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 تمهيـد

تداعيات و  19كوفيد جائحة تفشي بسبب لنشاط االقتصادي تراجع غير مسبوق ل 2020شهدت سنة 

 الشامل على الصعيدين الدولي والوطني مما تسبب في انخفاض اإلجراءات الصارمة للحجر الصحي

ة واستوجبت هذه الوضعي لمالية العمومية.للمبادالت التجارية وتزايد الضغوطات على اللنمو و حاّد 

جملة من التدابير واإلجراءات ذات الطابع المالي والجبائي لمساندة المؤسسات المتضررة اتخاذ االستثنائية 

 عن تخصيص اعتمادات إضافية لدعم القطاع الصحي.فضال واألسر 

 الوضع االقتصادي واالجتماعيتواصل مخّلفات األزمة على  طابعا خاصا جراء 2021وتكتسي سنة 

للنشاط  استرجاع تدريجيبخصوص اآلفاق االقتصادية العالمية رغم توقع  ارتفاع منسوب عدم اليقينو 

 االقتصادي العالمي.

روج حتمية مواصلة الجهود لتنشيط االقتصاد والخ 2021النمو لسنة رض منوال وعلى هذا األساس، يفت

تعادة الثقة اسبوذلك وفقا ألولويات البرنامج الحكومي المتعلقة أساسا ن األزمة االقتصادية واالجتماعية م

 ودعم االستثمار مع الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية الفئات الهشة.

مفعول بالقة عفي التقديرات على تحّسن نسبي للمؤشرات االقتصادية الكبرى  ومن هذا المنطلق، ترتكز

ضال عن التقّدم ف النفاذ إلى التمويلوتيسير الدورة االقتصادية لدفع مختلف اإلجراءات والتدابير الرامية 

 ىفي تسوية عدد من الملفات القطاعية واالجتماعية العالقة وكذلك التقدم في اإلصالحات الكبرى عل

المستويين االقتصادي واالجتماعي الرامية إلى تحسين النفاذ إلى الخدمات العمومية خاصة الصحة 

 .والتعليم والرفع من االدماج والتقليص من الفوارق بين الفئات والجهات
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 ص تنفيذيملـخ
 

  توطئة: .1

كان النتشار جائحة كورونا آثارا سلبية واسعة 
على الصعيد الدولي نتيجة الحظر وا غالق الحدود 
وتراجع مستوى الطلب العالمي والتجارة الدولية، 
حيث يتوقع أن يسجل االقتصاد العالمي نمّوا 

حسب تقديرات صندوق النقد  %4.9سلبيا بـ 
 الدولي. 

الوطني فقد تزامن تفّشي جائحة  أما على الصعيد
كورونا مع عدم االستقرار السياسي والتحركات 
االجتماعية التي ساهمت بحد كبير في تراجع 

سلبا على مختلف  تالنشاط االقتصادي وأثر 
األنشطة على غرار المحروقات والسياحة 
والصناعة والصناعات الكيميائية واستخراج 

ة ت التجاريالفسفاط إلى جانب تراجع المبادال
 الداخلية والخارجية.

وفي ظل هذه التطّورات وللحد من اآلثار السلبية 
لجائحة كورونا على المؤسسات االقتصادية وعلى 

 م اتخاذ عّدة إجراءاتتالفئات االجتماعية الهشة، 
للمحافظة على ديمومة المؤسسة وعلى مواطن 
الشغل ولمساعدة ذوي الدخل المحدود على تجاوز 

 نذكر منها بالخصوص: الصعوبات

  ى مرسوم الشغل بمقتض مجلةسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام
 .2020أفريل  14مؤرخ في  2020لسنة  2رئيس الحكومة عدد 

  من العاملين لحســــــــابهم األصــــــــنا ضــــــــبط إجراءات اجتماعية اســــــــتثنائية وظرفية لمرافقة بعض 
 .2020أفريل  14المؤرخ في  2020لسنة  3 حكومة عددالخاص بمقتضى مرسوم رئيس ال

  رسـوم بأجرائها بمقتضـى م واإلحاطةسـّن إجراءات اجتماعية اسـتثنائية وظرفية لمرافقة المؤسـسـات
 .2020أفريل  14المؤرخ في  2020لسنة  4رئيس الحكومة عدد 

  مرســـوم  بمقتضـــىكورونا  فيروسســـن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حّدة تداعيات انتشـــار
 .2020أفريل  16المؤرخ في  2020لسنة  6رئيس الحكومة عدد 

  فترة الحجر الصـــحي الشـــامل  خاللضـــبط أحكام خاصـــة لزجر مخالفة قواعد المنافســـة واألســـعار
 .2020أفريل  17في  المؤرخ 2020لسنة  10بمقتضى المرسوم عدد 

  م ومدخالتها بمقتضــى مرســو  الفرديةية على منتجات الحما المســتوجبةمراجعة األداءات والمعاليم
 .2020أفريل  17في  المؤرخ 2020لسنة  11رئيس الحكومة عدد 



ii 

  28المؤرخ في  2020لســــنة  15توفير األدوية الضــــرورية لكل المرضــــى بمقتضــــى المرســــوم عدد 
المتعلق بضبط إجراءات استثنائية لصر  وتجديد صر  األدوية للعموم خالل فترة  2020أفريل 
 .الصحي الشامل الحجر

  152المشـــــبوهة والمؤكدة بمقتضـــــى األمر حكومي عدد  بالحاالتوضـــــع خطة للتقصـــــى والتكفل 
 .2020مارس  13المؤرخ في  2020لسنة 

  جراءات االنتفاع بالمنم االســــــــتثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض ضــــــــبط صــــــــيت وشــــــــروط وا 
داعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات األصــنا  من العاملين لحســابهم الخاص المتضــررين من الت

لسنة  184األمر الحكومي عدد  بمقتضىالحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا 
 .2020أفريل  27مؤرخ في  2020

  647األســــفار المتضــــررة بمقتضــــى االمر الحكومي عدد  بوكاالتضــــبط أحكام اســــتثنائية تتعلق 
 .2020أوت  21مؤرخ في  2020لسنة 

 د. م 287مليون عائلة معوزة أو محدودة الدخل بـ  1.1حوالي  لفائدةساعدات اجتماعية صر  م 

  ـــــــــــ  460تمكين د )باستعمال منصتين  م 92ألف أجير وعامل لحسابه الخاص بمساعدات مالية بـ
 (.help entreprisesو Batindaالكترونيتين 

  400منتفعا بــــ  1272ة ونقدية )بالخارج بمساعدات عيني التونسيينتمكين بعض الفئات الهشة من 
 د(. أ

  من تداعيات فيروس كورونا من مساعدات غذائية  المتضررينتمكين األجانب المتواجدين بتونس
 ومالية.

 ألف طرد غذائي 174 تمكين العائالت الفقيرة من.  

  مرافقة المؤســــــســــــات العمومية والخاصــــــة على حســــــن التكفل بالمرضــــــى من خالل إصــــــدار أدلة
أفريل  24بتاريخ  2020لســــنة  23عدد  المنشــــورمســــارات التكفل بالمرضــــى بمقتضــــى إجراءات و 

2020. 

  لمكافحة فيروس كورونا والحد من آثاره االقتصـــــــــــــادية  مخصـــــــــــــص 18-18إنشـــــــــــــاء صـــــــــــــندوق
  .واالجتماعية

  منشـــــور محافن البنك  2020 من غرة مارس إلى موفى ســـــبتمبر القروضتأجيل خالص أقســـــاط(
 .(2020لسنة  6 المركزي التونسي عدد



 

 iii  

  2020لسنة  6د من آلية ضمان القروض البنكية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد  م 100توظيف 
من طر  البنوك لفائدة المؤســــســــات المتضــــررة من تداعيات فيروس  المســــندةلضــــمان القروض 

  .د م 1500كورونا بعد توسيع مجالها لتشمل قروضا بمبلت جملي بـ 

 ومي المتعلق بضـــــــــبط شـــــــــروط االنتفاع وصـــــــــيت التصـــــــــر  في الخط مراجعة أحكام األمر الحك
المخصــــــــص إلعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المســــــــندة من قبل البنوك لفائدة المؤســــــــســــــــات 

د على موارد ميزانية  م 300الصــــــــــغرى والمتوســــــــــطة المتضــــــــــررة من أزمة فيروس كورونا بمبلت 
 الدولة. 

  الحتواء آثار فيروس كورونا المســــتجد على د في شــــكل قروض ميســــرة وتمويالت،  م 500ضــــّخ
 القطاع السياحي.

  التمديد في فترة تأجيل خالص أقســــــــــاط القروض الممنوحة للمؤســــــــــســــــــــات الســــــــــياحية والمهنيين
)منشـــــــــور البنك المركزي  2021 ســـــــــبتمبرالناشـــــــــطين في قطاع الصـــــــــناعات التقليدية إلى موفى 

 التونسي(.

 2020. النتائج المنتظرة لسنة 2
وع إلى اإلشكاليات الهيكلية لالقتصاد بالرج

لى اآلثار السلبية لجائحة كورونا فضال  التونسي وا 
عن تراجع إنتاج الفسفاط والبترول نتيجة 
للتحركات االجتماعية، يتوقع أن تكون نسبة النمو 

 .2019سنة  %1مقابل  2020سنة  %7.3 -سلبية 

وقد تراجع المجهود االستثماري الخاص المحرك 
للنمو رغم االرتفاع الملحوظ لنوايا  ياألساس

 ( حيث بلت2020)موفى أوت  %3االستثمار بـ
مقابل  د م 1909 حجم االستثمارات المصرح بها

وهو  2019د خالل نفس الفترة من سنة  م 1853.4
ما يعكس مدى عدم وضوح الرؤية وعدم اليقين 
لدى المستثمرين وقد تجلى ذلك من خالل نتائج 

ن قبل المعهد الوطني لإلحصاء المسم المنجز م
والبنك الدولي لدى عينة من المؤسسات الناشطة 

 ن:أحيث 

 54.3 % إمكانية اإلغالق  أعلنتمن الشركات
 نهائيا.

 75.6%  أعلنت  المصدرةمن الشركات
 تعرضها لنقص في الطلب الموجه.

 74.2%  أكدت خطر  السياحيةمن المؤسسات
 نهائيا. غالقاإل

 50.6%  علنت صعوبة التزود أ  الشركاتمن
 .األولية بالمواد

. كما %14.2وقد وتراجعت االستثمارات األجنبية بـ
تراجعت االستثمارات في قطاع الخدمات بــ 

وفي قطاع  %13.3وفي قطاع الصناعة بــ 50.8%
. وفي المقابل تحسن مردود القطاع %9الطاقة بــ

خالل  %18الفالحي حيث تطّورت االستثمارات بــ 
  .األولى من السنة الجاريةالفترة 

االستثمار العمومي فقد تراجعت  أما نفقات
 ( حيث بلغت2020)إلى موفى جويلية  %14 بــ
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خالل نفس الفترة  د م 3269.9مقابل  د م 2812.7
 . 2019من 

فقد تقلصت  التوازنات الماليةوعلى مستوى 
الواردات بنسق أسرع من الصادرات وتقلص 

. ففيما يتعلق بالصادرات %28.4العجز التجاري بــ
تشير المعطيات إلى تراجع صادرات السلع 

مرده باألساس  2020وفى أوت في م %18.6بــ
انخفاض الكميات المصدرة في قطاعي النسيج 

أّما  ،والمالبس والصناعات الميكانيكية والكهربائية
بعالقة مع تراجع  %21.6الواردات فقد انخفضت بــ

وى العالمي واستقرار أسعار الطاقة على المست
 سعر الصر .

عرفت منظومة تمويل االقتصاد خالل والبتوازي 
ضغوطات متزايدة أملتها ضرورة  2020سنة 

االستجابة إلى الحاجيات غير المسبوقة لمختلف 
وفيما مقدمتها الدولة في  ناألعوان االقتصاديي

ظل تداعيات األزمة الصحية والتراجع الملحوظ 
ني الذي من المتوقع أن لحجم االدخار الوط

من الدخل الوطني المتاح في  4.6%يتراجع الى 
 9.3%مقابل تقديرات اولية ب  2020موفي سنة 

أدنى مستوى عرفته البالد طيلة عقود من  وهو
 الزمن. 

وفي هذا اإلطار سارعت السلط العمومية إلى 
مة حسب ءاتخاذ القرارات االستباقية المال

زمة ص من تداعيات األالهوامش المتوفرة للتقلي
وذلك سواء من خالل الدعم المباشر لميزانية 
الدولة أو عبر معاضدة القطاع المالي 
لمختلف األعوان االقتصاديين. وقد تركزت 
أهم التدخالت على توفير التمويالت لألفراد 
والمؤسسات المتضررة من إجراءات الحجر 

الصحي بما يساعد على ضمان حد أدنى من 
نب تدهور القدرة الشرائية لألسر الدخل وتج

وكذلك ضمان استمرارية نشاط المؤسسات 
االقتصادية والمهنيين قصد المحافظة قدر 

 االمكان على مواطن الشغل.

دماج واإل التنمية البشريةما على مستوى أ
ورغم الصعوبات التي عرفتها  ،االجتماعي

قطاعات التربية والتعليم والتكوين والصحة خالل 
ة األولى من انتشار جائحة كورونا فقد المرحل

سنة  %0.51تطّور مؤشر رأس المال البشري من 
حسب تقرير البنك  2020سنة  %0.52لى إ 2018

عالمّيا من  102الدولي واحتلت تونس المرتبة 
 دولة. 174جملة 

وفي هذا السياق تم استكمال السنة الدراسية 
جراء كل االمتحانات الوط ية نوالسنة الجامعية وا 

والحرص على ضمان الحد المطلوب من التكوين 
الفرص واستعمال المنصات الرقمية  ؤوتكاف

 إطالق قناة تلفزيةحيث تم  ،للتدريس عن بعد
نشاء المدرسة                                             تربوية خاصة للتعليم عن بعد وا 
االفتراضية التي تحتوي على فضاء التعليم عن 
بعد وفضاء المكتبة االفتراضية وموارد رقمية الى 

ب إمضاء اتفاقية إطارية مع "التجاري بنك" جان
 لدعم مراكز التكوين الخاصة خالل فترة كورونا.

وقد مكنت جائحة كورونا من الوقو  على عّدة 
إشكاليات هيكلية وخاّصة المتعلقة منها بقطاع 
الصحة وبمدى استجابته لمتطلبات المرحلة من 
حيث التجهيزات والموارد البشرية عالوة على عدم 

 المسبق للتحول الرقمي.  ؤتهيال

سنة استثنائية بالنظر الى حجم  2020وتعتبر سنة 
حيث تم صر  مساعدات  التدخالت االجتماعية
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مليون عائلة معوزة أو  1.1اجتماعية لفائدة 
ألف  483وتمكين  د م 287محدودة الدخل بحوالي 

أجير وعامل لحسابه الخاص من مساعدات مالية 
 باعتمادات قدرت 2020بعنوان شهر أفريل 

ألف  174وتمكين العائالت الفقيرة من  د م 97بـ
وصر  مساعدات اجتماعية بمبلت طرد غذائي 

لفائدة أصحاب الجرايات التي ال  د م 14قدره 
ألف منتفعا(  140دينارا شهريا )  180يتجاوز 

وتمكين بعض الفئات الهشة من التونسيين 
 جانب لىإبالخارج من مساعدات عينية ونقدية 

مساعدة األجانب المتواجدين بتونس المتضررين 
من تداعيات فيروس كورونا من مساعدات غذائية 

 ومساعدات مالية.

