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  8111تقديم عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة  .1

بمهططططام أساسططططية إلسعططططداد اإلسططططتراتيجيات  الططططدول  والتعططططاون  واإلسططططت مار تضططططولا وزارة التنميططططة
والمشطططططارإلة فططططط  تنفيطططططذ ةسطططططتراتيجية شطططططاملة ومتناسطططططقة  والمخووطططططات التنمويطططططة والمطططططواز ن اال تصطططططادية

لطططططدفا التعطططططاون الطططططدول  بطططططين الطططططبالد التونسطططططية والبلطططططدان األجنبيطططططة والم سسطططططات والمن مطططططات الدوليطططططة 
بططططططالنهور بالشططططططرا ة الماليططططططة والفنيططططططة وهطططططط  مإللفططططططة أيضططططططا ال تصططططططادية و واإل ليميططططططة فطططططط  الميططططططادين ا
 ودعم االست مار الخارج .

 حول: تتمحور مشموالت الوزارة أساسا وعلى هذا األساس

   رسططططططططططم التوجهطططططططططططات وضططططططططططبت التقطططططططططططديرات اال تصططططططططططادية ومتابعطططططططططططة وتقيططططططططططيم توطططططططططططورات ال طططططططططططر
 اال تصادي،

 خووطططططططات والمطططططططواز ن اال تصطططططططادية ةسطططططططتراتيجيات وسياسطططططططات التنميطططططططة فططططططط  ةوطططططططار الم ةعطططططططداد
 بالتنسيق ما الوزارات والهيا ل المعنية، 

  ضطططططبت السياسطططططات القواعيطططططة وسطططططرامج البنيطططططة األساسطططططية وتنميطططططة المطططططوارد البشطططططر ة بالتنسطططططيق مطططططا
 الهيا ل المعنية،

 ،متابعة مشار ا التنمية والمشارإلة ف  وضا ميزانية الدولة وتقييم البرامج المنجزة 
  اسططططططتراتيجيات التنميططططططة الجهويططططططة بالتعططططططاون مططططططا إلططططططل المتططططططداخلين مططططططن وزارات ةعططططططداد سياسططططططات و

ومجططططالس وهيا ططططل جهويططططة عططططالوة علططططى تنفيططططذ ومتابعططططة توجهططططات الحإلومططططة فطططط  الميططططادين التطططط  
 لها عال ة بالتنمية الجهوية،

  تصططططور وادعططططداد ومتابعططططة تنفيططططذ بططططرامج التنميططططة الجهويططططة الداعمططططة لمقومططططات التنميططططة بإلططططل منططططاوق
 ،البالد

 الحضطططططائر  التصطططططر  فططططط  البطططططرامج الجهويطططططة للتنميطططططة علطططططى  طططططرار برنطططططامج التنميطططططة الجهويطططططة(
 الجهوية( وسرنامج التنمية المندمجة،

  ةعطططططططططداد الدراسطططططططططات القواعيطططططططططة واإل تصطططططططططادية الضطططططططططرور ة لطططططططططدفا التنميطططططططططة الجهويطططططططططة ومسطططططططططاندة
 االست مارات بالجهات،

 اإلحصطططططائية الخاصطططططة بطططططالبالد  النهطططططور بالمعلومطططططات االحصطططططائية مطططططن خطططططالل جمطططططا المعلومطططططات
 .ومعالجتها وتحليلها ونشرها بالتنسيق ما الهيا ل العمومية األخرى لإلحصاء

 .ةعداد الدراسات اال تصادية واالجتماعية 
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 .تقديم ملفات التعاون المتعلقة بالتعاون اال تصادي والمال  والفن  ما الخارج 

  مار الخطططططارج  بالتعطططططاون مطططططا الطططططوزارات ةعطططططداد المفاوضطططططات فططططط  مجطططططال التعطططططاون الطططططدول  واالسطططططت
 المعنية.

 المشارإلة ف  المفاوضات ال نائية ف  الميادين الراجعة بالن ر للوزارة. 

 ون الطططططططططدول  اإلشطططططططططرا  علطططططططططى تسطططططططططيير المفاوضطططططططططات المتعطططططططططددة األوطططططططططرا  فططططططططط  مجطططططططططال التعطططططططططا
برام االتفا يات و   المعاهدات المتولدة عنها.واالست مار الخارج  واد

  االتفا يات والمعاهدات ف  مجال  التعاون الدول  واالست مار الخارج . متابعة تنفيذ 
  تنميططططططة عمليططططططات النهططططططور بفططططططرر الشططططططرا ة واالسططططططت مار الخططططططارج  وتتططططططولى مسططططططاندة ومسططططططاعدة

عمليطططططططات االسطططططططت مار الخطططططططارج  بطططططططالبالد التونسطططططططية إلمطططططططا تعمطططططططل علطططططططى ت  يططططططط  فطططططططرر العمطططططططل 
 بالخارج للخبرات والقدرات التونسية

 د التونسطططططية فطططططط  االجتماعطططططات الدور ططططططة للهيئطططططات الدوليططططططة واال ليميطططططة ذات الصططططططب ة تم يطططططل الططططططبال
الماليططططططة وفطططططط  النططططططدوات الدوليططططططة واال ليميططططططة ذات الصططططططب ة اال تصططططططادية والماليططططططة والفنيططططططة وذلطططططط  

 بالتعاون ما الوزارات األخرى. 

مطططططة وفططططط  ةوطططططار ت طططططر س من ومطططططة التصطططططر  فططططط  ميزانيطططططة الدولطططططة حسطططططب األهطططططدا ، تطططططم تقسطططططيم مه
 : ا إلما يل هالوزارة ةلى خمس برامج تم ضبو

  التوازنات الجملية واإلحصاءبرنامج، 
 الجهوية،القواعية و  برنامج التنمية 

 ، برنامج التعاون الدول 

  ،برنامج اإلحاوة باإلست مار 

 .برنامج القيادة والمساندة 

  برنامج القيادة والمساندة.،اإلحاوة باإلست ماربرنامج 

 

 

: التعاون 3ب

 الدولي
اإلستثمار :  4ب

 الخارجي

وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

: 9برنامج
القيادة 
والمساندة

: 4برنامج
اإلحاوة 
باإلست مار

: 3برنامج
التعاون الدول 

التنمية : 2برنامج
ةالقواعية والجهوي

التوازنات : 1برنامج
الجملية واإلحصاء
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 الهياكل المعنية البرنامج
 اإلدارة العامة للتقديرات   التوازنات الجملية واإلحصاء: 1برنامج عدد 

   لتمو ل اال تصاد ومتابعة القواع المال اإلدارة العامة 

  خلية التنسيق والمتابعة 

 ال ميةسية والدراسات المعهد التونس  للقدرة التناف 

  المعهد الوون  لإلحصاء 

 للقواعات اإل تصاديةاإلدارة العامة   - الجهويةالقواعية و  التنمية :8برنامج عدد 
للتنسططططططططططيق ومتابعططططططططططة ةنجططططططططططاز المشططططططططططار ا العموميططططططططططة اإلدارة العامططططططططططة   -

 والبرامج الجهوية
 اإلدارة العامة لقواع التعليم والمواونة -
 خلية التنسيق والمتابعة -
 العامة للتنمية الجهويةالمندوسية   -
 ديوان تنمية الجنوب  -
 ديوان تنمية الوست ال رس   -
 ديوان تنمية الشمال ال رس   -

اإلفر قطططططططططططططط  واألسططططططططططططططيوي واألمر إلطططططططططططططط  اإلدارة العامططططططططططططططة للتعططططططططططططططاون    : التعاون الدول 3برنامج عدد 
 والدراسات اإلستشرافية

  ةفر قياما دول الشرق األوست وشمال امة للتعاون اإلدارة الع 

   متعدد األورا اإلدارة العامة للتعاون 

  األوروس اإلدارة العامة للتعاون 

  خلية التنسيق والمتابعة 

   الوإلالة التونسية للتعاون الفن 

 اإلحاوة باإلست مار: 4برنامج عدد 

 

 

  للمشار ا ال برى  اإلدارة العامة 

 اإلدارة العامة للدراسات اإلستشرافية ف  اإلست مار 

  التنسيق والمتابعةخلية 

  وإلالة النهور باإلست مار الخارج 

   وإلالة النهور باإلست مار الخارج 
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 الهياكل المعنية البرنامج
 الديوان   : القيادة والمساندة1برنامج عدد 

 ال تابة العامة 

 اإلدارة العامة للموارد البشر ة 

 اإلدارة العامة للش ون المالية والتجهيزات 

 اإلدارة العامة لألن مة المعلوماتية 

   التصر  ف  الميزانية حسب األهدا وحدة 

  التفقدية اإلدار ة والمالية 

 مإلتب العال ات ما المواون 

القيططططططام بطططططط هم  2102ولتحقيططططططق االهططططططدا  المرسططططططومة ضططططططمن بططططططرامج مهمططططططة الططططططوزارة تططططططم خططططططالل سططططططنة 
 اإلنجازات التالية:

  بمتابعططططططة وتحليططططططل القططططططدرة التنافسططططططية و فططططططاق التنميططططططة  تتعلططططططقمططططططذإلرة وتقر ططططططرا ودراسططططططة  26ةنجططططططاز
لال تصطططططططاد التونسططططططط  ودراسطططططططة المسطططططططتجدات الناجمطططططططة عطططططططن ضطططططططع  نسطططططططق النمطططططططو  والتوازنطططططططات 

و طططططد تطططططم  الجهويطططططة وت طططططا   الضططططط وط علطططططى الماليطططططة العموميطططططة والتوازنطططططات الجمليطططططة لال تصطططططاد
 الترإليز على المجاالت التالية:

 ن خالل المقارسة اال تصاديةتقييم النمو  المحتمل ف  تونس م 
 تحديات االست مار 
 التخويت التنموي ف  تونس 
  جودة الم سسات والتحول الهيإلل 
  الدراسطططططات التاليطططططة: ادراج تطططططونس فططططط  سالسطططططل القيمطططططة تطططططم ةنجطططططاز دول  الطططططتعطططططاون الفططططط  ةوطططططار

 و(OCDE العالميطططططة ودور الشطططططرإلات المصطططططدرة إلليطططططا( من مطططططة التعطططططاون والتنميطططططة اال تصطططططادية
 (.OCDEييم اال تصادي لتونس )من مة التعاون والتنمية اال تصادية التق

   اعداد تقديرات منوال النمو 
  واعطططططداد ملفطططططات تقديمططططط  لمجلطططططس الطططططوزراء  2102صطططططيا ة محطططططاور مشطططططروع الميطططططزان اال تصطططططادي

 ومنا شت  على مستوى مجلس نواب الشعب.
  .مذإلرات تحليلية حول المالية العمومية وتمو ل اال تصاد 
  2121-2106عداد التقر ر نص  المرحل  لمتابعة وتقييم مخوت التنمية ا 
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  انجطططططططاز المسطططططططوحات المبرمجطططططططة، االجتماعيطططططططة منهطططططططا واال تصطططططططادية، باسطططططططت ناء المسططططططط  السطططططططنوي
حططططول االسططططت مار الططططذي تططططم ت جيلطططط  ةلططططى حططططين تططططوفير فر ططططق عمططططل تقنطططط  فطططط  ال ططططرر السططططت الل 

المسططططط  الططططوون  حطططططول  قططططة المسطططططتهل  مطططططن المصططططادر اإلدار طططططة. إلمططططا تطططططم التقلططططير فططططط  دور ططططة 
  ال ية ةلى سداسية. 

 لططططم ت ططططن مبرمجططططة مسططططبقا، علططططى  ططططرار المسطططط  الططططوون  حططططول الشططططباب لفائططططدة  ةنجططططاز مسططططوحات
المرصطططططططد الطططططططوون  للشطططططططباب والمسططططططط  الطططططططوون  حطططططططول تحديطططططططد المخطططططططاور المهنيطططططططة لفائطططططططدة وزارة 

 الش ون االجتماعية.
  لعنصطططططططر تحسيططططططططططن  طططططططرو  العطططططططي  ودعطططططططم مطططططططوارد  الترفطططططططططططططيا فططططططط  االعتمطططططططادات المخصصطططططططة

الططططططرزق وذلطططططط  علططططططى مسططططططتوى التعهططططططد وعلططططططى مسططططططتوى الططططططدفا مقارنططططططة بميزانيططططططة البرنططططططامج لسططططططنة 
 .2107-2103مإلن من ت وية جزء من التعهدات السابقة لسنوات  2107

   فطططط  ةوططططار مز ططططد تحسططططين التصططططر  فطططط  برنططططامج الحضططططائر الجهويططططة والحططططد مططططن التشطططط يل الهطططط
يق بطططططين مصطططططال  المجطططططالس الجهويطططططة ومصطططططال  اإلدارة العامطططططة للنهطططططور االجتمطططططاع  التنسطططططتطططططم: 

سططططططنة  61بططططططوزارة الشطططططط ون االجتماعيططططططة علططططططى تسططططططوية ملفططططططات العملططططططة الططططططذين تجططططططاوز سططططططنهم الططططططط 
بتمإليطططططنهم مطططططن منحطططططة تعطططططادل منحطططططة العطططططائالت المعطططططوزة وبوا طططططة العطططططالج المجطططططان  وت فطططططل وزارة 

  بخططططالر هططططذخ المططططن  خططططالل الفتططططرة المتراوحططططة بططططين شططططهر التنميططططة واالسططططت مار والتعططططاون الططططدول
 .2102فيفري وشهر جو لية لسنة 

   امضطططططاء عقطططططود البطططططرامج بطططططين السطططططيد رئطططططيس الحإلومطططططة والسطططططادة الطططططوالة المتعلقطططططة بالقسطططططت ال الططططط
معتمديطططططططة بإلامطططططططل واليطططططططات الجمهور طططططططة. وتقطططططططدر  010مطططططططن برنطططططططامج التنميطططططططة المندمجطططططططة لفائطططططططدة 

م د وسططططططتمإلن هططططططذخ المشططططططار ا مططططططن ةحططططططدا   0101إلنجططططططاز هططططططذا القسططططططت ب  الت لفططططططة الجمليططططططة
ألططططططط  مطططططططوون شطططططططط ل مباشطططططططر مت تيطططططططة مطططططططن المشططططططططار ا الفرديطططططططة والبنيطططططططة األساسططططططططية  34 رابطططططططة 

 موون ش ل لفائدة حامل  الشهائد العليا.  3111المنتجة، منها  رابة 
  ترإليططططططز ”( ن ططططططام معلومططططططات جهططططططويSIR بططططططديوان  تنميططططططة الشططططططمال ال رسطططططط  و ")  الوسططططططت ال رسطططططط

 ".GIZبالتعاون ما الوإلالة األلمانية للتعاون الفن  "
  2131الشروع ف  وضا اإلوار الم سسات  لحوإلمة متابعة أهدا  التنمية المستدامة      . 
  فططططط  ةوطططططار السطططططع  لبعططططط  حرإليطططططة ة تصطططططادية محليطططططة وتعز طططططز م شطططططرات التنميطططططة البشطططططر ة ودعطططططم

ية منتجططططططة وسنيططططططة أساسططططططية وتجهيططططططزات جماعيططططططة التشطططططط يل المحلطططططط  وذلطططططط  بسنجططططططاز بنيططططططة أساسطططططط
واحطططططدا  مشطططططار ا فرديطططططة داخطططططل عطططططدد مطططططن المنطططططاوق ذات الحاجيطططططات الخصوصطططططية تطططططم ضطططططمن 

 برنامج التنمية المندمجة:
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  مواصططططلة ةنجططططاز مشططططار ا القسططططت األول والقسططططت ال ططططان  مططططن برنططططامج التنميططططة المندمجططططة، و ططططد تططططم
د التطططط  تشططططإلو تطططط خرا فطططط  م شططططراتها التنمويططططة ةعوططططاء األولويططططة المولقططططة للجهططططات الداخليططططة للططططبال

مطططططن مشطططططار ا القسطططططت األول  %6285مقارنطططططة بالجهطططططات السطططططاحلية وذلططططط  مطططططن خطططططالل تخصطططططير 
 %2080مططططن مشططططار ا القسطططططت ال ططططان  لفائطططططدتها، وسططططذل  يإلططططون نصطططططيب هططططذخ الجهطططططات  %011و

 من مشار ا البرنامج. 

 معتمديطططططة بإللفطططططة  011ل بطططططط برمجطططططة  سطططططت  الططططط  مطططططن برنطططططامج التنميطططططة المندمجطططططة يشطططططمل التطططططدخ
 م د. و د تمت المصاد ة على  ائمة المشار ا المبرمجة ضمن البرنامج. 0111

  ف :: 2102وتتم ل ةنجازات البرنامج سنة 

   نططططططت مططططططن تططططططوفير  3067ةحططططططدا  726مططططططوون شطططططط ل منهططططططا  7522مشططططططروعا فردي ططططططا منتجططططططا مإل 
 لفائدة حامل  الشهائد العليا.

  عقططططد ت طططططو ن  346تططططم فطططط  شطططط نهم ابططططرام  4122ا مططططن بططططين منتفعطططط 3742االنتهططططاء مططططن ت ططططو ن
م د وتخططططططر مجططططططاالت مختلفططططططة مططططططن أهمهططططططا الصططططططناعات التقليديططططططة  4863بمبلطططططط  جملطططططط   ططططططدرخ 

 والفالحة.

   عنصرا مبرمجا 272عنصر من جملة  264مواصلة ةنجاز العناصر الجماعية لتبل 

 م.د.ت أي بنسططططططبة  6423بططططططط م.د.ت مقبططططططل تقططططططديرات  7532 بل ططططططتالتطططططط  والتعهططططططدات الماليططططططة  تعبئططططططة
 2107لططططططى نفططططططس مسططططططتوى ةنجططططططازات سططططططنة ‘. هططططططذا و ططططططد حاف ططططططت  يمططططططة التعهططططططدات المبرمططططططة % 006

بطططططرام  مواصطططططلة بطططططذل  النسطططططق الهطططططام لتجسطططططيم ولبطططططات التمو طططططل التططططط  تطططططم تقديمططططط  بطططططانوالق المخوطططططت واد
العمطططططل علطططططى دفطططططا نسطططططق ةعطططططداد اتفا يطططططات  2102إلمطططططا تطططططم خطططططالل سطططططنة التفا يطططططات الخاصطططططة بهطططططا.

برامهططططططا مططططططا األوططططططرا  الممولططططططة فطططططط  أحسططططططن ا جططططططال ال  وزارة لسططططططنةالططططططميزانيططططططة  تنفيططططططذتمو ططططططل واد
2102 

  االنوطططططالق الفعلططططط  فططططط  العمطططططل بقطططططانون االسطططططت مار الجديطططططد والهطططططاد  الطططططى النهطططططور باالسطططططت مار
وتشطططططططجيا احطططططططدا  الم سسطططططططات  صطططططططد الرفطططططططا مطططططططن تنافسطططططططية اال تصطططططططاد ومحتطططططططواخ الت نولطططططططوج  

رسطططططاء التطططططوازن التنمطططططوي بطططططين و درتططططط  علطططططى احطططططدا  مطططططواون  شططططط ل وتحقيطططططق تنميطططططة مسطططططتدامة واد
 الجهات.

   توحيطططططد اإلجطططططراءات المتعلقطططططة بسسطططططناد المطططططن  والحطططططوافز المعتمطططططدة مطططططن مختلططططط  الهيا طططططل المعنيطططططة
 باالست مار وضبت ةجراءات متابعتها.

   المتعلق بالتراخير 407-2102اصدار األمر الحإلوم 
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   الهيئططططططة التونسططططططية لالسططططططت مار التطططططط  دخلططططططت حيططططططز تعز ططططططز اإلوططططططار الم سسططططططات  عبططططططر احططططططدا
وشططططهد نشططططاوها نسططططقا تصططططاعديا وخاصططططة دورهططططا إلمخاوطططططب  2107النشططططاط تططططدر جيا منططططذ سططططنة 

 وحيد للمست مر

  8111تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة  .8

 562.125مليططططططون دينططططططارا مقابططططططل  606.224 مططططططا  ططططططدرخ 2102بل ططططططت جملططططططة اإلعتمططططططادات المنجططططططزة لسططططططنة 
 .%012.4إلتقديرات أي بنسبة ةنجاز تساوي مليون دينار 

 :1جدول عدد  
 مقارنة بالتقديرات 8112تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 
 )إعتمادات الدفع( التوزيع حسب طبيعة النفقة

 الوحدة: أل  دينار 

 بيان النفقات

8111تقديرات   
 إنجازات
8111 
(8)  

اإلنجااااااااااازات مقارنااااااااااة بالت قااااااااااديرات 
8111 

قاااااااااااااانون المالياااااااااااااة 
 األصلي

قاااااااااااااااانون المالياااااااااااااااة 
 التكميلي
(1)  

 المبلغ
(8)-(1) 

 نسبة اإلنجاز
(8(/)1)  

 %96.1 724 2 371 66 095 69 095 69 نفقات التصرف
 %97.2 652 1 883 56 535 58 535 58 الت جير العموم 

 %88.3 056 1 950 7 006 9 006 9 وسائل المصال 

 %99.0 16 538 1 602 1 602 1 التدخل العموم 

 000 500 000 500 نفقات التنمية
550 
452 

-50 452 110.1% 

 %3112.6 230 7- 470 7 240 240 اإلست مارات المباشرة

 760 499 760 499 التمو ل العموم 
542 
982 

-43 222 108.6% 

 760 489 760 489 على الميزانية
519 
196 

-29 436 106.0% 

 %237.9 786 13- 786 23 000 10 000 10  رور خارجية مو فة

 095 569 095 569 المجموع العام
616 
824 

-47 729 108.4% 
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 :1رسم بياني عدد 
 8111مقارنة تقديرات وانجازات ميزانية سنة 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة )أع الدفع(
 

 

 

دينططططططارا مقابططططططل  مليططططططون  56.883هططططططذا و ططططططد سططططططجلت اإلعتمططططططادات المنجططططططزة لنفقططططططات التطططططط جير العمططططططوم  
 .%27.2مليون دينار إلتقديرات أي بنسبة ةنجاز  58.535

ها بعنططططوان ل ططططت جملططططة اإلعتمططططادات التطططط  تططططم صططططرفأمططططا بالنسططططبة ةلططططى نفقططططات وسططططائل المصططططال  فقططططد ب
 مليون دينار إلتقديرات. 9.006مليون دينارا مقابل  7.950ما  يمت   2102سنة 

مليططططططون دينططططططار  542.982الططططططدفا بعنططططططوان التمو ططططططل العمططططططوم  المنجططططططزة  هططططططذا وسل ططططططت جملططططططة ةعتمططططططادات
 .%012.65ةنجاز مليون دينار مقدرة أي بنسبة  499.760مقابل 
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 :2جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات 2018تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 

 التوزيع حسب البرامج
 )إعتمادات الدفع(

 الوحدة: أل  دينار

  البرامج

تقااااااااااااااااااااااااااااديرات 
8111 

قااااااانون الماليااااااة 
 األصل 

 8111تقديرات 
قااااااانون الماليااااااة 

 التكميلي
(1) 

 إنجااااااااااااااااااازات
8111 

(8) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 المبلغ
(8)-(1) 

 نسبة اإلنجاز
(8(/)1) 

: التوازنااااااااااااات 1البرناااااااااااامج عاااااااااااادد 
 الجملية واإلحصاء

30 925 30 925 30 535 390 98.7% 

: التنمياااة القطاعياااة 8البرناااامج عااادد 
 والجهوية 

470 950 470 950 508 756 -37 807 108.0% 

 %112.3 908 5- 101 54 193 48 193 48 : التعاون الدولي 1البرنامج عدد 
: اإلحاطاااااااااااااة 6البرنااااااااااااامج عاااااااااااادد 

 باإلستثمار
11 267 11 267 9 315 1 952 82.7% 

: القيااااااااااااااادة 4البرنااااااااااااااامج عاااااااااااااادد 
 والمساندة 

7 760 7 760 14 116 -6 356 181.9% 

 المجموع العام
569 095 569 095 616 824 - 47 

729 108.4% 

مطططططططن  82.47%أن برنطططططططامج التنميططططططة الجهويططططططة حضططططططط  بنسططططططبة  2يتبططططططين مططططططن خطططططططالل الجططططططدول عططططططدد 
 .8.77% بنسبة التعاون الدول يلي  برنامج  2102مجموع اإلعتمادات المنجزة بالوزارة لسنة 

 :8عددرسم بياني 
 8111مقارنة تقديرات وانجازات ميزانية سنة 
 التوزيع حسب البرامج )أع الدفع(
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 المحور الثاني

 تقديم برامج الوزارة
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برنامج التوازنات الجملية 

 واإلحصاء

: التوازنات الجملية 1.1برنامج فرعي 

 اإلحصاء: 2.1فرعي  برنامج والدراسات 

 العامةاإلدارة 

 قديراتللت

 

 

 قديرات

اإلدارة العامة لتمويل 

االقتصاد ومتابعة القطاع 

 المالي

المعهد التونسي للقدرة 

 التنافسية والدراسات الكمية
 الوطني لإلحصاء المعهد

 لإلحصاءالمجلس الوطني 

 الجملية واإلحصاءبرنامج التوازنات 

 رئيس هيئة التوازنات الجملية واإلحصاء ،لوف  الفراديرئيس البرنامج: 

 التقديم العام للبرنامج  .1

المهطططططططططام األساسطططططططططية لطططططططططوزارة التنميطططططططططة  ضطططططططططمنواإلحصطططططططططاء برنطططططططططامج التوازنطططططططططات الجمليطططططططططة ينطططططططططدرج 
السططططططيما منهططططططا والمضططططططبووة ضططططططمن المشططططططموالت األفقيططططططة لهيا لهططططططا واالسططططططت مار والتعططططططاون الططططططدول  

ضططططططمن ةوططططططار مخوططططططت منططططططوال التنميططططططة  المتعلقططططططة باستشططططططرا  التوجهططططططات للمططططططدى الوو ططططططل وسلططططططورة
التنميططططة الخماسطططط  وو يقططططة الميططططزان اال تصططططادي السططططنوية فضططططال عططططن تقططططديم التحاليططططل والمقترحططططات 
نتطططططططاج اإلحصطططططططائيات الوونيطططططططة بمطططططططا يسطططططططاعد علطططططططى رسطططططططم السياسطططططططات واإلصطططططططالحات  والدراسطططططططات واد

 .داد البرامج والمشار ا التنموية ومتابعة تنفيذها وتقييمهاالهيإللية وادع

 :الهياكل التالية البرنامج ويضم

 الهياكل المركزية:

 اإلدارة العامة للتقديرات  

  اإلدارة العامططططططططة للتمو طططططططططل ومتابعطططططططططة
 القواع المال  

 خلية التنسيق 

 :المؤسسات تحت اإلشراف 

  المعهطططططططططد التونسططططططططط  للقطططططططططدرة التنافسطططططططططية
 والدراسات ال مية 

 المعهد الوون  لإلحصاء 

 المجلس الوون  لإلحصاء 

 8112وفطططططق مشطططططروع القطططططدرة علطططططى األداء لسطططططنة   نقسطططططم برنطططططامج التوازنطططططات الجمليطططططة واإلحصطططططاءو 

 :ةلى برنامجين فرعيين
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 :. تقديم عام لإلندجازات اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج8

   وا تطططططططراا االصطططططططالحات ال فيلطططططططة والماليطططططططة ةعطططططططداد السياسطططططططات اال تصطططططططادية المسطططططططاهمة فططططططط
 ،بتحقيق األهدا  التنموية

   2102لسنة  لميزان اال تصاديلرسم تقديرات منوال النمو، 

  االستنتاجات والمقترحات التعديلية،متابعة تنفيذ مخوت التنمية وتقديم 

  وتقديم جداول  يادةمتابعة وتحليل الوضا اال تصادي ، 
   والمسطططططاهمة فططططط  ةعطططططداد متابعطططططة وتحليطططططل واستشطططططرا  القطططططدرة التنافسطططططية لال تصطططططاد التونسططططط

 التنافسية،مخوت عمل لتحسين مناخ األعمال و 

  البرمجططططططططة وأولويططططططططات ةعططططططططداد الدراسططططططططات فطططططططط  الميططططططططادين اال تصططططططططادية واالجتماعيططططططططة وفططططططططق
 الحإلومة

  وتحسطططططين تعز طططططز الطططططدور المحطططططوري للمعهطططططد الطططططوون  لإلحصطططططاء فططططط  انتطططططاج االحصطططططائيات
  .هاونشر  جودتها

  الوونية لإلحصاءالمن ومة توو ر أداء 

بعناااااوان سااااانة  برناااااامج التوازناااااات الجملياااااة واإلحصااااااءمشاااااروع القااااادرة علاااااى األداء ل أهاااااداف
8102: 

 ،والمالية اال تصادية والتحاليلتوو ر من ومة التقديرات  .0
نجاعططططططططة القططططططططرار فطططططططط  المجططططططططال اال تصططططططططادي  لططططططططدعمتططططططططوفير الدراسططططططططات والتحاليططططططططل المناسططططططططبة  .2

 واالجتماع ،

 الوونية نتاج اإلحصائياتدعم المقومات األساسية إل .3

 ،تحسين جودة اإلحصائيات وبقا للمبادئ والمعايير الدولية .4

 8111نتائج القدرة على أداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة . 1 

 :تنفيذ ميزانية البرنامجل تقديم 3-0

 مجمططططططوع 8112سططططططنة  بعنططططططوان التوازنططططططات الجمليططططططة واإلحصططططططاءلبرنططططططامج  النفقططططططات الجمليططططططةبل ططططططت 
مطططططططن االعتمطططططططادات المرسطططططططمة بقطططططططانون  %92.1أ د لترتفطططططططا بطططططططذل  نسطططططططبة اإلنجطططططططاز ةلطططططططى  31131
 المالية.  
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إلطططططططذل  ت ويطططططططة  8112سطططططططجل تنفيطططططططذ مشطططططططروع القطططططططدرة علطططططططى األداء للبرنطططططططامج بعنطططططططوان سطططططططنة إلمطططططططا 
نفقطططططططات علطططططططى المطططططططوارد الذاتيطططططططة للمعهطططططططد التونسططططططط  للقطططططططدرة التنافسطططططططية والدراسطططططططات ال ميطططططططة بقيمطططططططة 

أد مبرمجطططططة فيمطططططا عطططططر  المعهطططططد الطططططوون  لإلحصطططططاء نقصطططططا فططططط  أعبطططططاء  918أ د مقابطططططل  919.8
 .8119ت ويتها على ميزانية المعهد لسنة أ د تم ت  989أجور أعوان بقيمة 

 نفقات العنوان األول:
  نفقات التأجير العمومي 

 8112سطططنة المرسطططمة للبرنطططامج بعنطططوان نفقطططات المطططن مجمطططوع  %19نحطططو تم  طططل نفقطططات األجطططور 
مططططططن االعتمططططططادات  %99.1حططططططو ننجططططططاز لتعططططططادل نسططططططبة اإلأ د  84114حيطططططط  تططططططم  صططططططر  مبلطططططط  

دون اعتبطططططططار الطططططططنقر فططططططط  اعتمطططططططادات التطططططططط جير للمعهطططططططد الطططططططوون  لإلحصطططططططاء بقيمطططططططة المرسطططططططمة و 
أ  84914هطططططذا ولقطططططد ارتفعطططططت مجمطططططوع نفقطططططات التططططط جير المدفوعطططططة بعنطططططوان البرنطططططامج )أ د.   989
 .8111مقارنة بالنتائج المسجلة لسنة  %1.8بنسبة د( 
 نفقات وسائل المصالح 

مجمطططططوع  8112والمو فطططططة علطططططى مطططططوارد ميزانيطططططة سطططططنة نفقطططططات وسطططططائل المصطططططال  للبرنطططططامج بل طططططت 
نفقطططططططات وسطططططططائل باألسطططططططاس هططططططذخ تشطططططططمل .  و %94أ د ومططططططا يعطططططططادل نسطططططططبة ةنجططططططاز بنحطططططططو  8341

المعهطططططططططد التونسططططططططط  للقطططططططططدرة أ د( و  1141) طططططططططل مطططططططططن المعهطططططططططد الطططططططططوون  لإلحصطططططططططاء ل المصطططططططططال 
 . أ د( 194)التنافسية والدراسات ال مية 

مطططططططن مجمطططططططوع نفقطططططططات التصطططططططر   %2.1 نحطططططططونفقطططططططات وسطططططططائل المصطططططططال  حصطططططططة هطططططططذا وتم  طططططططل 
  .8111أي بز ادة نقوة مقارنة ما تنفيذ ميزانية سنة  المخصصة للبرنامج

 نفقات التدخل العمومي 
لت ويططططططة تططططططدخالت ودادتطططططط  وهطططططط  مخصصططططططة أ د  183نفقططططططات التمو ططططططل العمططططططوم  نحططططططو  تبل طططططط

 .للقطططططططدرة التنافسطططططططية والدراسطططططططات ال ميطططططططةالمعهطططططططد التونسططططططط  و المعهطططططططد الطططططططوون  لإلحصطططططططاء أعطططططططوان 
أد( وبالتططططال  لططططم ت ططططن إلافيططططة لت ويططططة  193) 8111وسططططجلت هططططذخ النفقططططات تقلصططططا مقارنططططة بسططططنة 

 بصفة مرضية للتدخالت ذات الصب ة االجتماعية وال قافية ألعوان الم سستين.
 

