11.304 11.154 11.007 10.895 10.784

نسبة النمو الطبيعي

1.14

1.5

1.5

1.4

1.39

1.22

1.29

1.32

1.35

نسبة الوالدات (باأللف)

20.2

20.5

20.5

19.9

19.4

18.2

18.6

18.4

18.5

نسبة الوفيات (باأللف)

5.9

5.7

5.7

5.9

5.5

6

5.9

5.9

5.8

مؤمل الحياة عند الوالدة (بالسنة)

74.7

74.8

74.9

75.1

75.4

75.4

75.4

75.5

75.7

مؤشر الخصوبة

2.4

2.4

2.42

2.3

2.31

2.21

2.2

2.2

2.19

* :تقديرات

viii

جدول عدد  : Xمؤشرات في مجاالت التربية والتعليم العالي والتكوين المهني
تطور المعطيات الخاصة بنسب التمدرس
*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

99

99.1

99.2

99.2

99.2

99.3

ذكور ()%

98.9

99

99.1

99.1

99.1

99.2

إناث ()%

99.1

99.2

99.3

99.3

99.2

99.3

نسبة التمدرس  11-6سنة ()%

تطور المعطيات الخاصة بالسنة التحضيرية
نسبة االلتحاق بالسنة التحضيرية )(%

*

2015

2016

2017

2018

2019

85.6

85.9

86.9

85.5

88

*

2020
90.5

تطور المعطيات الخاصة بالمرحلة االبتدائية
*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

عدد المدارس

4565

4597

4568

4576

4583

4590

عدد التالميذ (باأللف)

1066

1079

1101

1123

1149

1185

عدد الفصول

47.543

47.010

47.470

47.941

48.008

49.210

عدد المدرسين

63.303

64.944

64.000

63.642

63.228

69.198

معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

22.4

23

23.2

23.4

23.9

24.1

معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

16.8

16.6

17.2

17.6

18.2

17.1

معدل عدد التالميذ بالمؤسسة الواحدة

234

236

241

245

251

258

تطور المعطيات الخاصة بمرحلة اإلعدادي العام والتعليم الثانوي

عدد المؤسسات

عدد التالميذ(باأللف)
عدد الفصول

عدد المدرسين

معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد
معدل التالميذ بالمؤسسة الواحدة

*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1403

1409

1421

1424

1431

1436

877

893

884

888

900

913

34.929

34.969

34.862

34.814

34.127

34.982

74.283

75.056

74.249

73.665

72.887

75.940

25.1

25.5

25.4

25.5

26.4

26.1

12.0

12

11.9

12

12.3

12

625

634

621

623

629

636

ix

تطور المعطيات الخاصة بالتكوين المهني
*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

69.8

72.6

67.0

66.8

73.0

80.0

عدد المتكونين في الجهاز الوطني للتكوين المهني
المقيس (باأللف)

تطور المعطيات الخاصة بالتعليم العالي
2016

2017

2018

2019

*

2020

263.8 292.2

250.9

241.1

233.5

223.9

30.3

30.6

31.3

31.2

33.4

58.1

57.9

54.4

48.7

--

7.0

7.8

8.7

7.7

--

2015

عدد الطلبة في القطاع العمومي (باأللف)
عدد الطلبة في القطاع الخاص (باأللف)
عدد المتحصلين على شهادات عليا (القطاع العمومي)

(باأللف)

عدد المتحصلين على شهادات عليا (القطاع الخاص)

(باأللف)

* :تقديرات

x

جدول عدد  :XIمؤشرات في مجال الصحة
أمل الحياة عند الوالدة بالسنة
نسبة الوفيات باأللف

عدد السكان لكل طبيب

نسبة وفيات األطفال باأللف

نسبة الوالدات المؤمنة صحيا

عدد األسرة في القطاع العمومي

عدد مراكز الصحة األساسية

ميزانية التنمية للقطاع الصحي (م د)

*

2016

2017

2018

2019

2020

75.3

75.4

75.4

75.5

75.9

5.9

6

5.9

5.9

5.9

760

750

742

731

737

14.2

14.1

14.3

14

14

98

98.5

98.8

98.9

98.5

20400

20480

20520

20600

20900

2100

2100

2105

2110

2112

133.9

173.2

204

269

300

* :تقديرات

جدول عدد  : XIIمؤشرات في مجاالت الرياضة والشباب والطفولة والثقافة
*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

عدد المالعب المعشبة

231

250

277

297

307

320

عدد القاعات الرياضية

193

205

224

236

241

250

عدد المجازين في الرياضة المدنية (باأللف)

139

145

147

169

181

190

عدد دور الشباب

327

333

344

348

351

360

عدد دور الثقافة

225

225

227

234

235

239

عدد المكتبات العمومية

399

403

420

427

430

435

* :تقديرات

xi

جدول عدد  : XIIIمؤشرات في مجال الدخل والنهوض االجتماعي
2013

األجر األدنى المضمون لمختلف المهن ( 40ساعة)

(بالدينار في الشهر)

األجر األدنى المضمون لمختلف المهن ( 40ساعة)

(بالمليم في الساعة)

األجر األدنى المضمون لمختلف المهن ( 48ساعة)

(بالدينار في الشهر)

األجر األدنى المضمون لمختلف المهن ( 48ساعة)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

343.104 323,439 305,586 289,639 289,639 274,559 259,479

1584

1497

1671

1671

--

--

--

403.104 378,560 357,136 338,000 338,000 319,904 301,808

1451

1538

األجر األدنى الفالحي المضمون (بالدينار في باليوم)

11,608

12,304

التحويالت االجتماعية (م د)

20953.6 20953.6 20953.6 20953.6 20953.6 19992.6 19699.1

(بالمليم في الساعة)

1625

1625

--

13,736 13,000 13,000

--

--

15.504 14,560

نسبة التحويالت والنفقات االجتماعية من الناتج )(%

25.2

24.1

23.4

23.4

23.4

23.4

23.4

عدد المنتفعين ببرنامج العائالت المعوزة (باأللف)

235

250

250

250

250

243

248

عدد المنتفعين ببطاقات العالج المجاني (باأللف)

235

250

250

250

250

243

248

عدد المنتفعين بالتعريفات المنخفضة (باأللف)

580

600

620

620

620

620

623

عدد الجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالمعوقين

147

147

147

147

147

147

290

عدد الفروع التابعة للجمعيات

237

237

237

237

237

288

290

عدد مراكز التربية المختصة للمعوقين

299

314

314

314

314

311

310

جدول عدد  : XIVالتشغيل
نسبة البطالة ( 15سنة فما فوق)

ذكور

إناث

)(%

2015 2014 2013 2012

2016

2017

2018

2019

14.8 15.9 17.6

15.2

15.6

15.3

15.4

15.3

11.4 13.3 14.6

12.4

12.4

12.4

12.5

12.3

22.2 23.0 25.6

22.2

23.5

22.6

22.7

22.4

xii

تم طبع هذه الوثيقة بو ازرة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

شارع الشيخ محمد الفاضل بن عاشور مبنى « ،»B4البرج "أ" المركز العمراني الشمالي  1082تونس ،الجمهورية التونسية

الهـ ــاتف
الفـ ــاكس
البريد اإللكتروني

)+216( 70 55 66 00 :
)+216( 71 799 069 :

boc.mdici@tunisia.gov.tn :