فقد تركزت الجهود  ،الصحيفي المجال  ماأ
خاصة على مقاومة جائحة الكورونا وتم تسخير 
كل الموارد لمجابهة هذا الوباء وتبعاته من خالل 

صد ة للتوقي والتر وضع استراتيجية وطنية شامل
والوقاية من انتشاره ترتكز على تحديد الهياكل 

 ى المشرفة على تطبيق االستراتيجية على مستو 
المنظومة الصحيةٍ وضبط مهامها ومجال تدخلها 
وتنسيق عملها مع هياكل الوزارات األخرى 
باإلضافة إلى وضع خطة للتقصي والتكفل 

ات ؤسسبالحاالت المشبوهة والمؤكدة ومرافقة الم
العمومية والخاصة على حسن التكفل بالمرضى 

لى جانب إحكام التصر  في الموارد الذاتية إ
والهبات التي تم الحصول عليها في إطار مجابهة 
الوضعية الوبائية والحرص على التوزيع العادل 
للتجهيزات والمعدات الطبية وأدوات الحماية 

ن تمكنت تونس من السيطرة على ئالفردية. ول
فشي هذا الوباء ومحاصرته خالل الموجة األولى ت
ن فتم الحدود وعدم االلتزام بالبروتوكوالت أال إ

 قطاعووضع ال الصحية سارع في وتيرة اإلصابات

 مام تحديات جمة. أ

اد واعتبارا للتراجع الح لتشغيل ّ              أم ا على مستوى ا
، فقد تم تسجيل خسارة 2020للنمو خالل سنة 

وطن شغل وارتفاعا ألف م 160تقدر بحوالي 
خالل  %18ملحوظا في نسبة البطالة لتبلت 

إلى جانب ارتفاع  2020الثالثي الثاني من سنة 
نسبة بطالة أصحاب الشهائد العليا إلى حدود 

وقد شهدت أغلب قطاعات اإلنتاج  .31.2%
تراجعا في عدد المشتغلين خاصة منها قطاعات 
الصناعات المعملية وغير المعملية وقطاع 

خدمات مقابل شبه استقرار في عدد المشتغلين ال
 .في قطاعات المناجم والطاقة والبنوك والتأمين

وتجدر اإلشارة إلى أن جائحة كورونا كشفت عن 
عديد الهشاشات وخاّصة القدرة على مواكبة العمل 

 .بعد عن

الحقوق المكتسبة ولمزيد دعم منظومة حماية 
في  نوتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسي للمرأة

جميع المجاالت على مستوى التشريعات والواقع، 
ومقاومة جميع أشكال التمييز إضافة إلى دعم 
حضورها في مواقع القرار وتحمل المسؤوليات تم 

دماج مقاربة النوع إالعمل على  2020خالل سنة 
الفرص في السياسات  ؤاالجتماعي وتكاف

العمومية والترفيع في االعتماد المخصص 
" ائدةر فع المبادرة االقتصادية النسائية "لبرنامج د

والترفيع في نسبة القروض  د م 10لى إ د م 3من 
 %30المخصصة للمشاريع الفالحية النسائية من 

 في إطار هذا البرنامج. %70لى إ

نة تعتبر س ،مجال النقل والبنية األساسيةوفي 
استثنائية حيث أّدت اإلجراءات الوقائية  2020

راجع حاد في حركة الطيران المدني المعتمدة إلى ت
خالل شهر 97.8% وانخفاض المداخيل بنسبة 
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انعكس سلبا على السيولة وعلى قدرة  2020جوان 
التكفل بمختلف  الشركات على مواصلة

المصاريف وعلى رأسها األجور كما تأثرت 
مختلف أنماط النقل البري والنقل البحري بتداعيات 

 ،ائع واألشخاصكورونا بعالقة مع حركة البض
حيث تراجعت المداخيل وتّم تأجيل عّدة مشاريع. 
ورغم التوقف الذي عرفته جل الحضائر فقد 
شهدت جل مشاريع البنية األساسية للطرقات نسقا 

 تصاعديا في االنجاز بعد فترة الحجر.

فقد شهد القطاع  قطاعات اإلنتاجوعلى مستوى 
المنتوجات  الفالحي تطورا إيجابيا لمختلف

يجابيا إمما انعكس  2020الستراتيجية خالل سنة ا
بلت تي من المنتظر أن تعلى نسبة نمو القطاع ال

5.5% . 

وعر  القطاع السياحي صعوبات أصبحت تهّدد 
استدامته حيث انخفضت العائدات السياحية بــ 

كما مّر قطاع ، 2020وّفى سبتمبر في م 59.8%
 خاّصة الموجهة للتصدير الصناعات المعملية

حيث تراجعت صادرات النسيج  بعدة صعوبات
وصادرات الصناعات  %20.1والمالبس بــ 
وصادرات  %25.2لكترونية بــ الميكانيكية واإل

وصادرات المناجم  %25الصناعات األخرى بــ 
وذلك إلى موفى  %11.6والفسفاط ومشتقاته بــ 

 .2020أوت 

م ت دعم التنمية الجهوية والمحليةوعلى مستوى 
 د م 352 ـرصد اعتمادات تعهد ودفع ب 2020سنة 

حداث وتدعيم  بعنوان تحسين ظرو  العيش وا 
مواطن الشغل والتكوين المهني. وقد مكنت 
اعتمادات الدفع المرصودة في إطار ميزانية 

من تغطية جزء من التعهدات  2020البرنامج لسنة 
والتي بلغت إلى  2019-2015السابقة لسنوات 

 د م 488حوالي  2019غاية شهر ديسمبر 
باإلضافة إلى تغطية جزء من اعتمادات الدفع 

. كما 2020المطلوبة بعنوان البرنامج لسنة 
تواصل تنفيذ القسطين األول والثاني من برنامج 

 90مشروعا موزعة على  90التنمية المندمجة )
مليون ساكن ويتوقع  2,9معتمدية( لفائدة حوالي 

 2020ى سنة أن تبلت جملة التعهدات في موف
. كما تم إلى غاية شهر أوت د م 497,4حوالي 

طار القسط الثالث من برنامج التنمية إ، في 2020
معتمدية بكلفة تقدر  100المندمجة )

مشروعا فرديا بقيمة  520نجاز إ(، د م 1000 بـ
موطن شغل منها  790مكنت من توفير  د م 15,4
موطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا.  181

دماج األحياء إكما تواصل  نجاز برنامج تهذيب وا 
ألف  865حيا يقطنها حوالي  156السكنية )تهذيب 

نجاز الجيل إلى جانب االنطالق في إساكن( 
ة دماج األحياء السكنيا  الثاني من برنامج تهذيب و 

نجاز إ( ومواصلة د م 665حيا بكلفة تقدر بـ  146)
 برنامج السكن االجتماعي

 2020شهدت سنة  المستدامة يةالتنم وفي مجال
نجاز مشاريع محطات التطهير وتوسيع إمواصلة 

لى إالشبكة الوطنية لتصريف المياه المستعملة 
عالن طلب العروض الخاص بالتصر  إ جانب 

في منشئات التطهير في إطار الشراكة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص كما تكثفت الجهود 

بهة طلب الذروة على لتدعيم الموارد المائية ومجا
 .المياه الصالحة للشرب

 :2021. آفاق 3
 2020اعتبارا لجملة التغيرات الحاصلة سنة 

واستنادا إلى المؤشرات اإليجابية على مستوى 
 ينتظر أن يحقق االقتصاد التونسي ،النمّو العالمي
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بما سيساهم  %4نسبة نمو بـ  2021خالل سنة 
 2020سنة د  9575في تحسين الدخل الفردي من 

 .2021د سنة  10270إلى 

وتستند هذه التوقعات باألساس على تطّور 
والصناعات  %5قطاعات الصناعات المعملية بــ

والخدمات المسوقة  %10.7غير المعملية بـ 
إلى جانب تراجع أداء القطاع الفالحي  %5.3 بــ
لى ارتفاع عدد إ. حيث تشير المعطيات %2.6بــ 

تي يفوق حجم استثماراتها المشاريع المعلنة وال
 2020مشروعا إلى موفى سبتمبر  41د إلى  م 15

مليار دينار تتوزع بين  1.78بكلفة جملية تقّدر بـ
د  م 766مشروع في قطاع الصناعة بكلفة  22
 7د و م 506مشاريع في قطاع الطاقة بكلفة  9و

 3د و م 235مشاريع في قطاع الخدمات بكلفة 

 د. م 277بكلفة  مشاريع في قطاع السياحة
ويستوجب بلوغ هذه األهدا  العمل على القيام 
باإلصالحات الضرورية وتوفير السلم االجتماعية 
إلعادة الثقة في الوجهة التونسية وتطوير صورة 

  .تونس كوجهة استثمارية واعدة
 ناخم وتحسين الخاص االستثمار دفع مجال ففي

 عادةستال بالغة أهمية 2021 سنة تكتسي األعمال،
 كانةم وتعزيز األعمال مناخ في المستثمرين ثقة

 الدورة تنشيط في االقتصادية المؤسسة
االقتصادية. ومن هذا المنطلق ستتواصل مساندة 
المؤسسات المتضررة للمحافظة على ديمومة 

مة األولويات القطاعية ءمواطن الشغل بها ومال
مع المستجدات االقتصادية في العالم من خالل 

عناية خاصة بالقطاعات الواعدة على غرار إيالء 
اإلنتاج الفالحي والصناعات الغذائية واالقتصاد 

 4.0الرقمي والتجارة االلكترونية والصناعة 
والصحة والبحث والتطوير. كما سيتم العمل على 
تعزيز النفاذ إلى التمويل عبر الشروع الفعلي في 

نشاط الصندوق التونسي لالستثمار فضال عن 
طالق في تجسيم قانون التمويل التشاركي االن

والمجلة الجديدة للتوظيف الجماعي وتبسيط 
اإلجراءات وتحرير المبادرة الخاصة والتقليص من 
التراخيص وتسريع نسق رقمنة الخدمات الموجهة 
للمستثمرين من خالل العمل على تعميم المنصة 
اإللكترونية للهيئة التونسية لالستثمار على 

 .ياكل المتدخلة في مجال االستثمارمختلف اله

وفي هذا السياق تعتبر المالءمة بين توفير 
التمويل المالئم لالقتصاد من جهة وضمان 
االستقرار المالي من جهة أخرى من التحديات 
الرئيسة التي سيواجهها الجهاز المالي خالل السنة 

 2021القادمة. وعليه سيتكثف الجهد خالل سنة 
م المالي للمؤسسات واألسر في على مواصلة الدع

إطار الحرص على إضفاء المزيد من التنسيق 
على السياسات المالية الكلية وبالخصوص 
السياسة النقدية وسياسة المالية العمومية، 
باإلضافة الى تعبئة أقصى ما يمكن من الموارد 
المتاحة على المستويين الداخلي والخارجي 

 لضغوط علىلتمويل عجز الميزانية وتيسير ا
سيولة القطاع المصرفي. ويتوقع خالل سنة 

 6.4%أن ترتفع نسبة االدخار الوطني إلى  2021
ولكن دون بلوغ المستويات المسجلة سابقا بحكم 
تواصل هشاشة الظر  االقتصادي والضغوط 

 على دخل مختلف األعوان االقتصاديين.

وبالتوازي مع إدارة الظر  االقتصادي والمالي، 
حرص خالل السنة القادمة على التقدم في سيتم ال

تجسيم اإلصالحات المالية الهيكلية فيما يتعلق 
خاصة بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم مع 
العمل في ذات الوقت على ضمان ديمومة 
التوازنات المالية. كما سيتجه العمل على مواصلة 
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اإلصالحات من أجل تعزيزي األسس المالية 
والتقدم في تنفيذ مكونات للقطاع المصرفي 

الوطنية لإلدماج المالي وكذلك مزيد  ةاالستراتيجي
النهوض بأداء السوق المالية وتنمية قطاع التأمين 
وتطوير اليات تمويل المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة وفي مقدمتها الصندوق التونسي 

 لالستثمار. 

كثف ست التنمية البشرية واالجتماعيةوفي مجال 
للرفع من مؤشر التنمية  2021ل سنة الجهود خال

البشرية ومن مؤشر رأس المال البشري وذلك من 
خالل مواصلة تحسين جودة المحتوى التعليمي 
والتكوين ومعالجة اإلشكاليات الهيكلية للقطاع 
الصحي والسعي إلى إدماج الفئات الهشة ومقاومة 

 الفقر والتهميش.

نية من ميزا %48.1وفي هذا اإلطار تم تخصيص 
إلى القطاعات ذات العالقة  2021الدولة لسنة 

 بالتنمية البشرية واالجتماعية.

هود وتعزيز الج قطاع التربيةوللرفع من مردودية 
للتصدي لظاهرة االنقطاع المدرسي، سيتواصل 

تحسين المردود  علىالعمل  2021خالل سنة 
الداخلي الكمي والنوعي من خالل مواصلة 

 نة التحضيرية وتطويرالتعميم التدريجي للس
المناهج البيداغوجية والوسائل التعليمية ودعم 
طار اإلشرا  البيداغوجي  تكوين المدرسين وا 
ودعم وظيفة البحث والتجديد وتطوير منظومة 
التعليم عن بعد وتوطيف تكنولوجيات المعلومات 
واالتصال في عملية التعلم والتعليم وتعميم الربط 

ين تواصل العمل على تحسبالتدفق العالي. كما سي
ظرو  الدراسة بالمؤسسات التربوية عبر دعم 
يالء عنصر التهيئة والصيانة  بنيتها األساسية وا 
العناية الضرورية إلى جانب توسيع شبكة 

المطاعم المدرسية وتدعيم النقل المدرسي وخاصة 
 بالمناطق النائية.

مواصلة  2021ستشهد سنة وفي مجال الصحة 
ساسية والطب الوقائي والحرص دعم الصحة األ

على متابعة تنفيذ الهد  الثالث من أهدا  التنمية 
المستدامة "الصحة الجيدة والرفاه للجميع" وتحديد 
األولويات في المجال إلى جانب دعم السياسة 
الدوائية ودفع االستثمار في مجال الصناعة 
الدوائية ومضاعفة قدرة الصيدلية المركزية على 

احتياطي الدواء وتزويد قطاع الصحة  الترفيع في
بانتظام واالنطالق في تركيز مشروع الصحة 

والشروع في تنفيذ االستراتيجية  «e.santé»الرقمية 
 ألمراضاالوطنية متعددة القطاعات حول مكافحة 

غير السارية واالستراتيجية الوطنية لصحة األم 
والوليد والشروع في إنجاز المرحلة الثالثة للحوار 
المجتمعي حول "السياسة الصحية المستقبلية في 

دعم البحث العلمي والتجديد في مع " 2030أفق 
 المجال الصحي.

االنطالق في إنجاز  2021وبالتوازي، ستشهد سنة 
المستشفيات الممّولة في إطار التعاون الدولي 
)المستشفى الجامعي بالقيروان، المستشفيات 

ددة يات متعالجهوية بسبيبة والجّم والمستشف
االختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد...( وذلك 

 في إطار تجسيم الحق الدستوري في الصحة.

 التعليم العالي والبحث العلميأما على مستوى 
على تطوير  2021سترتكز الجهود خالل سنة 

حوكمة منظومة التعليم من خالل إحداث الوكالة 
ة ئالوطنية الستقطاب وتوجيه الطلبة الدوليين والهي

الوطنية للتقييم وضمان جودة االعتماد للتعليم 
العالي والبحث العلمي، وتقييم البرامج المنجزة في 

 «PAQ-PROMESSE»إطار مشروع اإلصالح 
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واالنطالق في برنامج التمويل حسب األداء 
للجامعات ومراكز البحث ودواوين الخدمات 
الجامعية. كما سيتم الشروع في وضع اإلطار 

ة مكاتب نقل التكنولوجيا ومواردها البشريالقانوني ل
لتحديد دورها وطرق تمويلها وآليات تفاعلها مع 
الباحث ومع المحيط االقتصادي فضال عن إعداد 
تطبيقة عن بعد لضمان حركية الباحثين الشبان 
فضال عن وضع آليات جديدة لتشجيع مختلف 
الفاعلين االقتصاديين على انتداب الباحثين 

 الشبان.