 نفقات العنوان الثاني:
 :نفقات التمويل العمومي 

مقابطططططططل اعتمطططططططادات  أ د 3491 مطططططططا يعطططططططادل 8112ة بصطططططططرفها بعنطططططططوان سطططططططنبل طططططططت االعتمطططططططاد المططططططط ذون 
.  واتسطططططم تنفيطططططذ برنطططططامج %99.1تنفيطططططذ تعطططططادل أ د أي بنسطططططبة  3181بقيمطططططة بقطططططانون الماليطططططة  ةمرسطططططم
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االسطططططت مار ببطططططروز صطططططعوبة فططططط  ت ويطططططة أعبطططططاء البرنطططططامج اإلحصطططططائ  للمعهطططططد الطططططوون  لإلحصطططططاء 
قطططططدرة التنافسطططططية الطططططذي تطططططول ى ت ويطططططة جطططططزء مطططططن مقابطططططل تسطططططجيل فواضطططططل لطططططدى المعهطططططد التونسططططط  لل

 تدخالت  على الموارد الذاتية من فواضل السنوات السابقة.
هططططذا و خصططططر القسططططت األ بططططر مططططن اعتمططططادات االسططططت مار للبرنططططامج لت ويططططة المسططططوحات المنجططططزة 
إلنتطططططططاج اإلحصطططططططائيات الوونيطططططططة )تخصطططططططير مطططططططوارد بشطططططططر ة وفنيطططططططة ولوجسطططططططتية حسطططططططب البرمجطططططططة 

النشططططططر المسططططططتوجبة( والتطططططط  تسططططططتدع  دعمططططططا ماليططططططا أ بططططططر ليتسططططططنى الترفيططططططا فطططططط   السططططططنوية و جططططططال
 .العينات ودور ة جمعها بما يسهم ف  دعم اإلنتاج المعويات اإلحصائية وتحسين جودت 

 
 البرنامج التوازنات الجملية واإلحصاء ميزانيةمقارنة بين تقديرات وإنجازات 

 *حسب طبيعة النفقة
 بحساب أ.د 

  بيان
المنجززززززززززززز صززززززززززززرفا   8102تقديرات 

 8102بعنوان 

اإلنجزززززززززازات مقارنزززززززززة بالت قزززززززززديرات 

8102 

 نسبة اإلنجاز االعتمادات بقايا التكميليم  ق األصليق م 

 %98,7 360   038 27  398 27  398 27  األول العنوان

 %99,1 212   074 24  286 24  286 24  العمومي التأجير

 %94,0 148   341 2  489 2  489 2  المصالح وسائل

 %100,0 0   623   623   623   العمومي التدخل

 %99,1 30   497 3  527 3  527 3  الثاني العنوان

 %99,1 30   497 3  527 3  527 3  العمومي التمويل

 %98,7 390   535 30  925 30  925 30  الجملة

 .8112أ د( من  بل المعهد الوون  لإلحصاء بعنوان تسبقة على ميزانية  989بقيمة )( دون اعتبار خالر أجور 1)
أ د  811.8أ د منهطططططططا  919.8النفقطططططططات علطططططططى المطططططططوارد الذاتيطططططططة للمعهطططططططد التونسططططططط  للقطططططططدرة التنافسطططططططية والدراسطططططططات ال ميطططططططة  تبلططططططط  (8)

 أ د. 811أ د و 918توال  الملحقين بالوزارة مقابل اعتمادات مصادق عليها تعادل على الاألعوان أجور 
 8111رسم بياني لتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 
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 حسب البرامج الفرعية: 8111تنفيذ ميزانية سنة بيان 
مقارنطططططططة باالعتمطططططططادات المرسطططططططمة بقطططططططانون  لتوازنطططططططات الجمليطططططططة والتخوطططططططيتااتسطططططططم تنفيطططططططذ البرنطططططططامج 

مطططططا تحقيطططططق إلامطططططل المبطططططال   %92.1بتحقيطططططق نسطططططبة ةنجطططططاز جمليطططططة تعطططططادل  8112الماليطططططة لسطططططنة 
المرسططططططمة لفائططططططدة البرنططططططامج الفرعطططططط  لإلحصططططططاء والططططططذي عططططططر  نقصططططططا فطططططط  المططططططوارد المخصصططططططة 

مططططططن االعتمططططططادات المخصصططططططة لفائططططططدة البرنططططططامج الفرعطططططط   %93.8لفائدتطططططط  فيمططططططا أمإلططططططن تو يطططططط  
التوازنطططططات الجمليطططططة والدراسطططططات باعتبطططططار ت ويطططططة جطططططزء مطططططن أعبطططططاء بطططططالموارد الذاتيطططططة المتاحطططططة مطططططن 

 اضل السنوات السابقة.  فو 
 

 / بحساب أ د بيان
المنجززززززززززززز صززززززززززززرفا   8102تقديرات 

 8102بعنوان 

 اإلنجازات مقارنة بالت قديرات 

 نسبة اإلنجاز االعتمادات بقايا التكميليم  ق األصليق م 

 البرنامج الفرعي األول:

التوازنززززززززززززززات الجمليززززززززززززززة 

 والتخطيط

 

7275 7275 7335 351 53.8%  

الفرعززززي الثززززاني: البرنززززامج 

 اإلحصاء

 

87033 87033 87033 1 011.1% 

 98,7% 390 535 30 925 30 925 30 الجملة

   :"التوازنات الجملية والدراساتقديم تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي" ت
 

ةلططططططى  8112لسططططططنة  التوازنااااااات الجمليااااااة والدراساااااااتبرنططططططامج الفرعطططططط  البل ططططططت نفقططططططات ميزانيططططططة 
مططططططططن مجمططططططططوع  %91.8بعنططططططططوان نفقططططططططات التصططططططططر  ونحططططططططو  أ د 1119أ د تتططططططططوزع بططططططططين  1319

 من مجموع الميزانية.  %4.2 لنفقات التنمية وحصة تعادلأ د  811الميزانية مقابل 
واعتبطططططططارا لوبيعطططططططة مهطططططططام البرنطططططططامج المتم لطططططططة فططططططط  تقطططططططديم التحاليطططططططل والدراسطططططططات وأعمطططططططال المتابعطططططططة 

صططططططططالحات اال تصططططططططادية والماليططططططططة والتقيططططططططيم فضططططططططال عططططططططن المسططططططططاهمة فطططططططط  بلططططططططورة السياسططططططططات واإل
واالجتماعيططططططة وهطططططط  تططططططدخالت ذات وططططططابا فنطططططط  يسططططططتوجب مسططططططتوى تطططططط وير مرتفططططططا فططططططسن نفقططططططات 

أ د ةضططططططافة ةلططططططى رصططططططد اعتمططططططادات  4488البرنططططططامج تشططططططمل باألسططططططاس أعبططططططاء التطططططط جير والبال ططططططة 
لتنميطططططططططة القطططططططططدرات وتطططططططططوفير المسطططططططططتلزمات الفنيطططططططططة العمطططططططططل مطططططططططا رصطططططططططد ضطططططططططمن العنطططططططططوان ال طططططططططان  

 ت الالزمة إلنجاز المس  السنوي لمتابعة وتقييم التنافسية.االعتمادا
هطططططذا و بقطططططى نسطططططق تنفيطططططذ ميزانيطططططة البرنطططططامج الفرعططططط   ابطططططل للتحسطططططين بعال طططططة مطططططا تعز طططططز  طططططدرات  

التصطططططر  لطططططدى المعهطططططد التونسططططط  للقطططططدرة التنافسطططططية لتنفيطططططذ إلامطططططل التطططططدخالت بعنطططططوان دعطططططم وسطططططائل 
 رمجة.المصال  وا تناء التجهيزات واألش ال المب
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 مقارنة بالتقديرات 8111لسنة  "والدراساتالتوازنات الجملية  جدول تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي"

 التوزيع حسب طبيعة النفقة

  )بحساب أ د(/  بيان

 8102تقديرات 
  المنجز صرفا بعنوان  

8102 (8) 

 8102مقارنة بالت قديرات  اإلنجازات

 المالية األصلي قانون
 المنجزةالموارد 

(0) 

   االعتمادات بقايا

(0 )– (8) 

   نسبة اإلنجاز

(0(/)8) % 

 41.6 831 1114 1634 1634 العنوان األول

 91.4 818 4488 4134 4134 التأجير العمومي

 21.1 142  194  148  148 وسائل المصالح

 111.1 1  93  93  93 التدخل العمومي
 7998 02 062 092 092 العنوان الثاني

 7998 02 062 092 092 التمويل العمومي

 41.8 141 1134 1214 1214 مجموعال
 

 8111بعنوان سنة  تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي التوازنات الجملية واإلحصاءنسب الرسم البياني لتوزيع 

 
 

هطططططذا ولقطططططد تطططططم  ت ويطططططة  سطططططت مطططططن نفقطططططات المعهطططططد التونسططططط  للقطططططدرة التنافسطططططية والدراسطططططات ال ميطططططة 
علطططططى المطططططوارد الذاتيطططططة المت تيطططططة مطططططن تحو طططططل أجطططططور األعطططططوان الملحقطططططين بطططططوزارة اإلشطططططرا  وفواضطططططل 

 اعتمادات المرسمة بميزانية السنوات السابقة والبال ة لما يل :
 

 

4 634

742

93
290

4 422

594

93
260

ي  م و م ع ل ا ر  ي ج أ ت ل ا ح  ل ا ص م ل ا ل  ئ ا س و ي  م و م ع ل ا ل  خ د ت ل ا ي  م و م ع ل ا ل  ي و م ت ل ا

(ق م )2018تقديرات 

المنجز صرفا
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 منجزة مصادق عليها 

 414.8 418 الموارد الذاتيةمجموع 
 416.8 142 موارد ذاتية )العنوان األول(

 811.8 811 أجور األعوان الملحقين استرجاع
 411 411 8111ت جير المتبقية بعنوان  االعتمادات
المتبقيططططططة بعنططططططوان نفقططططططات وسططططططائل المصططططططال   االعتمططططططادات

8111 122 122 

 49 49 مداخيل من البنو 
 11 11 (ثانيموارد ذاتية )العنوان ال

 

 االستنتاجات

التنافسططططططية والدراسططططططات ال ميططططططة نسططططططبة ةنجططططططاز فطططططط  سططططططجل تنفيططططططذ ميزانيططططططة المعهططططططد التونسطططططط  للقططططططدرة 
وذلططططططط  باعتبطططططططار  8112بالمائطططططططة مطططططططن االعتمطططططططادات المرسطططططططمة بقطططططططانون الماليطططططططة لسطططططططنة  93حطططططططدود 

تو يطططططططط   سططططططططت مططططططططن الفواضططططططططل لت ويططططططططة أعبططططططططاء التصططططططططر  واالسططططططططت مارات المبرمجططططططططة. إلمططططططططا أن 
طططططل ةلطططططى إلامطططططل مشطططططار ا ا تنطططططاء التجهيطططططزات والت  يططططط  بعال طططططة مطططططا تططططط خر تنفيطططططذ  المعهطططططد لطططططم يتوص 

 بعر الصفقات.

 تقديم تنفيذ ميزانية البرنامج الفرعي" اإلحصاء": 

طططططططل الطططططططوون  لإلحصطططططططاء ةلطططططططى تنفيطططططططذ إلامطططططططل اعتمطططططططادات ميزانيطططططططة البرنطططططططامج الفرعططططططط  المعهطططططططد  توص 
أ د. وتجططططططدر اإلشطططططططارة أن ميزانيططططططة المعهطططططططد  81111والتطططططط  تعطططططططادل  8112سنططططططططططططة بعنططططططوان 

االعتمطططططططادات المخصصطططططططة لفائطططططططدتها مقارنطططططططة بسطططططططنة الطططططططوون  لإلحصطططططططاء سطططططططجلت تخفيضطططططططا فططططططط  
حيطططططط  تططططططم   8112وذلطططططط  بعال ططططططة مططططططن جهططططططة مططططططا مإلونططططططات البرنططططططامج اإلحصططططططائ  لسططططططنة  8111

اسططططططت مال األشطططططط ال المتعلقططططططة بالتعططططططداد العططططططام للسططططططإلان والسططططططإلنى )معالجططططططة ونشططططططر اإلحصططططططائيات 
 ة بصفة عامة.التفصيلية( ومن جهة أخرى التوج  القائم على التحإلم ف  النفقات العمومي

وفطططط  هطططططذا اإلوطططططار اتسطططططم تنفيططططذ ميزانيطططططة المعهطططططد الطططططوون  لإلحصططططاء بتسطططططجيل نقطططططر فططططط  المطططططوارد 
 المخصصة للت جير وت وية أعباء المسوحات اإلحصائية المبرمجة.
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إلمططططططططا يواجطططططططط  المعهططططططططد الططططططططوون  لإلحصططططططططاء ضطططططططط ووا متزايططططططططدة نتيجططططططططة الططططططططنقر فطططططططط  اإلوططططططططارات 
المختصططططة مططططن مهندسططططين فطططط  اإلحصططططاء واإلعالميططططة فطططط   ططططل عططططدم التططططرخير ببرمجططططة انتططططدابات 

ة ةوارات من ذوي الخبرة للعمل بالخارج.  جديدة خالل السنوات األخيرة مقابل م ادرة عد 
 

 مقارنة بالتقديرات 8111لسنة  ""االحصاء الفرعي رنامج: تنفيذ ميزانية الب1جدول عدد 
 التوزيع حسب طبيعة النفقة

 بحساب أ.د 

  بيان

 8102تقديرات 
  المنجز صرفا بعنوان  

8102 (8) 

 8102مقارنة بالت قديرات  اإلنجازات

 المالية األصلي قانون
 قزززانون الماليزززة التكميلزززي

(0) 

 االعتمادات بقايا

 (0 )– (8) 

   اإلنجازنسبة 

(0(/)8) % 

 111 1 484 81 484 81 484 81 العنوان األول

 111 1 19 118 19 118 19 118 التأجير العمومي

 111 1 1 141 1 141 1 141 وسائل المصالح

 111 0 131 131 131 التدخل العمومي

 111 0 1812 1812 1812 العنوان الثاني

 011 1 3237 3237 3831 التمويل العمومي

 111 1 133 81 133 81 81133 مجموعال

 
نجازات ميزانية البرنامج الفرعي اإلحصاء لسنةرسم بياني:   8111 مقارنة بين تقديرات وا 
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 تقديم لنتائج القدرة على األداء وتحليلها 3-8

يهطططططططد  هطططططططذا البرنطططططططامج ةلطططططططى توطططططططو ر من ومطططططططة التقطططططططديرات والتحاليطططططططل المتعلقطططططططة بسعطططططططداد االسطططططططتراتيجيات 
ومخووطططططات التنميطططططة والميطططططزان اال تصطططططادي والتحاليطططططل ال رفيطططططة وذلططططط  بالتنسطططططيق مطططططا مختلططططط  التنمويطططططة 

المتطططططططدخلين. إلمطططططططا يرمططططططط  البرنطططططططامج ةلطططططططى توطططططططو ر الدراسطططططططات والتحاليطططططططل لطططططططدعم القطططططططرار فططططططط  المجطططططططالين 
ذ اإلجططططططراءات اال تصططططططادي واالجتمططططططاع  بالعال ططططططة مططططططا التوجهططططططات العامططططططة للدولططططططة وتططططططوفير السططططططند التخططططططا

تطططططططدعيم ةنتطططططططاج ونشطططططططر اإلحصطططططططائيات ب طططططططرر تطططططططوفير المعويطططططططات إلطططططططذل  شطططططططمل البرنطططططططامج يالمناسطططططططبة. و 
 المو و ة والمحي نة لألعوان اال تصاديين وبقا للمعايير الدولية المتعار  عليها.

 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج 

 : التخطااااايت والتوازناااااات الجملياااااة1تقاااااديم أهاااااداف ومؤشااااارات قااااايس أداء البرناااااامج الفرعاااااي 
 والدراسات

يشطططططتمل البرنطططططامج الفرعططططط  األول التخوطططططيت والتوازنطططططات الجمليطططططة والدراسطططططات، علطططططى هطططططدفين وأرسطططططا 
م شططططططططرات لقطططططططططيس االداء تطططططططططم اختيارهطططططططططا باالعتمططططططططاد علطططططططططى مشطططططططططموالت اإلدارة العامطططططططططة للتقطططططططططديرات 

المعهططططططططد مشططططططططموالت و واإلدارة العامطططططططة لتمو ططططططططل اال تصططططططططاد ومتابعططططططططة القوططططططططاع المطططططططال  مططططططططن جهططططططططة 
فططططط  هطططططذا المجطططططال اعتمطططططاد  تطططططم  مطططططن جهطططططة أخطططططرى. و  للقطططططدرة التنافسطططططية والدراسطططططات ال ميطططططةالتونسططططط  

مقططططططططاييس موضططططططططوعية وعمليططططططططة لتقيططططططططيم النتططططططططائج المحققططططططططة ومططططططططدى تو يطططططططط  االعتمططططططططادات حسططططططططب 
 البرامج واألنشوة.

 : تطوير منظومة التقديرات والتحاليل االقتصادية الجملية1-1-1الهدف 

مططططا تحسططططين منططططاهج والماليططططة قططططديرات والتحاليططططل اال تصططططادية : توططططو ر من ومططططة التتقااااديم الهاااادف
 ةعداد الميزان اال تصادي والتحاليل ال رفية.

واإلدارة العامططططططة لتمو ططططططل اال تصططططططاد ومتابعططططططة القوططططططاع  اإلدارة العامططططططة للتقططططططديراتمرجااااااع الهاااااادف: 
 .المال 

ةعطططططططداد  ططططططيس حجطططططططم األعمطططططططال الدور طططططططة المنجطططططططزة فططططططط  مجطططططططاالت مباااااااررات اعتمااااااااد المؤشااااااارات: 
التقططططططططديرات والتحاليططططططططل المتعلقططططططططة بططططططططالميزان اال تصططططططططادي وتططططططططد يق متابعططططططططة الوضططططططططا اال تصططططططططادي 

 وتقييم  وإلذل  متابعة تنفيذ مخوت التنمية.
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 مؤشرا قيس اآلداء

 

 وحدة
 المؤشر

 تقديرات
8112 

 انجازات
8112 

 نسبة اإلنجازات
 مقارنة بالتقديرات

8112 

 تقديرات
8111 

 (1) 

انجااااااااااااااااااااااازات 
8111 

(8) 

 نسبة اإلنجازات
   مقارنة بالتقديرات

(8(/)1) 
وثاااااااااائ  المنتجاااااااااة العااااااااادد  -1

 عدد بصفة دورية
 

7 

 

7 

 

011% 

 

2 

 

2 

 

011 % 

حيطططططط  شطططططملت المططططططذإلرات التحليليططططططة  2102لسطططططنة تحقيططططططق الهطططططد  المعتمططططططد لم شططططططر األداء أمإلطططططن 
 بالخصور المجاالت التالية:

 تشخير الوضا اال تصادي ومتابعة توور ال ر   -

 اعداد تقديرات منوال النمو   -

واعططططططداد ملفططططططات تقديمطططططط  لمجلططططططس  2102صططططططيا ة محططططططاور مشططططططروع الميططططططزان اال تصططططططادي  -
 الوزراء ومنا شت  على مستوى مجلس نواب الشعب.

و  ططططططانون الماليططططططة  2102المسططططططاهمة فطططططط  دراسططططططة  ططططططانون الماليططططططة و ططططططانون الميزانيططططططة لسططططططنة  -
 .2102الت ميل  

  العمومية وتمو ل اال تصاد.مذإلرات تحليلية حول المالية  -

 2121-2106اعداد التقر ر نص  المرحل  لمتابعة وتقييم مخوت التنمية  -

بططططططرامج التعططططططاون واعططططططداد ملفططططططات المجططططططالس الوزار ططططططة إلمططططططا سططططططاهمت هيا ططططططل الهيئططططططة فطططططط  دراسططططططة 
 .الماليةإلصالحات اال تصادية و ومتابعة وتقييم االدول  

 : النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي واالجتماعي 8-0-0الهدف 
دعططططططططم القططططططططرار فطططططططط  المجططططططططالين اال تصططططططططادي واالجتمططططططططاع  مططططططططن خططططططططالل ةنجططططططططاز الدراسططططططططات والتحاليططططططططل  تقديم الهدف:

المندرجطططططططة ضطططططططمن التوجهطططططططات العامطططططططة للدولطططططططة والمسطططططططتجيبة لمشطططططططا ل التنميطططططططة فططططططط  القوطططططططاعين العطططططططام 
 والخار.

 التونس  للقدرة التنافسية والدراسات ال مية.المعهد  مرجع الهدف:

مباااااااررات اعتمااااااااد 
 المؤشرات:

عططططدد الدراسططططات المنجططططزة ونوعيتهططططا تسططططاهم فطططط  ةنططططارة صططططانع  القططططرار وتططططوفير السططططند التخططططاذ اإلجططططراءات 
المناسطططططبة باإلضطططططافة ةلطططططى ضطططططرورة تبليططططط  نتائجهطططططا ةلطططططى المعنيطططططين وتوطططططو ر جودتهطططططا مطططططن خطططططالل الر ططططط  

 ونحسين مناخ العمل.بالموارد البشر ة 
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 8111نتائج القدرة على األداء وتحليلها لسنة 
التوصططططططل الططططططى تحقيططططططق الهططططططد  المرسططططططوم فيمططططططا  8112يبططططططرز تقيططططططيم أداء المعهططططططد بعنططططططوان سططططططنة 

يخططططر انجططططاز الدراسططططات والبحططططو  إلمططططا تططططم  تجططططاوز الهططططد  المرسططططوم بعنططططوان الت ططططو ن فيمططططا سططططج ل 
 انخفار وفي  عدد الز ارات الى مو ا المعهد.  

 واالجتماعي : النجاعة في دعم القرار في المجالين االقتصادي 1-1-1الهدف 

دعططططم القططططرار فطططط  المجططططالين اال تصططططادي واالجتمططططاع  مططططن  يسططططاهم هططططذا الهططططد  فطططط تقااااديم الهاااادف: 
خطططططططالل ةنجطططططططاز الدراسطططططططات والتحاليطططططططل المندرجطططططططة ضطططططططمن التوجهطططططططات العامطططططططة للدولطططططططة والمسطططططططتجيبة 

 لمشا ل التنمية ف  القواعين العام والخار.
ارتفططططاع نسططططب  مقارنططططة بسططططنة  8112م شططططرات  ططططيس األداء خططططالل سططططنة بعططططر مططططن  و ططططد سططططجلت

8111. 
 

تقاااديرات سااانة  وحدة المؤشر مؤشرا قيس األداء
8112  

إنجااااااااااااازات 
ساااااااااااااااااااااانة 

8112 

نسااااااااااااااااااااااااااااااابة 
اإلنجاااااااااااااااااااازات 
مقارناااااااااااااااااااااااااااة 
بالتقاااااااااااااااااديرات 

 8112سنة 

تقااااااااااااااااااااديرات 
 8111سااااانة 

(1) 

إنجااااااازات ساااااانة 
8111(8) 

نساااااابة اإلنجااااااازات 
مقارناااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
بالتقااااااديرات ساااااانة 

8111 
(8(/)1) 

عااااااااااااااااااااااااااااااااادد  .1
الدراساااااااااااااااااااات 

 والمذكرات 
 %111 83 88 %111 81 81 العدد

النفاااااااااذ إلاااااااااى  .8
 %41 16.2 11  12.1  العدد )األلف( موقع المعهد

عمليااااااااااااااااااااااات  .1
 %111 31 81 %114 18 21 العدد اإلتصال 

التكاااااااااااااااااااااااوين  .6
وتنمياااااااااااااااااااااااااة 

 الكفاءات

معاااااااااااادل أيااااااااااااام 
 %111 1.3 1 %31 3.1 11 التكوين
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 عدد الدراسات -: 1المؤشر 

 األنشطططططوة مطططططذإلرة وتقر طططططرا ودراسطططططة ضطططططمن 81ةنجطططططاز  ةلطططططى 8112توف طططططق المعهطططططد خطططططالل سطططططنة 
متابعطططططططة وتحليطططططططل القطططططططدرة التنافسطططططططية و فطططططططاق التنميطططططططة لال تصطططططططاد   والمتعلقطططططططة بمهامطططططططب المتصطططططططلة
التوازنطططططططات الجهويطططططططة و  نسطططططططق النمطططططططو   الناجمطططططططة عطططططططن ضطططططططع المسطططططططتجدات ودراسطططططططة التونسططططططط  

سططططططنة وشططططططهدت  .وت ططططططا   الضطططططط وط علططططططى الماليططططططة العموميططططططة والتوازنططططططات الجمليططططططة لال تصططططططاد
 الترإليز على المجاالت التالية: 2018

 المحتمل ف  تونس من خالل المقارسة اال تصادية تقييم النمو   -
 االست مارتحديات  -
 التخويت التنموي ف  تونس -
 جودة الم سسات والتحول الهيإلل  -
 

 ف  الدراسات التالية: برامج تعاون دوليإلما ساهم المعهد ف  ةوار 
من مطططططططة  (المصطططططططدرة إلليطططططططاادراج تطططططططونس فططططططط  سالسطططططططل القيمطططططططة العالميطططططططة ودور الشطططططططرإلات  -

 (.OCDEالتعاون والتنمية اال تصادية 
 (.OCDE ةاال تصاديوالتنمية من مة التعاون لتونس ) التقييم اال تصادي -
 
  :من أهمها اإلشإلالياتعديد يجاب  الدراسات  انجاز أن   اإلشارةتجدر و 

  فطططططط  الملفططططططات المسططططططتجدة  والتططططططدخالتال رفيططططططة  األشطططططط الالمسططططططاهمة فطططططط  العديططططططد مططططططن
 الواردة على المعهد

  للعديد من الدراسات اإلحصائيةصعوبة توفر المعويات. 
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 : النفاذ إلى موقع المعهد8المؤشر.
 2018سطططططنة لمعهطططططد خطططططالل اعطططططدد الز طططططارات ةلطططططى مو طططططا واب تراجطططططا وفيططططط  لتمطططططت مالح طططططة 
ويعططططود ذلطططط  ةلططططى نقططططر النططططدوات والملتقيططططات اإلعالميططططة لعططططرر نتططططائج  8111مقارنططططة بسططططنة 
 .8111المس  لسنة 
 : عمليات اإلتصال3المؤشر.

بالنسطططططبة لعمليطططططات اإلتصطططططال وذلططططط  مطططططن خطططططالل  % 111تطططططم  تسطططططجيل نسطططططبة انجطططططاز تقطططططدر بطططططط 
المعهططططططد ت  يطططططط  تن ططططططيم ورشططططططات عمططططططل خارجيططططططة وملتقيططططططات ةعالميططططططة تشططططططارإلية حيطططططط  تططططططول ى 

تن ططططططيم ورشططططططات عمططططططل فطططططط  ةوططططططار التواصططططططل مططططططا البططططططاح ين أو اإلوططططططارات العاملططططططة بالهيا ططططططل 
 لتوو ر الدراسات الت  يقوم بها. ةالوونية أو األجنبي

 
 األنشطة اإلعالمية

الملتقياااات اإلعالمياااة للمعهاااد: المنظماااة مااان قبااال المعهاااد 
 11 داخل مقره أو خارجه للتعريف بأنشطته

 
 

  8112انخفار وفي  ف  عدد ز ارات مو ا الواب للمعهد بالنسبة لسنة 
 2018-8111عدد الزيارات إلى موقع واب المعهد خالل الفترة 

 8111 2016 2017 2018 

 275 14 554 15 520 16 800 11 تونس
 486 463 368 298 فرنسا

 179 368 505 434 1 الواليات المتحدة األمر إلية
 64 111 456 102 بر وانيا

 203 270 244 98 الم رب العرس 
 1054 338 470 668 دول أخرى 
 261 16 104 17 563 18 400 14 المجموع
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 : التكوين وتنمية الكفاءات 6المؤشر.
تطططططم ت  يططططط  عمليطططططات الت طططططو ن والملتقيطططططات والمسطططططاهمة فططططط  الورشطططططات واألنشطططططوة الخارجيطططططة شطططططار  

 8112بتقططططططديرات سططططططنة  هامططططططة مقارنططططططة نسططططططبة ةنجططططططازةوططططططار ممططططططا نططططططتج عنطططططط  تسططططططجيل  114فيهططططططا 
للت ططططططو ن والملتقيططططططات  . هططططططذا وشططططططملت أعمططططططال تنميططططططة ال فططططططاءات حضططططططور بططططططرامج%112تسططططططاوي 

 يوما.  121لخارجية بل ت والمساهمة ف  الورشات واألنشوة ا
 
 

 2018توزيع عمليات التكوين والرسكلة المنجزة خالل 

 
 عدد األيام المنتفعون  األنشطة

 61 86 16 حلقات التكوين لدى مكاتب مختصة

 1 1 1 حلقات التكوين الخصوصية 

 11 13 1 حلقات التكوين الداخلية

 111 11 11 التكوين بالخارج

 8 11 1 حلقات تدريس

 2 1 1 أنشطة تكوين أخرى 

 111 116 11 المجموع
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 االستنتاجات

 :المعوقاتأهم  
  يطططططاب تحفيطططططز أعضططططططاء المجلطططططس العلمطططططط  حطططططال دون  يامططططط  بمهامطططططط  المنصطططططور عليهططططططا 

 ف  النصور التن يمية للمعهد
  لإلوطططططارات التططططط  تمطططططت ةحالتهطططططا انتطططططداب مطططططوارد بشطططططر  ة جديطططططدة لسططططد  الطططططنقر عططططدم ةمإلانيطططططة

 ةالفاروعلى التقاعد خالل السنوات 

 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء. 6
يقتضططططططططط  توطططططططططو ر األداء دعطططططططططم المن ومطططططططططات اإلل ترونيطططططططططة وتحطططططططططدي  منطططططططططاهج التصطططططططططر   -

ومراجعطططططططططة أسطططططططططاليب العمطططططططططل. وسطططططططططيتول ى المعهطططططططططد تجرسطططططططططة واسطططططططططت الل من ومطططططططططة متابعطططططططططة 
والتططططط  سطططططت ون دافعطططططا لتحسطططططين األداء علطططططى  8119الدراسطططططات التططططط  سطططططيتم ةرسطططططاءها سطططططنة 

 المدى القر ب والمتوست. 
هطططططططد الطططططططذي تمطططططططت مراجعطططططططة أعضطططططططائ  مططططططط خرا حطططططططافزا إلمطططططططا سطططططططيإلون للمجلطططططططس العلمططططططط  للمع -

لالرتقطططططططاء بططططططط  ةلطططططططى هيئطططططططة علميطططططططة يإلطططططططون لهطططططططا رأى فططططططط  المشطططططططار ا المبرمجطططططططة الخاصطططططططة 
بالدراسطططططات وإلطططططذل  فططططط  جطططططودة المنتوجطططططات المت تيطططططة مطططططن هطططططذخ المشطططططار ا. ويسطططططتدع  هطططططذا 

طططططط  تنقططططططي  األمططططططر المتعلططططططق بضططططططبت التن ططططططيم اإلداري والمططططططال   1992لسنننننن    8134 التوج 
تمامططططططط  بطططططططاألمر عطططططططدد  ير معهطططططططدووطططططططرق سططططططط ، 8112لسطططططططنة  8114إلمطططططططا تطططططططم تنقيحططططططط  واد

 وخاصة القسم ال ال  من  المتعلق بالمجلس العلم .
الترإليطططططططز علطططططططى ت طططططططو ن عطططططططال  المسطططططططتوى لفائطططططططدة اوطططططططارات المعهطططططططد ومطططططططن أجطططططططل االرتقطططططططاء  -

 بنوعية التقار ر والدراسات الت  ينتجها المعهد.
ة والمحاسططططططبة التحليليططططططة التطططططط  تططططططم ةرسططططططاءها تجرسططططططة واسططططططت الل من ومططططططة متابعططططططة الميزانيطططططط -

 والت  ست ون دافعا لتحسين األداء على المدى القر ب والمتوست 8111سنة 
 : اإلحصاء8تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج الفرعي  

يشططططططططمل البرنططططططططامج الفرعطططططططط  ال ططططططططان  االحصططططططططاء هططططططططدفين و ططططططططال  م شططططططططرات لقططططططططيس االداء تططططططططم 
مشطططططططططموالت الططططططططوزارة والمعهطططططططططد الطططططططططوون  لإلحصطططططططططاء والمجلطططططططططس اختيارهمططططططططا باالعتمطططططططططاد علطططططططططى 

الطططططططططوون  لإلحصطططططططططاء وت خطططططططططذ هطططططططططذخ المنهجيطططططططططة بعطططططططططين االعتبطططططططططار ضطططططططططرورة ةرسطططططططططاء مقطططططططططاييس 
موضططططططوعية وعمليططططططة لتقيططططططيم النتططططططائج المحققططططططة ومططططططدى تو يطططططط  االعتمططططططادات حسططططططب البططططططرامج 

 واألنشوة.
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الهطططططططططططططد : تطططططططططططططدعيم الرإلطططططططططططططائز 
 األساسية لإلحصاء

       

   1.1.8.1الم شر.
نسطططططططططططططططبة انجطططططططططططططططاز العمليطططططططططططططططات 
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الهططططططططططططططد : تحسططططططططططططططين جططططططططططططططودة 
 اإلحصائيات

       

   1.8.8.1الم شر 
 احترام رزنامة النشر
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   8.8.8.1الم شر 
 الدورات الت و نية المنجزة
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 اإلحصائي : تدعيم الركائز األساسية للعمل1-0-1الهدف 
 نسبة انجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة: 1919091المؤشر 

بالنسططططبة لطططططططما تمططططت برمجتطططط ، فطططط  حططططين إلططططان مطططط مال  % 22تططططم تسططططجيل نسططططبة انجططططاز تقططططدر بططططططط  
(، حيططططططط  تمإلطططططططن المعهطططططططد مطططططططن اإليفطططططططاء بإلطططططططل تعهداتططططططط  تجطططططططاخ المجموعطططططططة %91ةنجطططططططاز نسطططططططبة )

المبرمجططططططة، االجتماعيططططططة منهططططططا واال تصططططططادية، باسططططططت ناء  الوونيططططططة مططططططن خططططططالل انجططططططاز المسططططططوحات
المسططططط  السطططططنوي حطططططول االسطططططت مار الطططططذي تطططططم ت جيلططططط  ةلطططططى حطططططين تطططططوفير فر طططططق عمطططططل تقنططططط  فطططططط  
ال ططططرر السططططت الل المصططططادر اإلدار ططططة. إلمططططا تططططم التقلططططير فطططط  دور ططططة المسطططط  الططططوون  حططططول  قططططة 

مسطططططوحا لطططططم ت طططططن مبرمجطططططة المسطططططتهل  مطططططن  ال يطططططة ةلطططططى سداسطططططية. وفططططط  المقابطططططل، أنجطططططز المعهطططططد 
الشطططططباب لفائطططططدة المرصطططططد الطططططوون  للشطططططباب والمسططططط   حطططططول الطططططوون مسطططططبقا، علطططططى  طططططرار المسططططط  

 الوون  حول تحديد المخاور المهنية لفائدة وزارة الش ون االجتماعية. 