مواصلة تنفيذ مشاريع البنية  2021شهد سنة وست
ويع وتن التكويناألساسية قصد الرفع من طاقة 

عروض التكوين وتحسين الخدمات الموجهة 
للشباب من مبيتات ومطاعم وفضاءات ثقافية 

ألف متكونا بالجهاز  66ستمكن من بلوغ حوالي 
الوطني المقيس للتكوين المهني. إلى جانب تفعيل 

الشروط الجديد المنّظم للقطاع العمل بكراس 
الخاص للتكوين المهني والعمل على تركيز 
وتفعيل المنصة الرقمية الموحدة لإلعالم والتوجيه 
 وبالتوازي، سيتم تنفيذ المرحلة التجريبية لتفعيل
البرنامج الوطني التحضيري لتكوين وا عداد 
الدراسة المتعلقة بتطوير المنظومة الوطنية 

 والترقية المهنية. للتكوين المستمر

 2021ستشهد سنة  الحماية االجتماعيةفي مجال 
العمل على االرتقاء بالبرامج االجتماعية إلى 
مستوى النجاعة المطلوبة عبر تحسين 
االستهدا  وتصويب المساعدات نحو الفئات 
المستحقة وذلك من خالل تفعيل كل مكّونات 
المنظومة الجديدة لبرنامج األمان االجتماعي 
ووضعها حيز التنفيذ لضمان شموليتها لكافة 
الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل دون إقصاء. وفي 

إطار تفعيل الحلول المستدامة للفقر سيتم الشروع 
في إنجاز برنامج دعم اإلدماج االقتصادي 
واالجتماعي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في 
خراجها  إطار استراتيجية متكاملة للنهوض بها وا 

ن دائرة الفقر والحد من توارثه باإلضافة إلى م
وضع خطة وطنية لتعزيز ثقافة الضمان 
االجتماعي وتفعيل نشاط المجلس الوطني للحوار 

 االجتماعي

وضمان المساواة  المرأةوفي مجال تعزيز دور 
بين الجنسين سيتم الشروع في وضع إطار قانوني 
لتكافؤ الفرص بين الجنسين في مواقع القرار 

استكمال تنفيذ مكونات برنامج ترسيخ المساواة و 
بين النساء والرجال في مجاالت تتعلق بمأسسة 
النوع االجتماعي والميزانيات المراعية للنوع 
االجتماعي وتمكين المرأة في المجال االقتصادي 
ومقاومة العنف المبني على النوع االجتماعي. 

 2017لسنة  58فضال عن تقييم القانون عدد  وذلك
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بعد 
سنتين من دخوله حيز التنفيذ والعمل على تطويره 

ة كما سيتم العمل على تنفيذ استراتيجي ومراجعته.
إنتاج مؤشرات العنف المسلط على النساء اعتمادا 

التي تهد   2022-2015على السجالت اإلدارية 
 تمؤشرا خصوصيا لقياس تطورا 38إلى إنتاج 

العنف القائم على النوع االجتماعي اعتمادا على 
مؤشرا  24السجالت اإلدارية بعد أن كان عددها 

 2017سنة 

تنفيذ الخطة الوطنية لدفع  مواصلة إطار فيو 
المبادرة االقتصادية النسائية في مرحلتها الثانية 
سيتم التركيز على بعث المشاريع الصغرى 

ومرافقة  والمتوسطة وذات القدرة التشغيلية
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المشاريع النسائية في كافة مراحل السلسلة القيمية 
  .ودعم القطاعات الواعدة بالنسبة للنساء

و وتبعا لتقديرات النم التشغيلأما على مستوى 
، من المنتظر 2021 المرسومة بمنوال التنمية لسنة

ألف موطن  52أن تبلت إحداثات الشغل حوالي 
 دودإلى ح ن تنخفض نسبة البطالةأشغل جديد و 

. وتستند هذه التقديرات غلى فرضية 17.3%
االسترجاع النسبي للنشاط االقتصادي العالمي 
واسترجاع نسق إنتاج الفسفاط والمحروقات إضافة 
إلى التعافي التدريجي للقطاعات االقتصادية التي 
تضّررت مباشرة من تداعيات أزمة كورونا 
وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية 
والنسيج والسياحة وتأقلم المؤسسات واألفراد مع 
موجات أخرى من الجائحة واستحثاث نسق تنفيذ 
المشاريع االستثمارية خاصة في مجال الطاقات 
المتجددة والصناعات المعملية وغير المعملية 

 والخدمات ودفع المبادرة الخاصة.

 تندرجتطوير السياسات القطاعية وفي مجال 
واإلجراءات في إطار هيكلة مختلف اإلصالحات 

االقتصاد ودعم قدرته التنافسية ومزيد فتم 
قطاعات اإلنتاج أمام المبادرة الخاصة ومزيد 
تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع 

يتوقع أن يتم  الصناعيمجال الالخاص. ففي 
 2035الشروع في تنفيذ االستراتيجية الصناعية 

عة من الجيل لى الصناإووضع برنامج للمرور 
وصناعة الذكاء. كما  «Industrie 4.0»الرابع 

سيتواصل تنفيذ برنامج التأهيل الصناعي وتطوير 
 2021. وسيتم خالل سنة وتوفير البنية الصناعية

التركيز على القطاعات الواعدة على غرار 
صناعة مكونات الطائرات ومكونات السيارات 

 وصناعة األدوية.

بالشروع  2021ميز سنة ستت المجال الطاقيوفي 
في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة 

وفي إطار التراخيص  اتالشمسية في إطار اللزم
ما على مستوى أ. د م 1000بكلفة جملية تقّدر بـ

 وتنويع الطاقة استهالك االنتقال الطاقي وترشيد
نجاز إفي  2021مصادرها، سيتّم االنطالق سنة 

 ذ البرنامج الوطني إلنتاجعدة مشاريع أهمها تنفي
الذي  2025-2021الكهرباء من الطاقات المتجددة 

ينتظر أن يتم إعداده والمصادقة عليه قريبا وتنفيذ 
برنامج وطني يهد  إلى الحّد من الهشاشة 
الطاقية للعائالت محدودة الدخل التي تستهلك أقل 

كيلوواط ساعة في الشهر والتي تمثل  100من 
 لة.حوالي مليون عائ

 هور واعتبارا لد بالقطاع الفالحيأما فيما يتعلق 
األساسي على مستوى التشغيل والتصدير 
وضمان األمن الغذائي تعتمد الخطة التنموية 

على ضمان استدامة النشاط الفالحي  2021لسنة 
وتحسين سالسل القيمة لضمان دخل مجزي 
للفالح وذلك بالتركيز على حماية الموارد الطبيعية 

د استعماالتها ودعم اإلحاطة بالفالحين وترشي
وتوفير مستلزمات اإلنتاج. كما ستتواصل 
عمليات تعصير المناطق السقوية وتطوير طاقات 
الخزن للمنتوجات االستراتيجية وتفعيل خطة 
البذور العلفية وا عادة تكوين القطيع الوطني من 

 األبقار الحلوب.

سيتواصل خالل  النقل واللوجستيةوفي مجال 
إنجاز برنامج تعصير الطرقات وتهيئة  2021سنة 

المسالك الريفية لفك العزلة وضمان إندماج التراب 
الوطني. كما ستتواصل الجهود الستعادة نشاط 
النقل ومساعدة الشركات العاملة على تجاوز 
تداعيات كورونا. ومن جهة أخرى ستشهد سنة 
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انطالق إنجاز المنطقة اللوجستية قرقور  2021
طار الشراكة بين القطاع العام والقطاع في إ

الخاص إلى جانب مواصلة إجراءات االنتقاء 
 بالنسبة لميناء النفيضة وتوسعة ميناء رادس.

افع باعتباره د االقتصاد الرقميواعتبار ألهمية 
للتنمية الشاملة سيتواصل تنفيذ مشروع تونس 

إصدار على  2021الناشئة والعمل خالل سنة 
ة الجديدة إلى جانب مراجعة وتنقيم المجلة الرقمي

مجلة البريد ووضع اإلطار الترتيبي الخاص 
بالترابط البيني الوطني والتبادل اإللكتروني 
للمعطيات بين الهياكل العمومّية، فضال عن 
صدار  إصدار قانون مكافحة الجرائم السيبرنية وا 
قانون يتعلق بتنظيم المشهد السمعي البصري 

 SNCلمستعملي خدمة الـ وضع إطار ترتيبي و 

Satellite News Catheringاستكمال  ، إلى جانب
عمل كما يّتجه الالبنية التحتية الرقمية.  مشاريع

نحو إنجاز مشروع الحوسبة السحابية 
البريد الرقمي  وتركيز  «Cloud First»أّوال

للمواطن والتطبيقات ذات العالقة بالخدمات 
-e-Visa،e)اإللكترونية للشؤون الخارجية 

Consulat)  فضال عن العمل على إنجاز برنامج
"الحوكمة االلكترونية لدعم التحّول الرقمي 

 GOV"للخدمات اإلدارية الموجهة للمواطن

TECH. 

ن وعلى مستوى تحسي التنمية الجهويةوفي مجال 
حداث وتدعيم مواطن الشغل  ظرو  العيش وا 

، ستتواصل تدخالت البرنامج والتكوين المهني
هوي للتنمية لمعاضدة المجهود الجهوي الج

. أما د م 355.6حوالي والمحلي حيث تم رصد 
والذي  3و 2و 1في إطار برنامج التنمية المندمجة 

. وفي د م 65معتمدية فقد تخصيص  191يشمل 

إطار مواصلة العمل على تركيز مسار الالمركزية 
مواصلة تنفيذ برنامج تدعيم  2021ستشهد سنة 
يات، باإلضافة إلى مواصلة انجاز قدرات البلد

برنامج تجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي 
شملتها عملية توسعة لحدودها الترابية. كما سيتم 
االنطالق في انجاز برنامج االستثمار البلدي 

بلدية في إطار برنامج التنمية  272بـ  2021لسنة 
الحضرية والحوكمة المحلية وا عداد برنامج 

باإلضافة وذلك  ،2022ار البلدي لسنة االستثم
نجاز برنامج إحياء المراكز إإلى االنطالق في 
  العمرانية القديمة.

تتمحور جملة التنمية المستدامة  وبخصوص
حول المحافظة على الموارد  المشاريع والبرامج

الطبيعية وترشيد استعمالها وحسن توظيفها 
لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة ولضمان حق 

وفي هذا السياق تتصدر مسالة  ألجيال القادمةا
 المياه وندرتها قائمة االولويات االوطنية حيث
ينتظر استكمال الدراسة االستشرافية حول الماء 

ومواصلة العمل على تنفيذ خطة  2050في أفق 
تعبئة الموارد المائية التقليدية وخاصة منها 

نجاز السدود والعمل على تحسين إالسطحية عبر 
في  االقتصادو الستغالل الرشيد للموارد المائية ا

مياه الري عبر تعصير المناطق السقوية 
الماء وبلوغ نسبة  في االقتصاد بمعدات وتجهيزها

فضال عن  وذلك 2021 مع نهاية سنة 95%
نجاز مشاريع التزود بالماء الصالم إمواصلة 

اريع نجاز المشإللشرب بالوسط الريفي وتسريع 
 2021ة مياه البحر. كما ستشهد سنة الكبرى لتحلي
 نجاز المشاريع الخاصة بالغاباتإمواصلة 
 باعتبار دورها الفالحية واألراضي والمراعي

الهام، والرفع من  والبيئي االجتماعي واالقتصادي
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لى إ 2020سنة  %8.47الغابي من  الغطاء نسبة
 .2021مع نهاية سنة  8.51%

للحّد من  مواصلة الجهود 2021كما ستشهد سنة 
شكاله والرفع من مستوى العيش من أالتلوث بكل 

نجاز المشاريع المتعلقة إخالل استحثاث نسق 
بمعالجة المياه المستعملة والنفايات والشروع في 

ي ت التطهير فآنجاز مشروع التصر  في منشإ
إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 

ن شراكة بيواالنطالق في أول مشروع في إطار ال
القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق اللزمة 

وحدات معالجة وتثمين  3نجاز إوالذي يتمثل في 
 ،زرتنبالنفايات بكل من واليات قابس وسوسة و 

باإلضافة إلى مواصلة أشغال حماية الشريط 
الساحلي من االنجرا  البحري والمحافظة على 

 الملك العمومي البحري.

زته فر ألتغيرات المناخية وما وفي مجال مجابهة ا
من ظواهر طبيعية حادة كالفيضانات والجفا  
وارتفاع درجات الحرارة سيتم التركيز على مشاريع 

لى جانب دعم إحماية المدن من الفيضانات 
القدرات الوطنية لرصد المخاطر الطبيعية وتعزيز 
اإلنذار المبكر للتوّقي من الكوارث الطبيعية كما 

ع نجاز مشاريإلى استحثاث نسق سيتم العمل ع
 .نتاج الكهرباء من الطاقات المتجددةإ

امة هدا  التنمية المستدأ وفي مجال متابعة تنفيذ 
ولتنفيذ التعهدات الوطنية تجاه المجموعة  2030
عداد تقريرها الوطني إ ستتولى تونس  ،الدولية

 .الطوعي الثاني

ن تونس كانت قد تقدمت ألى إوتجدر اإلشارة 
وتحصلت  2019تقرير وطني طوعي سنة بأول 

على  62فريقيا والمرتبة إعلى المرتبة الثانية 
  .المستوى العالمي
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 البـاب األول

 2020الوضع االقتصادي خالل سنة 

جّراء تضّرر القطاعات الموجهة للتصدير  2020سنة  الوضع االقتصادي خالل 19طبعت األزمة الصحية كوفيد 
ه لتونس واضطراب منظومات وسالسل التزويد وغلق الحدود في مرحلة أولى من انخفاض الطلب الخارجي الموجّ 

 حي العام في مرحلة ثانية.لّص ي لدورة اإلنتاج خالل فترة الحجر اوتعّطل شبه كلّ 

، 2008عن األزمات السابقة التي شهدها االقتصاد التونسي )تداعيات األزمة المالية لسنة  19وتختلف أزمة كوفيد 
رت على كّل ، ...( على اعتبار البعد العالمي لألزمة التي أثّ 2015، الهجمات اإلرهابية خالل سنة 2011ثورة 

ة منيّ زّ ة الخروج من األزمة والمّدة الرتفاع منسوب عدم اليقين وصعوبة التكّهن بكيفيّ محّركات النمو عالوة على ا
 ة لذلك. روريّ الّض 

ة والحّد الجائحة الّصحي مقاومةعيد الوطني على على الّص  زت الجهود المبذولةة تركّ مام هذه األزمة االستثنائيّ أو 
على مواطن الشغل وموارد الرزق وعلى ديمومة المؤسسة  ة المحافظةاالجتماعية واالقتصادية وخاّص  هاتداعياتمن 

رة ودعمها رّ سات المتضهد  معاضدة المؤسّ بذات الطابع المالي والجبائي تدابير إقرار جملة من التم . و االقتصادية
 .ومحدودة الدخل عديد اإلجراءات االجتماعية لفائدة العائالت المعوزةاعتماد بالتوازي مع 

 ماي( ثمّ  4مارس إلى  20أن التداعيات االقتصادية واالجتماعية للحجر الصحي الشامل )من  وتجدر اإلشارة إلى
ر ة حيث ينتظليّ قديرات األوّ باعد االجتماعي فاقت التّ جوان( مع احترام التّ  12ماي إلى  5ة )من العودة التدريجيّ 

ارتفاع هام لنسب و ة باألسعار القارّ  2020اإلجمالي سنة الناتج المحلي  لنموّ وغير مسبوق تسجيل انكماش تاريخي 
 االجتماعية. يزيد من حّدة الضغوطات  وهو ما من شأنه أنالبطالة كنتيجة لفقدان مواطن الشغل 

 -د                                أزمة ال مثيل لها وتعاف غير مؤك   -المحيط العالمي 

 في ظلّ . لميلالقتصاد العا أدى إلى اعتماد حجر صحي شامل وتراجع حاد   19انتشار سريع لجائحة كوفيد 
ة األمريكي تداعيات الصراع التجاري بين الواليات المتحدةنتيجة  2019االقتصاد العالمي سنة الركود الذي طبع 

وما فرضته من إجراءات  جائحة كورونابسبب االنتشار السريع ل 2020ة خالل سنة أساسا والذي ازداد حدّ  والصين
تسجيله منذ  بنسق لم يتمّ  2020خالل سنة قتصاد العالمي اال يتراجعمن المنتظر أن صارمة للحجر الصحي، 

 .ةالعالميّ  ةاألزمة الماليّ 
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مستوى  انخفاضإلى  2020أكتوبر تشير التوقعات االقتصادية لصندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في شهر و 
خالل  %4.9 اض بنسبةانخف مقابل 2020سنة  %4.4بـبنسق أقل حدة مما كان متوقع  النمو االقتصادي العالمي