 : المعهد الوون  لإلحصاء.مرجع الهدف

 :  يس مدى ةنجاز برنامج عمل المعهد.مبررات اعتماد المؤشرات

 تدعيم الركائز األساسية للعمل اإلحصائي
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 8112سنة 
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 (م )ق
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انجاااازات ساااانة 
8111 

(8) 

   1.1.8.1الم شر.
نسططططططبة انجططططططاز العمليططططططات 

 االحصائية المبرمجة

 
 نسبة

 
90 

 
18 
 

 
91.1 

 
91 

 
91 

 
22 

 
 

نجااااازات مؤشاااارات قاااايس األداء الخاصااااة بالهاااادفرساااام بياااااني:   لسااااانة 1 مقارنااااة بااااين تقااااديرات وا 

8111 
 

 
 
 

 نسبة انجاز العمليات اإلحصائية المبرمجة: 1919091المؤشر 
بالنسطططططبة لططططططططما تمطططططت برمجتططططط ، فططططط  حطططططين إلطططططان مططططط مال  %77تطططططم تسطططططجيل نسطططططبة انجطططططاز تقطططططدر بطططططططط 

(، حيططططططط  تمإلطططططططن المعهطططططططد مطططططططن اإليفطططططططاء بإلطططططططل تعهداتططططططط  تجطططططططاخ المجموعطططططططة % 99ةنجطططططططاز نسطططططططبة )
الوونيططططططة مططططططن خططططططالل انجططططططاز المسططططططوحات المبرمجططططططة، االجتماعيططططططة منهططططططا واال تصططططططادية، باسططططططت ناء 

الطططططذي تطططططم ت جيلططططط  ةلطططططى حطططططين تطططططوفير فر طططططق عمطططططل تقنططططط  فطططططط  المسططططط  السطططططنوي حطططططول االسطططططت مار 
ال ططططرر السططططت الل المصططططادر اإلدار ططططة. إلمططططا تططططم التقلططططير فطططط  دور ططططة المسطططط  الططططوون  حططططول  قططططة 
المسطططططتهل  مطططططن  ال يطططططة ةلطططططى سداسطططططية. وفططططط  المقابطططططل، أنجطططططز المعهطططططد مسطططططوحا لطططططم ت طططططن مبرمجطططططة 

وون  للشطططططباب والمسططططط  مسطططططبقا، علطططططى  طططططرار المسططططط  الطططططوون  حطططططول الشطططططباب لفائطططططدة المرصطططططد الططططط
الططططططوون  حططططططول تحديططططططد المخططططططاور المهنيططططططة لفائططططططدة وزارة الشطططططط ون االجتماعيططططططة. وسططططططيعمل المعهططططططد 

; 2018تقديرات 
95;

;  2018انجازات 
88;

نسبة انجاز العمليات االحصائية المبرمجة 
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علطططططططى مز طططططططد احإلطططططططام البرمجطططططططة اإلحصطططططططائية واالسطططططططتجابة  طططططططدر اإلمإلطططططططان الطططططططى الولبطططططططات المتزايطططططططدة 
 إلنجاز مسوا لفائدة بعر القواعات والمن مات الدولية. 

   المعطيات االحصائية المنتجة: تطوير جودة 8-8-1لهدف ا

حطططططدى تقاااااديم الهااااادف:  تعطططططد  جطططططودة اإلحصطططططائيات مطططططن المبطططططادئ األساسطططططية للعمطططططل اإلحصطططططائ  واد
  سمات المن ومة الوونية لإلحصاء.

 : المعهد الوون  لإلحصاء.مرجع الهدف

جططططودة اإلحصططططائيات علططططى الت بططططت مططططن مططططدى هططططد  تند تحقيططططق يسطططط مبااااررات اعتماااااد المؤشاااارات:
وتوططططططو ر مضططططططمون ومجططططططاالت لمعططططططايير الدوليططططططة روزنامططططططة نشططططططر اإلحصططططططائيات وفقططططططا لاحتططططططرام 

 الت و ن المختر  لتنمية  درات ةوارات المعهد. 

 
 تطوير جودة المعطيات اإلحصائية المنتجة
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نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدفمقارنة بين رسم بياني:     8 تقديرات وا 
 8111 لسنة

 
 

 : احترام رزنامة النشر:1909091المؤشر 
 

عمططططططل المعهططططططد الططططططوون  لإلحصططططططاء وفططططططق اإلمإلانيططططططات الماديططططططة والبشططططططر ة المتططططططوفرة علططططططى احتططططططرام 
 0روزنامطططططططة النشطططططططر الخاصطططططططة بالم شطططططططرات اإلحصطططططططائية المنتجطططططططة ر طططططططم تراجطططططططا الم شطططططططر بحطططططططوال  

الصططططططناع   اإلنتططططططاجنقططططططاط. و رجططططططا ذلطططططط  أساسططططططا الططططططى التطططططط خير المسططططططجل فطططططط  اصططططططدار م شططططططري 
الم سسططططططططات الصططططططططناعية علططططططططى  ةجابطططططططة  بسططططططططبب عططططططططدم الصططططططططناع اإلنتطططططططاجوأسطططططططعار البيططططططططا عنططططططططد 

المسططططططططتعملة فطططططططط   اإلدار ططططططططةاالسططططططططتبيان المخصططططططططر لططططططططذل  وعططططططططدم الحصططططططططول علططططططططى المصططططططططادر 
احتسططططاب الم شططططر ن فطططط  ا جططططال المقططططررة. وفطططط  مقابططططل ذلطططط ، لططططم يسططططجل أي تطططط خير فطططط  اصططططدار 

جطططططططارة الم شطططططططرات الحساسطططططططة وذات االسطططططططتعمال المرتفطططططططا علطططططططى  طططططططرار نسطططططططبة النمطططططططو والبوالطططططططة والت
 الخارجية واالسعار. 

 

 نسبة الدورات التكوينية:  :0909091المؤشر 

يحتسططططب هططططذا الم شططططر باالعتمططططاد علططططى عططططدد الططططدورات الت و نيططططة المنجططططزة سططططنويا، حيطططط  تططططم انجططططاز 
مقابطططططل  % 70دورة مبرمجطططططة، أي مطططططا يعطططططادل نسطططططبة انجطططططاز بطططططط  78دورة ت و نيطططططة مطططططن جملطططططة  09
دورة ت و نيطططططططة فططططططط  ةوطططططططار برنطططططططامج  00تطططططططم  انجطططططططاز . ومطططططططن جهطططططططة أخطططططططرى، 0208سطططططططنة  % 77

مططططا االتحططططاد األوروسطططط  حططططول تحططططدي  الن ططططام اإلحصططططائ  التونسطططط  و ططططد شططططار  فطططط  هططططذخ  ةالتوأمطططط
 متدرسا.  000الدورات  رابة 
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ويالحطططط  أن م شططططر عططططدد الططططدورات الت و نيططططة ال يمإلططططن مططططن  يططططاس مططططدى اسططططتفادة ةوططططارات المعهططططد 
 الت و ن للعون الواحد. لذا يقترا تعويض  بم شر عدد أيام

 
 أهم االستنتاجات

 الصعوبات المسجلة
  صططططعوبات ةنجططططاز البرنططططامج السططططنوي و بقططططى أهم هططططا علططططى اإلوططططالق الططططنقر ال بيططططر فطططط  عططططدد

المهندسطططططين فططططط  اختصطططططار اإلحصطططططاء واإلعالميطططططة وإلطططططذل  فططططط  سطططططل  التقنيطططططين ممطططططا أ طططططر 
أضططططحى يم ططططل خوططططرا سططططلبا علططططى العديططططد مططططن األعمططططال واإلصططططدارات اإلحصططططائية، وهططططو مططططا 

علططططططى العمليططططططة اإلحصططططططائية برم تهططططططا، صططططططعوبة العمططططططل الميططططططدان  ورفططططططر االسططططططتجواب جططططططراء 
ضطططططع  ال قافطططططة اإلحصطططططائية و بطططططرز هطططططذا اإلشطططططإلال أساسطططططا فططططط  المسطططططوا لطططططدى الم سسطططططات 

 ر م تحسنها النسب  خالل السنتين الماضيتين.

  از انجططططر عنطططط  عططططدم انجططططعططططدم تططططوفر التمو ططططل الططططالزم لت ويططططة نفقططططات برنططططامج الت ططططو ن، ممططططا
عطططططدم تطططططوفر خليطططططة تعنطططططى بتوطططططو ر مططططط هالت األعطططططوان و  دورات ت و نيطططططة إلمطططططا هطططططو مبطططططرمج 7

  التقن ، اإلداري...(،)ف  مختل  المجاالت 

  وا تنططاءنقططر فطط  االعتمططادات المخصصططة ال تنططاء اللوحططات ال فيططة المعتمططدة فطط  جمططا البيانططات 
 لعمل اإلحصائ ،توبيقات وأجهزة ةعالمية لتوو ر وتحسين جودة ا

  :الت و ن 

 المستقبلية:اآلفاق 
نفططططططا، يضططططططا المعهططططططد جملططططططة مططططططن التوجهططططططات والتططططططدابير الالزمططططططة  ولتططططططدار  اإلخططططططالالت المططططططذإلورة 

 لتنفيذ البرنامج الفرع ، منها بالخصور:
التعجيطططططل بانتطططططداب ذوي االختصطططططار مطططططن مهندسطططططين وتقنيطططططين فططططط  اإلحصطططططاء واإلعالميطططططة  -

باعتبطططططار المخطططططاور التططططط  باتطططططت تبطططططرز فططططط  األفطططططق جطططططراء التحطططططاق عديطططططد اإلوطططططارات للعمطططططل 
حالة عدد  خر على شر  المهنة،   خارج المعهد ف  ةوار التعاون الفن  واد

الحدي طططططططططة فططططططططط  السلسطططططططططلة  تطططططططططوفير االعتمطططططططططادات الالزمطططططططططة  صطططططططططد اعتمطططططططططاد الت نولوجيطططططططططات -
 اإلحصائية ودعم برامج الت و ن لمز د االرتقاء بجودة العمل اإلحصائ .

التنسطططططططططيق والتشطططططططططاور مطططططططططا منتجططططططططط  االحصطططططططططائيات والهيا طططططططططل العموميطططططططططة والقوطططططططططاع  دعططططططططم -
الخططططططططار إليجططططططططاد حلططططططططول جذر ططططططططة بخصططططططططور موافططططططططاة المعهططططططططد بالمعويططططططططات الضططططططططرور ة 
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 يطططططات تقطططططن ن عمليطططططة تبطططططادل المعويطططططات الحتسطططططاب الم شطططططرات وذلططططط  مطططططن خطططططالل ابطططططرام اتفا
 وتوف ر إلل السبل التقنية واللوجستية الممإلنة لذل .  

تفعيططططططل القططططططانون اإلحصططططططائ  الجديططططططد لتحديططططططد وضططططططبت مهططططططام إلططططططل المتططططططدخلين فطططططط  الشطططططط ن  -
 اإلحصائ ،

حطططططططدا  ن طططططططام أساسططططططط  خطططططططار و الهيإلطططططططل التن يمططططططط  للمعهطططططططد  المصطططططططاد ة علطططططططى مراجعطططططططة - اد
فططططط  مسططططط لة تصطططططني  المعهطططططد وخضطططططوع   البطططططت   يقتطططططرا. وفططططط  االنت طططططار بططططط عوان المعهطططططد

 للن ام العام للو يفة العمومية أو لن ام المنشآت العمومية،

  الئق للمعهد توفير مقر  العمل على  -

 خار بالمعهد،ونفاذ وأرشي  انشاء مرإلز ت و ن برمجة  -
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 الجهوية"القطاعية و برنامج "التنمية

 الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهويةالسيد رئيس رئيس البرنامج: 

 التقديم العام للبرنامج:.1
البرنططططططامج علططططططى المهططططططام الموإلولططططططة لططططططوزارة التنميططططططة والتعططططططاون الططططططدول  وللهيا ططططططل تحططططططت  اسططططططتراتيجيةترت ططططططز 

 لالسطططططططططتراتيجيةاإلشطططططططططرا  المعنيطططططططططة بالتنميطططططططططة الجهويطططططططططة، و نطططططططططدرج البرنطططططططططامج ضطططططططططمن التوجهطططططططططات العامطططططططططة 
 محور أساسا حول:التنموية والت  تت

 ضبت االستراتيجيات والسياسات التنموية الجهوية لتستجيب لمشا ل التنمية بالجهات، -

متابعطططططططة تنفيطططططططذ هطططططططذخ السياسطططططططات بصطططططططفة مباشطططططططرة وعطططططططن ور طططططططق دواو طططططططن التنميطططططططة الجهويطططططططة وذلططططططط   -
 بالتنسيق والتعاون ما المجالس الجهوية ومم ل  الهيا ل والوزارات بالجهات،

وتنفيطططططذ ومتابعطططططة وتقيطططططيم البطططططرامج الجهويطططططة للتنميطططططة علطططططى المسطططططتو ين المحلططططط   ةعطططططداد فططططط المسطططططاهمة  -
 والجهوي،

وضططططططططا الخوططططططططت وا ليططططططططات ال فيلططططططططة بتمإلططططططططين الجهططططططططات مططططططططن االعططططططططداد الجيططططططططد لمخووططططططططات التنميططططططططة  -
 الجهوية والميزانيات السنوية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها محليا وجهويا،

ة لضطططططططمان تحقيطططططططق أهطططططططدا  البطططططططرامج الجهويطططططططة للتنميطططططططة وعلطططططططى اتخطططططططاذ التطططططططدابير واإلجطططططططراءات ال فيلططططططط -
مسططططططططتوى البرمجططططططططة وضططططططططبت المحتططططططططوى وفططططططططت  االعتمططططططططادات ومتابعططططططططة اسططططططططتهال ها ومتابعططططططططة تنفيططططططططذ 

 العناصر المبرمجة بها وذل  بالتنسيق ما المجالس الجهوية والوزارات والهيا ل المتدخلة،

ية واالجتماعيططططططططة محليططططططططا وجهويططططططططا تططططططططوفير المعلومططططططططة االحصططططططططائية ومختلطططططططط  الم شططططططططرات اال تصططططططططاد -
وتحيينهططططططططا ووضططططططططعها علططططططططى ذمططططططططة والبيهططططططططا بالقوططططططططاعين العططططططططام والخططططططططار وم سسططططططططات وتن يمططططططططات 

 المجتما المدن ،

 انجاز دراسات تقييمي  للبرامج الجهوية والتصورات المستقبلية لبرامج جديدة، -

ب ططططططططرر استشططططططططرا  القواعططططططططات الواعططططططططدة  ةاسططططططططتراتيجيتقيططططططططيم الخوططططططططت التنمويططططططططة وانجططططططططاز دراسططططططططات  -
 وتنشيت التنمية

المسططططططاهمة فطططططط  تحسططططططين وتوططططططو ر محططططططيت االسططططططت مار بالجهططططططات مططططططن خططططططالل جملططططططة مططططططن خططططططدمات  -
المسططططططاندة التطططططط  تقططططططدمها دواو ططططططن التنميططططططة الجهويططططططة وتقططططططديم المسططططططاعدة الفنيططططططة والتوجيهيططططططة والمرافقططططططة 

 للباع ين والمست مر ن المحلين واألجانب،



 

37 

بططططط  للجهطططططات بسصطططططدار المحامطططططل الترويحيطططططة وتن طططططيم نطططططدوات وورشطططططات عمطططططل للتعر ططططط  التطططططرو ج الترا -
 بالخصوصيات التنموية للجهات ورست صالت تعاون وشرا ة ما أورا  اجنبية،

بلططططططططورة بططططططططرامج تعططططططططاون دولطططططططط  ال مرإلططططططططزي مططططططططن خططططططططالل ابططططططططرام اتفا يططططططططات مططططططططا االوططططططططرا  والهيئططططططططات  -
 الخرى المتعاون معها مرإلز ا وجهويا،والم سسات الدولية المعنية وتنفيذها ما الهيا ل ا

 والبرامج والمشار ا العمومية، تاالستراتيجياتنسيق عمليات تقييم  -

متابعططططة تنفيططططذ المشططططار ا العموميططططة علططططى المسططططتوى الططططوون  والجهططططوي والعمططططل علططططى ترإليططططز من ومططططة  -
 للمتابعة الحينية للمشار ا العمومية.

 ةلى: الجهوية القطاعية برنامج التنميةو هد  

 باالست مار، والنهور والجهوية القواعية التنمية مساندة 
 تنفيذها، ومتابعة للتنمية الجهوية البرامج ف  التصر  تحسين 
 والمتابعة. والتقييم التخويت عملية توو ر 

 :الجهويةالقواعية و  وعلى هذا األساس، تم تحديد برنامجين فرعيين لبرنامج التنمية

  و تضططططمن أرسعططططة اهططططدا  حططططدد لقيسططططها تسططططعة  "الباااارامج الجهويااااة للتنميااااة"البرنااااامج الفرعااااي االول
اإلدارة العامطططططة لتنسططططيق ومتابعططططة ةنجطططططاز م شططططرات  ططططيس اداء وتسطططططهر علططططى تحقيططططق أهدافططططط  إلططططل مططططن 

 والمندوسية العامة للتنمية الجهوية.المشار ا العمومية والبرامج الجهوية 

 " و تضططططمن  ال ططططة " والجهويااااة القطاعيااااة نميااااةالت ومساااااندة التخطاااايت البرنااااامج الفرعااااي الثاااااني
إلافططططة اإلدارات  أهدافططط أهطططدا  حطططدد لقيسططططها ةحطططدى عشطططرة م شططططر  طططيس اداء وتسطططهر علططططى تحقيطططق 

 .العامة المرإلز ة وهيا ل التنمية الجهوية بالهيئة العامة للتنمية القواعية والجهوية
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 خارطة البرنامج:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاصة بالبرنامج: االستراتيجيةتقديم عام لإلنجازات  .8

 التي تم تحقيقها والتي لها عالقة مباشرة بالبرنامج. االستراتيجيةأهم اإلصالحات واألهداف 
 :تم البرنامج الجهوي للتنميةتدخالت  مز د دعم ف  ةوار .1

  الططططططرزق  مططططططوارد ودعططططططم العططططططي   ططططططرو  تحسيطططططططططن لعنصططططططر المخصصططططططة االعتمططططططادات فطططططط  الترفططططططططططططيا 
 مإلطططططن 8111 لسطططططنة بميزانيطططططة البرنطططططامج مقارنطططططة الطططططدفا مسطططططتوى  وعلطططططى التعهطططططد مسطططططتوى  علطططططى وذلططططط 
 .8111-8113 لسنوات السابقة التعهدات من جزء ت وية من

 والحططططد مططططن التشطططط يل الهطططط  برنااااامج الحضااااائر الجهويااااةوفطططط  ةوططططار مز ططططد تحسططططين التصططططر  فطططط   .8
  تم:

 بططططططوزارة االجتمططططططاع  للنهططططططور العامططططططة اإلدارة ومصططططططال  الجهويططططططة المجططططططالس مصططططططال  بططططططين التنسططططططيق 
 مطططططن بتمإليطططططنهم سطططططنة 11 الطططططط سطططططنهم تجطططططاوز الطططططذين العملطططططة ملفطططططات تسطططططوية علطططططى االجتماعيطططططة الشططططط ون 
 واالسطططططت مار التنميطططططة وزارة وت فطططططل المجطططططان  العطططططالج وبوا طططططة المعطططططوزة العطططططائالت منحطططططة تعطططططادل منحطططططة

 جو ليطططططة وشطططططهر فيفطططططري  شطططططهر بطططططين المتراوحطططططة الفتطططططرة خطططططالل المطططططن  هطططططذخ بخطططططالر الطططططدول  والتعطططططاون 
 .8112 لسنة

 للعملططططططة المنخططططططروين بالصططططططندوق الططططططوون  للضططططططمان  مواصططططططلة فططططططت  اعتمططططططادات الت ويططططططة االجتماعيططططططة
 أل  عامل بالت وية االجتماعية. 41االجتماع  حي  تم تمتيا حوال  

اإلدارة العام  لت سيق ومتابع  

إنجاز المشاريع العمومي  

 والبرامج الجهوي 

 برنامج التنمية القطاعية والجهوية

  القطاعي التخطيط ومساندة الت مي 

 والجهوي 
 البرامج الجهوي  للت مي 

 دواوين الت مي 

بالشمال الغربي 

والوسط الغربي 

 والج وب 

 للقطاعات االقتصادي اإلدارة العام  

 اإلدارة العام  لقطاع التعليم والمواط  

 اإلدارة العام  لقطاع الخدمات االجتماعي 

 

الم دوبي  العام  للت مي  

 الجهوي 
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  اجططططططططراء تططططططططد يق حططططططططول عملططططططططة الحضططططططططائر المتمتعططططططططين بمططططططططن  والمنخططططططططروين ب حططططططططد الصططططططططناديق
 االجتماعية بالتوازي ما منحة الحضائر.

 ال الطططط  بالقسططططت المتعلقططططة الططططوالة والسططططادة الحإلومططططة رئططططيس السططططيد بططططين البططططرامج عقططططود امضططططاء .0
 وتقططططدر. الجمهور ططططة واليططططات بإلامططططل معتمديططططة 020 لفائططططدة المندمجااااة التنميااااة برنااااامج مططططن

 ةحطططططدا  مططططن المشططططار ا هططططذخ وسططططتمإلن د م 0202 ب القسططططت هططططذا إلنجططططاز الجمليططططة الت لفططططة
 األساسططططططية والبنيططططططة الفرديططططططة المشططططططار ا مططططططن مت تيططططططة مباشططططططر شطططططط ل مططططططوون ألطططططط  07  رابططططططة

  .العليا الشهائد حامل  لفائدة ش ل موون 0222  رابة منها المنتجة،

" بطططططططديوان  تنميطططططططة الشطططططططمال ال رسططططططط  والوسطططططططت ال رسططططططط  (SIR) ن طططططططام معلومطططططططات جهطططططططوي  ”ترإليطططططططز  .4
 ".GIZبالتعاون ما الوإلالة األلمانية للتعاون الفن  "

.     8131الشروع ف  وضا اإلوار الم سسات  لحوإلمة متابعة أهدا  التنمية المستدامة  .1
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أهاااام اإلنجااااازات واألنشااااطة والمشاااااريع الكباااارى التااااي تاااام القيااااام بهااااا لتحقياااا  أهااااداف البرنااااامج وعالقتهااااا 
 بالنفقات التي تم تنفيذها على مستوى البرنامج )وبرنامج فرعي(.

 البرامج الجهوية للتنمية  1البرنامج الفرعي عدد 

 البرنامج الجهوي للتنمية 

  8112عدم التعهد باعتمادات ةضافية ف  ةوار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

  البرنطامج ةوطار فط  الطرزق  مطوارد ودعطم العطي   رو  تحسين بعنوان المبرمجة الدفا اعتمادات فت 
 السطابقة التعهطدات مطن جطزء ت ويطة مطن مإلنطت د م 80312 والمقطدرة بطط 8102 لسطنة للتنمية الجهوي 
مليطططون دينطططار مقابطططل  430,5حطططوال   8102والتططط  بل طططت فططط  مطططوفى سطططنة  8102-8103 لسطططنوات
   .8102مليون دينار ف  موفى شهر ديسمبر  466

 برنامج الحضائر الجهوية 

 ف : 8112 سنة خالل الجهوية الحضائر ببرنامج الخاصة اإلنجازات أبرز تتلخر

   ليبلطططط  عططططدد العملططططة  عططططدد العملططططة والططططتحإلم فطططط  الميزانيططططة المخصصططططة للبرنططططامجالتقلططططير فطططط
 ديسطططططططمبر فططططططط  ألططططططط  عامطططططططل 90ألططططططط  عامطططططططل مقابطططططططل   79حطططططططوال   0207فططططططط  مطططططططوفى سطططططططنة 

 .د م 098 حوال  0207 سنة المسندة المن  بذل  لتبل  0208
 مططططططا  المضططططططمون  األدنططططططى األجططططططر حططططططدود فطططططط  الحضططططططائر لعملططططططة المسططططططندة المططططططن  فطططططط  الترفيططططططا

 تمتيعهم بالت وية االجتماعية.

  دينططططططار( منططططططذ شططططططهر فيفططططططري  021سططططططنة ) 41مواصططططططلة صططططططر  مططططططن  العملططططططة الططططططذين تجططططططاوزوا
ةلطططططططططى حطططططططططين تفعيطططططططططل برنطططططططططامج خصوصططططططططط  سيوضطططططططططا لل طططططططططرر تحطططططططططت تصطططططططططر  وزارة  8102

 الش ون االجتماعية.
 

  المندمجةبرنامج التنمية : 

التنميااة البشاارية ودعاام  مؤشاارات وتعزيااز محليااة إقتصااادية حركيااة لبعاا فطط  ةوططار السططع  
 واحطدا  جماعيطة وتجهيطزات أساسطية وسنيطة منتجطة أساسطية بنيطة بسنجطاز وذلط  المحلاي التشاييل
 التنميططة الخصوصططية تطم ضطمن برنططامج الحاجيطات ذات المنططاوق مططن داخطل عطدد فرديطة مشطار ا
 :المندمجة



42 

 و ططد ،المندمجااةبرنااامج التنميااة مططن  الثاااني القسااتو األول القساات ةنجططاز مشططار ا مواصططلة 
تططططم ةعوططططاء األولويططططة المولقططططة للجهططططات الداخليططططة للططططبالد التطططط  تشططططإلو تطططط خرا فطططط  م شططططراتها التنمويططططة 

مططططططن مشططططططار ا القسططططططت األول  %1251مقارنططططططة بالجهططططططات السططططططاحلية وذلطططططط  مططططططن خططططططالل تخصططططططير 
 %2151مططططططن مشططططططار ا القسططططططت ال ططططططان  لفائططططططدتها، وسططططططذل  يإلططططططون نصططططططيب هططططططذخ الجهططططططات  %111و

  .من مشار ا البرنامج

  معتمديططططططة بإللفطططططططة  111برمجططططططة  سطططططططت  الطططططط  مطططططططن برنططططططامج التنميطططططططة المندمجططططططة يشطططططططمل التططططططدخل بطططططططط
 .ضمن البرنامجالمبرمجة  ائمة المشار ا  ت المصاد ة علىتم د م د. و  1111

:ف  8112 سنة البرنامج ةنجازات وتتم ل : 

  نطططططططت منتجطططططططا فردي طططططططا مشطططططططروعا 3111 ةحطططططططدا  191 منهطططططططا شططططططط ل مطططططططوون 1199 تطططططططوفير مطططططططن مإل 
 .العليا الشهائد حامل  لفائدة

 ت طططططو ن عقطططططد 341 ابطططططرام شططططط نهم فططططط  تطططططم 4182 بطططططين مطططططن منتفعطططططا 3142 ت طططططو ن مطططططن االنتهطططططاء 
 التقليديططططططططة الصطططططططناعات أهمهططططططططا مطططططططن مختلفططططططططة مجطططططططاالت وتخططططططططر د م 4513  طططططططدرخ جملطططططططط  بمبلططططططط 
 .والفالحة

 مبرمجا عنصرا 919 جملة من عنصر 914 لتبل  الجماعية العناصر ةنجاز مواصلة: 
 

 القطاعية والجهوية التخطيت ومساندة التنمية 8البرنامج الفرعي عدد 

  الجهوي وتطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائيةالقطاعي و المخطت  تنفيذ متابعة 

 ف  مجال التخويت واإلحصائيطات القيام باألنشوة التاليطة: 8112تم  خالل سنة 
 

 وذلك من خاللالقطاعي والمخطط الجهوي  المخطط متابعة تنفيذ 
 

 

( 8181-8111ةعططططططططططداد التقططططططططططار ر الجهويططططططططططة للتقيططططططططططيم النصطططططططططط  المرحلطططططططططط  للمخوططططططططططت التنمططططططططططوي ) -
 سطططططططنت  خطططططططالل المسطططططططجلة لإلنجطططططططازات ونوعيطططططططا إلميطططططططا لمختلططططططط  الواليطططططططات والتططططططط  تتضطططططططمن تقييمطططططططا

 8119 سطططططططنت  لمشطططططططار ا وتحيينطططططططا المجطططططططاالت إلافطططططططة فططططططط  8112 سطططططططنة وتو عطططططططات 8111و 8111
 ،8181و

( علطططططى المسطططططتوى الطططططوون  8181-8111ةعطططططداد تقر طططططر حطططططول التقيطططططيم نصططططط  مرحلططططط  للمخوطططططت ) -
 وعرض  على الحإلومة
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  المشاريع والبرامج العمومية:تقدم تنفيذ متابعة 

 متابعطططططة تقطططططدم ةنجطططططاز المشطططططار ا العموميطططططة حسطططططب السطططططنوات والقواعطططططات ومراحطططططل  ةعطططططداد تقطططططار ر حطططططول
وونطططط  واد ليمطططط  وجهططططوي والترإليططططز خاصططططة علططططى المشططططار ا المعولططططة وذلطططط  بصططططفة اإلنجططططاز علططططى مسططططتوى 

 دور ة  صد الو و  على اإلشإلاليات التنموية والصعوبات المعترضة.

  ةعططططططداد تقر ططططططر حططططططول متابعططططططة تقططططططدم ةنجططططططاز المشططططططار ا العموميططططططة الممولططططططة مططططططن وططططططر   ططططططرور وهبططططططات
م اإلنجاز المادي والمال .  أجنبية حسب القواعات وتقد 

 ابعططططططة تنفيططططططذ القططططططرارات الوزار ططططططة المعلططططططن عنهططططططا لفائططططططدة الواليططططططات فطططططط  ةوططططططار لجنططططططة متابعططططططة المشططططططار ا مت
 المعولة بالجهات تحت اشرا  رئاسة الحإلومة 

  حططططططططول توبيططططططططق األحإلططططططططام المتعلقططططططططة بسحططططططططدا   8112مططططططططاي  1بتططططططططار    11اصططططططططدار المنشططططططططور عططططططططدد
دارة االست مارات العموميةالموحد  اإلوار  لتقييم واد

  تعلطططططق والم 8111مطططططارس  89مططططط رخ فططططط  ال 8111لسطططططنة  394عطططططدد  األمطططططرأحإلطططططام  مقتضطططططياتتفعيطططططل
دارة االسطططططت مارات العموميطططططة حيططططط  تولطططططت اللجنطططططة الوونيطططططة للموافقطططططة علطططططى  بسحطططططدا  ةوطططططار موحطططططد لتقيطططططيم واد

ل افططططططة الططططططوزارات  8119 لسططططططنة الدولططططططة ميزانيططططططة بمشططططططروع المقترحططططططة المشططططططار ا المشططططططار ا العموميططططططة دراسططططططة
 م سسات عمومية. 1ى ةضافة ال

   ةعططططداد ةتفا يططططة شططططرا ة بططططين المجلططططس الجهططططوي لواليططططة جندوبططططة والططططديوان ووإلالططططة التعططططاون الفنطططط  األلمططططان
GIZ  8111وجامعة جندوبة إلنجاز دراسة ةستراتيجية لتنمية والية جندوبة ف  أفق سنة. 

 شطططططططرا  الططططططططوزارة الشطططططططروع فططططططط  صططططططططيا ة محتطططططططوى دليططططططططل إلعطططططططداد تقطططططططار ر تحليليططططططططة للتنميطططططططة الجهويططططططططة بس
 .GIZوبمشارإلة هيا ل التنمية الجهوية و

 تطوير آليات نشر وتحليل المعلومات اإلحصائية 

 :ت و ن فر قين على الصعيد الوون  يهتمان بتوو ر المن ومات اإلحصائية 

 ،فر ق عمل بالمجلس الوون  لإلحصاء لمراجعة وتوو ر المن ومة اإلحصائية الوونية 

  الطططططوون  لإلحصطططططاء لتوطططططو ر المن ومطططططة اإلحصطططططائية الجهويطططططة وخاصطططططة منهطططططا فر طططططق عمطططططل بالمعهطططططد
 و يقة "الوالية ف  أر ام".

 المسططططط  الطططططوون  العنقطططططودي متعطططططدد الم شطططططرات حطططططول أوضطططططاع األم والوفطططططل فططططط  دورتططططط  السادسطططططة  ةنجطططططاز
 ومإلتب اليونسي  بتونسالوون  لإلحصاء المعهد بالتنسيق ما 
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  8131االنوالق ف  اعداد التقر ر الوون  الووع  لمتابعة تنفيذ أهدا  التنمية المستدامة  

   8111-8111ةعداد التقر ر السنوي حول م شرات البنية األساسية لسنت 

 ( ةعداد التقر ر الوون  حول متابعة وتنفيذ  رارات القاهرةICPDحول السإلان والتنمية ) 

 تن يم ندوة وونية حول متابعة ( وتنفيذ  رارات القاهرةICPDبمساهمة إلل المتدخلين ) 

تن ططططيم يططططوم دراسطططط  حططططول الدراسططططة المتعلقططططة بالبنيططططة األساسططططية بططططدول شططططمال ةفر قيططططا بالتعططططاون مططططا البنطططط   -
 الدول .