 .ة لشهر أفريل من نفس السنةليّ كتقديرات أوّ  %3.0شهر جوان و

ة خاّص  2020لنسب النمو في العالم لسنة ومتباينة ة ه تّم تسجيل مراجعات متقاربة وجّد هامّ نّ أوتجدر اإلشارة إلى 
  .اعتمادها لمجابهة األزمة التي تمّ  اإلجراءاتؤ بتأثير نبّ صعوبة التّ  في ظلّ 

 أكتوبر جوان أفريل جانفي (%)النمو، 
 4.4- 4.9- 3.0- 3.3 العالم

 4.3- 8.0- 5.9- 2.0 أمريكا

 8.3- 10.2- 7.5- 1.3 منطقة األورو

 9.8- 12.5- 7.2- 1.3 فرنسا

 6.0- 7.8- 7.0- 1.1 ألمانيا

 10.6- 12.8- 9.1- 0.5 إيطاليا

 3.3- 3.0- 1.0- 4.4 البلدان الصاعدة

 1.9 1.0 1.2 6.0 الصين

 -2020أكتوبر – الدولياآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد 

 البلدان الت البطالة بجلّ األثر البالت في ارتفاع معدّ  19 أّما على مستوى سوق الشغل، فقد كان لتداعيات كوفيد
 8.4%يبلت ل متحدة األمريكيةالواليات الفي  البطالةل ي حيث ارتفع معدّ حّ ة خالل فترة الحجر الّص ة خاّص الصناعيّ 

(، فيما تواصل ارتفاع %14.7ل خالل شهر أفريل )المسجّ  وذلك بعد المستوى القياسيّ  2020 سبتمبرخالل شهر 
  أوت.خالل شهر  8.1%نسب البطالة في منطقة األورو إلى حدود 

دة سقف المحدّ ضعيفة دون األ م في مستوياتضخّ ر األسعار، فتجدر اإلشارة إلى بقاء نسب التّ ق بتطوّ وفيما يتعلّ 
ارا استقر خالل شهر أوت وذلك بعد في الواليات المتحدة األمريكية  %0.9مؤشر األسعار عند االستهالك  بلتيث ح

شهر اوت بعد  خاللفي منطقة األورو  0.7%التضخم بلغت نسبة و  خالل شهري جوان وجويلية 1.0%في حدود 
 .ليةشهري جوان وجوي خالل %0.8استقرار عند 

 ل سعر البرنت حواليي حيث بلت معدّ حّ خالل فترة الحجر الّص  احادّ تراجعا  المحروقاتوشهدت أسعار 
ل انتعاشة تسجي تمّ  هنّ أ الّ إشاط االقتصادي، فريل، وذلك بالعالقة مع شلل النّ أللبرميل خالل شهر  ادوالر  18.4

برنت طاعات اإلنتاج حيث بلت معّدل سعر الع منتصف شهر ماي نتيجة الفتم التدريجي وعودة بعض قتدريجية م
 .سبتمبرللبرميل خالل شهر  ادوالر  40.9للبرميل خالل شهر ماي ليرتفع إلى حدود  ادوالر  29.4
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 1.1792 ليبلت منذ بداية السنة %6.1 بنسبة ورو مقابل الدوالرسعر صر  األسمت أسواق الصر  بارتفاع كما اتّ 
  أوت.خالل شهر  1.1828معدل مقابل  2020 سبتمبرخالل شهر 

ة االجتماعيّ ة و وأمام هذه الجائحة التي اكتست بعدا عالميا، سعت كل دول العالم إلى تطويق التداعيات االقتصاديّ 
 لألزمة وتعددت المبادرات لبلورة برامج لدعم االقتصاد.

مليار أورو  750عاش لالقتصاد بقيمة ة إنت القّمة األوروبية المنعقدة في جويلية الماضي خطّ تبنّ ، وفي هذا اإلطار
 مليار أورو في شكل مساعدات.  390مليار أورو في شكل قروض و 360منها 

مليار أورو لمّدة سنتين ونصف تهد  إلى خلق  100أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة عمل تحفيزية قيمتها و 
 ألف موطن عمل وا عادة تنشيط العجلة االقتصادية. 200

مليار يورو إلنقاذ الشركات الكبيرة  600بـ  "صندوق االستقرار االقتصادي"لمان األلماني على إنشاء صادق البر كما 
مليار  750صادقت الحكومة األلمانية على حزمة مساعدات بقيمة . و كورونا المستجد أزمة فيروسعيات تداع من
 . وسفير الررين من تفشي ة لمساعدة الشركات واألشخاص المتضتهد  إلى تخفيف اآلثار السلبيّ  وروأ

هذا ورفع االحتياطي الفيدرالي األمريكي من شراء األصول عالوة على اإلعالن عن برنامج طوارئ لدعم االقتصاد 
 ترليون دوالر. 2.3األمريكي بما يناهز 

 كما تّم تسجيل تراجع ملحوظ لنسق تطور التجارة العالمية.

59,4

71,371,3

59,1

67,12

33,9

26,8

44,9

40,9

41,7

20

30

40

50

60

70

80

على  19تداعيات كوفيد 

 أسعار البرنت



 

6 

ت أزمة كورونا إلى تسجيل تداعيات هامة ع ية المنظومات الصحقصور بي نت و  لى مستوى االقتصاد العالميأد 
ا تأك دت . كمالتنسيق على المستوى الدولي واإلقليميإضافة إلى ضعف  إدارة األزمات الكبرى وعدم النجاعة في 

أهمي ة توظيف التكنولوجيات الجديدة في منظومات اإلنتاج والتسويق وهو ما ساعد على تأقلم بعض وحدات 
 في مجابهة األزمة.  اإلنتاج

الت هامة لهياكل الدول عبر رصد برامج ذات مفعول مالي كبير وهو وقد فرضت هذه الوضعية االستثنائية تدخ  
  ما سينعكس حتما على التوازنات المالية مستقبال.

  -                                           أزمة غير مسبوقة وتراجع حاد  لألداء االقتصادي  -ي الوضع االقتصادي الوطن

الموجهة للتصدير االقتصادية وخاّصة تداعيات جّد هاّمة على أداء مختلف القطاعات  19كان لجائحة كوفيد 
تيجة ن اإلنتاجوالسياحة والنقل. كما شمل االنخفاض القطاعات الموجهة نحو السوق الداخلية نظرا لتعطل جهاز 

فاض لخاص بسبب انخإلى جانب تراجع الطلب الداخلي بعنوان االستهالك اوذلك  إجراءات الحجر الصحي الشامل
 .واألفراد دخل العائالت

وبالتوازي، تّم تسجيل ضغوطات اجتماعية نتيجة فقدان مواطن الشغل رغم تكّفل الدولة بصر  مساعدات مالية 
 في مجال المحافظة على مواطن الشغل. اإلجراءاتة ة وأهميّ للفئات المعنيّ 

اإلصالحات في احت فرصا للتسريع في نسق بعض أت 2020الوضعية الخصوصية لسنة وتجدر اإلشارة إلى أّن 
ى الميادين بما من شأنه أن يسهم في توفير الظرو  المثلى لتثبيت مقّومات الحوكمة ومزيد تحسين مناخ شتّ 

  دماج االجتماعي.إلاألعمال وتكريس ا

 2020تقدم تنفيذ اإلصالحات خالل سنة 
داعيات ت ى المجاالت وذلك بالرغم منع اإلصالحات في شتّ نوّ د وتسمت الفترة األولى من السنة الجارية بتعدّ اتّ 

 الجائحة. وترّكزت اإلصالحات أساسا على: 
 تكريس مبادئ الحوكمة في المؤسسات العمومية:

 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وا عفاء المتصرفين  2020لسنة  314صدار األمر الحكومي عدد إ
 ين. المتصرفين المستقلّ ممثلي المساهمين العموميين و 

  18بتاريخ  17لزامية نشـــــر القوائم المالية الســـــنوية المدققة وذلك طبقا لمنشـــــور رئيس الحكومة عددإاعتماد 
 .2020ماي 

 ز وذلك من خالل:توفير مناخ استثمار محف  
 .تركيز الصندوق التونسي لالستثمار 
 ة موّجهة أســـــاســـــا لتلبية احتياجات الشـــــركات ة تمويل جديدصـــــدار قانون التمويل التشـــــاركي الذي يعد آليّ إ

 الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
  تفعيل صندوق الصناديقANAVA  ّد م 100ل بمبلت غالق األوّ ختم اإلفي ق والتوف. 
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 صـــدار قانون االقتصـــاد االجتماعي والتضـــامني الذي ســـيوفر أرضـــية ســـانحة لدفع المبادرات االقتصـــادية إ
 الشغل. واستحثاث خلق مواطن

 رة الذاتية. ز للمبادط ومحفّ صدار المرسوم المتعلق بنظام المبادر الذاتي الذي يهد  إلى توفير إطار مبسّ إ 
  المتعلق بتحســين مناخ االســتثمار: ضــبط  2019لســنة  47صــدار األوامر التطبيقية للقانون عدد إاســتكمال

جراءات منم اللزمات، ضـــبط شـــروط وصـــيت وآجال تبســـيط اإل جراءات اإلدارية، تقليص اآلجال شـــروط وا 
 .واستعمال وسائل االتصال الحديثة واعتماد الشفافية

  جراءات  2016لســـــنة  1123تمام األمر عدد ا  تنقيم و نتاج وبيع إنجاز مشـــــاريع إالمتعلق بضـــــبط شـــــروط وا 
 الكهرباء من الطاقات المتجددة. 

 الذي يهد  إلى رقمنة  2020ان جو  10المؤرخ في  2020لســــــنة  31صــــــدار مرســــــوم رئيس الحكومة عدد إ
رساء الترابط البيني لتحديد هوية األشخاص الطبيعيين والمعنويين.   مسارات المعامالت اإلدارية وا 

  ّنخراط ة خدمة اإلرقمنة جملة من الخدمات لفائدة المســتثمر على مســتوى المنصــة الرقمية للمســتثمر خاصــ
 .بالضمان االجتماعي والحصول على المعر  الديواني

  .إطالق األشغال الفنية لبوابة االستثمار والتقدم في رقمنة عديد اإلجراءات الخاصة بالتجارة الخارجية 
 التقدم في تكريس االدماج االجتماعي

 صدار قانون التشغيل لتوفير اإلطار األنسب لخلق مواطن الشغل.إ 
 جراءات االنتف صـــــدار النص التطبيقي المتصـــــل ببرنامج األمان االجتماعي المتعلق بضـــــبطإ اع شـــــروط وا 

 ببرنامج األمان االجتماعي وسحبه واالعتراض عليه. 
 يتعلق بضـــــبط انموذج التنقيط الذي  2020ماي  19صـــــدار قرار من وزير الشـــــؤون االجتماعية مؤرخ في إ

 يهد  لتصنيف الفئات المعنية ببرنامج األمان االجتماعي إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.
 وم رئيس الحكومة المتعلق بالمعر  الوحيد للمواطن.صدار مرسإ 

 نشاط االقتصادي تاريخي وغير مسبوق لل تراجع

ات وتواصل اإلشكاليات الهيكلية في عدد من القطاعرة على النشاط االقتصادي مؤث  ظرفية  تزامن استثنائي لعوامل
داعيات بت أساساقتصاد الوطني والمرتبطة اإلضافية على االحديات تّ العديد من ال 19 . فرضت أزمة كوفيدالدافعة

الحجر الصحي العام وآثاره العميقة على النسيجين االقتصادي واالجتماعي. ولقد فاقت التداعيات السلبية للحجر 
 وأّدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق. األوليةالصحي والتباعد االجتماعي التوقعات 

اني تاريخي وغير مسبوق للناتج المحلي اإلجمالي خالل الثالثي الثخفاض ة إلى تسجيل انرفيّ وتشير المعطيات الظّ 
على ارتفاع بحساب التغيرات الثالثية مقابل  %20.4بحساب االنزالق السنوي و %21.6بنسبة  2020من سنة 
 .خالل نفس الفترة من السنة المنقضية %0.3و %1.2التوالي بـ
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 تطور الناتج المحلي الثالثي

السداسي األول  2020-2ث 2020-1ث 2019-2ث 2019-1ث (%)ق السنوي( )بحساب االنزال 
2020 

 5.3 3.6 7.1 2.8 0.7- الفالحة والصيد البحري 

 14.5- 27.0- 1.9- 0.5- 0.6- الصناعات المعملية

 12.8- 20.8- 4.8- 2.8- 1.0- الصناعات غير المعملية

 16.9- 30.4- 3.4- 2.3 2.8 الخدمات المسوقة

 8.9- 15.8- 1.9- 0.9 0.8 غي المسوقة الخدمات

 11.9- 21.6- 2.2- 1.2 1.2 الناتج المحلي اإلجمالي

  أكد حّدة األزمة من خالل المؤشرات الظرفية المسّجلة وخاصة:وتت

  وخاصة قطاع  2020من سنة  ىاألولسبعة أشهر خالل ال 7.4%مؤشر االنتاج الصناعي بنسبة انخفاض
لكهربائية وقطاع النسيج والمالبس والجلد وقطاع صناعة مواد البناء والخز  والبلور الصناعات الميكانيكية وا

 .وقطاع الصناعات المختلفة

  مع تواصل تعّطل اإلنتاج بمحطات الجنوب. 2020أوت  ىإلى موف 3.1%نتاج النفط بنسبة إانخفاض 
 .تذبذب إنتاج الفسفاط 

 

  ّخالل التسعة أشهر األولى  80%البيتات الجملية بنسبة  خفضتلمؤشرات القطاع السياحي حيث ان تراجع حاد
خالل نفس  د م 4362مقابل  د م 1755لتبلت  59.8% العائدات السياحية بنسبةمن السنة الجارية وانخفضت 

 .2019الفترة من سنة 
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من نه أن يقّلص من شأ 2020سنة مليون طن  2االنتاج القياسي لصابة الزيتون والمقدر بـ وتجدر اإلشارة إلى أنّ 
 لنمو الناتج المحلي اإلجمالي. االنخفاض الحادّ 

يتطلب الوضع الحالي استحثاث نسق المعالجات القطاعية وتيسير االستفادة من اآلليات المعتمدة لمساندة 
 المؤسسات المتضررة والمحافظة على مواطن الشغل. 

 ف النشاط                               ارتفاع منسوب عدم اليقين وتوق   بسبب لالستثمار      حاد  انخفاض 

لمجهود االستثماري بعالقة مع ضبابية اآلفاق بالنسبة للقطاع الخاص وضغوط المالية العمومية بالنسبة تراجع ا
كان لإلجراءات المعتمدة للحّد من انتشار الفيروس سواء المتعلقة بغلق الحدود أو إقرار  .لالستثمار العمومي

  مومي.ثمار بشقيه الخاص والعتطور نسق االستالحجر الصحي األثر البالت على 

 إلى تباين ملحوظ حيث: وتشير المؤشرات الظرفية

 د م 1909حيث بلغت  %3.0بنسبة  2020من سنة  أوتوّفى شهر إلى م االستثمارنوايا  تعارتف 
 .2019د خالل نفس الفترة من سنة  م 1853 مقابل

 د.  م 1074.1لتبلت  2019ل لسنة لسداسي األوّ مقارنة با %14.2االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة  تتراجع
ية أثرت على بقية القطاعات حيث ( إال أن الـأزمة الصحّ %18+ورغم التحسن في استثمارات القطاع الفالحي )

وفي  %13.3وفي قطاع الصناعة بنسبة  %50.8تراجعت االستثمارات المباشرة في قطاع الخدمات بنسبة 
 .%9قطاع الطاقة بنسبة 

 

 2020مشروعا إلى موفى سبتمبر  41م د إلى  15ع عدد المشاريع المعلنة والتي يفوق حجم استثماراتها ارتف 
 مشروع في قطاع الصناعة بكلفة 22مليار دينار. وتتوزع االستثمارت بين  1.78بكلفة جملية تقّدر بـ

 م د 235بكلفة مشاريع في قطاع الخدمات  7م د و 506مشاريع في قطاع الطاقة بكلفة  9م د و 766
 م د.  277مشاريع في قطاع السياحة بكلفة  3و

431,2470,0449,9364,4
490,1480,0495,1526,0490,0445,8

196,8233,2233,9
240,9

316,4325,4331,4
403,2
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576,5 106,5

187,7144,1
100,0
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1074,1
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أشهر6تطور االستثمارات االجنبية 

الطاقة الصناعة الخدمات الفالحة
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  مقابل  د م 2812.7حيث بلغت  2020 جويليةإلى موّفى  %14نفقات االستثمار العمومي بنسبة انخفضت
 . 2019خالل نفس الفترة من  د م 3269.9

  خالل  %6ابل تطور بـمق 2020ى جوان إلى موفّ  %4نسق تطور المساعدات الممنوحة لالقتصاد ليبلت تباطأ
 .2019نفس الفترة من سنة 

 2020سبتمبر ى إلى موفّ  25.8% واردات مواد التجهيز بنسبة تضانخف. 

تبرز نتائج  ،وتجدر اإلشارة إلى أن نتائج عّدة استطالعات واستبيانات تؤّكد تواصل مناخ عدم اليقين. وبصفة أدقّ 
مؤسسة ناشطة في  2500العمال بتونس لعينة تتكّون من مسم البنك الدولي والمعهد الوطني لإلحصاء لنبض ا

 القطاعات الحيوية أّن:

 54.3 % أعلنت إمكانية اإلغالق نهائيا. الشركاتمن 
 75.6% .من الشركات المصدرة أعلنت تعرضها لنقص في الطلب الموجه 
 74.2%  أكدت خطر االغالق نهائيا. سياحيةال المؤسساتمن 
 50.6%  بة التزود بالمواد األولية.أعلنت صعو  الشركاتمن 

ستوجب الترفيع في المجهود االستثماري وفقا لألهداف المرسومة إيالء مزيد العناية بمقومات مناخ األعمال وي
 دارية.إلا واإلجراءاتوتكريس التقليص الفعلي من التراخيص  اإلحاطةال سيما مزيد تفعيل منظومة 

 القتصادي                        بعالقة مع تعط ل النشاط ا االستهالكتراجع 

السلوك ر وتغي  رتفاع الهام لنسبة البطالة كنتيجة لال  ستهالك الخاصاتسمت الفترة المنقضية بانخفاض اال
كان لتوقف النشاط االقتصادي تبعا النتشار وباء كورونا اآلثار السلبية على و  .الحذرنحو مزيد من  االستهالكي

 ة أساسا مع:وذلك بعالقخاصة االستهالك الخاص  جل محركات النموّ 

 غالل الدخل ببعديه الدخل الناتج عن االست تراجع هام لنفقات األسر بعالقة مع إجراءات الحجر الصحي وتراجع
)نتيجة تراجع النشاط االقتصادي( والدخل الناتج عن األجور )نتيجة البطالة(. وقد أّدى االنخفاض الهام 

م التحويالت االجتماعية الظرفية وتأخير سداد أقساط ة وذلك رغلمداخيل األسر إلى تراجع المقدرة الشرائيّ 
 القروض والتخفيض في نسبة الفائدة المديرية.

  ّالت البطالةارتفاع معد. 
 تأجيل عمليات اقتناء الشراءات ذات االستعمال طويل المدى بالنسبة لألسر. 
  مع إجراءات الحجر  من االستهالك الخاص( بعالقة %20تراجع هام لنفقات الخدمات )التي تمثل حوالي

عالوة على تداعيات غلق المحاّلت لفترة زمنية تجاوزت الشهر )إخالالت  التباعد االجتماعيالعام و  الصحي
 في العرض(.
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لموجهة لقروض استهالك الخاص على غرار التباطؤ الملحوظ لد انخفاض اإلرات تؤكّ تسجيل مؤشّ  هذا ولقد تمّ 
 . ستهالكلإل

ك أساسي للنمو  ستهال واعتبارا ألهمية اإل فإن  المعالجات المعتمدة يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار  ،ك الخاص كمحر 
أهمية المحافظة على مستويات الدخل والقدرة الشرائي ة بهدف استعادة األثر اإليجابي لالستهالك الخاص على 

 النمو  والحركة اإلقتصادية عموما. 

  ق أزمة البطالة   م  تععلى  الشاملالتدريجي و الحجر الصحي تداعيات 

ة إلى تسجيل تشير المعطيات الظرفيّ  .على سوق الشغلوتوق ف النشاط االقتصادي  التأثير المباشر لتقلص النمو  
وخاصة منها بطالة أصحاب الشهائد  %18ليبلت  2020ارتفاع قياسي لمعدل البطالة خالل الثالثي الثاني من سنة 

علما أنه باحتساب ، نة(خالل الثالثي األول من الس %28و %15.1والي )مقابل على الت %31.2العليا التي بلغت 
األشخاص الراغين في العمل والذين تم تصنيفهم خارج القوى العاملة ألنهم لم يبحثوا عن عمل خالل فترة الحجر 

 .%19.4الصحي فإن نسبة البطالة ستكون في حدود 

ن خاصة منها قطاعات الصناعات المعملية وغير المعملية تراجعا في عدد المشتغلياإلنتاج وشهدت أغلب قطاعات 
 .نميأالمناجم والطاقة والبنوك والتفي قطاعات في عدد المشتغلين  استقرارمقابل شبه وقطاع الخدمات 

أّدت إلى الوقو  على عديد الهشاشات وخاّصة القدرة على مواكبة العمل  19وتجدر اإلشارة إلى أن أزمة كوفيد 
 .عن بعد

نظر إلى الطابع الهيكلي للبطالة وخاصة لحاملي الشهادات العليا، فإن  التخفيف من الضغوط على سوق وبال
على المدى القصير استعادة نسق النمو واعتماد مقاربات شاملة تستهدف حفز المبادرة  يستوجبالشغل 

سات والمشاريع االستثمارية.  واكتساب المهارات وتيسير إحداث المؤس 

ة للعائدات السياحيةو حجم المبادالت التجارية لهام انكماش                                     انخفاض أكثر حد 

 تتراجع. ادراتنتيجة انخفاض الواردات بنسق أكثر تسارعا من الص   %31.7تقلص استثنائي للعجز التجاري بـ 
انخفاض الكميات المصدرة خاصة لقطاعي بعالقة مع  2020 سبتمبرى إلى موفّ  %16.6لع بنسبة صادرات السّ 

بسبب  من مجموع الصادرات %68والمالبس والصناعات الميكانيكية والكهربائية والتي تمثل أكثر من  النسيج
ر تطوّ ثّم االستئنا  البطيء والتدريجي للنشاط مواكبة لحي رة خالل فترة الحجر الّص ف نشاط المؤسسات المصدّ توقّ 

 ه لتونس.الموجّ الطلب الخارجي 

ي تدارك والذي ساهم فالصناعات الغذائية خاصة منها زيت الزيتون لصادرات  إلى المجهود المتميزوتجدر اإلشارة 
لقطاع  %20.1-لقطاع النسيج والمالبس و %18.1-نسبي للنقص المسّجل في صادرات القطاعات الصناعية )
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اط لقطاع الفسف %18.1-لقطاع الطاقة و %28.4-)االستخراجية القطاعات و الصناعات الميكانيكية والكهربائية( 
 ومشتقاته(.

ومواد  %19.9بـونصف المصنعة  اردات المواد األوليةتراجع و  %21.3بنسبة  واردات السلعانخفاض ويعكس 
ى علتراجع األسعار السلع. كما يفّسر االنخفاض ب من مجموع واردات %50ل أكثر من والتي تمثّ  %852.بـ التجهيز

 فضال عن استقرار تطور سعر الصر . (%21.7-ة )الطاقة بالنسبة لمواد    ّ خاص   %3.5بـ المستوى العالمي

 

ل مر ة لميزان الخدمات جوان  27كان إلغالق الفضاء الجوي والبحري إلى حدود . تسجيل عجز استثنائي وألو 
إلى  59.8%بة نسالمداخيل بالعملة الصعبة حيث انخفضت العائدات السياحية بالتأثير المباشر على تراجع  2020
سنة  من أوت ىموفّ  إلى %17 بنسبة عائدات بعنوان األتاوةكما تم تسجيل تراجع ملحوظ لل .2020سبتمبر  ىموفّ 

2020. 

حن الشّ  والعمرة وتراجع النفقات بعنوان لغاء موسم الحجّ إبالعالقة مع وبالتوازي، انخفضت النفقات بعنوان النقل 
  لمستوى الواردات. نتيجة االنخفاض الهامّ 
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ات ما الصناعلة االرتباط الوثيق للنشاط االقتصادي بتطور الطلب الخارجي ال سيوتعكس النتائج المسج  
ة التأث ر بالتقلبات الظرفية. هذا إلى جانب انعكاسات ضعف االندماج القطاعي وبالتالي  التصديرية والسياحة وشد 

 كنتيجة لتعط ل مسارات التزويد.  اإلنتاجاظطراب منظومات 

 عند االستهالك رانفراج نسبي لمؤشر األسعا

هدت ش تراجع ملحوظ لنسق تطور أسعار المواد الغذائية والتخفيض في أكثر من مناسبة في أسعار المحروقات.
تسجيل تراجع ملحوظ لنسق تطور مؤشر األسعار عند االستهالك ليبلت نسبة  2020من سنة أشهر األولى  التسعة
 .2019ة خالل نفس الفترة من سن %6.9في المعدل مقابل  %5.8
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تم  حيث 2020بشكل متباين خالل الفترة األولى من سنة  االستهالكعند  سعاراألر مؤشر تطوّ وفي المجمل 
 :تسجيل

 ( ليبلت  26%تراجع ملحوظ لنسق تطور أسعار المواد الغذائية )7.1المعدل مقابل  ساببح 4.6%من السلة% 
 .2019خالل سنة 

 سعر الصر  وانخفاض األسعار العالمية. تراجع التضخم المستورد بعالقة مع تحسن 
 متتالية. مناسبات 3في تفعيل التعديل اآللي انخفاض أسعار توزيع المحروقات كنتيجة ل 
 .اضطرابات على مستوى العرض والطلب بعالقة مع تداعيات األزمة الصحية 

ن في مؤشر األسعار إال  أن  دون اعتبار الطاقة أي التضخم )الضمني تواصل ارتفاع التضخم ورغم التحس 
يعكس تواصل الضغوط النسبية بحساب المعدل  %7.0ليبلغ  2020أشهر األولى من سنة  التسعةخالل ( والتغذية

م.   على التضخ 

 مراجعة تصنيف تونس من قبل الوكاالت العالمية

ألسواق المالية العالمية لى ارا على صّحة االقتصاد وقدرته التنافسية وأيضا محّددا للنفاذ إيعتبر الترقيم السيادي مؤشّ 
ف زدياد خطر المضاربة وهو مؤشر على ضعسمت السنوات األخيرة باتّ إوالحصول على التمويالت الخارجية. ولقد 

 المالءة المالية لالقتصاد الوطني.

 وذلك على النحو التالي: نحو االنخفاض 2020سنة وبصفة أدق، تّمت مراجعة الترقيم السيادي لتونس 

 تاريخ اسناد الترقيم األفاق الترقيم الحالي 2010الترقيم سنة  الوكالة
Moody’s Baa2 B2 2020 كتوبرأ 06 آفاق سلبية 

Fitch BBB B 2020ماي  12 آفاق مستقرة 
R&I A- BB- 2020جويلية  22 آفاق مستقرة 

تقطاب واس ةالعالمي اليةالسوق الماالقتراض من  كلفة ر علىرقيم السيادي لتونس أن يؤث  ومن شأن تراجع الت  
وهو ما يتطلب استحثاث نسق تنفيذ اإلصالحات الدافعة بهدف تحسين األداء االقتصادي  االستثمار األجنبي

م في التوازنات الكبرى.   والتحك 
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 2020النتائج المنتظرة لكامل سنة 

كات النشاط االقتصادي وأ 2020شهدت سنة  ت إلى تسجيل استفحال أزمة خصوصية أث رت على كل  محر  د 
 لمواجهة هذه المستجّدات غير المسبوقة تّم إقرار جملةو  صعوبات اجتماعية كبرى خاصة بالنسبة للفئات الهشة.

 من التدابير االقتصادية واالجتماعية لتطويق تداعيات األزمة الصحية والحّد من آثارها. 

حقيق النتائج تلفترة المتبقية من السنة، ينتظر واعتبارا للنتائج المسجلة وآفاق تطور النشاط االقتصادي خالل ا
 التالية:

  3.7%بـمستوى الدخل الفردي  انخفاضو  2019سنة  %1.0باألسعار القارة مقابل  %7.3انخفاض النمّو بنسبة 

 دينار. 9575 ليبلت
 2019سنة  %17.5من الناتج مقابل  13% ليبلت نسبة 27.4%ـانخفاض االستثمار بــ. 
  ّخاصة  2019سنة  %8.5من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل  8%ليبلت  في العجز الجاري  سبيالتحّكم الن

 .العجز التجاري بفضل انخفاض 
  2019سنة  %6.7مقابل  %5.8في حدود التحكم النسبي في مستوى األسعار عند االستهالك.  

 

ية عميقة في العالقات االقتصادتؤك د أبرز التحاليل واالستنتاجات أن  الجائحة الصحية ستؤد ي إلى تحو الت 
الدولية على المدى المتوسط والطويل كنتيجة للطابع األحادي والضيق في المعالجات والخيارات المعتمدة من 

يكون كما س جهة وما سيفرضه إعادة التموقع من تغيرات على مستوى شبكات التزويد واإلنتاج من جهة أخرى.
 السلوك االستهالكي وانعكاساته على تنقل األشخاص ونمط االستهالك.لهذه الجائحة تداعيات جد  هامة على 

التحاليل بروز قيود إضافية على البلدان النامية بعالقة مع هشاشة الهيكلة االقتصادية وتزايد كما بينت 
 الضغوطات على مستوى المالية العمومية والمديونية.

ويب التحويالت االجتماعية وتوفير اآلليات المناسبة ويتمثل الرهان في إحكام إدارة المنظومات الصحية وتص
 لالحاطة بالفئات الهشة التي عادة ما تكون أكثر عرضة لتداعيات هذه األزمات الصحية والألوبئة المستجدة. 

وجب التعامل معها من منظوري  وعلى المستوى الوطني، فرضت األزمة الصحية صعوبات وتحد يات جديدة
 قصير ومتوسط المدى.

فعلى المدى القصير، يستدعي الوضع مساندة المؤسسات المتضررة واستعادة نسق إنتاج الصناعات 
االستخراجية ومعالجة ضعف أداء المؤسسات العمومية خاصة الحيوية منها وذلك إلى جانب مواصلة اإلحاطة 

 بالفئات الهشة ودعم المنظومة الصحية.
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توجب مواصلة تدعيم اإلجراءات الرامية إلى تنشيط الحركة وعلى المدى المتوسط، فإن  تحقيق التعافي يس
االقتصادية وتوضيح الرؤى وتبويب الألولويات ضمن مخطط تنموي جديد يأخذ بعين االعتبار المتغيرات المرتقبة 
  على الصعيدين العالمي والوطني بما يمكن من استعادة ثقة المتعاملين االقتصاديين وتحسين األداء التنموي.
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 بـاب الثاني ال

 2021منـوال النمو لسنة 

لجائحة تداعيات ا استثنائي لم يسبق له مثيل فرضتهعالمي في ظّل وضع  2021يندرج إعداد منوال النمو لسنة 
مع تسجيل موجة  على مختلف البلدان وخاّصة عدم وضوح الرؤى بخصوص آفاق تجاوز هذه األزمة خاصة

ثانية للجائحة واحتمال التعايش مع الفيروس لمّدة زمنية أطول. وفي هذا السياق الصعب واعتبارا ألهمّية اآلثار 
السلبية التي خلفتها األزمة على الصعيد الوطني، يتمثل الرهان في معالجة االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية 

سترجاع التدريجي لبعض القطاعات الدافعة كالخدمات والصناعات ضمن تمشٍّ شامل يأخذ في االعتبار اال
 التصديرية والتي تضررت بفعل األزمة. 