 شطططططروع من ومطططططة متابعطططططة وتقيطططططيم أوضطططططاع الوفولطططططة بطططططواليت  ال طططططا  والقصطططططر ن بالتنسطططططيق مطططططا انجطططططاز م
 إلتب اليونسي  بتونس.ومديوان  التنمية الجهوية 

 العمططططططل خوططططططة وادعططططططداد واالجتمططططططاع  التضططططططامن  اال تصططططططاد حططططططول االسططططططتراتيجية الدراسططططططة مططططططن االنتهططططططاء 
 .وزار ة عمل جلسة ةوار ف  للمصاد ة عرضها  صد

 الشمال اليربيديوان تنمية  

 8111 لسططططططططنة" باألر ططططططططام الواليططططططططات"و 8111 لسططططططططنة" باألر ططططططططام ال رسطططططططط  الشططططططططمال ة لططططططططيم" و يقططططططططة ةعططططططططداد 
 المعنية الهيا ل على وتوز عها

 ة اإلحصططططائية المعلومططططات مططططن البلططططديات حاجيططططات بتحديططططد المتعلقططططة اإلسططططتمارة واد ططططراء تعميططططر  مططططن المعططططد 
 بهطططططذخ للتعر ططططط  ال طططططرر فططططط  المخصصطططططة العمطططططل ورشطططططة وموا بطططططة لإلحصطططططاء الطططططوون  المجلطططططس وطططططر 

 .اإلستمارة

 المعويططططططططات أهططططططططم تتضططططططططمن إلنمططططططططوذج باجططططططططة واليططططططططة مططططططططن تيبططططططططار لبلديططططططططة مونو رافيططططططططا مشططططططططروع ةعططططططططداد 
 .بالبلدية المتعلقة التنموية والم شرات واإلجتماعية اإل تصادية

 الالزمططططططة التعططططططديالت ةضططططططفاء بعططططططد الجديططططططدة نسططططططختها فطططططط  بالططططططديوان البيانططططططات  اعططططططدة من ومططططططة ترإليططططططز 
دارات الطططططططططديوان مطططططططططن المسطططططططططتخدمين مختلططططططططط  وشطططططططططروع Graphtech  بطططططططططل مطططططططططن وتنز لهطططططططططا  التنميطططططططططة واد
 .الالزمة وتن يم دورة ت و نية ف  ال رر بالمعويات بتزو دها الجهوية

 األوليطططططة النسطططططخة لتقطططططديم وونيطططططة عمطططططل وورشطططططة ال رسططططط  الشطططططمال بواليطططططات جهويطططططة عمطططططل ورشطططططات تن طططططيم 
 للم شطططططططرات النهائيطططططططة القائمطططططططة وضطططططططبت تحديطططططططد بهطططططططد  الجهويطططططططة التنميطططططططة م شطططططططرات متابعطططططططة لمن ومطططططططة
 .واألهمية األولوية حسب الجهوية
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 الجهويططططططة المجططططططالس مططططططا بالتنسططططططيق ال رسطططططط  الشططططططمال لواليططططططات" الجهططططططة بوابططططططات" ةعططططططداد فطططططط  المسططططططاهمة 
 .جهة إلل تشهدها الت  والمستجدات بالمعويات دور ة بصفة ة رائها ومواصلة اإل ليم لواليات

    ديوان تنمية الوست ال رس 

 ألهططططططططم بخططططططططرائت وتوعيمهطططططططا أر ططططططططام فططططططط  واليططططططططة و يقططططططططة ضطططططططمن 8111 سططططططططنة معويطططططططات تخططططططططز ن ةتمطططططططام 
 مستعمليها على وتوز عها واستصدارها القواعية الم شرات

 الجهويطططططططة التنميطططططططة م شطططططططرات من طططططططومت  ترإليطططططططز أشططططططط ال مواصطططططططلة SIDR الجهويطططططططة والمعلومطططططططات SIR 
 بإلططططل الجهويططططة التنميططططة ودواو ططططن الططططوزارة بططططين وبالتنسططططيق الفنطططط  للتعططططاون  األلمانيططططة الوإلالططططة مططططا بالتعططططاون 

 حالطططططت والتططططط   ائمطططططة الفنيطططططة اإلشطططططإلاليات بعطططططر تطططططزال ال حيططططط  ال رسططططط  والوسطططططت ال رسططططط  الشطططططمال مطططططن
  للمن ومتين العمل  التفعيل دون 

 الجنوبديوان تنمية  

 لواليططططططات الجنططططططوب السططططططت  صططططططد التعر طططططط   8111الو يقططططططة اإلحصططططططائية "الواليططططططة فطططططط  أر ططططططام"  اصططططططدار
براز اإلمإلانيات الذاتية للمناوق المعنية،  بالخصوصيات واد

  انجطططططاز و يقطططططة "البلديطططططة فططططط  أر طططططام" لبلطططططديات توطططططاو ن مطططططدنين و طططططابس فططططط  ةوطططططار مشطططططروع تعطططططاون مطططططا
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائ ، 

ةعططططداد نمططططاذج الجططططداول اإلحصططططائية إلعتمادهططططا مططططن وططططر  المصططططال  الجهويططططة فطططط  جمططططا المعلومططططات  -
 ".8112والمعويات اإلحصائية إلنجاز و ائق "الوالية ف  أر ام لسنة 

إلمطططططا سطططططاهم الططططططديوان فططططط  أشططططط ال فر ططططططق عمطططططل الل جنطططططة اإلستشططططططار ة لإلحصطططططائيات الجهويطططططة المحططططططد  
بطططططططالمجلس الطططططططوون  لإلحصطططططططاء لتوطططططططو ر الم شطططططططرات اإلحصطططططططائية الجهويطططططططة االسطططططططتفادة مطططططططن تجطططططططارب 

 .الجهويةمختل  الهيا ل العمومية ف  مجال اإلحصائيات 

 مساندة التنمية والنهوض باإلستثمار:

  مساندة التنميةفي مجال 

فططططط  تقطططططديم  فاااااي مجاااااال مسااااااندة التنمياااااة 2018تطططططتلخر أهطططططم األنشطططططوة المنجطططططزة خطططططالل سطططططنة 
نجطططططاز  سططططططتراتيجية االقواعيطططططة و الدراسطططططات الالمسطططططاعدة الفنيطططططة لمختلططططط  المتطططططدخلين العمططططططوميين والخطططططوار واد

ر وادعطططططداد و طططططائق  ووضطططططا نتائجهطططططا علطططططى ذمطططططة مسطططططتحقيها وتن طططططيم النطططططدوات والت طططططاهرات والورشطططططات وتصطططططو 
 .سمعية بصر ة للتسو ق الجهوي و تعر فية ومحامل ور ية 
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  الالمركزي الدولي التعاون  *

انجططططططاز جملططططططة مططططططن المشططططططار ا والبططططططرامج فطططططط  ةوططططططار التعططططططاون الططططططدول   2018شططططططهدت سططططططنة 
ةلطططططى دفطططططا التنميطططططة بالجهطططططات وتعز طططططز  طططططدرات الجماعطططططات  والتططططط  تهطططططد  والتعطططططاون الطططططدول  الالمرإلطططططزي 

 المحلية من خالل:

 ( مواصططططلة ةنجطططططاز مشطططططروع دعطططططم التنميطططططة الجهويطططططةART II بالتعطططططاون مطططططا ) الجيطططططل ال طططططان( )
والططططططذي يهططططططد  باألسططططططاس ةلططططططى دعططططططم  ططططططدرات  "GIZ الفنطططططط  " الوإلالططططططة األلمانيططططططة للتعططططططاون 

 المجالس الجهوية ف  مجاالت التواصل والعمل التشارإل  والشفافية

  االنتهطططططاء مطططططن مشطططططروع "دعطططططم التنميطططططة الجهويطططططة" بالتعطططططاون مطططططا البنططططط  الطططططدول  والطططططذي يشطططططمل
 واليات ال ا  والقصر ن وتواو ن.

 ة الجهويطططططة" )الجيطططططل ال طططططان ( بالتعطططططاون مواصطططططلة ةنجطططططاز مشطططططروع "المبطططططادرة مطططططن أجطططططل التنميططططط
 " بواليات الشمال ال رس  والوست ال رس .GIZما الوإلالة األلمانية للتعاون الفن  "

  االنتهطططططاء مطططططن ةعطططططداد الخوطططططوط المرجعيطططططة إلعطططططداد دراسطططططة اسطططططتراتيجية لتنميطططططة واليطططططة جندوبطططططة
 .0202ف  أفق 

  تن طططططططيم نطططططططدوة وونيطططططططة تحطططططططت عنطططططططوان "التنميطططططططة الجهويطططططططة والتخوطططططططيت" فططططططط  ةوطططططططار اإلعطططططططداد
 الستراتيجية وونية للتنمية الجهوية ومخوت التنمية 

 ديوان تنمية الوست اليربي   *
 الدراسات القطاعية واالستراتيجية 

 83ةعطططططداد دراسطططططة حطططططول توطططططو ر من ومطططططة السطططططياحة البديلطططططة بواليطططططات الوسطططططت ال رسططططط  بتطططططار    ةنوطططططالق -
حيططططططط  تطططططططم ةنهطططططططاء المرحلطططططططة األولطططططططى منططططططط  والمخصصطططططططة إلعطططططططداد تقر طططططططر تشخيصططططططط  معمطططططططق  8112أوت 

وتحليلطططططط  للمقومططططططات واإلمإلانيططططططات السططططططياحية وخصوصططططططيات الجهططططططات واإل لططططططيم للتوططططططو ر هططططططذخ المن ومططططططة 
بمختلطططططط  عناصططططططرها ال قافيططططططة وااليإلولوجيططططططة البيئيططططططة والفالحيططططططة واإلستشططططططفائية وسططططططياحة األعمططططططال، حيطططططط  

فنيططططة جهويططططة واد ليميططططة وجلسططططة للجنططططة القيططططادة صططططاد ت علططططى ة رهططططا علططططى تقر ططططر  تططططم عقططططد خمسططططة جلسططططات
 واإلنوالق ف  المرحلة ال انية من الدراسة. 8119جانف   4المرحلة األولى بتار   

  والتظاهرات:الندوات الورشات و 
موا بططططة ورشططططت  عمططططل حططططول ةعططططداد منططططوال لصططططيا ة تقططططار ر جهويططططة وتقر ططططر ة ليمطططط  حططططول الوضططططا  -

 8112نطططططططوفمبر 2و 1بالجهطططططططات وبإلافطططططططة اإل لطططططططيم ةنعقطططططططدت بإلطططططططل مطططططططن الحمامطططططططات بتطططططططار    التنمطططططططوي 
 بالقيروان. 8112نوفمبر  83و 88وورشة عمل  انية يوم  
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موا بططططططة ورشططططططة عمططططططل حططططططول منهجيططططططة ةعططططططداد المخوططططططت اإلسططططططت ماري السططططططنوي للبلططططططديات المنت مططططططة  -
 .8112نوفمبربالحمامات بداية شهر 

بتنشطططططيت مطططططن  بطططططل  8112نطططططوفمبر  9و 2ز طططططام والشطططططرايا يطططططوم  موا بطططططة ورشطططططات عمطططططل ببلطططططديت  بو  -
 مإلتب العمل الدول  بتونس حول منهجية و ليات ةعداد "مخوت محل  للتنمية".

( تططططم تن يمهططططا مططططن 8112ديسططططمبر  81موا بططططة نططططدوة وونيططططة حططططول العمططططل البلططططدي المشططططتر  )يططططوم  -
 ز واإلسإلان والتهيئة الترابية. بل وزارة التنمية المحلية والبيئة وبالتعاون ما وزارة التجهي

مطططططا فر ططططق مططططن ال نفدراليططططة السويسططططر ة تططططم خاللهطططططا  8112ديسططططمبر  11عقططططد جلسططططة عمططططل بتططططار    -
التططططططداول فطططططط  متولبططططططات التنميططططططة اال تصططططططادية بواليططططططات الوسططططططت ال رسطططططط  وذلطططططط  فطططططط  ةوططططططار اإلعططططططداد 

 .8119لبرنامج تعاون تونس  سويسري سيشرع ف  تد يق محتواخ بداية سنة 

 12)يططططوم  واليططططة القصططططر نبجلسططططة عمططططل ممتططططازة للمجلططططس الجهططططوي للصططططحة المشططططارإلة فطططط  أشطططط ال  -
 .وز ر الصحة ( تحت ةشرا  السيد8112أ توسر 

المشططططارإلة فطططط  ت ططططاهرة اليططططوم الططططوون  لتوططططو ر زراعططططة البواوططططا بالمرتفعططططات بمنوقططططة بودر ططططاس مططططن  -
 (.8112أ توسر  12معتمدية فوسانة )ضيعة خاصة( )يوم 

( حططططططول اتفططططططاق التبططططططادل 8112نططططططوفمبر  18ة فطططططط  أشطططططط ال نططططططدوة ة ليميططططططة تحسيسططططططية )يططططططوم المشططططططارإل -
الحططططططر الشططططططامل والمعمططططططق "أليإلططططططا" منت مططططططة مططططططن  بططططططل االتحططططططاد الططططططوون  للفالحططططططة والصططططططيد البحططططططري 

 المزايا والسلبيات.

 

 ديوان تنمية الجنوب *
الميطططططادين  2018ل سطططططنة شطططططمل نشطططططاط الطططططديوان فططططط  مجطططططال مسطططططاندة التنميطططططة والتقيطططططيم والتعطططططاون الفنططططط  خطططططال

  التالية:
  وادعطططططداد و طططططائق تعر فيطططططة  تصططططميم 2018واصطططططل الططططديوان خطططططالل سطططططنة  :آلياااااات التساااااوي  الجهاااااوي

(Info Régionale"  وInfo Coopération)" ،ومحامل سمعية بصر ة للتسو ق الجهوي 

 :متابعااااة إنجاز مشاريع التعاون الفني 
  ت مطططططططين من ومططططططة ترسيططططططة الماشططططططية بواليطططططططة الحططططططد مطططططططن الفقططططططر مططططططن خططططططالل متابعططططططة ةنجططططططاز مشططططططروع

 تواو ن ف  ةوار التعاون التونس  اإليوال .
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  متابعططططة ةنجططططاز مشططططروع التعططططاون الفنطططط  مططططا برنططططامج األمططططم المتحططططدة اإلنمططططائ  والمتعلططططق بطططططط " تعز ططططز
 .مناخ ر ادة األعمال ودفا اإلست مار الخار بالجنوب التونس  "

  وطططططار التعطططططاون ةفططططط   بعططططط  الم سسطططططات الصططططط يرة بطططططواليت  مطططططدنين وتوطططططاو نمشطططططروع متابعطططططة تنفيطططططذ
 UNOPS ما برنامج األمم المتحدة لخدمات المشار ا

   متابعططططة تنفيطططططذ مشططططروع المبطططططادرة فططططط  التنميططططة الجهويطططططة بواليططططة مطططططدنين فططططط  ةوططططار التعطططططاون التونسططططط
 .GIZاأللمان  ما الوإلالة االلمانية للتعاون الدول  

  متابعطططططة تنفيطططططذ مشطططططروع دعطططططم الحوإلمطططططة البيئيطططططة المحليطططططة لألنشطططططوة الصطططططناعية بقطططططابس الممطططططول مطططططن
 ور  اإلتحاد األوروس .

  نوططططططالق مشططططططروع التعططططططاون الفنطططططط  مططططططا اإلتحططططططاد األوروسطططططط  )المبططططططادرة الجهويططططططة إمتابعططططططة و موا بططططططة
 (.IRADAلمساندة التنمية اإل تصادية المستدامة 

 لفنطططططط  مططططططا اإلتحططططططاد األوروسطططططط  المتعلططططططق بططططططدعم التنميططططططة الجهويططططططة متابعططططططة تنفيططططططذ مشططططططروع التعططططططاون ا
 المندمجة والذي يشمل واليت  تواو ن و فصة.

 .متابعة وموا بة انوالق مشروع المنتزخ الجيولوج  ال اهر 

 التنمية وبرامج مشاريع ومواكبة متابعااااة: 
  المندمجةمتابعة تنفيذ مشار ا الجيل األول وال ان  من برنامج التنمية 

 متابعة تنفيذ مشار ا الجيل ال ال  من برنامج التنمية المندمجة 

 رهططططططاب بالمعتمططططططديات الحدوديططططططة إلمتابعططططططة ةعططططططداد وتقططططططدم انجططططططاز البرنططططططامج الخصوصطططططط  لمقاومططططططة ا
 با ليم الجنوب 

 

 ديوان تنمية الشمال اليربي  *
  :إعداد الدراسات القطاعية واإلستراتيجية 

مواصططططططططلة ةنجططططططططاز الدراسططططططططة القواعيططططططططة المتعلقططططططططة بالهيا ططططططططل المهنيططططططططة الفالحيططططططططة مططططططططن  بططططططططل مإلتططططططططب 
الدراسطططططططات المإللططططططط  "الشطططططططرإلة العالميطططططططة لإلستشطططططططارة الماليطططططططة" حيططططططط  تطططططططم ةنجطططططططاز تقر طططططططر المرحلطططططططة األولطططططططى 
والمتعلطططططططق بتشطططططططخير وتحليطططططططل الوضطططططططا الحطططططططال  والشطططططططروع فططططططط  ةنجطططططططاز المرحلطططططططة ال انيطططططططة واألخيطططططططرة مطططططططن 

 الدراسة.
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 عريف بالمقومات االقتصادية لإلقليم: الت 

تطططططم اإلنتهطططططاء مططططططن ةنجطططططاز الشطططططر ت الترو جطططططط  إل لطططططيم الشططططططمال ال رسططططط  )فططططط   ططططططال  ل طططططات( الططططططذي 
" وبعططططد المصاد ططططططططططططططططة عليطططط  مططططن وططططر   Frontline production أعططططدخ مإلتططططب التصططططو ر المإللطططط  "
إلدارة العامططططططة  تططططططم وضططططططا الشططططططر ت علططططططى مو ططططططا واب الططططططديوان أعضططططططاء( وا8أعضططططططاء لجنطططططططططططططططططة القيطططططططططططططططططططادة )

سططططت الل  فطططط  المعططططارر الجهويططططة والوونيططططة ةلططططى جانططططب تمإلططططين الططططوزارات والهيا ططططل التنمويططططة بنسطططط  منطططط   واد
  صد المساعدة على نشرخ.

 باإلقليم البديلة السياحة  

ن ططططططرا لمططططططا يتميططططططز بطططططط  اإل لططططططيم مططططططن ةمإلانططططططات وبيعيططططططة و قافيططططططة وسيئيططططططة هامططططططة ت هلطططططط  بطططططط ن يإلططططططون  
 طططططاورة للسطططططياحة البديلطططططة علطططططى المسطططططتوى الطططططوون ،  طططططام الطططططديوان بسعطططططداد الخوطططططوط المرجعيطططططة  صطططططد ةنجطططططاز 
دراسططططططة حططططططول السططططططياحة البديلططططططة بالشططططططمال ال رسطططططط  بالتنسططططططيق مططططططا بعططططططر اإلدارات والهيا ططططططل ذات العال ططططططة 

 " SIGMA INGENIERIEلقواع السياح  تم ةسناد ةنجاز الدراسة ةلى مإلتب "با

 :الندوات واأليام الدراسية 

تطططططم تن طططططيم نطططططدوة ة ليميطططططة حطططططول من ومطططططة الز طططططاتين بطططططاإل ليم إلبطططططراز نتطططططائج الدراسطططططة المنجطططططزة فططططط   
والتعطططططاون الطططططدول  وحضطططططرها ةلطططططى جانطططططب السطططططادة  ال طططططرر تحطططططت ةشطططططرا  السطططططيد وز طططططر التنميطططططة واإلسطططططت مار

والمن مطططططات الوونيطططططة والجمعيطططططات  نطططططواب اإل لطططططيم إلطططططل األوطططططرا  المتدخلطططططة فططططط  القوطططططاعين العطططططام والخطططططار
 والمست مر ن الخوار.

   :التعاون الدولي 

المسططططططاهمة علططططططى المسططططططتوى الجهططططططوي واإل ليمطططططط  فطططططط  تنفيططططططذ جملططططططة مططططططن بططططططرامج التعططططططاون الططططططدول  
 تفا يات المبرمة ف  ةوار الشرا ة بين عديد الوزارات واألورا  المانحة منها:المندرجة ضمن اإل

 من خالل مشروعي: "BIT"الشراكة مع مكتب العمل الدولي  
 

سططططططاهم الططططططديوان فطططططط  ةنجططططططاز هططططططذا  (:PEJTUN)مشططططططروع العمططططططل الالئططططططق للشططططططباب فطططططط  تططططططونس  1
اللجنططططططة الوونيططططططة لقيططططططادة المشططططططروع م د مططططططن خططططططالل مشططططططارإلت  فطططططط   8.1المشططططططروع الططططططدي تقططططططدر ت لفتطططططط  بططططططط

وتطططططرأس اللجطططططان الجهويطططططة والمشطططططارإلة فططططط  ت طططططو ن البطططططاع ين المنتفعطططططين بالبرنطططططامج والمسطططططاهمة فططططط  ت طططططو ن 
منتفططططططططا فطططططططط   391و ططططططططد سططططططططاهم المشططططططططروع فطططططططط  تمو ططططططططل ت المعنيططططططططة بالمن ومططططططططات اال تصططططططططادية، الجمعيططططططططا

 المن ومات الت  تم ةختيارها وه  ترسية النحل ودجاج الضيعة
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(: PROMESSشطططططططططروع توطططططططططو ر من مطططططططططات و ليطططططططططات اإل تصطططططططططاد اإلجتمطططططططططاع  والتضطططططططططامن  )م 8
يطططططتم تنفيطططططذخ فططططط  ةوطططططار شطططططرا ة مطططططا وزارة التنميطططططة واالسطططططت مار والتعطططططاون الطططططدول  واالتحطططططاد العطططططام التونسططططط  

 8111للشططططط ل واإلتحطططططاد التونسططططط  للصطططططناعة والتجطططططارة والصطططططناعات التقليديطططططة ةنولطططططق اإلنجطططططاز فططططط  جطططططوان 
دوالرا مليططططططططون  3تبلطططططططط  الميزانيططططططططة التقدير ططططططططة المخصصططططططططة للمشططططططططروع  8119مططططططططاي  مططططططططوفىةلططططططططى ويسططططططططتمر 
ةيجططططططاد فططططططرر عمططططططل مسططططططتدامة والئقططططططة للشططططططباب مططططططن خططططططالل من مططططططات  ةلططططططىالمشططططططروع  و هططططططد  ،أمر إلطططططط 

فططططططط  تنفيطططططططذ هطططططططذا  وشطططططططار  ديطططططططوان تنميطططططططة الشطططططططمال ال رسططططططط . و ليطططططططات اال تصطططططططاد االجتمطططططططاع  والتضطططططططامن 
 .اللجان اإل ليمية إلم سسة فنيةإلذل  بو  للقيادةنية إلعضو ف  اللجنة الوو المشروع

 مشروع الشراكة بين والية جندوبة ومقاطعة سردينيا اإليطالية:  
 

التعططططططاون الالمرإلططططططزي حططططططول التنميططططططة المحليططططططة المجططططططددة التطططططط  ترإلططططططز  ينططططططدرج المشططططططروع فطططططط  ةوططططططار
مططططططدة  حططططططددتعلططططططى اال تصططططططاد االجتمططططططاع  والتضططططططامن  بططططططين واليططططططة جندوبططططططة ومنوقططططططة سططططططردينيا اإليواليططططططة 

تطططططم تمديطططططد هطططططذخ الفتطططططرة مطططططن أجطططططل تعميطططططق  و طططططد( 8112 فيفطططططري  - 8111شطططططهرا )مطططططارس  18طططططططط ب المشطططططروع
يشطططططمل تمو طططططل بعطططططر مشطططططار ا اال تصطططططاد االجتمطططططاع  والتضطططططامن  التفإليطططططر فططططط  الجانطططططب التوبيقططططط  الطططططذي 

ألطططططط   441ووضططططططا دليططططططل عملطططططط  إلنشططططططاء هططططططذا النططططططوع مططططططن المشططططططار ا وتبلطططططط  الت لفططططططة التقدير ططططططة للمشططططططروع 
ةلططططططى جانططططططب بعططططططر ديططططططوان تنميططططططة الشططططططمال ال رسطططططط   شططططططار اإليوططططططال  و ططططططد مططططططن الجانططططططب يططططططورو بتمو ططططططل 

يهططططم واليططططات جندوبططططة والقصططططر ن وسططططيدي بوز ططططد  لططططذيالم سسططططات األخططططرى فطططط  تنفيططططذ مإلونططططات المشططططروع وا
  .والمهدية

 مشروع النهوض بمنظومات اإلنتاج الفالحي والتنمية المحلية بوالية سليانة: 

ةنجطططططازات المشطططططار ا السطططططابقة التططططط  تمولهطططططا الحإلومطططططة التونسطططططية والصطططططندوق  لطططططدعمالمشطططططروع  يهطططططد 
تحسططططين ال ططططرو  المعيشططططية لسططططإلان الر طططط  فطططط  منوقططططة سططططليانة الجنوسيططططة، عبططططر  الططططدول  للتنميططططة الزراعيططططة

م د ويقططططططدر  74,295مططططططن خططططططالل توططططططو ر سالسططططططل القيمططططططة وت مينهططططططا. وتبلطططططط  الت لفططططططة التقدير ططططططة للمشططططططروع 
ويشططططططار  ديطططططوان تنميططططططة الشطططططمال ال رسطططططط  فططططط  صططططططيا ة وتنفيططططططذ ألططططط   14 عططططططططططدد السططططططإلان المسطططططتهدفين بطططططططططط 

مشطططططططروع اتفا يطططططططة شطططططططرا ة رسطططططططمية بطططططططين الطططططططديوان والمندوسيطططططططة  تطططططططم وضطططططططا حيططططططط  الجانطططططططب الفنططططططط  للمشطططططططروع
 المنفذ المباشر للمشروع على المستوى الجهوي. بصفتهاالجهوية للتنمية الفالحية بسليانة 
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 :النهوض باالستثمار الخاص 

 8112الطططططططدواو ن خطططططططالل سطططططططنة رإلطططططططزت مجهطططططططودات فططططططط  مجطططططططال النهطططططططور باالسطططططططت مار الخطططططططار ت
علططططى مواصططططلة القيططططام بدراسططططات الجططططدوى وتوجيطططط  البططططاع ين باإلضططططافة ةلططططى المشططططارإلة فطططط  تن ططططيم وموا بططططة 

والشطططططرا ة ومتابعططططططة الم سسططططططات فطططططط   باالسططططططت مار االهتمططططططامعطططططدد مططططططن النططططططدوات واللقطططططاءات والجلسططططططات ذات 
نجاز المشار ا. مختل  مراحلها واإلحاوة   بالباع ين ودراسة ومتابعة تمو ل واد

 ية الوست اليربيديوان تنم *

دراسططططططططة جططططططططدوى فنيططططططططة  161بسعططططططططداد  8112ام ديططططططططوان تنميططططططططة الوسططططططططت ال رسطططططططط  خططططططططالل سططططططططنة  طططططططط
اإلشططططرا  علططططى  الططططى جانططططب مططططوون شطططط ل  ططططار 211مشططططار عها  مططططن الم مططططل أن تططططوفر التطططط واد تصططططادية و 

آلياااااة إعتمااااااد أشططططط ال اللجطططططان الجهويطططططة المإللفطططططة بطططططالن ر فططططط  موالطططططب الطططططرا بين فططططط  اإلنتفطططططاع بتطططططدخالت 
 الممولة عن ور ق موارد البرنامج الجهوي للتنمية  اإلنطالق

تططططططولى ديططططططوان تنميططططططة الوسططططططت تنشططططططيت ومسططططططاندة االسططططططت مار الخططططططار وفطططططط  ةوططططططار المسططططططاهمة فطططططط  
 : من أهمهااألنشوة  عديد المشارإلة ف  8112ال رس  خالل سنة 

المرجعيططططططة وإلططططططراس المشططططططارإلة فطططططط  ةجتمططططططاع اللجنططططططة الجهويططططططة المصطططططط رة للن ططططططر فطططططط  ةعططططططداد الخوططططططوط   -
حيططططططططاء مإلونططططططططات المسططططططططل  السططططططططياح   الشططططططططروط المتعلقططططططططة بسنجططططططططاز الدراسططططططططات الالزمططططططططة لمشططططططططروع تهيئططططططططة واد

 بالقيروان عبر الوسالتية.

المشطططططارإلة فططططط  ةجتمطططططاع بمقطططططر بنططططط  تمو طططططل الم سسطططططات الصططططط رى والمتوسطططططوة لمعالجطططططة تقطططططار ر متابعطططططة  -
 .ف  والية القيروان وضا مخووات ةعادة هيإللة الم سسات

بمقطططر وإلالططططة النهططططور   حضطططور الططططدورة ال ال طططة لأليططططام الوونيططططة للمبطططادرة الخاصططططة و بعطططط  الم سسطططات -
 بالصناعة بوالية القصر ن.

متابعططططططة العمططططططل فطططططط  ةوططططططار اللجنططططططة الجهويططططططة لططططططدفا المبططططططادرة الخاصططططططة والتطططططط  تعنططططططى بمرافقططططططة البططططططاع ين  -
لوة الجهويطططططططة وبالتنسطططططططيق مطططططططا المحتملطططططططين الطططططططرا بين فططططططط  ةحطططططططدا  مشطططططططار عهم بسشطططططططرا  مباشطططططططر مطططططططن السططططططط

مختلططططططط  اإلدارات الجهويطططططططة المتدخلطططططططة إلطططططططذل  تطططططططم تقطططططططديم مقتطططططططرا لبرنطططططططامج ت طططططططو ن فططططططط  ةنت طططططططار السطططططططلوة 
 .ةالجهوية  صد توفير اإلمإلانيات الالزم

المشططططططارإلة فطططططط  عمليططططططة الفططططططرز األولطططططط  للبططططططاع ين المحتملططططططين فطططططط  ةوططططططار التعططططططاون الفنطططططط  األلمططططططان  مططططططن  -
 وف  لجنة تقييم الباع ين والمشار ا المقدمة. PADIIمشروع 
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 ديوان تنمية الشمال اليربي  *

 8112فطططططط  ةوططططططار اإلحاوططططططة ب صططططططحاب أفإلططططططار المشططططططار ا تولططططططت مصططططططال  الططططططديوان خططططططالل سططططططنة 
باع ططططططططا محططططططططتمال وتططططططططم تقططططططططديم المعلومططططططططات والخططططططططدمات المولوبططططططططة والمتم لططططططططة خاصططططططططة فطططططططط   211ةسططططططططتقبال 

ة وسلططططططورة أفإلططططططار المشططططططروع وت ططططططو ن الملفططططططات المتعلقططططططة بالدراسططططططات التوجيطططططط  وتططططططوفير المعلومططططططة اإل تصططططططادي
 والمرافقة لدى هيا ل المساندة وم سسات التمو ل.

 11دراسطططططة فنيطططططة واد تصطططططادية منهطططططا  21ةعطططططداد  8112إلمطططططا تولطططططت مصطططططال  الطططططديوان خطططططالل سطططططنة 
ت إللفطططططة دراسطططططات  طططططدر  11مليطططططون دينطططططار وتحيطططططين  11531دراسطططططة لمشطططططار ا جديطططططدة بلططططط  حجطططططم ةسطططططت ماراتها 

 موون ش ل. 81مليون دينار ستمإلن من ةحدا   رابة  151ةست ماراتها الجملية  بططططططط 

 ديوان تنمية الجنوب  *

نشطططططططاو  فططططططط  مجطططططططال النهطططططططور باإلسطططططططت مار  2018خطططططططالل سطططططططنة  ديطططططططوان تنميطططططططة الجنطططططططوب واصطططططططل
 وانجططططازوتططططوجيههم ومططططرافقتهم الخططططار وذلطططط  بترإليططططز جهططططودخ علططططى دعططططم وتبنطططط  البططططاع ين واإلحاوططططة بهططططم 

. إلمططططا عمططططل الططططديوان علططططى مز ططططد التعر طططط  دراسططططات الجططططدوى اال تصططططادية للمشططططار ا والبحطططط  عططططن التمو ططططل
بالقطططططططططانون الجديطططططططططد عليهطططططططططا  باإلمإلانطططططططططات والمطططططططططوارد المتاحطططططططططة بطططططططططس ليم الجنطططططططططوب وباالمتيطططططططططازات المنصطططططططططور

 . 8111لسنة  11لالست مار عدد 
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 :2018نتائج األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة . 1
 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج  3-0

 2018بعنططططططوان سططططططنة  الجهويااااااةالقطاعيااااااة و  لبرنااااااامج التنميااااااة ططططططدرت اإلعتمططططططادات التطططططط  تططططططم صططططططرفها 
 % 21.2تقطططططططططططدر بحطططططططططططوال   م.د إلتقطططططططططططديرات أي بنسطططططططططططبة انجطططططططططططاز  191.1 مقابطططططططططططل م.د 421.3بحطططططططططططوال 

 حسب ما هو مبين بالجدول التال :

 
 :3جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات 8112تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 
 التوز ا حسب وبيعة النفقة

 )ةعتمادات الدفا(
 أ.د الوحدة:

 بيان النفقات

 
 تقديرات

2018 

 )ق.م األصلي(

8 

 تقديرات

2018 

 (التكميلي)ق.م 

(1)  

 
 إنجازات

8111 

(8)  

 اإلنجازات مقارنة بالت قديرات

 المبلغ
(8 )-(1) 

 نسبة اإلنجاز
(8(/)1) 

 41.1  11611  11112 نفقات التصرف 
 99.1  16530  11191 الت جير العموم  

 24.2  1596  1228 وسائل المصال  

 99.4  381  389 التدخل العموم  

      نفقات التنمية 
      استثمارات مباشرة

      على الميزانية
      على القرور الخارجية

 11.1  631111  123311 تمويل العمومي
 19.9  441111  111112 على الميزانية

 119  83211  81111  رور خارجية مو فة
 11.1  612811  141631 المجموع العام 
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 :1رسم بيان  عدد 
 ويةهالجالقواعية و  تقديرات وانجازات ميزانية برنامج التنمية بين مقارنة

 النفقةالتوز ا حسب وبيعة  8112لسنة 
 الدفا( تماداتع)ة 

 
 :4جدول عدد 
 مقارنة بالتقديرات 8112تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوز ا حسب البرامج الفرعية
 )ةعتمادات الدفا(

 أ.د الوحدة:

 بيان البرامج الفرعية

 تقديرات

8111 

)ق.م 
 األصلي(

 

 تقديرات

8111 

(التكميلي)ق.م   

 إنجازات

8111 

(8)  

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

(1)  
 المبلغ

(8)-(1) 

نساااااابة اإلنجاااااااز 
% 
(8(/)1) 

 :1-1البرنامج الفرعي 
 البرامج الجهوية للتنمية 

123821 
 

411118  21.2 

 :8-1البرنامج الفرعي 
التخطاااااااااايت الجهااااااااااوي ومساااااااااااندة  

 التنمية
18112 

 
9121  19.1 

 مجموع البرنامج
14163
1 

 612811  11.1 
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 4رسم بيان  عدد
نجازات ميزانية البرامج الفرعيةمقارنة بين   تقديرات واد

 8112لسنة 
 

 

 وتحليلها: تقديم لنتائج األداء  3-8

 البرامج الجهوية للتنمية 1البرنامج الفرعي عدد 
  تحسين التصرف في البرنامج الجهوي للتنمية ومتابعة تنفيده 1.1.8الهدف 

: يشطططططمل تحسطططططين التصطططططر  فططططط  البرنطططططامج الجهطططططوي للتنميطططططة ومتابعطططططة تنفيطططططدخ، توطططططو ر الهااااادف تقاااااديم
الططططتحإلم فطططط  عططططدد عملططططة الحضططططائر والتسططططر ا فطططط  فططططت  االعتمططططادات لفائططططدة الواليططططات والحططططرر علططططى الرفططططا 
فططططط  نسطططططبة االسطططططتهال  الفعلططططط  لالعتمطططططادات وادعطططططداد تقطططططار ر لمتابعطططططة تقطططططدم تنفيطططططذ البرنطططططامج بصطططططفة دور طططططة 

 النتائج وجرد النقائر المتعلقة بالبرنامج  صد ايجاد الحلول المالئمة لتجاوزها.  وذل  لحوصلة
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 مؤشرات قيس األداء
وحااااااااادة 
المؤشاااااا

 ر

 تقديرات
8112 

 إنجازات
8112 

نسااااااااااااااااااابة 
اإلنجاااااااازات 
مقارناااااااااااااااة 
 بالتقااااااديرات

8112 

 تقديرات
8111 
)ق.م 

 األصلي(

 

 تقديرات
8111 
)ق.م 

 (التكميلي

(1) 

 

 إنجازات
8111 

(8) 

 نساااااااااااااااااااااااااااااابة
اإلنجااااااااااااااااااازات 
مقارنااااااااااااااااااااااااااة 
 بالتقاااااااااااااااااديرات

8111 
المؤشاااااااااااااااااااااار عاااااااااااااااااااااادد  (1(/)8)

توططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططو ر : 1.1.1.8
الططططططططتحإلم فطططططططط  عططططططططدد عملططططططططة 

 الحضائر.