أهمية التحّديات وجسامة الرهانات المطروحة لفترة ما بعد كوفيد  طابعا خاصا على اعتبار 2021تكتسي سنة و 
كمال اد الوطني والمضي قدما في استلتحقيق انطالقة جديدة لالقتص ترتيب األولوياتإعادة وهو ما يفرض  19

 اقتصاد تنافسي وتحقيق االدماج االجتماعي والجهوي.مقّومات  ة اصالح شامل وناجع وبناءعمليّ 

لالقتصاد الوطني من خالل تعزيز الهشاشة الظرفية  معالجة مواطنويستدعي منوال النمّو للسنة القادمة 
در ي إرساء منظومة األمان االجتماعي. وتجم فالتقدّ  إضافة إلىكبرى وتيسير النفاذ إلى التمويل اإلصالحات ال

مستوى  ة هوامش التحرك علىارتفاع حاجيات التمويل الخارجي ومحدوديّ اإلشارة إلى الضغوطات المتعّلقة أساسا ب
 حامليلعمق اإلشكاليات االجتماعية الناتجة عن ارتفاع مستويات البطالة خاصة إضافة إلى  الماليةة السياس

ا وهشاشة الوضع التنموي بالجهات الداخلية. هذا باإلضافة إلى ضرورة التقدم في بعض الشهادات العلي
 اإلصالحات الكبرى وخاصة تطوير حوكمة المؤسسات العمومية.

سترجاع التدريجي للنشاط االقتصادي من خالل التحّسن النسبي على اال 2021وتستند تقديرات منوال النمو لسنة 
لمنزل ارة وحلق اودخول حقلي نوّ استعادة النسق الكامل إلنتاج الفسفاط كات النمو وهو ما يفترض ألداء محرّ 

التعافي التدريجي للقطاعات االقتصادية التي تضّررت مباشرة من تداعيات أزمة  إضافة إلىطور اإلنتاج الفعلي 
لمؤسسات اما يفترض منوال النمّو تأقلم . ككورونا وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والسياحة

متطلبات الوضع الصحي وما يترّتب عنه من تدّعم لالستهالك الخاص والعودة واألفراد مع موجات أخرى من 
ز االستثمار تحفيأيضا  هذا الهد  يتطلب تحقيقو  .القطاعات الموجهة للسوق الداخليةالتدريجية للنشاط في 

القطاعين العام  بين الفعلي في تنفيذ مشاريع الشراكة بعث المشاريع واالنطالقالخاص وخلق ديناميكية جديدة ل
 .والخاص
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  -زايد المخاطر على اآلفاق االقتصاديةفي ظل تانتعاشة طفيفة - التطورات االقتصادية العالمية

نة ل خالل سالمسج االقتصادي العالمي بعد االنكماش الحادّ  انتعاشة طفيفة للنموّ  2021ينتظر أن تشهد سنة 
 2020سنة  %4.4مقابل انخفاض بنسبة  2021سنة  5.2%العالمي بنسبة  أن يرتفع معّدل النموّ يتوقع حيث  2020

  .2020أكتوبر حسب تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر 

 ات التالية:تها رهينة تحقيق الفرضيّ وتبقى هذه االنتعاشة على أهميّ 

 الدفع االقتصادي التي تم اتخاذها من قبل جل البلدان لتطويق تداعيات وبرامج  مدى نجاح السياسات المالية
 األزمة العالمية.

  ّة بالقدر الكافي.ة والماليّ ات الماديّ ر االمكانيّ طول فترة الجائحة وتوف  
 .تداعيات التباعد االجتماعي الطوعي على االنفاق 
 زمة. ألعلى الخروج من ا 19 قدرة المؤسسات المتضررة من جائحة كوفيد 
 .مراجعة سالسل التزويد العالمية وانعكاساتها على اإلنتاجية للتوقي من اضطرابات التزويد 

 على:  2021ة لسنة ة العالميّ عات االقتصاديّ وتستند التوقّ 

  نتيجة  2020سنة  4.3%مقابل انخفاض حاد بـ 2021خالل سنة  3.1%انتعاشة االقتصاد األمريكي بنسبة
الي الذي من شأنه أن يسهم في التخفيف من تداعيات األزمة الصحية، كما تبقى الدفع االقتصادي والم

ط وتزايد الضغو  زمة الصحيةطر السلبية خاصة منها استفحال األاآلفاق االقتصادية محفوفة بالمخا
 مع الصين.التوترات تواصل االجتماعية عالوة على 

  ( -8.3%) 2020د االنكماش الحاد خالل سنة بع 2021سنة  5.2%تطور النمّو في منطقة األورو بحوالي
صعوبات ب نتيجة التدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها لدفع االقتصاد خاصة بالبلدان والقطاعات التي تمرّ 

ة يّ لمديونية. وتجدر اإلشارة إلى أن المفوضاة على غرار إيطاليا واسبانيا والتي تشكو من مخاطر ارتفاع ماليّ 
مليار أورو كدعم(  390مليار أورو قروض و 360) مليار أورو 750خطة إنعاش بقيمة  ة اقترحتاألوروبيّ 

تبنيها خالل القمة األوروبية في شهر جويلية لدعم البلدان والمناطق والقطاعات األكثر  خالل شهر ماي وتمّ 
 تضررا من االزمة. 

  ( نتيجة 2020خالل سنة  %5.3بـ مقابل انخفاض %2.3) 2021تحّسن النشاط االقتصادي الياباني خالل سنة
كومة النفقات لت الحة االجراءات التي تم اإلعالن عنها من قبل السلط اليابانية لدفع االقتصاد حيث تحمّ أهميّ 

من اجمالي الناتج المحلي. كما رفع البنك الياباني  %40الطارئة للحزمة االقتصادية والتي قدرت بحوالي 
طالقدون تحديد سقف للشراءات  من نسبة شراء السندات الحكومية  القتصاد.ة لتسهيل تمويل اة خاّص عمليّ  وا 

  سنة  %3.3انخفاض بـ مقابل 2021سنة  6.0%تطور النشاط االقتصادي في البلدان الصاعدة والنامية بنسبة
مقابل  8.8%)( وانتعاشة االقتصاد الهندي 1.9%مقابل  8.2%نتيجة انتعاشة االقتصاد الصيني ) 2020

 ( بفضل السياسات المالية التوسعية واالجراءات المتبعة لدعم االقتصاد.-%10.3
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  ّ4.1%مقابل انخفاض بـ 2021سنة  3.0%في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بنسبة  ارتفاع نسبة النمو- 
وستشهد المنطقة تطورات متباينة لنسب النمو بسبب الصعوبات التي يمكن أن تشهدها البلدان  2020سنة 

سعار المحروقات، هذا باإلضافة إلى تواصل االضطرابات السياسية والحروب ألمصدرة للنفط في ظل تراجع ا
 بالمنطقة.

 النمو العالمي
(%) 2018 2019 2020* 2021* 

 5.2 4.4- 2.9 3.6 العالم

 3.1 4.3- 2.3 2.9 الواليات المتحدة االمريكية

 5.2 8.3- 1.3 1.9 ورومنطقة األ 

 4.2 6.0- 0.6 1.5 ألمانيا

 6.0 9.8- 1.5 1.8 فرنسا

 5.2 10.6- 0.3 0.8 ايطاليا

 6.0 3.3- 3.7 4.5 البلدان الصاعدة والنامية

 8.2 1.9 6.1 6.7 الصين

 8.8 10.3- 4.2 6.1 الهند

 2020 أكتوبر -المصدر: صندوق النقد الدولي

منتظرة  %11.9بـ مقابل انخفاض حادّ  2021سنة  %8ة بنسبة ة العالميّ وينتظر أن يرتفع حجم المبادالت التجاريّ 
االقتصادي العالمي. وينتظر أن يشمل التطور كل من البلدان  ع للنموّ وذلك بعالقة مع التحسن المتوقّ  2020لسنة 
 (.%9.4-مقابل  %9.4( والبلدان الصاعدة )%13.4-مقابل  %7.2مة )المتقدّ 

 %0.3بالبلدان المصنعة مقابل  1.1%في مستويات منخفضة )فينتظر أن تبقى األسعار ، ا بخصوص التضخمأمّ 
( بالعالقة مع انخفاض أسعار المواد األساسية. كما ينتظر أن تتواصل نسب التضخم في 2020خالل سنة 

بسبب االختالل  2020خالل سنة  %4.4مقابل  4.5%لتبلت  2021مستويات مرتفعة بالدول الصاعدة والنامية سنة 
 ب.بين العرض والطل

 بعة من قبلمن اإلنتاج لتعديل األسعار المتّ  نتيجة إجراءات الحدّ  2021وستشهد أسواق النفط تحسنا خالل سنة 
هم الدول المنتجة األخرى من جهة وكذلك بعالقة مع االنتعاشة االقتصادية أ رة للنفط و مة الدول المصدّ منظّ 

لنفط اة العالمية للطاقة تطورا للطلب العالمي على المنتظرة خالل السنة القادمة من جهة أخرى. وتتوقع المنظم
 . 2021مليون برميل يوميا سنة  5.2بـ

ن نسبي في نسق النمو والمبادالت العالمية يما يتيح  وتبرز اآلفاق االقتصادية العالمية إجماال توقع تحس 
 السياحي. انتعاشة نسبية للنشاط تحقيق إمكانات لتدعيم الطلب الخارجي الموجه لتونس وأيضا 



 

20 

م و  طويق األزمة الصحيةخاصة فيما يتعلق بت بدرجة عالية من عدم اليقينتت سم  هذه التقديراتإال  أن   التحك 
في بؤر العدوى من جهة وتأثير برامج اإلنقاذ والدعم االقتصادي المرسومة من قبل جل  الدول الصناعية على 

  تنشيط الحركة االقتصادية من جهة أخرى.

 – انتعاشة اقتصادية تدريجية – 2021                  منوال النمو  لسنة الوطني: االقتصاد 
لى تحّسن  2021يستند منوال النمّو لسنة  إلى حتمّية الخروج التدريجي من األزمة االقتصادية واالجتماعية وا 

نسبي للمؤشرات االقتصادية الكبرى بعالقة مع مفعول مختلف اإلجراءات والتدابير الرامية لتنشيط الدورة 
 االقتصادية فضال عن التقدم في تنفيذ اإلصالحات الدافعة.

                                تحس ن نسبي لنسق اإلنتاج والنمو  

 %7.3بنسبة  مقابل انخفاض حادّ  4%تطور الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة إلى  2021لسنة  نوال النموّ يهد  م
 4.8% ار الفالحة والصيد البحري الناتج المحلي اإلجمالي بدون اعتب ومن المنتظر أن تبلت نسبة نموّ . 2020سنة 
 .2020سنة  8.7%مقابل انخفاض بـ 2021سنة 

ويعّد تجسيم هد  النمو الشرط األساسي لتوفير األرضية المالئمة الستعادة التوازنات الكبرى والتقليص من 
 الضغوطات االجتماعية. 

ار الجارية بنسبة باألسع لدخل الفردياالترفيع في  المرتقب للناتج المحلي اإلجمالي منالنسبي  وسيمكن التحسن
 .2020دينار سنة  9575مقابل  2021دينار سنة  10270ليبلت  %7.3

 على: 2021لسنة  ويرتكز منوال النموّ 

  القطاعات النسبي في أداء  تحسنالنتيجة  5%ارتفاع القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بـنسبة
 2021سنة  6.3%والمقّدر بـ لطلب الخارجي الموّجه لتونسلالتدريجية  ةنتعاشاالالموجهة للتصدير بعالقة مع 

الصناعات ي ن تتطور القيمة المضافة لقطاعأينتظر . ومن هذا المنطلق، 2020سنة حاد  انكماشمقابل 
 .2021سنة  8%و 7%والنسيج والمالبس والجلد على التوالي بـ الميكانيكية والكهربائية

تدريجي لطاقة السترجاع االعلى أساس  4.3%للصناعات الكيميائية بنسبة  طور القيمة المضافةوستت
 اإلنتاج بالحوض المنجمي وتعبئة المخزونات من مادة الفسفاط. 

  بفضل تحسن أداء القطاعات  10.7%تطّور القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية بنسبة
 . 2021ة سنخالل طور اإلنتاج وحلق المنزل  نوارة يلدخول حقالمحروقات نتيجة االستخراجية السيما قطاع 
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  ّاالسترجاع التدريجي للنشاط السياحي  بفضل 5.3%قة بنسبة نمو القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسو
 21%مقابل انخفاض بــ 7%( وقطاع النقل بنسبة 2020منتظرة لسنة  37%مقابل انخفاض بنسبة  %9.5)

وهو ما من شأنه أن  كة الخطوط الحديدية السريعةبلشحيز االستغالل  ولالدخهذا إلى جانب . 2020سنة 
 يدعم حركة النقل البري.

  بسبب األثر الدوري إلنتاج زيت  ةباألسعار القارّ  2.6%القيمة المضافة للقطاع الفالحي بنسبة انخفاض
 2قياسية تقّدر بــ  مقابل صابة 2021ألف طن من زيتون الزيت خالل سنة  700الزيتون حيث ينتظر انتاج 

 مليون قنطار مقابل 19ينتظر أن يرتفع انتاج الحبوب إلى حدود و . 2020سنة  مليون طن
  .2020سنة قنطار مليون  15.3

 (%) تطور نسب نمو مختلف القطاعات ومساهمتها في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
 2020 2021 

 اهمة في النموالمس نسبة النمو المساهمة في النمو نسبة النمو 
 0.3- 2.6- 0.6 5.5 الفالحة والصيد البحري 

 0.8 5.0 1.9- 11.7- الصناعات المعملية

 0.9 10.7 0.8- 9.2- الصناعات غير المعملية

 2.3 5.3 -4.8 10.6- الخدمات المسوقة

 0.3 1.5 0.4- 1.9- الخدمات غير المسوقة

  4.0  7.3- الناتج المحلي اإلجمالي

تعزيز العناية بالقطاعات الواعدة التي وير مضمون السياسات القطاعية و مرحلة القادمة مزيد تطوتستوجب ال
 ليةوخاصة الصناعات الصيدبما في ذلك األنشطة التي برزت بعد الجائحة  تتوفر على فرص تصديرية هامة

ثاث محروقات واستحالو نتاج الفسفاط إإضافة إلى ضمان انتظامية  وصناعة البرمجياتوالمستلزمات الطبية 
 نسق معالجة األنشطة التي تواجه صعوبات كالسكن والبناء والنقل.

ن في نسق النمو  واسترجاع المنحى التصاعدي إلى فتح آفاق اقتصادية  د هذا التحس  ومن المنتظر أن يمه 
 . أفضل من خالل دعم مصادر الدخل والتشجيع على االستثمار والتصدير وخلق مزيد من مواطن الشغل

 االستثماري المجهودتواصل دعم 

ا العمل أبرز األولويات التي سيرتكز عليهواستحثاث المبادرة الخاصة من  الرفع من المجهود االستثماري يعتبر 
كمال وخاصة منها استانتعاشة للمجهود االستثماري  على اعتبار توفر المنطلقات لتحقيق 2021التنموي لسنة 

ل تطوير مناخ األعمال ودفع المبادرة الخاصة وكذلك توفر فرص استثمار جديدة العديد من اإلصالحات في مجا
 .خاصة في مجال الصناعات الصيدلية والخدمات التي ترتكز على الرقمنة والتكنولوجيا

 والحوكمةة والتنافسي األعمال مناخ مستوى  على تونس ترتيب تحسين مزيد على العمل وعلى هذا األساس، سيتم

لتونس والعمل على تسويق الوجهة  الدولي التصنيف بتحسين المتعّلق العمل مخطط تنفيذ مواصلة خالل من الرشيدة
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في احة لالستفادة من الفرص المتاالستثمارات الخارجّية واضم المعالم الستقطاب  وضع برنامجعبر التونسّية 
 .إطار موجة إعادة تموقع الشركات األجنبّية

اتي الهاد  المبادر الذمنظومة  تحفيز االستثمار الخاص من خالل تفعيللى مزيد العمل عسيتواصل وبالتوازي، 
إلى دعم تشغيلّية اليد العاملة بإجراءات مبّسطة مع التركيز على الرقمنة من أجل تحسين القدرة التنافسّية 

االقتصاد يجية استرات باإلضافة إلى تفعيل 19كوفيد  للمؤسسات والتأقلم مع االحتياجات الجديدة بعد أزمة
 في أقرب اآلجال. التضامني عبر وضع األوامر التطبيقّيةو االجتماعي 

 ستكمالاالالذي يكّرس  الستثمارالتونسي ل االنطالق الفعلي في تركيز الصندوق وتجدر اإلشارة إلى أّن 
تيسير و  ممن خالل خاصة دع حفز االستثمار وبعث المشاريعسيسهم في مزيد  منظومة االستثمارالمؤسساتي ل

 النفاذ إلى التمويل.

 حجمتجاوز لي 2021 سنة الجارية باألسعار 17.5% بنسبةالجملي  االستثمار يتطّور أن وعلى هذا األساس ينتظر

 يناهز ما تعبئة التقديرات إلى تستند اإلجمالي. كما المحلي الناتج من 14%أي ما يعادل  د م 17000 االستثمار

 .2020لسنة  متوقعة د م 1800 مقابل المباشرة الخارجية اراتاالستثم بعنوان د م 2300 عن

 :بالخصوص لالستثمار القطاعي التوزيع ويبرز

  ليبلت حوالي 2021خالل سنة  11.6%تطّور لالستثمار في القطاع الفالحي والصيد البحري بنسبة 
 سنة خالل ية المبرمجةالمشاريع االستثمار  أهم . وتتمثل2020منجزة سنة  د م 1331.5مقابل  د م 1486.5

 ة.ومواصلة تعزيز تعبئة الموارد المائيمشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفالحية تنفيذ  في 2021
 د م 1480مقابل  د م 1572 لتبلت 2021 سنة 6.2% بنسبة المعملية الصناعات قطاع في االستثمارات ارتفاع 

تطورا لبعض األنشطة الصناعية على غرار حيث سيشهد نسق االستثمار في هذا القطاع  2020سنة 
 وصناعة المالبس والجلود.الكيميائية  الصناعات

 ويعود  2020سنة  د م 2936 مقابل د م 3794.1 لتبلت المعملية الصناعات غير قطاع في االستثمارات ارتفاع
ز نطالق في إنجامن خالل االذلك باألساس إلى الزيادة الهامة في االستثمار في قطاع الكهرباء والغاز 

م د  1200تقارب  بكلفةو ميغاواط  500في إطار نظام اللزمات بقدرة  الخاصين الشراكة بين القطاعمشاريع 
 م د. 210ميغاوات ويكلفة تقارب  70ومواصلة طلبات العروض بالنسبة لنظام التراخيص بقدرة 

 يعزى  د م 6580مقابل  د م 7620 ليبلت 2021 سنة 15.8% بنسبة الخدمات قطاع في االستثمارات تطور
إلى تحسن نسبي لبعض القطاعات على غرار التكنولوجيا واالتصال والتجارة والخدمات األخرى عبر تطوير 

 .حاويات في الساعة قبل نهاية السنة 10مردودّية ميناء رادس بهد  الوصول إلى رفع 

ودعم صادية في اآلفاق االقت ين االقتصاديينويتمثل الرهان بالنسبة للفترة القادمة في استرجاع ثقة المتعامل
مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتحسين عناصر االستقطاب وحفز المبادرة الخاصة ال سيما 
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ا وتيسير ص اإلدارية واآلجال المرتبطة بهلتقليص في التراخيوا تفعيل اإلطار المؤسساتي الجديد لدفع االستثمار
 النفاذ إلى التمويل.

كما تتطلب المرحلة القادمة العمل على مواصلة تعزيز البنية األساسية والخدمات اللوجستية عالوة على 
ذات األثر الدافع بما يعزز األثر المضاعف المهيكلة  توظيف اآلليات واألطر الطالق عدد من المشاريع الكبرى 

 لالستثمار العمومي على الدورة االقتصادية.

 االستهالكاسترجاع تدريجي لنسق 

ق تدريجي لنسالسترجاع على فرضيات حذرة تأخذ في االعتبار اال 2021قديرات الميزان االقتصادي لسنة تستند ت
زمة كوفيد أبعالقة مع تداعيات  2020غير المسبوق سنة كدافع للنمو بعد االنخفاض الخاص االستهالك تطور 

 لة األجور ومستوى االنتدابات في الوظيفة العمومية.علما وأن تطور االستهالك العمومي مرتبط أساسا بكت. 19

الستهالكي تواصل الطابع الحذر للسلوك ابالنظر إلى تحّسن نسبي لنسق االستهالك الخاص تسجيل وينتظر هذا 
 باعتبار استمرارية التخّو  من تداعيات كورونا.

مقابل  %1.3ستهالك العمومي بنسبة باألسعار القارة فيما سيتطور اال %1.6االستهالك الخاص بنسبة يتطور وس
 .2020سنة  2.1%و 3.9%انخفاض بـ على التوالي

مقابل  2021سنة  باألسعار القارة %1.5يتطور االستهالك الجملي بنسبة وعلى هذا األساس، من المتوقع أن 
 .2020سنة  3.5%انخفاض بنسبة 

مي اعتبارا لتأثيره المباشر على توازنات ويستوجب الوضع الحالي العمل على مزيد تأطير اإلستهالك العمو 
 المالية العمومية.

 - آليات دفع الصادرات واسترجاع نسق الواردات المنتجة تطوير -المبادالت الخارجية 

فرضيات انتاج حذرة وتطور إيجابي للطلب الخارجي الموجه  على 2021 لسنةترتكز تقديرات المبادالت التجارية 
 للنشاط االقتصادي. ية استعادة تدريجلتونس مع 
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نسق ال بالعالقة مع استرجاع باألسعار الجارية %9.3صادرات السلع بنسبة  األساس يتوقع تطّور هذا علىو 
استعادة سجيل ينتظر تالتوازي حقل نوارة حيز اإلنتاج. وب دخولومشتقاته و  لفسفاطاإليجابي النتاج وتصدير ا

ل، ينتظر وفي المقاب .الموجه الى تونس الخارجي لطلبة انتعاشة انتيجالصناعات المعملية صادرات تدريجية ل
بلت بسبب األثر الدوري إلنتاج الزيتون حيث ينتظر أن ية والصناعات الغذائية يلصادرات الفالحتسجيل تراجع ل
 .2020مليون طن سنة  2مقابل  2021ألف طن سنة  700إنتاج الزيتون 

 الصادرات باألسعار الجارية )م د(

  2020 2021 
2020/2021 

 12.0- 4589.2 5217.9  الفالحة والصناعات الغذائية

 15.5 1652.7 1431.2  الفسفاط والكيمياء

 11.5 2174.8 1949.9  الطاقة 

 9.9 8177.3 7443.5  النسيج والمالبس والجلد

 13.0 18499.0 16365.7  المواد الميكانيكية والكهربائية

 16.7 4904.9 4201.6  معملية أخرى  صادرات

 9.3 39997.9 36609.8  صادرات السلع  مجموع

 اإلنتاج متطلبات االسترجاع التدريجي لنسقفي عالقة ب %9.9بنسبة  تطور، فينتظر أن توارداتأّما بالنسبة لل
نية ابرنامج تفكيك المعاليم الديو تنفيذ تمثل السنة األولى من  2021. وتجدر االشارة إلى أن سنة االستثمارو 

 .اندماج تونس في منطقة التجارة الحرة االفريقية والذي سيشمل خاصة المواد األولية كالمعادن في إطار

كي بالنظر إلى تواصل السلوك االستهال لواردات المواد االستهالكيةهذا ويتوقع أن يتم تسجيل تطور طفيف 
  الحذر في ظّل عدم التوفق في السيطرة على تفّشي األزمة الصحية.
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 الواردات باألسعار الجارية )م د(

  2020 2021 2021/2020 

 14.2 10722.1 9388.5  مواد التجهيز

 12.5 18046.7 16036.4  مواد أولية ونصف مصنعة

 10.5 8002.5 7275.0  مواد نفطية

 4.5 5815.8 5565.3  مواد غذائية

 5.5 13149.0 12463.5  مواد استهالك غير غذائية

 9.9 55736.0 50728.8  ات الموادوارد مجموع

وبالنسبة للخدمات، ترتكز التقديرات على االستعادة التدريجية للنشاط السياحي وكذلك قطاع النقل الجوي بما 
 . 2020بعد العجز االستثنائي المسّجل سنة  2021سنة ولو ضعيف يمّكن من تحقيق فائض 

من الناتج  10%حدود ز التجاري للسلع والخدمات في وسيمكن هذا التطور لعنصري المبادالت من حصر العج
 المحلي اإلجمالي.

 %8.0مقابل  من الناتج المحلي اإلجمالي 8.6% العجز الجاري في حدودومن هذا المنطلق، ينتظر أن يتطور 
  .2020منتظرة سنة 

ة موارد في شكل عبئمستلزمات تسديد أصل الدين والنفقات األخرى بفضل ت إلى وسيتم تمويل هذا العجز إضافة
 متوسطة وطويلة المدى. وموارد هامة في صيغة قروض  2020سنة  د م 850 هبات في حدود

والذي يتسم بذروة سداد عدد من القروض  2021ويستدعي الوضع االقتصادي والمالي الخصوصي لسنة 
لعمل امويل عجز الميزانية ارتفاع حاجيات ت الخارجية من جهة والتطور الهام لحاجيات التمويل الخارجي نتيجة

وما يستوجب من  تعبئة الموارد الخارجية من خالل تأمين الشروط المطلوبة للسحوباتعلى إحكام برمجة 
 إصالحات وبلوغ مؤشرات قيس األداء المتعهد بها.

م جللسوق المالية العالمية خاصة بالنظر إلى الحالمحتمل  عداد المحكم للجوءكما يتطلب الوضع الحالي اإل
 الهام للموارد المطلوبة واشتداد شروط االقتراض بعالقة مع الترقيم السيادي الحالي.

لتغطية حاجيات التمويل،  ئة الموارد المالية الكافيةبوضرورة تع 2021واعتبارا لخصوصية التمويل الخارجي سنة 
تعاون لمتاحة في إطار التسريع نسق السحوبات واالستفادة من كل  الفرص اواضحة ل ن اعتماد توجهاتيتعي  

 آليات التمويل الخارجي.و الثنائي ومتعدد األطراف إضافة إلى تنويع مصادر 



 

26 

 األسعار تطور في التحكم استهداف مواصلة

سنة  %5.8مقابل  %5.2مزيد التحكم في تطور األسعار وحصر الزيادة في حدود  2021ينتظر أن تشهد سنة 
ات باألساس على تواصل النسق التنازلي لتطور أسعار مجموعة التغذية . وتستند التوقع2019سنة  %6.7و 2020

 والمشروبات باعتبار فتور الطلب والتحسن المنتظر لإلنتاج الوطني خاصة من المواد الغذائية الطازجة. 

 سياسة مع التنسيق حكامإ على والحرص هدفها مواصلة استهدا  التضخم حذرة نقدية سياسة كما ينتظر انتهاج

 العمومية. ماليةال

 

مات  2021ويستوجب تحقيق األهداف المرسومة لمنوال النمو لسنة  تنموي أفضل على المدى أداء وتوفير مقو 
 المتوسط تكريس المنطلقات التالية:

ة وأن  عديد القطاعات واجهت أوال:  رة خاص  إحكام تنفيذ مكونات برنامج المساندة للمؤسسات المتضر 
ة من  المتوق ع. ولقد أك دت االستبيانات ضعف إدراك قطاع األعمال لإلجراءات صعوبات أكثر حد 

 المعتمدة.

كما تجدر اإلشارة إلى أهمية إرساء منظومة ناجعة إلدارة األزمات الكبرى )التمويل، المتابعة، 
 االتصال، الشراكة البناءة مع القطاع الخاص، ...(.

نات البرنامج، حسن التمل ك، ...(.اعتماد برنامج شامل لدعم النشاط االقتصثانيا:   ادي )إحكام بلورة مكو 

استرجاع القدرة على مجابهة الصدمات والعمل على مزيد تنويع القاعدة االقتصادية وتكريس االندماج ثالثا: 
 الفاعل في الدورة االقتصادية العالمية 

مكانيات المتاحة وتنويع مصادر إحكام صياغة منوال التمويل على أساس االستغالل األمثل لكل  اإلرابعا: 
خار األسر، ...( خار المؤسساتي واد   التمويل الداخلي والخارجي )دعم االد 

ضرورة التسريع في تنفيذ اإلصالحات الكبرى المعلنة التي تم  التعهد بها على غرار منظومة الدعم خامسا: 
صالح الصناديق االجتماعية وحوكمة المؤسسات ال صالح اإلدارة وا  عمومية لتدعيم مصداقية وا 

 الدولة.

تصويب مضمون السياسات القطاعية مع المتطلبات الجديدة للمرحلة الحالية )سالسل القيمة، سادسا: 
 إعادة التموقع على مستوى وحدات اإلنتاج، ...(.
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 2021تطور أهم المؤشرات االقتصادية لسنة 

 2021 2020 2019 باألسعار القارة( %)

 4.0 -7.3 1.0 لي اإلجمالينمو الناتج المح

 4.8 -8.7 1.0 الناتج ما عدا الفالحة

 1.6 3.9- 1.3 تطور االستهالك الخاص

 5.2 5.8 6.7 تطور مؤشر األسعار 

 10.4 23.1- 10.1 1والخدمات السلع صادرات 

 10.2 -20.2 5.6 1والخدمات السلع  واردات

 17.5 27.4- 2.0  1تطور االستثمار

 14.0 13.0 17.5 ر من الناتجنسبة االستثما

 6.4 4.6 9.4 من الدخل 2نسبة االدخار

 8.6 8.0 8.5 العجز الجاري من الناتج 

 39.3 38.8 49.3 نسبة الصادرات من الناتج 

 49.6 49.1 60.1 نسبة الواردات من الناتج

    باألسعار الجارية 1

    المقارنة مع الدخل القومي المتاحب 2





 

29 

  لثالثااب ـالب

 2021السياسة المالية وتمويل االقتصاد لسنة 

يعكس المستجدات  بطابع استثنائي 2020 خالل سنة الوطني االقتصاد ومنظومة تمويل المالية اتسمت السياسة
تطور جائحة كورونا على المستوى العالمي والتي تطورت غير المسبوقة التي عاشتها البالد في ظل ظهور و 
 من أزمة صحية لتصبم أزمة اقتصادية واجتماعية. 

في هذا اإلطار سارعت السلط العمومية إلى اتخاذ القرارات االستباقية المالئمة حسب الهوامش المتوفرة للتقليص 
الدولة أو عبر معاضدة القطاع المالي لمختلف  من تداعيات األزمة وذلك سواء من خالل الدعم المباشر لميزانية

 األعوان االقتصاديين. 

وقد تركزت أهم التدخالت على توفير التمويالت لألفراد والمؤسسات المتضررة من إجراءات الحجر الصحي بما 
يساعد على ضمان حد أدنى من الدخل وتجنب تدهور القدرة الشرائية لألسر وكذلك ضمان استمرارية نشاط 

 مؤسسات االقتصادية والمهنيين قصد المحافظة قدر االمكان على مواطن الشغل.ال

 أهم اإلجراءات المالية والجبائية للتقليص من تداعيات األزمة الصحية
 المحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال واألجراء:  إلى اإلجراءات الهادفة

 200ن لحســـابهم الخاص من منحة اســـتثنائية وظرفية بقيمة تمكين بعض األصـــنا  من األجراء والعاملي 
 دينار طيلة فتر الحجر الصحي.

  تقديم مســاعدات لفائدة العّمال المحالين على البطالة الفنية بواســطة خط تمويل على ميزانية الدولة بقيمة
 . د م 300

  النهوض بالفئات لتدعيم مؤســــســــات العمل االجتماعي وبرامج  د م 30احداث برنامج خصــــوصــــي بقيمة
 ذات االحتياجات الخصوصية ولبعث موارد الرزق لفائدة الفئات الهشة.