نسططططططططططططططططبة 
 مئوية

3- 3.8- 126.6 -6 - -7,5 125 

 8ا  1ا  1ا  8المؤشاااار 
نسطططططططططططططبة فطططططططططططططت  اعتمطططططططططططططادات 
 التعهططططططططد مططططططططن  بططططططططل الططططططططوزارة

نسااااااااابة مئوياااااااااة 
  
  
   

نسططططططططططططططططبة 
 مئوية

91 78.4 83 96 - - - 

نسططططططبة  1 .1.1.8المؤشاااااار
االسططططططططتهال  الفعلطططططططط  علططططططططى 
مسططططططططططططططططططططططططططططططططتوى التعهططططططططططططططططططططططططططططططططد 

عتمطططططططططططططططططططادات البرنطططططططططططططططططططامج ال
 الجهوي للتنمية

نسططططططططططططططططبة 
 مئوية

65 58 89 70 
 
- 40 57 

 4ط  1ط  1ط  8الم شطططططططر 
  ةعطططططداد تقطططططار ر متابعطططططة

 سداسية
 96 48 - 50 111 42 42 عدد

 
محليااااة وتعزيااااز مؤشاااارات التنميااااة البشاااارية ودعاااام  ا بعاااا  حركيااااة إقتصااااادية 8ا  1ا  8الهاااادف  

 (: PDIالتشييل بالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة )

بعططططط  حرإليططططططة ا تصطططططادية محليططططططة بت مطططططين أنشططططططوة تعتمطططططد علططططططى الخصوصطططططيات المحليططططططة  :الهاااااادفتقاااااديم 
شطططط ل وتحقيططططق التنميططططة  تططططوفير فططططرر والجهويططططة بمططططا يسمططططط  بت بيططططت المتسططططا نين فطططط  منططططاوقهم مططططن خططططالل

المسططططططططتديمة ودعططططططططم التشطططططططط يل بالجهططططططططات عبططططططططر النهططططططططور بالتشطططططططط يل المحلطططططططط  باسططططططططتح ا  نسططططططططق ةحططططططططدا  
المشططططار ا والتشططططجيا علططططى العمطططططل المسططططتقل انوال ططططا مططططن الخصوصطططططيات المحليططططة والجهويططططة، عططططالوة علطططططى 

ةنجططططططاز بططططططر عتعز ططططططز م شططططططرات التنميططططططة البشططططططر ة لتحسططططططين نوعيططططططة حيططططططاة الفططططططرد والمحاف ططططططة علططططططى المحططططططيت 
 المحلية.التجهيزات الجماعية ودعم البنية األساسية وفقا للحاجيات 
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 القطاعية والجهوية البرنامج الفرعي الثاني: التخطيت ومساندة التنمية

متابعااااااة تنفيااااااذ المخطاااااات القطاااااااعي والجهااااااوي وتطااااااوير آليااااااات نشاااااار وتحلياااااال : 1.8.8الهاااااادف 
 المعلومات اإلحصائية

 : تقديم الهدف
التنمويطططططة وترإليطططططز المتابعطططططة  االسطططططتراتيجياتتوطططططو ر تقنيطططططات التخوطططططيت الجهطططططوي وضطططططبت منطططططاهج ةعطططططداد  -

الدور طططططة للوضطططططا اال تصطططططادي واالجتمطططططاع  بالجهطططططات، عطططططالوة علطططططى التحليطططططل الموضطططططوع  لإلشطططططإلاليات 
 المعترضة ولألفاق واإلمإلانيات المتوفرة لدعم التنمية بالجهات.

وحاااااااااااااااااااااادة  مؤشرات قيس األداء
 المؤشر

 تقديرات
2017 

 إنجازات
2017 

نساااااااااااااااااااااااااااااااابة 
اإلنجاااااااااااااااااااااازات 
مقارناااااااااااااااااااااااااااااة 

 بالتقاااااديرات
2017 

 تقديرات
2018 

 إنجازات
2018 

نسااااابة اإلنجاااااازات 
مقارنااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
بالتقاااااااااااااااااااااااااديرات

2018       
نسااااابة : 1.1.1.8المؤشااااار عااااادد 

تقاااااادم االنجاااااااز المااااااالي لعناصاااااار 
 البنية األساسية المنتجة.

 
 

 36 3351 94 9151 1451 1151 نسبة مئوية

نساااابة  8ا  1ا  1ا  8المؤشاااار 
تقاااااادم االنجاااااااز المااااااالي لعناصاااااار 
البنيااااااااة األساسااااااااية والتجهياااااااازات 

   الجماعية
   
  

 35 33.5 97.5 9152 1951 2851 نسبة مئوية

عااااادد ماااااواطن 1 .1.1.8المؤشااااار
  الشيل المحدثة سنويا

 127 8225 6500  1151 1218 13119 عدد

 مؤشر قيس اآلداء

 
 وحدة

المؤشاااا
 ر

تقاااااااديرا
 ت

201
7 

إنجااااااازا
 ت

201
7 

نسااااااااااااااااابة 
اإلنجاااااازات 
مقارناااااااااااااة 
بالتقاااااااااديرا

 ت
2017 

تقاااااااديرا
 ت

201
8 

إنجااااااازا
 ت

201
8 

نساااابة اإلنجااااازات 
مقارنااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
بالتقااااااااااااااااااااااااديرات

2018       

 ةعطططططداد تقر طططططر سطططططنوي لمتابعطططططة المخوطططططت 1.1.8.8الم شطططططر 
 111 89 89 1 1 89 تقر ر الجهوي  القواع  والمخوت

 ال يطططططططططططة حطططططططططططول ةعطططططططططططداد تقطططططططططططار ر  8.1.8.8الم شطططططططططططر 
 متابعة تقدم تنفيذ المشار ا العمومية

 9253 114 111 111 111 111 تقر ر

تقطططططار ر سداسطططططية حطططططول  ةعطططططداد 3.1.8.8الم شطططططر 
 ال ر  اال تصادي واالجتماع  بالجهات

 1159 32 11 1453 31 11 تقر ر

ةعططططططططططططططداد نشططططططططططططططر ات ةحصططططططططططططططائية  4.1.8.8الم شططططططططططططططر 
 وتحليلية ل ل جهة

 9154 81 82 92,9 26 28 نشر ة
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ةعوططططططططاء المن ومططططططططة اإلحصططططططططائية الجهويططططططططة والمحليططططططططة دورا محور ططططططططا وتحسططططططططين  اعططططططططدة اإلحصططططططططائيات  -
 الجهوية.

 : مساندة التنمية والنهوض باإلستثمار8.8.8الهدف 

االحاوططططططة الفنيططططططة للمسططططططت مر ن مططططططن خططططططالل تططططططوفير الدراسططططططات القواعيططططططة علططططططى المسططططططتوى تقااااااديم الهاااااادف: 
بالجهطططططططات عبطططططططر التن طططططططيم والمشطططططططارإلة فططططططط  النطططططططدوات والت طططططططاهرات  الجهطططططططوي والتعر ططططططط  بفطططططططرر اإلسطططططططت مار

 . وت مين برامج التعاون الدول  الالمرإلزي  وادعداد حوامل التسو ق الجهوي 

 

 مؤشرقيس اآلداء

 
 وحدة
 المؤشر

 تقديرات
2017 

 إنجازات
2017 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقديرات
2017 

 تقديرات
2018 

 إنجازات
2018 

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 
 2018بالتقديرات

 1.8.8.8الم شططططططططططططططططر 
عطططططططططططططططططططدد المشطططططططططططططططططططار ا 
الخاصططططة المنجططططز لهططططا 
دراسططططططططططططططات الجططططططططططططططدوى 

 اال تصادية

 2151 113 111 11958 191 141 عدد

 8.8.8.8الم شططططططططططططططططر 
نسطططططططططبة تقطططططططططدم ةعططططططططططداد 
الدراسططططططططططات التنمويططططططططططة 

 بالجهات

نسططططططططططططططططبة 
(%) 

21 4151 1151* 2351 1352 1451 

 3.8.8.8الم شططططططططططططططططر 
 ليطططططططططططططططططات التسطططططططططططططططططو ق 

 الجهوي 

 عططططططططططططططططططدد
المحططططططططام

 ل
81 84 9853** 31 11 4159 

 4.8.8.8الم شططططططططططططططططر 
نسططططططططططبة تقطططططططططططدم تنفيطططططططططططذ 
اتفا يطططططططططططططات التعطططططططططططططاون 

 الدول  الالمرإلزي 

نسططططططططططططططططبة 
(%) 

22 2851 9352 91 21581 9452 

  

 :8112تحليل وتفسير الن تائج ال تي تم  تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة *

  تحساااااين التصااااارف فاااااي البرناااااامج الجهاااااوي للتنمياااااة ومتابعاااااة تنفياااااده 1.1.8الهااااادف 
 نسبة تراجع عدد عملة الحضائر الجهوية 1.1.1.8المؤشر



 

52 

حيطط  انخفططر العطططدد الجملطط  لعملطططة  8112خططالل سطططنة مططن الهططد  المبطططرمج  %181تططم تحقيططق نسطططبة 
وذلططططط  ن طططططرا  %1عوضطططططا عطططططن  %1.1ألططططط  مسطططططجال نسطططططبة انخفطططططار بطططططط  49.8ةلطططططى  ألططططط  13.1مطططططنالحضطططططائر 

 ف :لعديد األسباب والمتم لة 

 الطططططذين تطططططم أو  الحضطططططائر ممطططططن لهطططططم مطططططورد رزق  خطططططر شطططططوب أسطططططماء مطططططن  ائمطططططة المنتفعطططططين ببرنطططططامج
 انتدابهم بالو يفة العمومية

  تطططططد يق مطططططا مصطططططال  الصطططططندوق الططططططوون  للضطططططمان االجتمطططططاع  والصطططططندوق الطططططوون  للتقاعططططططد ةجطططططراء
االجتماعيططططططة وحططططططذ  العملططططططة المتحصططططططلين علططططططى مططططططن  وأر ططططططام والحيوططططططة االجتماعيططططططة ووزارة الشطططططط ون 

 انخراط ب حد الهيا ل االجتماعية بالتوازي ما من  الحضائر

  سنة. 11تسوية وضعية عملة الحضائر الذين تفوق أعمططارهم  

    والمتعلطططططق بطططططالتعمق فططططط  مختلططططط   8111جطططططانف   81تفعيطططططل  طططططرار المجلطططططس الطططططوزاري المضطططططيق بتطططططار
المالئمططططططة خاصططططططة لحططططططامل  الشططططططهادات العليططططططا خططططططالل فتططططططرة المخوططططططت التنمططططططوي  بقيططططططة  ليططططططات التسططططططوية

الشططططططرا ة مططططططا القوططططططاع -بمططططططا يمإلططططططن مططططططن  لططططططق الملطططططط  نهائيططططططا )ت ططططططو ن  بططططططل اإلدمططططططاج 8111-8181
 الخار والمجتما المدن ...(

    فطططططط  خصططططططور تمإلططططططين  8111أفر ططططططل  88تفعيططططططل  ططططططرارات جلسططططططة العمططططططل الوزار ططططططة المنعقططططططدة بتططططططار
خططططططراجهم  11م مططططططن تفططططططوق أعمططططططاره سططططططنة مططططططن منحططططططة العططططططائالت المعططططططوزة وبوا ططططططة العططططططالج المجططططططان  واد

 .8111نهائيا من من ومة الحضائر والت  انولقت فعليا بداية من مارس 

 نسبة فتح اعتمادات التعهد من قبل الوزارة  8.1.1.8المؤشر  

فطططط  ةوططططار العمططططل علططططى ت ويططططة مسططططتحقات الواليططططات مططططن اعتمططططادات الططططدفا بعنططططوان السططططنوات السططططابقة 
التعهطططططد مليطططططون دينطططططار، فسنططططط  لطططططم يطططططتم  131حطططططوال   8111والتططططط  بل طططططت ةلطططططى  ايطططططة شطططططهر ديسطططططمبر 

 . 8112باعتمادات ةضافية ف  ةوار البرنامج الجهوي للتنمية لسنة 

  عتماداتاللفعلي على مستوى التعهد لاالستهالك ا نسبة 1.1.1.8المؤشر عدد 

 لألسباب التالية: مقارنة بالمبرمج وذل  ن را  % 12 بطتم  تسجيل نسبة ةنجاز تقدر 
 ،وجود فواضل ةعتمادات متبقية لدى المجالس الجهوية من السنوات السابقة 

 ( ملفطططططات ولطططططب العطططططرور، فطططططرز العطططططرور، وطططططول اإلجطططططراءات الخاصطططططة بسعطططططداد المشطططططار ا
 ةعادة ولب العرور، ةعداد اإلستشارات...(،  
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  تعوطططططل بعطططططر المشطططططار ا ألسطططططباب مختلفطططططة )ةشطططططإلال عقطططططاري، اعتطططططرار المطططططواونين، ةخطططططالل
 المقاولين بتعهداتهم...(.

ا بعاااا  حركيااااة إقتصااااادية محليااااة وتعزيااااز مؤشاااارات التنميااااة البشاااارية ودعاااام  8ا  1ا  8الهاااادف 
 (: PDIبالمعتمديات المتدخل بها برنامج التنمية المندمجة )التشييل 
: نسططططططططبة تقططططططططدم االنجططططططططاز المططططططططال  لعناصططططططططر البنيططططططططة األساسططططططططية المنتجططططططططة والتجهيططططططططزات 1.8.1.8الم شططططططططر 
 الجماعية

 

إلنجطططططططاز ا بطططططططار %1151تقطططططططدر بطططططططط  8112-18-31تطططططططم  تسطططططططجيل نسطططططططبة ةنجطططططططاز ةلطططططططى  ايطططططططة  -
العميقططططططططة وإلهرسططططططططة وتجهيططططططططز ا بططططططططار وتهيئططططططططة المنططططططططاوق السططططططططقوية والمنططططططططاوق الحرفيططططططططة وسنططططططططاء 
محطططططططالت صطططططططناعية والور طططططططات والمسطططططططال  والتنطططططططو ر والتوهيطططططططر والمنشطططططططآت ال قافيطططططططة والشطططططططبابية 
والوفولططططة وعنصططططر الت طططططو ن والدراسططططات والتسططططيير ويعطططططود ذلطططط  ةلططططى جملطططططة مططططن األسططططباب مطططططن 

 أهمها:
 عقار ة )تفو ت أو تخصير أو ت يير صب ة أراض ( ةشإلاليات 
 ةشإلاليات ناجمة عن ةعتراضات للموالبة بت يير موا ا ةنجاز بعر العناصر 
 ست مال ولبات العرور  ت خير ف  ةنجاز الدراسات واد
  ضطططططططع  االمإلانيطططططططات الماديططططططططة والبشطططططططر ة للجهطططططططات العططططططططداد الملفطططططططات الفنيطططططططة التمططططططططام

 اجراءات الشروع ف  التنفيذ.
 ايفاء المقاوالت بتعهداتها مما ادى الى ةل اء وفس  عديد من الصفقات. عدم 

 

إلمططططا أن نسطططططق تنفيطططططذ مشطططططار ا برنطططططامج التنميطططططة المندمجطططططة )القسطططططت األول والقسطططططت ال طططططان ( لطططططم يإلطططططن 
بال يفيططططططة الم مولططططططة ويعططططططود ذلطططططط  باألسططططططاس ةلططططططى تطططططط خير فطططططط  ةنجططططططاز عناصططططططر مرتبوططططططة بسنجططططططاز عناصططططططر 

شططططإلاليات عقار ططططة وتطططط خير فطططط  ةنجططططاز أخططططرى )تهيئططططة المنططططاوق السططططق وية مرتبوططططة بحفططططر ا بططططار العميقططططة( واد
ل اء وفس  عديد من الصفقات.  الدراسات واد

 : عدد مواون الش ل المحد ة سنويا3.8.1.8الم شر 
 2881مشطططططططروع فططططططططردي مإلنططططططططت مططططططططن تططططططططوفير  3181ةحططططططططدا   8112-18-31ةلططططططططى  ايططططططططة  تطططططططم  

مطططططوون شططططط ل ويعطططططود ذلططططط  ةلطططططى عطططططزو  الشطططططباب علطططططى بعططططط  المشطططططار ا الفرديطططططة. وعطططططدم تطططططوفر التمو ططططططل 
 الالزم وبع  مشار ا ذات وا ة تش يلية ضعيفة.

 ا الفرديططططططة  ولتحقيططططططق القيمططططططة المنشططططططودة للم شططططططر تططططططم ابططططططرام اتفا يططططططات مططططططا البنططططططو  لتمو ططططططل المشططططططار 
وابططططططرام اتفا يططططططات مططططططا هيا ططططططل المسططططططاندة )الوإلالططططططة الوونيططططططة للتشطططططط يل والعمططططططل المسططططططتقل والوإلالططططططة التونسططططططية 
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للت ططططططططو ن المهنطططططططط  والططططططططديوان الططططططططوون  للصططططططططناعات التقليديططططططططة ( وبعطططططططط  دورات ت و نيططططططططة لفائططططططططدة البططططططططاع ين 
ضطططططططمن برنطططططططامج التنميطططططططة واعوطططططططاء االولويطططططططة فططططططط  اسطططططططناد اعتمطططططططاد االنوطططططططالق لبطططططططاع   المشطططططططار ا الفرديطططططططة 

 المندمجة.
 

 القطاعية والجهوية البرنامج الفرعي الثاني: التخطيت ومساندة التنمية
متابعااااااة تنفيااااااذ المخطاااااات القطاااااااعي والجهااااااوي وتطااااااوير آليااااااات نشاااااار وتحلياااااال : 1.8.8الهاااااادف  

 المعلومات اإلحصائية

 الجهوي القطاعي والمخطت إعداد تقرير سنوي لمتابعة المخطت  8.8.1.1المؤشر 
الجهططططططوي وذلطططططط  فطططططط  ةوططططططار عمليططططططة التقيططططططيم النصطططططط   المخوططططططت لمتابعططططططة سططططططنوية تقططططططار ر ةعططططططداد تططططططم

مرحلططط  و طططد تطططم ةعطططداد تقطططار ر فططط  ال طططرر علطططى مسطططتوى مختلططط  الجهطططات واأل طططاليم إلمطططا تطططم ةعطططداد تقر طططر 
 على المستوى الوون .

 إعداد تقارير ثالثية حول متابعة تقدم تنفيذ المشاريع العمومية 8.8.8.1المؤشر 
حيططططط  تطططططم اعطططططداد تقطططططار ر المتابعطططططة ال ال يطططططة بالواليطططططات  % 111تطططططم تحقيطططططق اهطططططدا  الم شطططططر بنسطططططبة 

يتضططططططمن متابعططططططة انجططططططاز المشططططططار ا العموميططططططة حسططططططب مختلطططططط  مراحططططططل وعلططططططى مسططططططتوى مختلطططططط  اال ططططططاليم 
، بصطططططدد ولطططططب العطططططرور وبصطططططدد الدراسطططططة( وخاصطططططة متابعطططططة تقطططططدمها )مشطططططار ا منجطططططزة، بصطططططدد اإلنجطططططاز
 المشار ا الت  تواج  صعوبات ف  التنفيذ.

 تقارير سداسية حول الظرف االقتصادي واالجتماعي بالجهات إعداد 8.8.1.1المؤشر 
حيططط  تطططم اال تصطططار فططط  الطططدواو ن علطططى ةعطططداد تقر طططر واحطططد  %  67,9تطططم  تسطططجيل نسطططبة انجطططاز تقطططدر بطططط

 لتحليل الوضا اال تصادي واالجتماع  بالجهات. 8112خالل سنة 
  إعداد نشريات إحصائية وتحليلية لكل جهة 8.8.6.1المؤشر 

وتعتبططططر نسططططبة هامططططة ر ططططم ارتبططططاط هططططذا العمططططل بمططططدى تعططططاون  % 91.4تططططم  تسططططجيل نسططططبة انجططططاز تقططططدر بططططط
 الهيا ل واالدارات والمصال  الجهوية ف  مستوى توفير المعويات االحصائية القواعية الجهويةط

 مساندة التنمية والنهوض باإلستثمار :8.8.8الهدف 

  عدد المشاريع الخاصة المنجز لها دراسات الجدوى االقتصادية 1.8.8.8المؤشر 

ر بطططط لعططططدة أسططططباب نططططذإلر منهططططا  وذلطططط  %21.1طتططططم تسططططجيل نسططططبة ةنجططططاز لدراسططططات الجططططدوى اال تصططططادية تقططططد 
 بالخصور:
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 1 ليطططططططات "ةعتمطططططططاد اإلنوطططططططالق خطططططططالل ةحطططططططدا مطططططططن  التسطططططططهيالت العديطططططططدة التططططططط  و طططططططا ة رارهطططططططا للمشطططططططار ا "
فطططططط  تططططططوفير التمو ططططططل  والتطططططط  سططططططاهمت" لفائططططططدة المشططططططار ا الصطططططط رى و المتوسططططططوة  8اإلنوططططططالق  و"ةعتمططططططاد

 .الذات  لفائدة الباع ين الشبان مما أدى ةلى حرإلية هامة بالنسبة لهذخ النوعية من المشار ا

  .ترإليز جل مشار ا التعاون الدول  على تمو ل ومصاحبة المشار ا الص رى 

 عزو  البنو  التجار ة عن تمو ل المشار ا ذات الحجم ال بير والمتوست. 

 تقدم إعداد الدراسات التنموية بالجهات نسبة 8.8.8.8المؤشر 

 ويعود ذل  لجملة من األسباب من أهمها: % 14.1طتم  تسجيل نسبة انجاز تقدر ب

 ن را ل  افة األنشوة المختلفة للدواو ن نجاز بعر الدراسات المبرمجةإت جيل  -

المسططططتوى  علططططى اعتمططططاد الصططططب ة التشططططارإلية فطططط  اعططططداد بعططططر الدراسططططات التطططط  تشططططمل تشططططر   الفططططاعلين -
العمليطططططة متسطططططعا مطططططن الو طططططت ال يمإلطططططن الطططططتحإلم فيططططط   وتتولطططططب هطططططذخ المحلططططط  والجهطططططوي فططططط  إلطططططل مرحلطططططة،

  بد ة وهو ما أ ر على نسق اتمام هذخ الدراسات.

وطططططططول المطططططططدة التططططططط  تسطططططططت ر ها ةعطططططططداد ضطططططططوابت المهمطططططططة باعتبطططططططار اعتمطططططططاد تشطططططططر   الجهطططططططات المعنيطططططططة  -
 بالدراسات ف  بلورتها

  التسوي  الجهوي  ياتآل 1.8.8.8المؤشر 

ترو جيطططططة للواليطططططات الراجعطططططة بططططالن ر لطططططدواو ن التنميطططططة بواليطططططات الجنطططططوب والشطططططمال ال رسططططط   ةعطططططداد و يقطططططةتططططم 
 % 41ةنجازوالوست ال رس  أي تحقيق نسبة 

ن طططططرا ل ونهططططططا المبرمجطططططة بالنسطططططبة للمندوسيطططططة العامطططططة للتنميطططططة الجهويطططططة  ويعطططططود ذلططططط  لعطططططدم انجطططططاز التقطططططار ر
ةعطططططداد مخوطططططت ةسطططططتراتيج  مت امطططططل للتسطططططو ق الترابططططط  للجهطططططات وهطططططو بصطططططدد اإلعطططططداد والطططططذي مطططططن  بصطططططدد

ضططططططمن عناصططططططرخ ر يططططططة جديططططططدة لتوططططططو ر الو ططططططائق الترو جيططططططة لواليططططططات ة ليمطططططط  الشططططططمال والوسططططططت الشططططططر   
بطططططراز المجطططططاالت الواعطططططدة والمن ومطططططات اال تصططططططادية  مإلانيطططططات الجهططططططات واد لمز طططططد التعر ططططط  بخصوصطططططيات واد

 توو رها بإلل جهة. الت  يمإلن
 نسبة تقدم تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي الالمركزي  6.8.8.8المؤشر 

وتختلططططط  هطططططذخ النسطططططبة  مطططططن جملطططططة االتفا يطططططات التططططط  تمطططططت برمجتهطططططا %94.2تطططططم تسطططططجيل نسطططططبة ةنجطططططاز بططططططططط
 خرط من ديوان الى 
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 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء .6
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 برنامج التعاون الدولي

 رئيسة الهيئة العامة للتعاون الدلي البرنامج: السيدةرئيس 
 

 التقديم العام للبرنامج: .1
يم ططططططل برنططططططامج التعططططططاون الططططططدول  أحططططططد أهططططططم  البططططططرامج التطططططط  تضططططططولا بهططططططا وزارة التنميططططططة واالسططططططت مار 

 والتعاون الدول ، من خالل :
التعططططططاون بططططططين ومتناسططططططقة لططططططدفا  ةعططططططداد وا تططططططراا والمشططططططارإلة فطططططط  تنفيططططططذ اسططططططتراتيجية شططططططاملة -

والم سسطططططططططات والهيئطططططططططات والمن مطططططططططات الدوليطططططططططة  الجمهور طططططططططة التونسطططططططططية والطططططططططدول األجنبيطططططططططة
 اال تصطططططادية والماليطططططة والفنيطططططة و يرهطططططا مطططططن الميطططططادين ذات العال طططططة واإل ليميطططططة فططططط  الميطططططادين

 .بالتنمية
الطططططططدول والم سسطططططططات  المشطططططططارإلة فططططططط  االجتماعطططططططات والنطططططططدوات والت طططططططاهرات التططططططط  تن مهطططططططا -

التونسططططططططططية والطططططططططدفاع عطططططططططن مصطططططططططالحها فطططططططططط   والمن مطططططططططات لتم يطططططططططل الجمهور طططططططططةوالهيئطططططططططات 
 .مشموالت وزارة التنمية واالست مار والتعاون الدول  المجاالت المندرجة ضمن

الفنطططططط  مططططططن خططططططالل الوإلالططططططة  التعططططططاون  مجططططططال فطططططط  الوونيططططططة السياسططططططة السططططططهر علططططططى تنفيططططططذ -
 التونسية للتعاون الفن .

و تضططططمن برنططططامج التعططططاون الططططدول ، حسططططب التنز ططططل العمليططططات  الجديططططد، علططططى برنططططامج فرعطططط  وحيططططد 
 وهو التعاون المال  والفن ، وهدفين ا نين هما دفا التعاون المال  ودفا التعاون الفن .

 ( وه :UOوحدات عملياتية ) 1بخصور الهد  األول، يعهد ةلى 
  اإلدارة العامة للتعاون متعدد األورا 
  اإلدارة العامة للتعاون األوروس 
  اإلدارة العامة للتعاون العرس  واإلسالم 
  األسيوي و األمر إلاإلدارة العامة للتعاون اإلفر ق  و  

 (opérateurأما ف  ما يتعلق بالهد  ال ان ، فيعهد للوإلالة التونسية للتعاون الفن  )
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 تقديم عام لإلنجازات االستراتيجية الخاصة بالبرنامج :. 8

 أهم اإلصالحات واألهداف التي تم تحقيقها: 1.8
  على مستوى التعاون المالي 

علططططى تعبئططططة  2018عملططططت مختلطططط  الهيا ططططل التابعططططة للهيئططططة العامططططة للتعططططاون الططططدول  خططططالل سططططنة 
المطططططططوارد الخارجيطططططططة الالزمطططططططة لتمو طططططططل المشطططططططار ا التنمويطططططططة المدرجطططططططة ضطططططططمن المخوطططططططت الخماسططططططط  

بمطططططططا يسطططططططهم فططططططط  تحقيطططططططق األهطططططططدا  التنمويطططططططة المرسطططططططومة ضطططططططمن المخوطططططططت، مطططططططا  8111-8181
 ب ب فضل الشروط التمو لية.الحرر على اختيار التمو ل األنس

إلمططططا حرصططططت علططططى تططططوفير مططططوارد لفائططططدة ميزانيططططة الدولططططة عططططن ور ططططق بططططرامج دعططططم الميزانيططططة مقابططططل 
الماليطططططة العموميطططططة، منطططططاخ االسطططططت مار و القيطططططام بسصطططططالحات هامطططططة فططططط  عديطططططد المجطططططاالت عطططططل  طططططرار 

 الجباية، الالمرإلز ة والش ون المحلية، المياخ....
برامهططططططا مططططططا  2018إلمططططططا تططططططم خططططططالل سططططططنة  العمططططططل علططططططى دفططططططا نسططططططق ةعططططططداد اتفا يططططططات التمو ططططططل واد

األوططططرا  الممولططططة فطططط  أحسططططن ا جططططال والعمططططل علططططى ادخالهططططا حيططططز التنفيططططذ للططططتمإلن مططططن االنوططططالق 
 صطططططد  لجهطططططودفططططط  انجطططططاز المشطططططار ا والبطططططرامج الممولطططططة مطططططن  بلهطططططا. إلمطططططا تطططططم العمطططططل علطططططى ت  يططططط  ا

ا والبططططططططرامج فطططططططط   جالهططططططططا وفطططططططط  أحسططططططططن تفططططططططادي الصططططططططعوبات التطططططططط  تحططططططططول دون انجططططططططاز المشططططططططار 
ال ططططرو . وإلنتيجططططة لهططططذخ المتابعططططة، تططططم دفططططا نسططططق السططططحوبات علططططى القططططرور والهبططططات والتقلططططير 

 ف  عدد المشار ا المعولة.

  الفني :على مستوى التعاون 

يعتبطططططططر التعطططططططاون الفنططططططط  القطططططططائم علطططططططى المهطططططططارات البشطططططططر ة أحطططططططد أدوات سياسطططططططة تطططططططونس الخارجيطططططططة 
بططططين الشططططعوب ووسططططيلة فعالططططة لتبططططادل المعرفططططة وتحقيططططق التنميططططة،  وعلططططى  وعنصططططر تقططططارب وتضططططامن

 برنامج التعاون الدولي

 الفنيالتعاون : دفع 8الهدف  لماليالتعاون ا: دفع 1الهدف 
 

 8البرنامج الفرعي 

 التعاون الفني
 0البرنامج الفرعي 

 التعاون المالي
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هططططططذا األسططططططاس شططططططرعت الوإلالططططططة التونسططططططية للتعططططططاون الفنطططططط   فطططططط  ةوططططططار ةسططططططتراتيجية عمططططططل للطططططط ال  
 سنوات القادمة ف  اإلصالحات التالية :

   تواجد الكفاءات واإلطارات التونسية بالخارج:في خصوص دعم 

  ال فطططططاءات التونسطططططية وتشطططططجيعها للعمطططططل فططططط  ةوطططططار التعطططططاون الفنططططط  وضطططططا برنطططططامج السطططططتقواب
 يقوم على:

ت هيطططططل المترشطططططحين للعمطططططل بالخطططططارج مطططططن خطططططالل ةعطططططداد بطططططرامج ت هيليطططططة فططططط  الل طططططة االنجليز طططططة  -
دارة المحاد ططططات و ططططد أبرمططططت اتفا يططططة شططططرا ة مططططا المجلططططس  وفطططط  إليفيططططة ةعططططداد السططططير الذاتيططططة واد

 ف  هذا الش ن،البر وان  بتونس للمساعدة الفنية 
يقططططدم خطططططدمات ل 8119ترإليططططز بوابططططة واب جديططططدة دخلططططت حيططططز االسططططت الل فطططط  شططططهر مططططارس  -

 لمتعاونين،لعديدة على الخت للمرشحين للعمل بالخارج ولجهات االنتداب و 
بالبوابططططة وضططططا مصططططن  جديططططد للمهططططن محططططين لتسططططهيل عمليططططة البحطططط  عططططن الترشططططحات مططططدمج  -

 الجديدة 
ن طططططام اتصطططططاالت جديطططططد داخططططططل الوإلالطططططة مطططططن مزايطططططاخ تمإلططططططين  وضطططططا التراتيطططططب الفنيطططططة لترإليططططططز -

 المش لين من القيام بمقابالت عن بعد بجودة عالية،
مز ططططططططد التعر طططططططط  بططططططططدور و أنشططططططططوة الوإلالططططططططة مططططططططن خططططططططالل دعططططططططم حضططططططططورها فطططططططط  الملتقيططططططططات  -

 والمعارر العلمية واأل اديمية.
 فيططططططذ وضططططططا برنططططططامج سططططططنوي الست شططططططا  فططططططرر تو يطططططط  التونسططططططيين بالخططططططارج يقططططططوم علططططططى تن

مهمطططططططات است شطططططططا  بطططططططبعر البلطططططططدان و تن طططططططيم أيطططططططام اعالميطططططططة بالخطططططططارج و المشطططططططارإلة فططططططط  
 مختل  الت اهرات اال ليمية والدولية.

  ةبططططرام مططططذإلرة تفططططاهم بططططين الوإلالططططة التونسططططية للتعططططاون الفنطططط  وشططططرإلة التنميططططة اال تصططططادية لمدينططططة
 société de développement économique deدرامنططططدفيل ال نديططططة 

Drummondville  SDED- –  و طططد تضطططم نت  اتفطططاق الورفطططان علطططى انتطططداب إلفطططاءات
بتن طططططططيم مشطططططططتر  بطططططططين  Drummondvilleتونسطططططططية لفائطططططططدة الم سسطططططططات اال تصطططططططادية بمدينطططططططة 

 .SDED الوإلالة و
  ة سطططنة أخطططرى  بططططين الوإلالطططة وم سسطططة  Québec internationalتو يطططا اتفا يطططة تفطططاهم لمططططد 

مطططططططن أجطططططططل تن طططططططيم مشطططططططتر  لعمليطططططططات انتطططططططداب إلفطططططططاءات تونسطططططططية لفائطططططططدة الشطططططططرإلات ال نديطططططططة 
 بمحاف ة إليبي . 
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    بطططططططططين الوإلالطططططططططة وم سسطططططططططة  8112أوت  81تو يططططططططا اتفا يطططططططططة بتطططططططططارSeaweld  المور تانيطططططططططة
العاملطططططة فططططط  مجطططططال المنطططططاجم والطططططنفت، وتطططططنر هطططططذخ االتفا يطططططة علطططططى انتطططططداب إلفطططططاءات تونسطططططية 

 احتياجات الشرإلة ف  إلل التخصصات الت  تحتاجها.عن ور ق الوإلالة لسد 
    لططططططدعم القططططططدرات البشططططططر ة  و العمططططططل ضططططططمن مشططططططروع لمططططططة الممططططططول مططططططن االتحططططططاد األوروسطططططط

 الم سساتية للوإلالة 
 جنوب:-في خصوص تأكيد دور تونس كبلد محوري في مجال التعاون جنوب 

 ، وضا برنامج للترو ج للخبرة التونسية ف  مجال تنمية القدرات البشر ة والم سساتية 
  جنططططوب  –وضططططا برنططططامج عمططططل إلعططططداد ودعططططم المبططططادرات الراميططططة للنهططططور بالتعططططاون جنططططوب

مطططططططا مختلططططططط  الشطططططططرإلاء علطططططططى المسطططططططتوى ال نطططططططائ  وال ال ططططططط  ومتعطططططططدد األوطططططططرا ، وفططططططط  هطططططططذا 
واحطططططدة مطططططا البنططططط  اإلسطططططالم  للتنميطططططة فططططط  ةوطططططار الجانطططططب انضطططططمت الوإلالطططططة ةلطططططى مبطططططادرتين 

و خططططر فطططط  مجططططال الفالحططططة مططططا مإلتططططب األمططططم المتحططططدة  REVERSE LINKAGEبرنططططامج 
 جنوب والصندوق الدول  للتنمية الزراعية.-للتعاون جنوب

  دعططططططم تواجططططططد فاعططططططل للتعططططططاون الفنطططططط  التونسطططططط  فطططططط  مختلطططططط  الت ططططططاهرات اال ليميططططططة والدوليططططططة
 جنوب.-جنوب الخاصة بالنهور بالتعاون 

 فططط  مجطططال التعطططاون  علطططى المسطططتوى الطططدول    االعطططداد لتنفيطططذ مشطططروع لتوطططو ر مو طططا الوإلالطططة
و البنططططططط    ABCجنطططططططوب فططططططط  اوطططططططار التعطططططططاون مطططططططا الوإلالطططططططة البراز ليطططططططة للتعطططططططاون  –جنطططططططوب 

 8119و ذل  بداية من النص  النص  ال ان    لسنة   BIDاالسالم  للتنمية 
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 االنجازات واألنشطة التي تم القيام بها: أهم   8.8
 :على مستوى التعاون المالي 

 التعهدات المبرمة:
 حوال  ف  شإلل  رور وهبات مقابل 2018خالل سنة  د.ت.م 1139 ت تعبئة حوال تم   -

 .2017خالل سنة  .د.تم 1119
 

 
 السحوبات:

 .تد.م 1118مقابطططططططل  2018خطططططططالل سطططططططنة .ت د.م 4111بلططططططط  حجطططططططم السطططططططحوبات حطططططططوال  -
 .2017خالل سنة 

 
 

  :على مستوى التعاون الفني 
 انتداب الكفاءات التونسية بالخارج:  -

منتطططططططدبا سطططططططنة  8181منتطططططططدبا مقابططططططل  8411،  8112بلطططططط  عطططططططدد المنتطططططططدبين خططططططالل سطططططططنة 
منتططططططططدب  8111و ططططططططد التحططططططططق خططططططططالل هططططططططذخ الفتططططططططرة  .% 61بااااااااااأي بنسطططططططبة ز ططططططططادة تقططططططططد ر  8111

لت  .%61 أي بز طططططادة  طططططدرها 8111سطططططنة  1419بمختلططططط  مرا طططططز العمطططططل بالخطططططارج مقابطططططل  وسطططططج 

2017
2018

7779

7539

(د.م)التعهدات المبرمة 

2017
2018

5152

4761

(د.م)السحوبات 
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اإلمططططارات العرسيططططة المتحططططدة  ططططم دولططططة ال و ططططت فدولططططة إلنططططدا أ بططططر نسططططب ارتفططططاع حيطططط  مططططر  مجمططططوع 
 منتدب.  213ةلى  888المنتدبين بهذخ البلدان من 

طططططططططا بخصطططططططططور التوز طططططططططا القوطططططططططاع ، فقطططططططططد احتطططططططططل  وطططططططططاع التعلططططططططط يم والر اضطططططططططة صطططططططططدارة أم 
ة بططططططط  138منتططططططدب مططططططنهم  1181االنتططططططدابات بمجمططططططوع  فطططططط  التعلططططططيم العططططططال ، يليطططططط   وططططططاع الصططططططح 

ططططا بقيططططة االنتططططدابات فططططتخر أساسططططا الهندسططططة والتسططططو ق  811مططططن بيططططنهم  143 وبيططططب مخططططتر. أم 
واإلدارة. وحاف ططططططت االنتططططططدابات مططططططن اإلوططططططارات العليططططططا والتخصصططططططات الد يقططططططة علططططططى نسططططططق نمو هططططططا 

 1111تعططططططططد ت االنتططططططططدابات فططططططط  مجططططططططال الهندسططططططططة ووطططططططب االختصططططططططار والتعلططططططططيم العططططططططال  حيططططططط  
لنا فططططط  الفتطططططرة األخيطططططرة نقلطططططة نوعي طططططة فططططط  ولطططططب مدر سططططط  التعلطططططيم العطططططال  حيططططط   منتطططططدبا. إلمطططططا سطططططج 
ا تصطططططرت ولبطططططات بعطططططر الجامعطططططات علطططططى رتبطططططة "أسطططططتاذ تعلطططططيم عطططططال" و"أسطططططتاذ محاضطططططر" بعطططططد أن 

خ والخبططططرة. إلمططططا اشططططتروت بعططططر الجامعططططات تقططططدير " جي ططططد " إلانططططت الولبططططات ت تفطططط  بشططططرط الططططدإلتورا 
ا" فطططط  الشططططهادات العلميططططة وخاصططططة شططططهادة األسططططتاذية، وهططططو مططططا يصططططعب تططططوفيرخ، وبالتططططال   وجي ططططد جططططد 
ن فططططط  بعطططططر العطططططرور مطططططن تو يططططط  مدر سططططط  التعلطططططيم العطططططال  المتعا طططططدين والعرضطططططيين  لطططططم نطططططتمإل 

يمطططططا يلططططط  رسطططططما بيانيطططططا فططططط  توز طططططا هطططططذخ وفمطططططن حملطططططة الطططططدإلتوراخ علطططططى  طططططرار السطططططنوات الماضطططططية. 
 االنتدابات  واعيا:

 

علطططططى الصطططططدارة مطططططن حيططططط   8112أمطططططا ج رافيطططططا، فقطططططد حطططططاف  العطططططالم العرسططططط ، خطططططالل سطططططنة 
مطططططن  %12منتطططططدب أي مطططططا يعطططططادل نسطططططبة  2000عطططططدد االنتطططططدابات وذلططططط  بالتعا طططططد مطططططا أ  طططططر مطططططن 

وهططططط  نفطططططس النسطططططبة تقر بطططططا فططططط  السطططططنة الماضطططططية. وحاف طططططت الممل طططططة العرسيطططططة السطططططعودية  المجمطططططوع
ةوطططططططارا  836علطططططططى المرتبطططططططة األولطططططططى مطططططططن حيططططططط  اسطططططططتقواب ال فطططططططاءات التونسطططططططية وذلططططططط  بانتطططططططداب 
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تعليم عالي التعليم العام رياضة 
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الصحة االدارة الهندسة سياحة 
وتجارة

ميادين 
مختلفة

التوزيع القطاعي لالنتدابات حسب الجنس

مجموع االنتدابات ذكور اناث 
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مطططططن مجمطططططوع االنتطططططدابات وهططططط  نفطططططس  % 82تونسطططططيا. ويم طططططل مجمطططططوع المنتطططططدبين بالممل طططططة  رابطططططة 
وفيمطططا يلططط  رسطططما بيانيطططا فططط  توز طططا هطططذخ االنتطططدابات    ال  سطططنوات األخيطططرة.النسطططبة تقر بطططا فططط  الططط

 ج رافيا :

 
 

وفططططططططدا  صططططططططد انتططططططططداب  64عطططططططدد  8112مطططططططن جهططططططططة أخططططططططرى، حطططططططل  بتططططططططونس خططططططططالل سططططططططنة 
فططططط  السطططططنة الماضطططططية. إلمطططططا  11ال فطططططاءات التونسطططططية واست شطططططا  المطططططوارد البشطططططر ة المتطططططوف رة مقابطططططل 

مطططططططن  118مطططططططن القوطططططططاع العطططططططام و 98منهطططططططا  عطططططططرر انتطططططططداب 844ورد علطططططططى مصطططططططال  الوإلالطططططططة 
 4312عطططططططرر و  818و يفطططططططة مقابطططططططل  1329( وشطططططططملت 8/3مقابطططططططل  1/3القوطططططططاع الخطططططططار ) 

ة مطططططن السطططططنة الماضطططططية. وتوز عطططططت الولبطططططات خاصطططططة علطططططى  وطططططاع الصطططططحة و يفطططططة فططططط  نفطططططس الفتطططططر 
و يفططططططة تخططططططر  911فطططططط  التعلططططططيم العططططططال   8111و يفططططططة )منهططططططا حططططططوال   3411والتعلططططططيم بقرابططططططة 

 أوباء االختصار(، والبقية أساسا ف  اختصاصات الهندسة والتسو ق والتجارة والفند ة.
 جنوب  -على مستوى التعاون جنوب  -

جنططططططططوب ةوططططططططارا هامططططططططا السططططططططت مار التجرسططططططططة والخبططططططططرة التونسططططططططية -الجنططططططططوب يم ططططططططل التعططططططططاون 
صططططططيا ة وتنفيططططططذ ومتابعططططططة وتسططططططيير بططططططرامج ومشططططططار ا لفائططططططدة بلططططططدان وتو يفهططططططا التو يطططططط  األم ططططططل فطططططط  

مسططططتفيدة بتمو ططططل مططططن دول وهيئططططات ة ليميططططة ودوليططططة مانحططططة، وذلطططط   صططططد توططططو ر  ططططدرات هططططذخ البلططططدان 
 نس تجرسة وميزات تفاضلية. ف  مجاالت و واعات ا تسبت فيها تو 

و طططططد  امطططططت الوإلالطططططة فططططط  هطططططذا اإلوطططططار بمواصطططططلة متابعطططططة بطططططرامج التعطططططاون ال ال ططططط  مطططططا عطططططدد مطططططن 
جانططططب مواصططططلة دعططططم حضططططورها إلنقوططططة ارت ططططاز  ةلططططىالشططططرإلاء الططططداعمين لهططططذا النططططوع مططططن التعططططاون  

جنططططططوب بمختلطططططط  الت ططططططاهرات واالجتماعططططططات الدوليططططططة واإل ليميططططططة  -وونيططططططة للتعططططططاون الفنطططططط  جنططططططوب
 الت  تن م ف  ال رر.

 :8112جنوب المنجزة سنة -وفيما يل  أهم أنشوة التعاون جنوب
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7% 1% 1%

توزيع االنتدابات جغرافيا

المشرق العربي أوروبا امريكا وآسيا افريقيا المنظمات الدولية الشركات غير المقيمة
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 إيفاد الخبراء واالستشاريين النجاز مهام معونة فنية:  على مستوى -
س مسطططتوى علطططى نفططط 8112 سطططنة فنيطططة خطططاللحطططاف  نسطططق ةيفطططاد الخبطططراء فططط  مهطططام معونطططة 

مهمطططططة معونططططططة  32  اوطططططارفططططط   و استشطططططار ا  خبيطططططرا 14ةيفططططططاد  حيططططط  تطططططمنتطططططائج السطططططنة الماضطططططية 
 فنية شملت ميادين و اختصاصات مختلفة.

هططططططذا إلمططططططا واصططططططلت الوإلالططططططة دورهططططططا إلمتصططططططر  فطططططط  عططططططدد مططططططن مشططططططار ا المعونططططططة الفنيططططططة واصططططططلت 
لفائططططدة مرا ططططز بحططططو  تونسططططية بتمو ططططل مططططن دول ومن مططططات ة ليميططططة ودوليططططة والتطططط  بلطططط  عططططددها فطططط  

 مشروعا. 11 ،8112موفى سنة 
 : على مستوى تنمية القدرات البشرية  -

 ة الوططططططططارات البلططططططططدان الشقسططططططططقة  و فطططططططط  اوططططططططار المسططططططططاهمة فطططططططط  تنميططططططططة القططططططططدرات البشططططططططر 
بتن ططططططيم عديططططططد الططططططدورات التدرسيططططططة شططططططملت حططططططوال   8112الصططططططديقة   امططططططت الوإلالططططططة خططططططالل سططططططنة  

اوطططططارا عرسيطططططا و افر قيطططططا فططططط  مجطططططاالت مختلفطططططة إلتنميطططططة االسطططططت مارات  و تعلطططططيم الل طططططة العرسيطططططة   811
 و المراة و الالمرإلز ة  و  يرها 

تطط وير الولبططة ممنططوح  البنطط  اإلسططالم  للتنميططة الدارسططين  8112 خططر واصططلت الوإلالططة سططنة  صططعيدوعلططى 
رشطادهم ومتابعطة مسطيرتهم األ اديميطة وتطوفير التط مين علطى  بالجامعات التونسية بما ف  ذل  اإلحاوة بهطم واد

 والبا. 14، 8112ديسمبر  31ةلى  اية   المرر وتذا ر السفر والمن ، و د بل  عددهم

 : 2018نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة  .1

 :  تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج  3-0
 

 :0عدد جدول 

 مقارنة بالتقديرات  0217البرنامج لسنة  تنفيذ ميزانية

 حسب طبيعة النفقةالتوزيع 
 ) إع الدفع (

  بحساب األف دينار   

  بيان

 8102تقديرات 

 8102بعنوان المنجز صرفا 

 8102اإلنجازات مقارنة بالت قديرات 

 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا قانون المالية التكميلي قانون المالية األصلي

 %99,8 15 060 6 075 6 075 6 العنوان األول 

 %100,0 0 507 5 507 5 507 5 التأجير العمومي 

 %100,0 0 538 538 538 وسائل المصالح 

 %50,0 15 15 30 30 التدخل العمومي 

 %114,1 923 5 - 041 48 118 42 118 42 العنوان الثاني 

 %114,1 923 5 - 041 48 118 42 118 42 التمويل العمومي 

 %112,3 908 5 - 101 54 193 48 193 48 الجملة 
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 :  0رسم بياني عدد 

 0217البرنامج لسنة  ميزانيةمقارنة بين تقديرات وإنجازات 

  حسب طبيعة النفقة

 ) إع الدفع (
 

 

 :4جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  0217تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية

 

 بحساب أ.د 

 البرامج الفرعية  بيان

 8102تقديرات 
المنجز صرفا بعنوان 

8102 

مقارنة بالت قديرات  اإلنجازات

8102 

المالية  قانون

 األصلي

قانون المالية 

 التكميلي
 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا

 %113,4 803 5 - 176 49 373 43 373 43 الماليالتعاون 

 %102,2 105  - 925 4 820 4 820 4 التعاون الف ي

 %112,3 908 5 - 101 54 193 48 193 48 مجموع البرنامج
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 :4رسم بياني عدد 

 0217بين تقديرات وإنجازات ميزانية البرامج الفرعية لسنة  مقارنة

 

 

 

 

 :تقديم لنتائج القدرة على األداء وتحليلها 3-0

  دفع التعاون المالي ::  1 الهدف 1.8.1
رإلططططططائز التعططططططاون الططططططدول  وهططططططو التعططططططاون المططططططال  مططططططا الم سسططططططات يتعلططططططق هططططططذا الهططططططد  ب حططططططد أهططططططم 
 األورا . المالية ال نائية واإل ليمية ومتعددة

 م شرات وه : 8و تم  ياس مدى تحقيق هذا الهد  عن ور ق 
   القيمطططططة الجمليطططططة للتمطططططويالت الخارجيطططططة المبرمطططططة فططططط  حجطططططم التعهطططططدات الماليطططططة المنجطططططزة : وهططططط

 ةوار االتفا يات المو عة ما األورا  الممولة خالل السنة المعنية
 اسططططططتهال  المططططططوارد المتاحططططططة  متابعططططططة مططططططدى: وذلطططططط  ل السططططططحوبات مقارنططططططة بالتعهططططططدات المبرمططططططة

المبرمططططة والو ططططو  علططططى أهطططم الصططططعوبات التطططط  تحططططول دون تحقيططططق  بعنطططوان التعهططططدات الماليططططة
 اسطططططتعمال فطططط  النجاعططططة لضططططمان والتنسططططيق المتابعططططة سططططبل وتوططططو ر نسططططب االسططططتهال  المرجططططوة

 .الخارجية الموارد
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 حجم التعهدات المالية المنجزة:  1بالنسبة للمؤشر 

 

  
 

والتططططططط  بل طططططططت تعهطططططططدات ماليطططططططة التعبئطططططططة سطططططططنة اسطططططططت نائية مطططططططن حيططططططط   2017سطططططططنة  إلانطططططططت
مطططططططططططن التقطططططططططططديرات. ويعطططططططططططود هطططططططططططذا الحجطططططططططططم الهطططططططططططام مطططططططططططن  %113.د.ت أي بنسطططططططططططبة م 7778.76

فططططط  تجسطططططيم ولبطططططات التمو طططططل )التططططط  تطططططم تقطططططديمها  8111التمطططططويالت ةلطططططى االنوطططططالق الفعلططططط  سطططططنة 
بطططططرام االتفا يططططات الخاصططططة بهطططططا. 8111خططططالل سططططنة  ( لفائططططدة المشطططططار ا التنمويططططة صططططلب المخوططططت واد

المتحصططططل عليهططططا فطططط  ةوططططار ب هميططططة المبططططال   8111إلمططططا اتسططططمت التعهططططدات المبرمططططة خططططالل سططططنة 
                                                           

 م.د.ت 0534.6م.د.ت عوضا عن  7534.6، 2107حي  تبل  التقديرات لسنة  2107برنامج القدرة على األداء لسنة  تسرب خو  ف  1
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7778,76
7538

تطور تقديرات حجم التعهدات وانجازاته

(م د)التقديرات  (م د)اإلنجازات 

2017
2018

103%

116%

)%(نسبة اإلنجاز  

تقاااااااااااااااااااااااديرات  وحدة المؤشر مؤشر قيس األداء
2017 

إنجااااااااااااااااااااااازات 
2017 

نسااااااااااااااااااااااااااااابة 
اإلنجاااااااااااااااااازات 
مقارنااااااااااااااااااااااااااة 
بالتقااااااااااااااااديرات 

 سنة 
2016 

تقااااديرات ساااانة 
8111 

إنجااااازات ساااانة 
8111 

نسااااااااااااااااااااااااااااابة 
اإلنجاااااااااااااااااازات 
مقارنااااااااااااااااااااااااااة 
بالتقااااااااااااااااديرات 

 سنة 
8111 

 
 : 1المؤشااااااااااااااااااااااااار 

حجاااااااااااام التعهاااااااااااادات 
 المالية المنجزة

عااااااااااااااااااااااااادد 
)مليااااااااااااااااون 

 دينار(
1134.11 1112.11 113% 6493 7538 111% 

 :8 المؤشااااااااااااااااااااااااار
نسااااااااابة السااااااااااحوبات 
مقارنااااااااة بالتعهااااااااادات 

 المبرمة

% 52.5 66.23 181% 13% 13% 111% 
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 111م.د.ت بقططططططططططرور مططططططططططن المفوضططططططططططية األوروسيططططططططططة ) 3811بطططططططططرامج دعططططططططططم الميزانيططططططططططة )حططططططططططوال  
م.أورو( والوإلالطططططططططة  181للتنميطططططططططة )  م.أورو( والبنططططططططط  اإلفر قططططططططط 411.8م.أورو( والبنططططططططط  الطططططططططدول  )

 م.أورو(. 111األلمانية للتعاون )
التططططططططط  تطططططططططم تعبئتهطططططططططا ، فقطططططططططد تجطططططططططاوزت التعهطططططططططدات الماليطططططططططة 8112أمطططططططططا بخصطططططططططور سطططططططططنة 

. % 111م.د.ت أي بنسططططططططبة  1493م.د.ت مقبططططططططل تقططططططططديرات بططططططططط  1132التقططططططططديرات لتصططططططططل ةلططططططططى 
مواصطططططلة  8111لطططططى نفطططططس مسطططططتوى ةنجطططططازات سطططططنة ‘هطططططذا و طططططد حاف طططططت  يمطططططة التعهطططططدات المبرمطططططة 

بططططرام التفا يططططات  بططططذل  النسططططق الهططططام لتجسططططيم ولبططططات التمو ططططل التطططط  تططططم تقديمطططط  بططططانوالق المخوططططت واد
 ها.الخاصة ب
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 المبرمة بالتعهدات مقارنة السحوبات نسبة:  8بالنسبة للمؤشر 

  
 

م.دت مقابططططططل  1118لتيلطططططط  حططططططوال   8111توططططططورا هامططططططا سططططططنة السططططططحوبات جملططططططة  تشططططططهد
مقارنطططططططططة بالتعهطططططططططدات ، أمطططططططططا بخصطططططططططور نسطططططططططبة السطططططططططحوبات 8111م.د.ت سطططططططططنة  8111حطططططططططوال  
 .%18تو عات بنسبة مقابل  %11فقد بل ت المبرمة 

مطططططططن ويعططططططود هطططططططذا االرتفططططططاع أساسطططططططا ألهميططططططة حجطططططططم السططططططحوبات الخاصطططططططة ببططططططرامج دعطططططططم الميزانيططططططة 
م.أورو( والبنطططططططططططططط  الططططططططططططططدول   811و 111م.أورو ) سططططططططططططططوين بططططططططططططططط 311المفوضططططططططططططططية األوروسيططططططططططططططة )

 (.م.أورو ف   ست وحيد 181للتنمية )  م.أورو ف   ست وحيد( والبن  اإلفر ق 411.8)
م.د.ت  4111، فقطططططططططد بل طططططططططت  يمطططططططططة السطططططططططحوبات حطططططططططوال  8112أمطططططططططا بخصطططططططططور سطططططططططنة 

ةلططططططى تعططططططود أساسططططططا  %111مططططططن جملططططططة التعهططططططدات المبرمططططططة أي بنسططططططبة ةنجططططططاز  %13لتم ططططططل حططططططوال  
حططططرر الهيا ططططل الملفططططة بالتعططططاون الططططدول  علططططى الد ططططة فطططط  التقططططديرات مططططن ناحيططططة وعملهططططا علططططى تحقيططططق 

 األهدا  المرسومة من ناحية أخرى 
، فيعطططططود ذلططططط  أساسططططططا 8111انخفطططططار  يمطططططة السطططططحوبات مقارنطططططة بسطططططنة فططططط  مطططططا يتعلطططططق بأمطططططا 

ةلططططى تراجططططا السططططحوبات بعنططططوان بططططرامج دعططططم الميزانيططططة خاصططططة القسططططت ال ططططان  مططططن برنططططامج الططططدعم ال لطططط  
ولطططططم يطططططتم ذلططططط   8112م.أورو والطططططذي إلطططططان مطططططن المتو طططططا سطططططحبة سطططططنة  111لالتحطططططاد األوروسططططط  بقيمطططططة 

 .8119ليتم ت جيل  ةلى سنة 
 الفن :دفا التعاون :  1 الهد  8.8.3

 8111توططططططورا نسططططططبيا  مقارنططططططة بسططططططنة  8112شططططططهد نشططططططاط التعططططططاون الفنطططططط   خططططططالل سططططططنة 
 8112تحقيطططططق االهطططططدا  المرسطططططومة ضطططططمن البرنطططططامج السطططططنوي للقطططططدرة علطططططى االداء لسطططططنة حيططططط  تطططططم 

 % 41.2و إلانطططططت النتطططططائج  فططططط  مجطططططال انتطططططداب المتعطططططاونين ارفطططططا مطططططن التقطططططديرات اذ تطططططم تسطططططجيل ،

52,5
6366,23 63

2017 2018

تطور تقديرات حجم التعهدات 
وانجازاته

(م د)التقديرات  (م د)اإلنجازات 

126%

100%

2017 2018

)%(نسبة اإلنجاز  
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و إلطططططذل   فططططط  مجطططططال التعطططططاون جنطططططوب  %3إلنسطططططبة نمطططططو فططططط  عطططططدد المتنطططططدبين مقابطططططل تقطططططديرات بطططططط
 .% 11مقابل تقديرات بط   25 %جنوب حي   تم تسجيل نمو ب

  :(نتداباتاال حجم)المنتدبين  المتعاونين عدد توور:  1الم شر 
وهطططططو يعإلطططططس  العمطططططل الطططططذي تقطططططوم  ب حطططططد األنشطططططوة الرئيسطططططية  للوإلالطططططةالم شطططططر يتعلطططططق هطططططذا 

بططططططط  مصطططططططال  الوإلالطططططططة  المرإلز طططططططة  ومإلاتبهطططططططا بالخطططططططارج  علطططططططى مسطططططططتويات عطططططططدة مطططططططن ة طططططططراء لبنططططططط  
المعويططططططات الخاصططططططة بالمرشططططططحين للعمططططططل بالخططططططارج، ومططططططن أنشططططططوة است شططططططا   واتصططططططال  وتططططططرو ج  

بة بنسطططط 2018و ططططد تططططم وضططططا هططططد   الز ططططادة فطططط  عططططدد االنتططططدابات  ضططططمن ميزانيططططة الوإلالططططة  لسططططنة 
و طططططططد تطططططططم تجطططططططاوز الهطططططططد  . انتطططططططداب جديطططططططد 2184أي مطططططططا يعطططططططادل  2017مقارنطططططططة  بسطططططططنة  % 3

إلمططططا هططططو مبططططين  السططططابقة مقارنططططة بالسططططنة  % 40.8المرسططططوم بتحقيططططق نسططططبة نمططططو فطططط  االنتططططدابات ب
 ف  الجدول التال :

ت ي ططططططر ال الططططططى و تعططططططود هططططططذخ النتططططططائج  % 40.8تحقيططططططق نسططططططبة نمططططططو فطططططط  االنتططططططدابات بتططططططم 
االنتططططدابات التطططط  بططططدأت تنفططططت  أ  ططططر فطططط   ر علططططى بعططططر األسططططواق الجديططططدة خاروططططة  الططططذي عرفنطططط  

طططططط  و تططططططدعم  علططططططى  ططططططرار إلنططططططدا وبعططططططر الططططططدول األفر قيططططططة. ومططططططن المنت ططططططر ةن يسططططططتمر هططططططذا التوج 
 بدخول أسواق أخرى م ل ألمانيا وهولندا خالل السنوات المقبلة

لعططططططدد الجملطططططط  مططططططن جهططططططة أخططططططرى، ر ططططططم تقل ططططططر عططططططدد العططططططرور وعططططططدد لجططططططان االنتططططططداب، فططططططسن  ا
للمنتططططططدبين ارتفططططططا مقارنططططططة بالسططططططنة الماضططططططية. و رجططططططا ذلطططططط  أساسططططططا ةلططططططى ارتفططططططاع عططططططدد الو ططططططائ  
المولوبطططططة وخاصطططططة ارتفطططططاع نسطططططبة االسطططططتجابة للولبطططططات وتحسطططططن نسطططططب الحاضطططططر ن مطططططن المطططططدعو ن 

 للمقابالت الفنية وارتفاع نسبة نجاحهم ف  مختل  االختبارات. 
 
 :جنوب-التعاون جنوبمشاريع عدد تطور :  8لمؤشر ا

-بتنميططططططة  البططططططرامج والمشططططططار ا المنجططططططزة فطططططط  ةوططططططار التعططططططاون جنططططططوبم شططططططر يتعلططططططق هططططططذا ال
جنطططططوب  و يخطططططر أساسطططططا  توطططططو ر عطططططدد مهمطططططات المعونطططططة الفنيطططططة المنجطططططزة  بالبلطططططدان المسطططططتفيدة و 
هططططط  مهمطططططات يقطططططوم بهطططططا خبطططططراء و مستشطططططارون تونسطططططيون  عطططططادة فططططط  شطططططإلل مهطططططام  صطططططيرة  المطططططدى  

وحدة  مؤشر قيس األداء
 المؤشر

 انجازات
 8111إنجازات  8116

 انجازات
8113 

 انجازات
8112 

 تقديرات
سنة 
8111 

إنجازات 
سنة 
8111 

 : تطور عدد المتعاونين المنتدبين1المؤشر 
 )حجم االنتدابات(

 
 
 عدد

- 1.9 
 
3319 

- 4.2 
 
3812 

- 41 
 
1911 

11.11 
 
8181 

3 
 
8124 

61.1 
 

8411 
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توطططططور عطططططدد الطططططدورات التدر بيطططططة و الز طططططارات  الدراسطططططية  المنجطططططزة مطططططن وطططططر  الوإلالطططططة ةلطططططى جانطططططب  
بالشططططططرا ة مططططططا الجهططططططات المانحططططططة و م سسططططططات الت ططططططو ن التونسططططططية  والتطططططط  يسططططططتفيد منطططططط  ةوططططططارات 

، و طططططد تمإلطططططت الوإلالطططططة مطططططن تحقيطططططق الهطططططد  المرسطططططوم  وتجطططططاوزخ خطططططالل البلطططططدان الشطططططقيقة والصطططططديقة
–فطططططط  حجطططططم مشططططططار ا التعطططططاون جنططططططوب  11%ترفيططططططا بنسطططططبة حيططططط  إلططططططان الهطططططد  ال  8112سطططططنة 

جنططططوب ) مشططططار ا معونططططة فنيططططة ومشططططار ا تنميططططة القططططدرات البشططططر ة (  و  ططططد تططططم تحقيططططق نسططططبة نمططططو 
 إلما هو مبين بالجدول التال :  %81ب

 
 و يعود هذا االرتفاع اساسا الى العناصر التالية:     %  81تم تحقيق نسبة نمو ب

ارتفططططاع حجططططم التعططططاون خاصططططة مططططا البنطططط  االسططططالم  للتنميططططة فطططط  ةوططططار  ليططططة تبططططادل الخبططططرات  -
REVERSE LINKAGE    مشطططروع دعطططم تعلطططيم الل طططة العرسيطططة حيططط  تنفطططذ الوإلالطططة حاليطططا

وانولفططططت فطططط  المراحططططل األولططططى لتنفيططططذ مشططططروعين  خططططر ن  واحططططد لفائططططدة  ينيططططا  بجمهور ططططة التشططططاد
فطططططط  مجططططططال تصططططططدير المنتجططططططات الفالحيططططططة و خططططططر لفائططططططدة مور تانيططططططا فطططططط  مجططططططال الططططططدفا بواسططططططوة 

 الهات  الجوال،
   111لطططم يتجطططاوز عطططددهم  دد المتطططدرسين بالمقارنطططة مطططا السطططنة الفاروطططة  حيططط عطططارتفطططاع فططط   -

مخططططتر خططططالل نفططططس الفتططططرة لسططططنة  811بينمططططا بلطططط  هططططذا العططططدد  8111ديسططططمبر  31ةلططططى  ايططططة 
8112  ، 

الطططططدور المتزايطططططد الطططططذي أصطططططبحت تلعبططططط  الوإلالطططططة علطططططى المسطططططتوى الطططططدول  إلجهطططططة منفطططططذة لبطططططرامج  -
 تنمية القدرات ببلدان الجنوب،

المشطططططارإلة الفعالطططططة للوإلالطططططة فططططط  الن طططططاهرات الدوليطططططة الخاصطططططة بالتعطططططاون جنطططططوب جنطططططوب وهططططط   -
ت طططططططاهرات تسطططططططاهم فططططططط  التعر ططططططط  بطططططططدورها فططططططط  المجطططططططال وبطططططططالتعر   بمرا طططططططز الخبطططططططرة التونسطططططططية 

 وباالمإلانيات الت  تتيحها هذخ المرا ز ف  مجال التعاون بين بلدان الجنوب.
 

مؤشااااااااااااااااااااااااااارات قااااااااااااااااااااااااااايس 
 الوحدة  الهدف  أداء 

 إنجازات
811
1 8116 8111 2016 8117 811

8 
عااااااااااااااااادد تطور : 8المؤشااااااااااااااااار 

 جنوب-مشاريع التعاون جنوب
 54 43 29 11 89 33 عدد 

  0% -12%  -
44.8% 81.25 % 48.27

% 25% 
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 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء  .6

 بالنسبة للتعاون المالي:   1.6
تسطططططططتند التوجهطططططططات المرسطططططططومة فططططططط  مجطططططططال التمو طططططططل الخطططططططارج  ةلطططططططى المبطططططططادئ المضطططططططمنة 

جديططططدة للتعططططاون المططططال  تتم ططططل فطططط   حوإلمططططة باسططططتراتيجية التعططططاون الططططدول  والتطططط  تتعلططططق بسرسططططاء
تحديطططططد األدوار بطططططين مختلططططط  المتطططططدخلين وضطططططبت المسططططط وليات ال سطططططيما اعتمطططططاد المخاوطططططب الوحيطططططد 
رسطططططاء من ومطططططة تصطططططر  متوطططططورة لمتابعطططططة مجطططططاالت التعطططططاون  والمباشطططططر مطططططا الممطططططولين األجانطططططب واد

وماسططططية اال تصططططادية الططططدول  وإلططططذل  االسططططتفادة مططططن الفططططرر الجديططططدة للتعططططاون بططططالترإليز علططططى الديبل
رسطططططاء  ليطططططات شطططططرا ة اسطططططتراتيجية مطططططا األسطططططواق الجديطططططدة. هطططططذا ةلطططططى جانطططططب دفطططططا التعطططططاون الطططططدول   واد

إلططططزي عبططططر ت  يطططط  بططططرامج تعططططاون وشططططرا ة بططططين الجهططططات التونسططططية وم يالتهططططا بالخططططارج فضططططال ر الالم
عططططططططن ةرسططططططططاء خوططططططططة اتصططططططططالية ناجعططططططططة للتعر طططططططط  بحاجيططططططططات التمو ططططططططل الوونيططططططططة لططططططططدى الشططططططططرإلاء 

 ممولين األجانب ما مراعاة السياسات الخصوصية للمانحين.وال
وتسططططتند عمليطططططة تعبئطططططة المطططططوارد ةلطططططى تنويطططططا مصططططادر التمو طططططل الخطططططارج  وذلططططط  بطططططدعم النفطططططاذ 
ةلططططططى بعططططططر  ليططططططات التمو ططططططل الخططططططارج   يططططططر المتاحططططططة حاليططططططا واسططططططت الل مختلطططططط  ا ليططططططات  يططططططر 

عططططل  ططططرار  ليططططة التمو ططططل حسططططب النتططططائج  اال تصططططاد الططططوون  ألولويططططاتالتقليديططططة للتمو ططططل والمالئمططططة 
حسطططططب النتطططططائج للبنططططط  الطططططدول  و ليطططططات تمو طططططل مشطططططار ا الشطططططرا ة بطططططين القوطططططاعين العطططططام والخطططططار 
والتمو طططططل االسطططططالم  والصطططططناديق االسطططططت مار ة. هطططططذا ةلطططططى جانطططططب المفعطططططول المنت طططططر لإلصطططططالحات 

حات تتعلطططططططق المزمطططططططا وضطططططططعها حيطططططططز التنفيطططططططذ فططططططط  مجطططططططال التعطططططططاون المطططططططال  الطططططططدول  وهططططططط  ةصطططططططال
 بالجوانب التن يمية والترتيبية لعمليات التعبئة.

وت خطططططذ تقطططططديرات التمو طططططل الخطططططارج  بعطططططين االعتبطططططار الضططططط ووات المسطططططلوة علطططططى ميزانيطططططة 
الدولططططططة وميططططططزان المططططططدفوعات بحإلططططططم الحاجيططططططات المتزايططططططدة مططططططن التططططططدخالت العموميططططططة فطططططط  الميططططططدانين 

اري وتسطططططططديد الطططططططديون الخارجيطططططططة. هطططططططذا اال تصطططططططادي واالجتمطططططططاع  وحاجيطططططططات تمو طططططططل العجطططططططز الجططططططط
باإلضططططططططافة ةلططططططططى مراعططططططططاة توططططططططور التططططططططر يم السططططططططيادي لتططططططططونس وتطططططططط  يرخ علططططططططى إللفططططططططة الططططططططدين وحجططططططططم 

 السحوبات خاصة من السوق المالية العالمية.
 

 بالنسبة للتعاون الفني: 8.6
لتوطططططططو ر حجطططططططم العمطططططططل علطططططططى اعطططططططداد اسطططططططتراتيجية وونيطططططططة بالتنسطططططططيق مطططططططا الهيا طططططططل المتدخلطططططططة  -

 تو ي  ال فاءات التونسية بالخارج وتنمية التعاون جنوب جنوب،
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دعطططططم تمو طططططا تطططططونس فططططط  السطططططوق الخليجيطططططة باعتبطططططار التجرسطططططة المتوطططططورة مطططططا هطططططذخ البلطططططدان مطططططا  -
 استهدا  تو ي  ال فاءات العليا،

العمطططططل علطططططى ادراج متولبطططططات األسطططططواق الخارجيطططططة وخاصطططططة التقليديطططططة منهطططططا مطططططن بطططططين أولويطططططات  -
ا المن ومطططططة التعليميطططططة والت و نيطططططة الوونيطططططة، واعتمطططططاد ا ليطططططات المتطططططوفرة لت هيطططططل وطططططالب  ةصطططططال

 الش ل من حامل  الشهادات العليا لالستجابة للعرور االجنبية،
ضططططططبت سياسططططططة ترو جيططططططة موجهططططططة لل فططططططاءات والخبططططططرات التونسططططططية باعتمططططططاد التقنيططططططات الحدي ططططططة  -

 واالتصال المباشر،
وجهطططططة ةلطططططى البلطططططدان العرسيطططططة واإلفر قيطططططة للتعر ططططط  بطططططالخبرات ضطططططبت خوطططططة ترو جيطططططة مشطططططترإلة م -

واإلمإلانيططططططات التدر بيططططططة المتططططططوفرة فطططططط  تططططططونس خاصطططططططة فطططططط  الميططططططادين التطططططط  تسططططططتقوب اهتمطططططططام 
البلططططدان المسططططتفيدة والجهططططات المانحططططة، وجعلطططط  مططططن اهططططم عوامططططل نمططططو التعططططاون اال تصططططادي مططططا 

 هذخ البلدان،
سططططططية العاملططططططة فطططططط  مرا ططططططز عليططططططا بالمن مططططططات الدوليططططططة االسططططططتفادة مططططططن ال فططططططاءات والخبططططططرات التون -

 واإل ليمية وبالم سسات الخاصة ال برى ال تحام أسواق ومجاالت جديدة وهامة،
العمططططل علططططى توططططو ر نشططططاط تطططط وير الولبططططة االفار ططططة بتططططونس لمططططا لهططططذا النشططططاط مططططن أهميططططة فطططط   -

 خلق  نوات اتصال مهمة ف  المستقبل ببلدانهم االصلية.
الططططة علططططى المسططططتو ين الططططوون  والططططدول  إلنقوططططة ارت ططططاز لنشططططاط التعططططاون جنططططوب دعططططم مو ططططا الوإل -

 جنوب المقدم من تونس للبلدان الشقيقة والصديقة.
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 برنامج "اإلحاطة باالستثمار"
 

 عبد المجيد مبارك رئيس البرنامج: السيد
 المدير العام للمشاريع الكبرى 

 

 للبرنامج التقديم العام .1

 

يعتبطططططططر االسطططططططت مار الخطططططططار محرإلطططططططا اساسطططططططيا لال تصطططططططاد وأداة هامطططططططة لمعاضطططططططدة المجهطططططططود 
الطططططوون  للتنميطططططة اال تصطططططادية واالجتماعيطططططة مطططططن خطططططالل مسطططططاهمت  فططططط  تحقيطططططق األهطططططدا  الوونيطططططة 
حطططططدا  مطططططواون الشططططط ل والتصطططططدير وتعز طططططز القطططططدرة  وال سطططططيما منهطططططا المتعلقطططططة بطططططالنمو اال تصطططططادي واد

 التنافسية. 
 

فطططط  هططططذا السططططياق، يعتبططططر تعز ططططز االسططططت مارات الخاصططططة المحليططططة والخارجيططططة مططططن االهططططدا  
ال بططططططرى المرسططططططومة علططططططى المسططططططتوى الططططططوون  ومططططططن المهططططططام الرئيسططططططية لططططططوزارة التنميططططططة واالسططططططت مار 
والتعطططططاون الطططططدول . و هطططططد  نشطططططاط الطططططوزارة فططططط  هطططططذا اإلوطططططار، ةلطططططى المسطططططاهمة فططططط  تحسطططططين المنطططططاخ 

 مار والرفطططططططا مطططططططن حجطططططططم االسطططططططت مارات لتعز طططططططز مسطططططططاهمتها فططططططط  تحقيطططططططق العطططططططام لألعمطططططططال واالسطططططططت
األهططططططدا  التنمويططططططة اال تصططططططادية واالجتماعيططططططة. إلمططططططا يهططططططد  أيضططططططا ةلططططططى تحسططططططين صططططططورة تططططططونس 
الجديططططططدة إلمو ططططططا متميططططططز لالسططططططت مار لططططططدى أوسططططططاط األعمططططططال العالميططططططة واسططططططتهدا  القواعططططططات ذات 

تفاضططططططلية باإلضططططططافة ةلططططططى متابعططططططة المشططططططار ا األولويططططططة واألنشططططططوة التطططططط  تططططططوفر فيهططططططا بالدنططططططا مزايططططططا 
 واإلحاوة بالم سسات ومساندة المست مر ن.

 
وتحططططرر الططططوزارة وهيا لهططططا المختصططططة فطططط  هطططططذا اإلوططططار إلططططذل  علططططى توططططو ر نسططططق انجطططططاز 
المشطططططططار ا االسطططططططت مار ة اعتبطططططططارا ألهميطططططططة مسطططططططاهمتها فططططططط  معاضطططططططدة المجهطططططططود التنمطططططططوي وتحقيطططططططق 

 المرسومة.االهدا  اال تصادية واالجتماعية 
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 : سياسات االستثمار:1البرنامج الفرعي 
: تعز ططططططططز االسططططططططت مارات الخارجيططططططططة فطططططططط  القواعططططططططات خططططططططارج  وططططططططاع الوا ططططططططة 1-1-4الهططططططططد   -

 والمحف ة المالية 
 تقديم الهد : حجم االست مارات الخارجية المنجزة ف  القواعات المعنية سنويا -
 مرجا الهد : توو ر االست مار الخارج  -
م السططططططططنوي لالسططططططططت مارات األجنبيططططططططة فطططططططط  القواعططططططططات خططططططططارج  وططططططططاع الوا ططططططططة الم شططططططططر: الحجطططططططط -

 والمحف ة المالية
مبططططررات اعتمططططاد الم شططططرات: سططططيتم الترإليططططز علططططى االسططططت مارات المباشططططرة المنجططططزة خططططارج  وططططاع  -

الوا طططططططة والمحف طططططططة الماليطططططططة، و طططططططتم  احتسطططططططاب الم شطططططططر الخطططططططار  بطططططططذل  بحجطططططططم االسطططططططت مارات 
  القواعطططططات المعنيطططططة وذلططططط  باعتبطططططار محدوديطططططة تطططططدخل الطططططوزارة الخارجيطططططة السطططططنوية المنجطططططزة فططططط

وهيا لهططططططططا فطططططططط  النتططططططططائج المتعلقططططططططة باسططططططططتقواب االسططططططططت مارات الخارجيططططططططة فطططططططط   وططططططططاع الوا ططططططططة 
 واالست مارات المتعلقة بالمحف ة المالية.

 
 : الترويج والنهوض باإلستثمار الخارجي8البرنامج الفرعي 

 
 متميز لالست مار: التعر   بتونس إلمو ا 1-8-4الهد   -
تقطططططديم الهطططططد : التطططططرو ج لتطططططونس إلمو طططططا متميطططططز لالسطططططت مار ويعتمطططططد الحتسطططططاب الم شطططططر علطططططى  -

 االتصاالت ما المست مر ن االجانب الهام ة.
 الم شر : نسبة االتصاالت الهامة ما المست مر ن االجانب -
 مرجا الهد : الترو ج والنهور باالست مار -

 
 صة بالمشار ا ال برى : تسر ا الملفات الخا8-8 -4الهد  -
 تقديم الهد : تسر ا ملفات المشار ا ال برى  -
 مرجا الهد : المشار ا ال برى  -
المشططططططار ا ال بططططططرى التطططططط  تططططططتم متابعتهططططططا علططططططى مسططططططتوى لجنططططططة التوجيطططططط   الم شططططططر: يتعلططططططق بعططططططدد -

ولجنططططة الموافقططططات ولجططططان المتابعططططة األخططططرى. وهطططط  مشططططار ا سططططبق امضططططاء اتفا يططططات ومططططذإلرات 
تفططططاهم وتعهطططططدات بشططططط نها و هططططد  العمطططططل فططططط  هططططذا اإلوطططططار بالخصطططططور الططططى تطططططوفير ال طططططرو  

تعترضططططططها. علمططططططا وانطططططط  وبططططططالن ر المالئمططططططة إلنجططططططاز هططططططذخ المشططططططار ا وفططططططر اإلشططططططإلاليات التطططططط  
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الططططططى حجططططططم هططططططذخ المشططططططار ا ومإلوناتهططططططا وسرنططططططامج اسططططططت ماراتها الططططططذي يمتططططططد علططططططى سططططططنوات فططططططان 
 االش ال الخاصة بمتابعتها تست رق ال  ير من الو ت. 

 

 تقديم عام لالنجازات االستراتيجية الخاصة بالبرنامج. 8

ي لطططططططم يبقطططططططى دون االنت طططططططارات بهطططططططد  دفطططططططا النمطططططططو اال تصطططططططادي عبطططططططر النهطططططططور باالسطططططططت مار الطططططططذ
الوونيطططططة، حرصطططططت تطططططونس خطططططالل السطططططنوات االخيطططططرة علطططططى ةجطططططراء ةصطططططالحات ا تصطططططادية جوهر طططططة 
تهطططططد  ةلطططططى توطططططو ر منطططططاخ األعمطططططال وتحسطططططين تنافسطططططية اال تصطططططاد الطططططوون  للت يططططط  مطططططا تحطططططديات 
طططن مطططن الحططططد  اال تصطططاد العطططالم  ودعطططم  درتططط  علطططى خلطططق ال طططروة واحطططدا  مطططواون شططط ل جديطططدة تمإل 

ن البوالطططططططططة واسطططططططططتيعاب العطططططططططاولين عطططططططططن العمطططططططططل وخاصطططططططططة أصطططططططططحاب الشطططططططططهائد. ومطططططططططن أهطططططططططم مططططططططط
 اإلصالحات المنجزة ف  هذا اإلوار:

وال تنفيطططططططذ برنطططططططامج االصطططططططالحات فططططططط  المجطططططططاالت ذات العال طططططططة بمنطططططططاخ االعمطططططططال واالسطططططططت مار  -
فضطططططططططال عطططططططططن والقطططططططططانون الجديطططططططططد لالمتيطططططططططازات الجبائيطططططططططة سطططططططططيما القطططططططططانون الجديطططططططططد لالسطططططططططت مار 

 ات ف  مجال تسهيل وتبسيت الخدمات واالجراءات االدار ة والديوانة.االصالح
اإلوطططططار الجديطططططد للشطططططرا ة بطططططين القوطططططاعين العطططططام والخطططططار ومطططططا يطططططوفرخ مطططططن امإلانيطططططات وفطططططرر  -

 جديدة لالست مار ف  هذا المجال
تعز ططططططططز االسططططططططت مارات االجنبيططططططططة فطططططططط  القواعططططططططات الواعططططططططدة علططططططططى  ططططططططرار مإلونططططططططات السططططططططيارات  -

والخططططططدمات المرتبوططططططة بت نولوجيططططططات االتصططططططال والمعلومططططططات وذلطططططط  سططططططواء  ومإلونططططططات الوططططططائرات
عبططططططر عمليططططططات توسططططططعة للم سسططططططات المتواجططططططدة او عبططططططر تعز ططططططز العمططططططل الترو جطططططط  السططططططتقواب 

 است مارات جديدة ف  هذخ االنشوة.
 المتعلق بالتراخير 411-8112اصدار األمر الحإلوم   -
تعز ططططططز اإلوططططططار الم سسططططططات  عبططططططر احططططططدا  الهيئططططططة التونسططططططية لالسططططططت مار التطططططط  دخلططططططت حيططططططز  -

وشططططهد نشططططاوها نسططططقا تصططططاعديا وخاصططططة دورهططططا إلمخاوططططب  8111النشططططاط تططططدر جيا منططططذ سططططنة 
 وحيد للمست مر

ة في:  وتتمثل اهم االنجازات واألنشطة التي تم القيام بها لتحقي  اهداف البرنامج خاص 
 بالمست مر ن االجانب لفر  االشإلاليات الت  تعترر نشاوهم دعم نشاط االحاوة -
اسطططططططتقبال وفطططططططود المسطططططططت مر ن االجانطططططططب والترإليطططططططز علطططططططى تسطططططططو ق الصطططططططورة الجديطططططططدة لتطططططططونس  -

 إلديمقراوية ناشئة
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دعططططططططططم أنشططططططططططوة الططططططططططوزارة علططططططططططى مسططططططططططتوى البرمجططططططططططة والتصططططططططططو رات واإلصططططططططططالحات الخاصططططططططططة  -
 باالست مار

ططططة عبططططر التعططططاون مططططا ال ططططر  المشططططترإلة التنسططططيق مططططا المسططططت مر ن والشططططرإلاء االجا - نططططب وخاص 
 التونسية االجنبية للصناعة والتجارة بخصور مختل  اهتمامات المست مر ن

تعز ططططططططز عال ططططططططات التعططططططططاون مططططططططا الهيا ططططططططل والم سسططططططططات والمن مططططططططات الدوليططططططططة فطططططططط  مجططططططططال  -
 االست مار 

 دعم العمل الترو ج  داخل تونس وخارجها -
متابعططططططة الملفططططططات الخاصططططططة ال بططططططرى مططططططن خططططططالل دراسططططططة وتقيططططططيم عططططططدد هططططططام مططططططن المشططططططار ا  -

بالمشطططططططار ا ال بطططططططرى موضطططططططوع االتفا يطططططططات االسطططططططت مار ة وعقطططططططد اجتماعطططططططات تنسطططططططيقية سطططططططعيا 
إليجطططططططاد الحلطططططططول ال فيلطططططططة لتجطططططططاوز العرا يطططططططل التططططططط  مطططططططن الممإلطططططططن أن تعيطططططططق تقطططططططدم انجازهطططططططا 

 اإلنجاز. والقيام بز ارات ميدانية متعددة لمعاينة المعويات الوا عية للمشار ا وموا ا
دراسطططططة مقترحطططططات المشططططططططططار ا الجديطططططدة الطططططواردة علطططططى الطططططوزارة واتخطططططاذ التطططططدابير الالزمطططططة فططططط   -

شططططط نها ةمطططططا بسحالتهطططططا الهيئطططططة التونسطططططية لالسطططططت مار وذلططططط  بطططططالن ر للتوطططططورات التططططط  شطططططهدها 
التمشطططط  الخططططار بهططططذا الملطططط  فطططط  عال ططططة بصططططدور المن ومططططة الجديططططدة لالسططططت مار وترإليططططز 

 ية لالست مار أو للهيا ل واإلدارات العمومية المختصة.الهيئة التونس
االنوططططططططالق الفعلطططططططط  فطططططططط  العمططططططططل بقططططططططانون االسططططططططت مار الجديططططططططد والهططططططططاد  الططططططططى النهططططططططور  -

باالسططططططت مار وتشططططططجيا احططططططدا  الم سسططططططات  صططططططد الرفططططططا مططططططن تنافسططططططية اال تصططططططاد ومحتططططططواخ 
رسططططاء التططططوازن  الت نولططططوج  و درتطططط  علططططى احططططدا  مططططواون شطططط ل وتحقيططططق تنميططططة مسططططتدامة واد

 التنموي بين الجهات.
توحيطططططططد اإلجطططططططراءات المتعلقطططططططة بسسطططططططناد المطططططططن  والحطططططططوافز المعتمطططططططدة مطططططططن مختلططططططط  الهيا طططططططل   -

 المعنية باالست مار وضبت ةجراءات متابعتها.
ةبططططرام اتفا يطططططات مطططططا جطططططل الهيا ططططل المعنيطططططة باالسطططططت مار، توبيقطططططا ألحإلططططام الفقطططططرة ال انيطططططة مطططططن  -

 8111سططططططططبتمبر  31المطططططططط رخ فطططططططط   8111لسططططططططنة  11مططططططططن القططططططططانون عططططططططدد  14الفصططططططططل 
  صد:
 تبادل المعويات والبيانات 
  تنسيق وتوحيد اإلجراءات ف  مرافقة المست مر ن واإلحاوة بهم 
 معالجة العرائر 
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اإلحاوطططططة بالم سسطططططات ومسطططططاعدتها علطططططى تطططططذليل اإلشطططططإلاليات التططططط  تواجههطططططا وعلطططططى تنفيطططططذ  -
ميططططة المعنيططططة ة ومختلطططط  الهيا ططططل العمو برامجهططططا االسططططت مار ة والتنسططططيق مططططا هيا ططططل المسططططاند

 المختصة، والهيا ل المهنية
 

 2018نتائج القدرة على االداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة . 1
 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج:  3-0

ضطططططططبوت جملطططططططة االعتمطططططططادات المفتوحطططططططة المخصصطططططططة لبرنطططططططامج اإلحاوطططططططة باالسطططططططت مار والمرسطططططططمة 
م د بعنططططططوان نفقطططططططات   9.647م د منهططططططا 11.267بمططططططا  ططططططدرخ  2018بقططططططانون الماليططططططة لسططططططنة 

م د بعنطططططوان نفقططططططات االسطططططت مار وسل ططططططت جملطططططة النفقطططططات المنجططططططزة علطططططى حسططططططاب  1.620التصطططططر  
 م د. 9311ميزانية الدولة دون اعتبار فواضل الميزانيات السابقة الت  تم صرفها حوال  

 
 1جدول عدد 
 ة بالتقديراتمقارن 8111تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 حسب طبيعة النفقة
  

  بيان
8111تقديرات   

المنجاااااااااز صااااااااارفا  
8111بعنوان   

8111اإلنجازات مقارنة بالت قديرات   
قاااااااااااانون المالياااااااااااة 
 األصلي

الماليااااة  قااااانون 
 التكميلي

 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا

 %84,7 475 1  172 8  647 9  647 9  العنوان األول 
 %83,0 283 1  281 6  564 7  564 7  الت جير العموم  
 %90,4 192   808 1  000 2  000 2  وسائل المصال  
 %100,0 0   83   83   83   التدخل العموم  
 %70,5 478   143 1  620 1  620 1  العنوان الثاني 

 %70,5 478   143 1  620 1  620 1  التمو ل العموم  
 %82,7 952 1  315 9  267 11  267 11  الجملة 
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 1رسم بياني عدد 
نجازات ميزانية برنامج اإلحاطة باالستثمار  مقارنة بين تقديرات وا 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة
 )اعتمادات الدفع(

 

 
 

 6جدول عدد 
 مقارنة بالتقديرات 8111تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 حسب البرامج الفرعية
 بحساب أ.د   

 الفرعية بيان البرامج
تقديرات 
8111 

 )ق.م.األصلي(

تقديرات 
8111 

)ق.م.التكميلي( 
(1) 

إنجازات 
8111 

(8) 

اإلنجازات مقارنة 
 بالتقديرات

 المبلغ
(8)-(1) 

 نسبة اإلنجاز
(8(/)1) 

:  1-6البرنااااااااااااااااااامج الفرعااااااااااااااااااي 
 %2116 -1638 3653 1111 1111 سياسات االستثمار

التاااارويج  : 8-6البرنااااامج الفرعااااي 
 %4811 -641 5662 3118 3118 والنهوض باإلستثمار الخارجي

 %4811 -641 4111 11832 11832 مجموع البرنامج
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التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي التمويل 
العمومي 

قانون المالية التكميلي

2018المنجز صرفا بعنوان 
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 :6رسم بياني عدد 
نجازات ميزانية البرنامج الفرعية  مقارنة بين تقديرات وا 

 

 
 
 تقديم لنتائج القدرة على االداء وتحليلها: 3-8

 
 سياسات االستثمار: 1البرنامج الفرعي عدد

  تعز طططططططز االسطططططططت مارات الخارجيطططططططة بطططططططالترإليز علطططططططى االسطططططططت مارات المباشطططططططرة  :1-1الهااااااادف
المنجطططططزة خطططططارج  وطططططاع الوا طططططة والمحف طططططة الماليطططططة، و طططططتم  احتسطططططاب الم شطططططر الخطططططار  بطططططذل  
بحجططططططم االسططططططت مارات الخارجيططططططة السططططططنوية المنجططططططزة فطططططط  القواعططططططات المعنيططططططة وذلطططططط  باعتبططططططار 

ارة وهيا لهططططا فطططط  النتططططائج المتعلقططططة باسططططتقواب االسططططت مارات الخارجيططططة محدوديططططة تططططدخل الططططوز 
 ف   واع الوا ة واالست مارات المتعلقة بالمحف ة المالية.

 حجم االست مارات الخارجية المنجزة ف  القواعات المعنية سنويا:  تقديم الهدف 
 :1جدول عدد 
االسااااتثمارات المباشاااارة المنجاااازة : تعزيااااز االسااااتثمارات الخارجيااااة بااااالتركيز علااااى 1-1الهاااادف 

 خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية
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2018تقديرات  2018إنجازات 
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مؤشرات  الهدف
 قيس االداء

وحدة 
 المؤشر

تقديرات 
8112 

إنجازات 
8112 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
بالتقديرات 

 8112لسنة 

تقديرات 
8111 

 )ق.م.االصلي(

تقديرات 
8111 

 )ق.م.التكميلي(
(1) 

إنجازات 
8111 

(8) 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقديرات
لسنة 
8111 

% 
(8(/)1) 

تعزيز 
االستثمارات 
الخارجية 

بالتركيز على 
االستثمارات 
المباشرة 

المنجزة خارج 
قطاع الطاقة 
والمحفظة 
 المالية
 

-1المؤشر
تطوير  1-1

حجم 
االستثمار 
الخارجي في 
القطاعات 
خارج قطاع 
الطاقة 
والمحفظة 
 المالية

مليون 
 دينار

1123 1181 112% 1141  1118 115% 

 :1رسم بياني عدد 
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف  مقارنة بين تقديرات وا 
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تطوير حجم االستثمار الخارجي في القطاعات1-1-1المؤشر
خارج قطاع الطاقة والمحفظة المالية
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 :8111تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
 

فططططط  القواعطططططات خطططططارج  وطططططاع  8112لالسطططططت مارات الخارجيطططططة المنجطططططزة سطططططنة  بلططططط  الحجطططططم الجملططططط 
. 8111مليطططططططون دينططططططططار سططططططططنة  1381مليططططططططون دينطططططططار مقابططططططططل  1238الوا طططططططة والمحف ططططططططة الماليطططططططة 

وشططططملت هططططذخ الز ططططادة بالخصططططور القوططططاع الصططططناع  و وططططاع الخططططدمات والقوططططاع الفالحطططط . وهطططط  
لتططططط  شطططططملتها سياسطططططات االسطططططت مار باعتبطططططار القواعطططططات المعنيطططططة ا  طططططر باإلصطططططالحات اال تصطططططادية ا

 مبدا حر ة االست مار والمبادرة ف  هذخ القواعات.  
 

  الترويج والنهوض باإلستثمار الخارجي : 8البرنامج الفرعي عدد 
 التعريف بتونس كموقع متميز لالستثمار 1-8الهدف 

الم شطططططر علطططططى التطططططرو ج لتطططططونس إلمو طططططا متميطططططز لالسطططططت مار ويعتمطططططد الحتسطططططاب تقاااااديم الهااااادف  -
 االتصاالت ما المست مر ن االجانب الهام ة.

 
 3جدول عدد 

 : التعريف بتونس كموقع متميز لالستثمار1-8الهدف 
مؤشااااااااااااااااارات  الهدف

 قيس االداء
وحاااااااااااادة 
 المؤشر

تقاااااديرات 
8112 

إنجاااااازات 
8112 

نساااااااااااااااااااابة 
اإلنجااااااااازات 
مقارنااااااااااااااااة 
بالتقااااااديرات 
لساااااااااااااااااااانة 

8112 

 8111تقااااااديرات 
 )ق.م.االصلي(

 8111تقاااااااااديرات 
 ق.م.التكميلي()
(1  ) 

إنجاااااازات 
8111 

(8) 

نسااابة اإلنجاااازات 
مقارنااااااااااااااااااااااااااااااااة 
بالتقااااااااااااااااااااااديرات 

 8111لسنة 
% 
(8(/)1) 

التعرياااااااااااااااف 
بتااااااااااااااااااونس 
كموقاااااااااااااااااااع 
متميااااااااااااااااااااز 

 لالستثمار

-8المؤشااااااااار
نسااااااابة  1-1

االتصااااااااااااالت 
الهامااااااة مااااااع 
المساااااااتثمرين 

 األجانب

 139 23.4 11 11 94 11.1 11 نسبة
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 :1رسم بياني عدد 
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدفمقارنة بين تقديرات   وا 

 
 

 :8111تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة 
 

نشططططاط فطططط  التططططرو ج  113موزعططططة بططططين  8112نشططططاط ترو جطططط  خططططالل سططططنة  119أنجططططزت الوإلالططططة 
 نشاط ف  الترو ج القواع .  11العام و

 
 الترو ج العام -1

 الترو ج العام ف :تم لت أنشوة 
   منتططططدى و ططططوم ةعالمطططط  بالخططططارج وستططططونس حططططول فططططرر ومزايطططططا  28التن ططططيم والمشططططارإلة فطططط

 االست مار بتونس،
  عملية ةشهار ة بالخارج 11القيام ب 
   صالون متعدد القواعات 11المشارإلة ف 

 الترو ج القواع   -8
 تم لت أنشوة الترو ج القواع  ف :

   ملتق  و وم ةعالمي   واع  11تن يم ومشارإلة الوإلالة ف 
   صالون  واع   38المشارإلة ف 
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نسبة االتصاالت الهامة مع المستثمرين1-1-2المؤشر
األجانب
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  عمليطططططة اتصطططططال مباشطططططر  83ةنجطططططاز«Démarchage direct» مطططططا شطططططرإلات أجنبيطططططة ،
 تعمل بالقواعات المستهدفة.

 ةحاوة ومساعدة الشرإلات األجنبية المنتصبة بتونس 
مططططططططن  تططططططططدخال 19سططططططططجل نشططططططططاط اإلحاوططططططططة ومسططططططططاعدة الشططططططططرإلات األجنبيططططططططة المنتصططططططططبة بتططططططططونس، 

مصطططططال  الوإلالطططططة لفائطططططدة الم سسطططططات األجنبيطططططة لفطططططر ةشطططططإلاليات تهطططططم خاصطططططة اإلجطططططراءات اإلدار طططططة 
شططططططإلاليات ذات وططططططابا اجتمططططططاع  )14) شططططططإلاليات ديوانيططططططة )18( واد ( وتمإلنططططططت الوإلالططططططة مططططططن 12( واد

 من اإلشإلاليات الت  تعرضت لها الم سسات األجنبية المنتصبة بتونس. %21فر 
 بالنسبة لز ارات الشرإلات األجنبية ةلى تونس -3

  ز ارة استوالع ةلى تونس من  بل شرإلات أجنبية. 11ةجراء 
وسخصططططططططور تنفيططططططططذ االهططططططططدا  الخاصططططططططة بالم شططططططططر فتجططططططططدر االشططططططططارة الططططططططى ان عططططططططدد االتصططططططططاالت 

اتصطططططاال. و طططططد بلططططط  عطططططدد االتصطططططاالت الم مطططططرة  127المبرمجطططططة مطططططا المسطططططت مر ن األجانطططططب  طططططد بلططططط  
 % 83.4لتبلطططططط  نسططططططبة االتصططططططاالت الم مططططططرة مططططططن مجمططططططوع االتصططططططاالت المبرمجططططططة  106 المنجططططططزة
 مقارنة باألهدا . % 139مقدرة اي ما يعادل نسبة انجاز بط  % 11مقابل 

ةلططططططى ت  يطططططط  عمليططططططات االتصططططططال المباشططططططر بالشططططططرإلات  8112و ططططططد سططططططعت الوإلالططططططة خططططططالل سططططططنة 
بخبطططططراء فططططط  المجطططططال مطططططا برمجطططططة ا تنطططططاء األجنبيطططططة الرا بطططططة فططططط  االسطططططت مار فططططط  تطططططونس واالسطططططتعانة 

من ومطططططات ةعالميطططططة تسطططططاعد علطططططى اسطططططتهدا  واختيطططططار المسطططططت مر ن المحتملطططططين مطططططا الترإليطططططز علطططططى 
 القواعات المستهدفة وه :

 واع صناعة مإلونات الوائرات   
 واع صناعة مإلونات السيارات  
 واع الفالحة والصناعات ال ذائية   
 لمنش  ' واع أنشوة نقل الخدمات خارج بلد اOffshoring'  

و ططططططد سططططططعت الوإلالططططططة مططططططن جهططططططة أخططططططرى ةلططططططى ت  يطططططط  عمليططططططات اإلحاوططططططة بالم سسططططططات األجنبيطططططططة 
المنتصططططططبة بتططططططونس  صططططططد مسططططططاعدتها علططططططى حططططططل اإلشططططططإلاليات التطططططط  تعترضططططططها خاصططططططة منهططططططا ذات 

 الوابا اإلداري واالجتماع .  
 

 : تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى 8.8الهدف 

  :عدد ملفات المشار ا ال برى الت  تتم  متابعتها خالل السنة تقديم الهدف 
 :المشار ا ال برى  مرجع الهدف 
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 مبررات اعتماد المؤشرات:
بطططططالن ر للتوطططططورات التططططط  شطططططهدها التمشططططط  الخطططططار بهطططططذا الملططططط  فططططط  عال طططططة بصطططططدور المن ومطططططة 

والمجهططططود بخصططططور هططططذخ المشططططار ا الجديططططدة لالسططططت مار وحتططططى يططططتم ابططططراز الحجططططم الفعلطططط  للعمططططل 
تطططططم تعطططططديل الم شطططططر لينقسطططططم الطططططى م شطططططر ن يتعلطططططق األول بعطططططدد المشطططططار ا ال بطططططرى، التططططط  تطططططم ابطططططرام 
اتفا يطططططططات ومطططططططذإلرات تفطططططططاهم بشططططططط نها والتططططططط  تطططططططتم متابعتهطططططططا علطططططططى مسطططططططتوى لجنطططططططة التوجيططططططط  ولجنطططططططة 

م اسطططططت مال دراسطططططتها الموافقطططططات ولجطططططان المتابعطططططة و تعلطططططق ال طططططان  بنسطططططبة المشطططططار ا الجديطططططدة التططططط  تططططط
 لعرضها على المجلس االعلى لالست مار مقارنة بالملفات الواردة.

 
 : تسريع الملفات الخاصة بالمشاريع الكبرى 8-8الهدف 

وحااااااااادة  مؤشرات قيس االداء الهدف
المؤشااااااا

 ر

تقااااديرات 
8112 

إنجاااازات 
8112 

نسااااااااااااااااااااااااااابة 
اإلنجاااااااااااااااازات 
مقارنااااااااااااااااااااااااة 
بالتقااااااااااااااديرات 
لساااااااااااااااااااااااااااانة 

8112 

تقااااااااااااااااااااااااااااديرات 
8111 

 ق.م.االصلي()

 8111تقااااااديرات 
 )ق.م.التكميلي(

(1 ) 

إنجاااازات 
8111 

(8) 

نسااااااااااااااااااااااااااابة 
اإلنجاااااااااااااااازات 
مقارنااااااااااااااااااااااااة 
بالتقااااااااااااااديرات 
لساااااااااااااااااااااااااااانة 

8111 
% 
(8(/)1) 

تسااااااااااااااااااااااريع 
الملفاااااااااااااااااااات 
الخاصااااااااااااااااااة 
بالمشاااااااااااااريع 

 الكبرى 

عاااادد  1-8-8المؤشاااار
المشااااريع الكبااارى التاااي 
تاااااااتم متابعتهاااااااا علاااااااى 
مساااتوى لجناااة التوجياااه 
ولجنااااااااااااة الموافقااااااااااااات 

 المتابعةولجان 

 111 1 1 1 111 1 1 عدد

 :1رسم بياني عدد 
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة بالهدف  مقارنة بين تقديرات وا 
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لى عدد المشاريع الكبرى التي تتم متابعتها ع1-2-2المؤشر
مستوى لجنة التوجيه ولجنة الموافقات ولجان المتابعة
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 :8111تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقها مقارنة بالتقديرات لسنة  
تحقيططططق األولويططططات الوونيططططة  تسططططاهم المشططططار ا ال بططططرى خاصططططة منهططططا المهيإللططططة والمندمجططططة فطططط 

و تولطططططب  .مطططططن حيططططط  متولبطططططات التنميطططططة والتوطططططور اال تصطططططادي واالجتمطططططاع  والت نولطططططوج 
تجسططططططيم هططططططذخ األولويططططططات معالجططططططة اإلشططططططإلاليات المتعل قططططططة خاصططططططة بالمشططططططار ا ال بططططططرى التطططططط  تططططططم 
ابططططرام اتفا يططططات ومططططذإلرات والتزامططططات أخططططرى بشطططط نها مططططا الدولططططة التونسططططية. وباعتبططططار حجططططم هططططذخ 

فطططططططان متابعتهطططططططا تتولطططططططب ال  يطططططططر الجهطططططططود للتنسطططططططيق مطططططططا مختلططططططط  المشطططططططار ا وتعطططططططدد مإلوناتهطططططططا 
 األورا  المهنية ف  ةوار التقيد بااللتزامات ما المست مر ن باع   هذخ المشار ا.

 
 وتتم ل أهم األنشوة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة ف  : 

 االلمام بالملفات واالتفا يات والتعهدات الخاصة بهذخ المشار ا  -
تن طططططططيم جلسطططططططات عمطططططططل مطططططططا ومتابعطططططططة فططططططط  ةوطططططططار لجطططططططان التوجيططططططط  ولجطططططططن الموافقطططططططات وهيا طططططططل  -

 المتابعة األخرى  
 اعداد تقار ر دور ة خاصة بمتابعة إلل مشروع -
 التنسيق بين مختل  االورا  خاصة لتجاوز االشإلاليات. -
 عقد جلسات عمل ما باع   هذخ المشار ا -

 التوجهات المستقبلية لتحسين األداء: .6

وفقططططططا للهيإللططططططة الموحططططططدة للمشططططططروع السططططططنوي لططططططالداء  8181ةعططططططادة هيإللططططططة البرنططططططامج انوال ططططططا مططططططن  
 ومخوت التنز ل العمليات  الجديد

  تعز ز االست مارات الخاصة المحلية والخارجية 
  المسططططاهمة فطططط  تحسططططين المنططططاخ العططططام لألعمططططال واالسططططت مار والرفططططا مططططن حجططططم االسططططت مارات

 األهدا  التنموية اال تصادية واالجتماعيةلتعز ز مساهمتها ف  تحقيق 
  تحسططططين صططططورة تططططونس الجديططططدة إلمو ططططا متميططططز لالسططططت مار لططططدى أوسططططاط األعمططططال العالميططططة

 واستهدا  القواعات ذات األولوية واألنشوة الت  توفر فيها بالدنا مزايا تفاضلية
  .متابعة المشار ا ال برى واإلحاوة بالم سسات ومساندة المست مر ن 
 ر اإلجططططططططراءات أمططططططططام المسططططططططت مر ن وا تططططططططراا السياسططططططططات واإلصططططططططالحات فطططططططط  مجططططططططال تيسططططططططي

 االست مار وعرضها على المجلس األعلى لالست مار
 مز د ت ر س دور الهيئة التونسية لالست مار إلمخاوب للمست مر ن 

 الشروع ف  ترإليز الصندوق التونس  لالست مار وفقا لقانون االست مار
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 والمساندةبرنامج القيادة  

 رئيسة البرنامج: السيدة نائلة بن خليفة       

 العام للبرنامج: تقديمال .1

 التنميططة وزارة وسططرامج أهططدا  تحقيططق فطط  أساسطط  بططدور والمسططاندة القيططادة برنططامج يضططولا

 حسططن وضططمان البشططر ة المططوارد وت هيططل تططدعيم مططن خططالل وذلطط  واالسططت مار والتعططاون الططدول 

 .اإلدارة ومصال  الهيا ل جميا على مستوى  التسيير التصر 

 :ف  والمساندة القيادة لبرنامج التسييري  الدور و تم ل

 اإلدارة ومصال  هيا ل مختل  بين والتنسيق اإلشرا  -
 بالبرنامج المتعلقة والترتيبية والقانونية اإلدار ة الجوانب ت مين -
 ترشيد التصر  ف  الموارد البشر ة -
 والوسائل المعدات ف  التصر  حوإلمة -
 البرامج ميزانيات ةعداد على اإلشرا  -
 اإلعالمية التجهيزات است الل وحسن صيانة على والسهر المعلوماتية الن م توو ر -
 والتو يق األرشي  مس  -

 :والمساندة القيادة لبرنامج فرعيين برنامجين تحديد تم و د

 والمادية الموارد البشر ة ف  التصر  -
 المعلومات  الن ام -

 أهدا  لبرنامج القيادة والمساندة والمتم لة ف :  ال ةتم تحديد هذا و د 
 تحسين التصر  ف  الموارد البشر ة، .1
 تحسين التصر  ف  الموارد المادية، .8
 ة،يتوو ر المن ومة المعلومات .1
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م شطططططرات لقطططططيس األداء وذلططططط  للعمطططططل علطططططى تحقيقهطططططا فططططط  ةوطططططار  طططططال  وفططططط  المقابطططططل تطططططم ضطططططبت 
 للقدرة على األداء.البرنامج السنوي 

 
 المؤشرات األهداف

 تنمية كفاءة الموارد البشرية :1-1-9الهدف 
  :1-1-1-9 المؤشر

نساااااااابة المسااااااااتفيدين بااااااااالتكوين ماااااااان مجمااااااااوع 
 األعوان.

: تحساااااااين التصااااااارف فاااااااي الماااااااوارد  0-1-9 الهااااااادف
 المادية

  :2-1-1-9 المؤشر
نساااااااابة التقيااااااااد برزنامااااااااة البرمجااااااااة الساااااااانوية 

 للنفقات.

  : تطوير الن ظام المعلوماتي 1-0-9 الهدف

 :1-1-2-9 المؤشر
 نسبة تطور النظام المعلوماتي

 

 نجازات االستراتيجية الخاصة بالبرنامج:تقديم عام لإل. 8

ارت طططططزت خو طططططة البرنطططططامج علطططططى توطططططو ر نسطططططبة ال فطططططاءات وتحسطططططين التصطططططر  فططططط  المطططططوارد البشطططططر ة عبطططططر 
ةوطططططططارات وأعطططططططوان مختلططططططط  البطططططططرامج فططططططط  مختلططططططط  المجطططططططاالت للرفطططططططا مطططططططن مردوديطططططططة العمطططططططل  ن دعططططططم ت طططططططو 

سططططاهم البرنططططامج فطططط  ةنجططططاا  إلمططططا .اإلداري وا تسططططاب مهططططارات جديططططدة مططططا تططططوفير  ططططرو  العمططططل المالئمططططة
الت طططططاهرات الوونيطططططة ال بطططططرى التططططط  ن متهطططططا الطططططوزارة فططططط  ةوطططططار المهطططططام الموإلولطططططة ةليهطططططا والتططططط  نطططططذإلر منهطططططا 

وونيططططة حططططول التعر طططط  بقططططانون االسططططت مار الجديططططد والتطططط  تبقططططى مططططن أهططططم المحوططططات الوونيططططة فطططط  النططططدوة ال
إلطططططان للبرنطططططامج الطططططدور الجطططططوهري فططططط   إلمطططططامجطططططال تحسطططططين منطططططاخ االسطططططت مار والتطططططرو ج لمخوطططططت التنميطططططة، 

االعطططططداد األم طططططل لالجتمطططططاع السطططططنوي لمجموعطططططة البنططططط  اإلسطططططالم  للتنميطططططة الطططططذي احتضطططططنت  بالدنطططططا خطططططالل 
وسطططططجل حضطططططور ر سطططططاء الم سسطططططات الماليطططططة الدوليطططططة ووزراء الماليطططططة  8112أفر طططططل  1الطططططى  1مطططططن  الفتطططططرة

 دولة ةسالمية عضو بالبن . 11للط

علططططى ةرسططططاء مبططططدأ الحوإلمططططة فطططط  التصططططر  فطططط  المططططوارد  8112مصططططال  الططططوزارة خططططالل سططططنة عملططططت إلمططططا 
تصططططططر  فطططططط  أسططططططوول الماليططططططة و ططططططد تجسططططططد ذلطططططط  مططططططن خططططططالل الشططططططروع فطططططط  ا تنططططططاء المن ومططططططة الخاصططططططة بال

وعلططططططى مسططططططتوى الن ططططططام المعلومططططططات  فقططططططد شططططططهدت سططططططنة السططططططيارات ومن ومططططططة متابعططططططة اسططططططتهال  الو ططططططود، 



26 

 Imprimante»ا تنطططاء معطططدات ةعالميطططة تتم طططل خاصطططة فططط  معطططدالت إلهرسائيطططة ووابعطططة بطططارإلود  8112

code à barre»  خاصطططة بمن ومططة التصطططر  فطط  المنقطططوالت ونقطططاط وصططول ال سطططل ية«Points 

d’accès Wifi»  ودعطططططم القطططططدرات البشطططططر ة مطططططن خطططططالل المشطططططارإلة فططططط  دورات ت و نيطططططة فططططط  مجطططططال
الحمايططططططة مططططططن الفيروسططططططات مططططططن خططططططالل تحيططططططين من ططططططومت   سططططططالمة الن ططططططام المعلومططططططات  اإلعالميططططططة ودعططططططم

 .الجدار الناري وتجديد رخر استعمالهاو 

  



 

27 

 :8111نتائج القدرة على األداء وتنفيذ ميزانية البرنامج لسنة . 1
 تقديم لتنفيذ ميزانية البرنامج: 3-0

 :1جدول عدد
 مقارنة بالتقديرات 8112لسنة البرنامج تنفيذ ميزانية 

 الدفا( اعتمادات) التوز ا حسب وبيعة النفقة
 

 الوحدة: ألف دي ار                                                                                                                                 

  بيان

 8102تقديرات 
المنجزززززززززززززز صزززززززززززززرفا  

 8102بعنوان 

 8102اإلنجازات مقارنة بالت قديرات 

قززززززززززززانون الماليززززززززززززة 

 األصلي

الماليززززززززززززززة قززززززززززززززانون 

 التكميلي
 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا

 %88,4 874   646 6  520 7  520 7  العنوان األول 

 %96,6 158   490 4  648 4  648 4  التأجير العمومي 

 %70,0 715   668 1  383 2  383 2  وسائل المصالح 

 %99,8 1   488   489   489   التدخل العمومي 

 %3112,6 230 7 - 470 7  240   240   العنوان الثاني 

 %3112,6 230 7 - 470 7  240   240   اإلستثمارات المباشرة 

 %181,9 356 6 - 116 14  760 7  760 7  الجملة 

 
 :1رسم بيان  عدد 
 8112لسنة القيادة والمساندة مقارنة بين تقديرات وانجازات ميزانية 
 النفقة )أع الدفا(التوز ا حسب وبيعة 
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 مقارنة بالتقديرات 8111: تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 8جدول عدد 

 التوزيع حسب البرامج الفرعية
 )إ ع الدفع(

التصززززززززرو فززززززززي المززززززززوارد البشززززززززرية 

     والمادية 

  بيان

 8102تقديرات 
المنجزززززززززززززز صزززززززززززززرفا  

 8102بعنوان 

 8102اإلنجازات مقارنة بالت قديرات 

الماليززززززة  قززززززانون

 األصلي

قززززززززززززززانون الماليززززززززززززززة 

 التكميلي
 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا

 %89,2 733   048 6  781 6  781 6  العنوان األول 

 %97,9 90   145 4  235 4  235 4  التأجير العمومي 

 %68,8 642   415 1  056 2  056 2  وسائل المصالح 

 %99,8 1   488   489   489   التدخل العمومي 

 %3735,2 270 7 - 470 7  200   200   العنوان الثاني 

 %3735,2 270 7 - 470 7  200   200   اإلستثمارات المباشرة 

 %193,7 537 6 - 518 13  981 6  981 6  الجملة 

     النظام المعلوماتي 

  بيان

 8102تقديرات 
المنجزززززززززززززز صزززززززززززززرفا  

 8102بعنوان 

 8102بالت قديرات مقارنة  اإلنجازات

الماليززززززة  قززززززانون

 األصلي

قززززززززززززززانون الماليززززززززززززززة 

 التكميلي
 نسبة اإلنجاز اإلعتمادات بقايا

 %80,9 141   598   740   740   العنوان األول 

 %83,6 68   345   413   413   التأجير العمومي 

 %77,5 73   253   327   327   وسائل المصالح 

           التدخل العمومي 

 %0,0 40   0   40   40   العنوان الثاني 

 %0,0 40   0   40   40   اإلستثمارات المباشرة 

 %76,8 181   598   780   780   الجملة 

 
نجازات ميزانية البرامج الفرعية لسنة : 8رسم بيان  عدد  8112مقارنة بين تقديرات واد
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 :6جدول عدد 

 والمساندةأهداف برنامج القيادة 

 

 

مؤشاااااار قااااااايس 
 األداء

وحاااااااااااااااادة 
 المؤشر

تقاااااااااديرا
ت 

2017 

إنجاااااااااازا
ت 

2017 

نسااااااااااااااااااااااابة 
اإلنجااااااااااااازات 
مقارنااااااااااااااااااااة 
بالتقااااااااااديرات 
لساااااااااااااااااااااااانة 

2017 

تقاااااااااديرات 
2018 
)ق.م 

 األصلي(

تقااااااااااااديرات 
2018 

)ق. م 
 التكميلي(

(1) 

إنجاااااااااازا
ت 

2018 
(8) 

نساااااااااااااااااااااااابة 
اإلنجااااااااااااازات 
مقارناااااااااااااااااااااة 
بالتقاااااااااااديرات 
لسااااااااااااااااااااااااانة 

2018 % 
(8(/)1) 

تحسااااااااااااااااااين 
التصااااااااااااااارف 

المااااوارد فااااي 
 البشرية

نسطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططبة 
الت ططططططططططططططططططططططططططططو ن 
وتنميطططططططططططططططططططططططططططططططططة 

 ال فاءات

عططططططططططططططططططططططططططططدد 
المشططططططططططارإلي

 ن
114 14 39 191 191 12 34.3 

تحسااااااااااااااااااين 
التصااااااااااااااارف 
فااااي المااااوارد 

 المادية

التقيطططططططد نسطططططططبة 
برزنامططططططططططططططططططططططططططططة 
البرمجططططططططططططططططططططططططططة 
السططططططططططططططططططططططططططططنوية 

 للنفقات

 %1. 67 4976 7416 7416 %81.5 5976 7339 نسبة

تطاااااااااااااااااااااوير 
المنظومااااااااااااة 
 المعلوماتية

نسططططططبة توططططططور 
الن طططططططططططططططططططططططططططططططططام 

 المعلومات 
إعننننننننداد  نسبة

 التدقيق

إعننننننننداد 

 التدقيق
- %45 %45 %21 %4485 
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 :8-6رسم بياني عدد 
نجازات مؤشرات قيس األداء الخاصة  مقارنة بين تقديرات وا 

 نسبة تطور النظام المعلوماتي

 
 
 تقديم نتائج القدرة على األداء وتحليلها: 3-8

 والمادية البشرية: التصرف في الموارد 0عدد  البرنامج الفرعي
 التصرف في الموارد البشرية

 : تنمية كفاءة الموارد البشرية1-1-4الهدف 
تحسين التصر  ف  الموارد البشر ةتقديم الهدف : 

  :البرنامج الفرع  للتصر  ف  الموارد البشر ة مرجع الهدف 

تططططططم اعتمططططططاد هططططططذا الهططططططد  فطططططط  ةوططططططار برنططططططامج القيططططططادة والمسططططططاندة مططططططن أجططططططل الترفيططططططا مططططططن جططططططودة 
علطططططططى مسططططططططتوى المصططططططططال  اإلدار ططططططططة باعتبططططططططار  لمهططططططططاراتالخطططططططدمات اإلدار ططططططططة وتنميططططططططة ال فططططططططاءات وا

 وبيعة نشاط وزارة التنمية واالست مار والتعاون الدول .

ويعطططود  8111سطططنة  %39مقارنطططة بطططط  8112سطططنة  33 %بططططططططو طططد تطططم تسطططجيل نسطططبة انجطططاز تقطططدر 
 :عدة أسباب من أهمهاذل  الى 
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 ( انجططاز ت ططو ن فطط  مجططال المإلتبيططةMs Word et Excel niv. Avancé)  لفائططدة
 ،بالمرإلز الوون  لإلعالمية   ةوار 19

   ف  عدة اختصاصات تةوارا 7ت و ن، 
  العامطططططططططة لألن مطططططططططة  ةوطططططططططار مطططططططططن اإلدارة 11لفائطططططططططدة ت طططططططططو ن فططططططططط  مجطططططططططال اإلعالميطططططططططة ةنجطططططططططاز

 ، المعلوماتية
  2102ةوار سنة  26ارتفاع نسبة الت و ن بالخارج ف  عدة مجاالت لتشمل، 

إلمطططططا تطططططم  انجطططططاز برنطططططامج ت طططططو ن لعطططططدد هطططططام مطططططن العملطططططة واألعطططططوان مطططططن دون اإلوطططططارات فططططط  عطططططدة 
نصطططططا  اال أن ت طططططو ن هطططططذخ  مجطططططاالت نطططططذإلر منهطططططا مجطططططال اإلعالميطططططة والمإلتبيطططططة ومن طططططومت  أدب واد

 .الفئة من االعوان ال يتم ادراجها عند احتساب الم شر مما يجعل نسبة اإلنجاز ضعيفة

 91سطططططنة اسططططت نائية بالنسطططططبة للت طططططو ن حيطططط  اسطططططتفاد منهطططططا  تم لططططط 8112أن سططططنة  وتجططططدر اإلشطططططارة
ل بمسططططططاعدة فنيططططططة مططططططن وططططططر  البنطططططط  لمشططططططروع الططططططدعم الم سسطططططط  فطططططط  ةوططططططار  متططططططدرسا وذلطططططط  لططططططوزارة والممططططططو 

 دورات تدر بيططططططة حيطططططط  تططططططم تن ططططططيم، 8111أفر ططططططل  1اإلسططططططالم  للتنميططططططة بمقتضططططططى اتفا يططططططة التمو ططططططل بتططططططار   
 عدة مجاالت تقنية وه  على التوال :ف   همتوو ر إلفاءاتو رفا من انتاجية العاملين بالوزارة لل

 تقنيات التفاور، 
    المشار ا،والتصر  ف 
 وادعداد المخووات التنموية والقواعية.                      

أمططططططا بالنسططططططبة للت ططططططو ن فطططططط  مجططططططال الل ططططططة اإلنجليز ططططططة والططططططذي إلططططططان مبرمجططططططا ةنجططططططازخ مططططططوف  
 ةجراءات الصفقات العمومية.لوول وذل   8119فقد تم ت جيل  لسنة  8112سنة 

 التصرف في الموارد المادية
 الموارد الماديةتحسين التصرف في : 8-0-5الهدف  -

ترشطططططيد وحسطططططن تطططططم اعتمطططططاد هطططططذا الهطططططد  فططططط  ةوطططططار برنطططططامج القيطططططادة والمسطططططاندة مطططططن أجطططططل 
 التصر  ف  الموارد المادية.

سطططططنة  %11مقارنطططططة بطططططط  8112سطططططنة  11 %و طططططد تطططططم تسطططططجيل نسطططططبة انجطططططاز تقطططططدر بطططططططططط
 :عدة أسباب من أهمهاويعود ذل  الى  8111
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 مططططن خططططالل الشططططروع فطططط  ا تنططططاء  الماديططططةفطططط  التصططططر  فطططط  المططططوارد  ةرسططططاء مبططططدأ الحوإلمططططة
المن ومططططططططة الخاصططططططططة بالتصططططططططر  فطططططططط  أسططططططططوول السططططططططيارات ومن ومططططططططة متابعططططططططة اسططططططططتهال  

 ،الو ود

فطططططططط  ابططططططططرام الصططططططططفقات « TUNEPS»من ومططططططططة الشططططططططراء العمططططططططوم  علطططططططى الخططططططططت  اعتمطططططططاد -
 411ر عططططدد توبيقططططا ألحإلططططام األمطططط مططططن  بططططل الططططوزارة والم سسططططات تحططططت االشططططرا  العموميططططة
 1139والمتعلطططططق بتنقطططططي  واتمطططططام األمطططططر عطططططدد  8112مطططططاي  11المططططط رخ فططططط   8112لسطططططنة 
 طططططرار رئطططططيس الحإلومطططططة المططططط رخ فططططط  و  والمتعلطططططق بتن طططططيم الصطططططفقات العموميطططططة 8114لسطططططنة 
المتعلططططططق بالمصططططططاد ة علططططططى دليططططططل اإلجططططططراءات الخططططططار بططططططسبرام الصططططططفقات  8112أوت  31

 ،على الخت العمومية عبر من ومة الشراء العموم 
سططططيارات وبقططططا للبرمجططططة السططططنوية للنفقططططات بعنططططوان ا تنططططاء تعز ططططز أسططططوول النقططططل مططططن خططططالل  -

 ،8112سنة 
الجتمطططططططاع السططططططططنوي لمجموعطططططططة البنططططططط  اإلسطططططططالم  للتنميطططططططة الططططططططذي اعطططططططداد المسطططططططاهمة فططططططط  ة  -

مططططن خططططالل اإلعططططالن عططططن ولبططططات عططططرور  8112أفر ططططل  1الططططى  1احتضططططنت  بالدنططططا مططططن 
اختيطططططار وإلالطططططة لتن طططططيم الت طططططاهرات، اختيطططططار  اعطططططة )مطططططاع السطططططنوي واستشطططططارات لتن طططططيم االجت

 الحتضان االفتتاا الرسم  والعشاء، إلراء سيارات وحافالت لتسهيل التنقالت...(،
ةوططططططار فطططططط  ةوططططططار مشططططططروع الططططططدعم  91متابعططططططة انجططططططاز ولططططططب العططططططرور المتعل ططططططق بت ططططططو ن  -

ل من ور  البن  اإلسالم  للتنمية.  الم سس  للوزارة والممو 
 نسبة التقيد برزنامة البرمجة السنوية للنفقات: 0-8-0-5ؤشر الم -

ةرسطططططاء النجاعططططططة الموازناتيططططططة وذلطططططط  برسططططططم أهططططططدا  محططططططددة تراعطططططط  اإلمإلانيططططططات المرصططططططودة 
  .والوسائل المتوفرة

 : النظام المعلوماتي8عدد  البرنامج الفرعي
 :المعلومات  الن  ام توو ر : 0-8-5الهدف 
 توور الن ام المعلومات نسبة  :0-0-8-5المؤشر: 

خاصطططططة ويعطططططود ذلططططط   2018بالنسطططططبة لسطططططنة  65%تطططططم تسطططططجيل نسطططططبة ةنجطططططاز للم شطططططر تقطططططدر بطططططط
 لعل  من أبرزها:و  2102سنة  لألش ال الت  تم ةنجازها خالل
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 «FinaCoop»تحيطططططططين المن ومطططططططات اإلعالميطططططططة علطططططططى  طططططططرار من ومطططططططة متابعطططططططة التعطططططططاون المطططططططال   -
 ومن ومة العول السنوية ومن ومة احتساب من  اإلنتاج.

فططططططط  ةوطططططططار مراجعطططططططة وتقيطططططططيم الن طططططططام الحطططططططال  لمتابعطططططططة التمو طططططططل الخطططططططارج  وتوطططططططو ر من ومطططططططة  -
«FinaCoop»  باسطططططططططتعمال الت نولوجيطططططططططات الحدي طططططططططة وتنميطططططططططة  طططططططططدرات ةوطططططططططارات الطططططططططوزارة فططططططططط  هطططططططططذا

. TAIEX IIحططططططاد األوروسطططططط  المجطططططال، تططططططم االسططططططتناد ةلططططططى األدوات المتاحططططططة ضططططططمن برنطططططامج االت
مطططططن وطططططر  خبطططططراء مطططططن ةيواليطططططا  2102ةنجطططططاز مهمتطططططين فططططط  ال طططططرر خطططططالل سطططططنة هطططططذا و طططططد تطططططم 

متابعططططططططة التمو ططططططططل مإلنططططططططت مططططططططن تقيططططططططيم الوضططططططططا الحططططططططال  وتقططططططططديم مقترحططططططططات لتحسططططططططين من ومططططططططة 
 . الخارج 

 .2102بعنوان سنة  ا تناء معدات ةعالميةتعز ز أسوول األجهزة اإلعالمية من خالل  -
طططططالمة المعلوماتي طططططة تحيطططططين - من ومطططططة الجطططططدار و  من ومطططططة الحمايطططططة مطططططن الفيروسطططططات: من ومطططططات الس 

 .الناري 
 .عقد خدمات الدعم والمساندة الفنية ف  اإلعالميةةبرام  -
 . ا تناء المعدات واللوازم اإلعالمية -
 تهيئة  اعة الموزعات اإلعالمية بإلل من ساحة باستور وساحة عل  الزواوي. -
فطططططط   ت ططططططو ن ةوططططططارات اإلدارة العامططططططة لألن مططططططة المعلوماتيططططططةر ة مططططططن خططططططالل دعططططططم القططططططدرات البشطططططط -

 .محاور خصوصية ف  المجال
 تمإلين ةوارات وأعوان الوزارة من دورات ت و نية ف  مجال المإلتبية. -
  من ومة التصر  اإلل ترون  ف  المراسالت.مساندة ودعم مستعمل   -
الجتمطططططاع السطططططنوي لمجموعطططططة البنططططط  اإلسطططططالم  للتنميطططططة الطططططذي احتضطططططنت  اعطططططداد المسطططططاهمة فططططط  ة  -

مططططططن خططططططالل تططططططوفير إلططططططل المعططططططدات اإلعالميططططططة  2102أفر ططططططل  5الططططططى  0بالدنططططططا خططططططالل الفتططططططرة مططططططن 
الضططططططططرور ة والططططططططرست بشططططططططإلة األنترنططططططططات بالتططططططططدفق العططططططططال  والسططططططططهر علططططططططى السططططططططالمة المعلوماتيططططططططة 

 لمختل  الفضاءات الت  احتضنت هذا االجتماع.  

 األداءالتوجهات المستقبلية لتحسين  .6

تتم ططططططططل أهططططططططم اإلشططططططططإلاليات التطططططططط  تحططططططططول دون توططططططططور نسططططططططبة انجططططططططاز م شططططططططر  ططططططططيس األداء 
 بالنسبة للتصر  ف  الموارد البشر ة ف :
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إلطططططططل أصطططططططنا  االعطططططططوان الطططططططذين تطططططططم ت طططططططو نهم واال تصطططططططار فقطططططططت علطططططططى صطططططططن  احتسطططططططاب عطططططططدم  -
 من توور نسبة اإلنجاز.مما يحد اإلوارات 

   ضطططططع  مشطططططارإلة مرا طططططز الت طططططو ن فططططط  ولبطططططات العطططططرور و يطططططاب عنصطططططر المنافسطططططة ينطططططتج عنططططط   -
 ،سنويا عدم انجاز المجاالت المبرمجة للت و ن

 ،تعقد اإلجراءات اإلدار ة فيما يخر االتفا يات المبرمة بخصور الت و ن -
 ضع  الميزانية المخصصة للت و ن والت  ال ت و  إلل الولبات، -
 العمل على: حقيق الهد  من الم شر يقتراوت ولتحسين ا داء -
 اإلوططططططاراتةدمطططططاج ت ططططططو ن األعطططططوان فطططططط  نسطططططبة احتسططططططاب الم شططططططر وعطططططدم ا تصططططططارخ علطططططى ت ططططططو ن  -

 فقت،
ابططططرام اتفا يططططات مططططا معاهططططد مز ططططد التنسططططيق مططططا مختلطططط  الهيا ططططل المعنيططططة بططططالت و ن والعمططططل علططططى  -

 ر،ت و ن المستمال
 سطططططيما بالنسطططططبة الرمجطططططة دورات ت و نيطططططة مطططططا مطططططدارس ت و نيطططططة متخصصطططططة ومعتطططططر  بشطططططهاداتها ب -

 ،لل ات
 الميزانية المخصصة للت و ن لت وية إلل الولبات. تحسين -

توططططططور اإلدارة اإلل تروني ططططططة وتعز ططططططز الحوإلمططططططة المفتوحططططططة أحططططططد أهططططططم  رإلططططططائز برنططططططامج وأمططططططام 
التونسططططططية، أصططططططب  مططططططن صططططططالا وتعصططططططير اإلدارة ةنططططططدرج ضططططططمن برنططططططامج التطططططط  تالتنميططططططة اإلدار  ططططططة 

الضطططططروري ادراج م شطططططرات جديطططططدة ت خطططططذ بعطططططين االعتبطططططار مجهطططططودات الطططططوزارة فططططط  حسطططططن التصطططططر  
فطططططط  ميزانيططططططة الدولططططططة وتشططططططجيا المططططططزودين والم سسططططططات الخاصططططططة علططططططى التعامططططططل مططططططا الدولططططططة، تططططططم 

ت والصططططططفقات التوجطططططط  نحططططططو ةدراج م شططططططر جديططططططد يعإلططططططس مططططططدى احتططططططرام  جططططططال التنفيططططططذ االستشططططططارا
 العمومية.

ططططر وتجططططدر هططططذا نسططططبة انجططططاز التوصططططيات  " اإلشططططارة ةلططططى أن طططط  تططططم  الت راجططططا عططططن اعتمططططاد م ش 
ضطططططمن مشطططططروع القطططططدرة علطططططى األداء  "المنب قططططة عطططططن تقر طططططر التطططططد يق فططططط  سطططططالمة الن ططططام المعلومطططططات 

علططططططى مسططططططتوى مشططططططروع  ،تططططططم ططططططد و للبرنططططططامج الفرعطططططط  الخططططططار بالن ططططططام المعلومططططططات .  2102لسططططططنة 
طططططر  خطططططر لبرنطططططامج توطططططو ر الن  طططططام المعلومطططططات  ي خطططططذ ، 2102القطططططدرة علطططططى ا داء لسطططططنة  اعتمطططططاد م ش 
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طططططالمة  ناتططططط  والطططططذي يتضطططططم ن البنيطططططة األساسطططططي ة والت وبيقطططططات المعلوماتي طططططة والس  فططططط  االعتبطططططار جطططططل  مإلو 
 ة وتوو ر  درات الموارد البشر  ة.المعلوماتي  