  أشــــهر بالنســــبة  6تأجيل ســــداد القروض والتمويالت الممنوحة من قبل البنوك والمؤســــســــات المالية لمدة
 لألشخاص للذين ال يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.

 الّصغرى والمتوّسطة وأصحاب المهن الحّرة: دعم سيولة المؤّسسات إلى التدابير الرامية

  تأجيل دفع األداءات والمســاهمات المحمولة على األعرا  في النظام القانوني للضــمان االجتماعي لمدة
 أشهر،  3

 تعليق العمل بخطايا التأخير في دفع األداءات لمدة ثالثة أشهر، 



 

30 

 ص الديون العمومية المثقلة،تعليق سريان أجال التقادم وخطايا التأخير في مادة استخال 
  تيســــير إجراءات اســــترجاع فائض األداء على القيمة المضــــافة المتأتي من االســــتغالل في أجل اقصــــاه

 شهر،
  أشهر، 6تأجيل خالص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 
  سنوات، 7تمكين كافة المؤسسات االقتصادية من جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل إلى 
  لفائدة القطاع الســــــــــــياحي  د م 500منها  د م 1500احداث الية لضــــــــــــمان قروض جديدة في حدود مبلت

وتســـدد على  2020والصـــناعات التقليدية وتســـند خالل الفترة الممتدة من أول مارس حتى موفي ديســـمبر 
 مدة أقصاها سبع سنوات،

  تمويل قروض اعادة الجدولة المســـــــــــــندة على ميزانية الدولة إلعادة  د م 300تخصـــــــــــــيص اعتماد بمبلت
 للمؤسسات المتضررة،

  مخصـــــــص  د م 100إحداث صـــــــناديق اســـــــتثمارية بمبادرة من صـــــــندوق الودائع واألمانات األول بقيمة
حصـــــريا إلعادة شـــــراء مســـــاهمات صـــــناديق االســـــتثمار وشـــــركات االســـــتثمار في راس مال تنمية التي 

ـــــــفائدة الشركات الصغرى  د م 500وسطة والثاني بقيمة ستواصل جهودها لدعم الشركات الصغرى والمت لـ
والمتوســـطة المتواجدة في محافن شـــركات االســـتثمار ذات رأس مال تنمية جهوية واالســـتثمارات الجديدة 

المؤســســات الصــغرى والمتوســطة ذات القدرة و للفترة الممتدة من جائحة كورونا حتى موفى الســنة الحالية 
ل جــائحــة كورونــا على الرغم من هيكلتهــا المــاليــة غير المتوازنــة، والشـــــــــــــركــات العــاليــة واألداء الجيــد قبــ

 متوسطة الحجم التي تتسم بسرعة النمو وبإحداثها لفرص العمل،
  3والذي ســيمتد على  2018تدعيم موارد خّط دعم ودفع المؤســســات الصــغرى والمتوســطة المحدث ســنة 

 من المؤسسات، سنوات بهد  توفير المساعدة الفّنية لهذه الشريحة
  إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضــــمنها موازناتها المالية حســــب قيمتها الحقيقية بما من

شـأنه أن يحد من مشـكل الضـمانات البنكية الذي يعد من أبرز العوائق التي تحول دون نفاذ المؤسـســات 
 خاصة الصغرى والمتوسطة منها للتمويل البنكي،

 في نسبة التسويق المحلي من رقم معامالتها  2020مؤسسات المصدرة كليا بالترفيع خالل سنة السماح لل
دعم الية ضـــــــمان الصـــــــادرات والمبادالت  إلى باإلضـــــــافة %30عوضـــــــا عن  %100 إلى من التصـــــــدير

 التجارية،
  التقليص بمائة نقطة مئوية في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي. 

مجهود القطاع  2021مرارية الضغوط على ديناميكية النمو االقتصادي، سيتواصل خالل سنة وبناء على توقع است
من  ،إضفاء المزيد من التنسيق على السياسات المالية الكليةالمالي في دعم األفراد والمؤسسات وذلك في إطار 

 . أخرى المرتقب خالل الفترة القادمة من جهة االقتصادي  دفع النشاطبرنامج وتنفيذ  ،جهة

 على التقدم في تجسيمخالل السنة القادمة  سيتم الحرصوبالتوازي مع إدارة الظر  االقتصادي والمالي، 
وقت مع العمل في ذات الفيما يتعلق خاصة بالمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم اإلصالحات المالية الهيكلية 

 مومية.وفي مقدمتها المالية الع ضمان ديمومة التوازنات الماليةعلى 

سنة  لخال المطروحة التحديات في هذا اإلطار، يعد البحث عن موارد تمويل إضافية وبديلة لالقتصاد من أهم
2021. 
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 السياسة المالية .1

على معالجة تداعيات األزمة الصحية على الوضعية المالية  2020 تركزت أولويات السياسة المالية خالل سنة
من بلوغ كل األهدا  المرسومة على صعيد اإلصالحات الكبرى. وفي هذا لألعوان االقتصاديين بما لم يمّكن 
على المستويين إعطاء الدفع الالزم لمسار اإلصالح المالي  من أجل 2021السياق، سيتكثف الجهد خالل سنة 

 . التشريعي والعملي

 البنكي القطاع

االقتصادية واالجتماعية لجائحة  بشكل كبير في التقليل من األثار 2020ساهم القطاع المصرفي خالل سنة 
على الشركات واألفراد وذلك من خالل تأجيل خالص القروض أصال وفائدة على مدى ثالثة وستة  19-كوفيد

أشهر والحصول على قروض جديدة تمكن من توفير السيولة للمؤسسات ومساعدتها على الحفاظ على حد أدنى 
 مجانية بعض إلى رائية لألسر من جهة أخرى، هذا باإلضافةمن النشاط من جهة والمحافظة على القدرة الش

 الخدمات المصرفية األساسية المسداة.

، قامت مجموعة من البنوك المحلية بإسداء نوفي إطار دعم القطاع المصرفي لمختلف األعوان االقتصاديي
زانية الدولة لمجابهة تداعيات مليون دوالر لتمويل مي 130مليون أورو و 257قرضين بالعملة لفائدة الدولة بقيمة 

 األزمة الصحية والتخفيف من كلفة ومخاطر االقتراض لدى األسواق العالمية. 

ومنع البنوك من إعادة شراء  2019بإلغاء توزيع أرباح سنة  قد أوصىأن البنك المركزي  إلى وتجدر اإلشارة
في كل ثالثي  %1 إلى %2ائع من تخفيف شرط التخفيض في نسبة القروض من الود إلى أسهمها باإلضافة

 .التمويل لىإ االستقرار المالي وتيسير النفاذ دعم األسسس المالية لمؤسسات القرض والمحافظة علىوذلك بهد  

وسيتواصل الحرص خالل الفترة القادمة على مزيد دعم مجهود القطاع المصرفي في تمويل االقتصاد ومرافقة 
ثة من أجل المساعدة على تجاوز األزمة وتوفير األرضية المالئمة إلنعاش المتعاملين االقتصاديين بصفة حثي

  االقتصاد والخروج من الركود.

وبالتوازي سيتكثف الجهد لتعزيز مسار اإلصالح الهيكلي لمؤسسات القرض على جميع األصعدة. وتتمحور أهم 
لى رقابة قائمة على المخاطر اعتمادا ع ىإل اإلصالحات حول دعم الرقابة المصرفية باالنتقال من رقابة االمتثال

مع  وتكريس التوافق المصرفي للقطاع المالية األسس تعزيز. كما سيتواصل العمل من أجل 3و 2معايير بازل 
 وكفاية رأس المال. المعايير الدولية خاصة فيما يتعلق بمعيار تغطية السيولة

( خاصة بعد صدور منشور البنك IFRSير المالية الدولية )هذا وينتظر أن تتقدم البنوك في اعتماد معايير التقار 
ويطالب البنوك  المعايير هذه الذي يؤطر مشروع اعتماد 2020جانفي  29بتاريخ  2020-01المركزي عدد 
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والمؤسسات المالية بإعداد خطة استراتيجية وخارطة طريق في هذا الشأن. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع 
ل العمل على ترشيد وجود الدولة في القطاع ال سيما بالتخلي عن المساهمات العمومية غير المصرفي، سيتواص

ضال عن التقدم االمارات فو االستراتيجية في المؤسسات البنكية على غرار البنك التونسي الكويتي وبنك تونس 
  في برامج إعادة هيكلة البنوك العمومية الكبرى.

 الصرف سياسة

وتباطؤ عجز الميزان التجاري من جهة وتطور منظومة مكاتب  2019النقدية في بداية سنة  أثر تشديد السياسة
من العمالت األجنبية مع موّفى د  م 474والتي تمكنت من تحصيل ما يعادل  122التي بلت عددها -الصر  

 نمن جهة أخرى على تطور سعر صر  الدينار الذي عر  بداية تحسن تدريجي مقابل كل م-2020ماي 
 األورو والدوالر منذ شهري مارس وأفريل من السنة المنقضية.

وينتظر أن يواصل البنك المركزي خالل الفترة القادمة انتهاج سياسة صر  تأخذ في االعتبار ضرورة المحافظة 
 على رصيد مالئم من العملة الصعبة وكذلك الحفاظ على التوازنات االقتصادية الجملية.

 لىإ اإلجراءات المضمنة في برنامج االنقاذ االقتصادي ومنها العفو في مادة الصر ومن المتوقع أن تسهم 
تعبئة جزء من المداخيل بالعملة األجنبية المتداولة خارج الجهاز المالي الرسمي وبالتالي تدعيم الرصيد من 

 . العملة الصعبة

حاجيات األعوان  إلى الستجابةبالتوازي وقصد التقدم في مسار االندماج الخارجي لالقتصاد الوطني وا
بتخفيف إجراءات الذي يقضي  2020لسنة  3البنك المركزي المنشور عدد أصدر  ،االقتصاديين من التمويل

الصر  عبر مزيد تيسير العمليات المالية في اتجاه الترفيع في أسقف التحويالت واالقتراض من الخارج 
 كما نص عليه.  والمعنويين الطبيعيين لألشخاص

 المزيد لإدخا إلى يهد  صالح مجلة الصر  الذيإوسيتواصل هذا المسار بصفة حثيثة في إطار التقدم في 
والشفافية على تشريع الصر  مع تطوير وسائل وآليات تغطية مخاطر الصر  لحماية المتعاملين  المرونة من

 األموال مع الخارج. االقتصاديين والدفع أكثر بحركية المبادالت التجارية وعمليات تعبئة رؤوس

 السوق المالية

بالظرو  االقتصادية الصعبة التي عاشتها  2020السوق المالية التونسية خالل الفترة االولى من سنة  تأثر نشاط
البالد والتي اثرت سلبا على قرارات المستثمرين. إال أنه إلى جانب هذه الصعوبات الظرفية ال يزال القطاع يشكو 

زايد خاص والذي تلهيكلية خاصة منها ضعف مساهمة السوق المالية في تمويل االستثمار العديد االخالالت ا
بتوجه عدد من المستثمرين نحو االدخار البنكي في عالقة بارتفاع معدالت الفائدة بالسوق خيرة خالل السنوات األ

صادية، وضعف نسق صغر حجم السوق وعدم استقطابها لجل القطاعات االقت إلى النقدية. هذا باإلضافة
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، وهيمنة صغار المستثمرين على المعامالت في البورصة على 2018االدراجات حيث يعود آخر ادراج لسنة 
 حساب المستثمرين المؤسساتيين.

تنشيط السوق المالية  إلى على مواصلة االصالحات الرامية 2021ومن هذا المنطلق، سيتم العمل خالل سنة 
ن تها في تمويل االقتصاد عبر ترسيخ ثقافة البورصة لدى العموم والمتعاملين االقتصادييواالرتقاء تدريجيا بمساهم

وتحسين شفافية المعامالت وحوكمة المتدخلين في السوق ومزيد تطوير اإلطار التشريعي والترتيبي طبقا ألفضل 
 المعايير والممارسات الدولية المعمول بها.

وق المالية من خالل تنويع القطاعات االقتصادية الممثلة بالبورصة كما ستتركز الجهود على تحسين عمق الس
د ، ودعم نشاط السوق البديلة وتطويرها من خالل مزيقطاعات الحيويةباستقطاب الشركات الكبرى الناشطة في ال

لى ع االحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ومواصلة البرامج الرامية لمساعدتها على النفاذ للتمويل المباشر
 120شمل وسيتواصل على امتداد ثالث سنوات لي 2019فعليا سنة  الذي انطلق" Investia PME" برنامجغرار 

 مؤسسة اقتصادية.

اميكية فضال عن خلق دين ،الصكوك اإلسالمية على غراروبالتوازي سيتجه العمل نحو مزيد تنويع المنتجات 
ها في التشجيع على التوظيف في السوق المالية ومزيد جديدة لنشاط مؤسسات التوظيف الجماعي باعتبار دور 

 تنشيط دور المستثمرين المؤسساتيين في تعبئة االدخار طويل المدى والمساهمة في تأمين سيولة واستقرار السوق.

 تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

 باتخاذ حزمة من االجراءاتعلى خلفية أزمة كورونا، سارعت الدولة  االقتصادي الحاد للنشاط تراجعالفي ظل 
المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك ضمانا الستمرارية لدعم سيولة االستثنائية ذات الطابع المالي والجبائي 

  .وكذلك المحافظة على مواطن الشغل بها نشاطها وتخطيها لصعوبات الظر  االقتصادي الراهن بأقل تكلفة

جملة من التدابير في إطار اصالح منظومة االستثمار  تنفيذ 2020 سنةوتوازيا مع هذه اإلجراءات تواصل خالل 
فاذها بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير ن لإلحاطةالرامية وتحسين مناخ األعمال. وتتمثل أهم هذه التدابير 

ة فائض نسب الدولة بالفارق بين بآلية التنفيل عبر تكفلانطالق العمل  لمصادر التمويل المباشر وغير المباشر
القتراض. اقروض االستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثالث نقاط وذلك للتخفيف من كلفة 

 اعمة لالستثمارالدتركيز الصندوق التونسي لالستثمار الذي سيضم مختلف الهياكل كما تم االنطالق في عملية 
سيعهد للصندوق باألساس صر  المنم المنصوص  حيث لضمان التوظيف األمثل لدعم الدولة في هذا المجال

عليها بقانون االستثمار واالكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال 
 تنمية وصناديق المساعدة على االنطالق.
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بة وسطة واالستجاالجهود لتطوير منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتمواصلة  2021ينتظر أن تشهد سنة و 
لحاجياتها بأكثر دقة سواء عبر توفير التمويالت الالزمة أو تحسين مناخ األعمال. وسيتم في هذا اإلطار العمل 

 ي المجالف بما يتالءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية اإلطار التشريعي والترتيبيتطوير على مواصلة 
مكن من توفير بدائل جديدة للتمويل من جهة وتطوير منظومة تقييم من خالل إصدار جملة من القوانين التي ست

داث حعلى غرار القوانين المتعلقة بإ المخاطر المرتبطة بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من جهة أخرى 
 جودة المعلومات االئتمانية ومراجعة نسب الفائدة المشطة.و  االئتماني االستعالم مكاتب

قادمة استكمال النصوص التطبيقية لقانون التمويل التشاركي بعد المصادقة عليه من قبل كما ستشهد الفترة ال
مجلس نواب الشعب وانطالق العمل بهذه اآللية الجديدة لتمويل المشاريع والمؤسسات عبر منم هبات أو إسناد 

 قروض أو االستثمار في سندات.

في أدائه حيث ينتظر المصادقة على مجلة مؤسسات هذا وينتظر أن يعر  قطاع رأس مال التنمية ديناميكية 
التوظيف الجماعي بما يسمم بتفعيل الية الصناديق االستثمارية بمختلف أنواعها لدعم األموال الذاتية للمؤسسات 
طالق صندوق الصناديق الخاص بمرافقة وتمويل المؤسسات الناشئة المبرمج خالل  الصغرى والمتوسطة وا 

  .2020نة الثالثي األخير من س

  المالي االدماج

للدولة لمجابهة تداعيات أزمة  يسواء في إطار المجهود االستثنائ 2020تكثفت التدخالت العمومية خالل سنة 
  .المالي لإلدماجاالستراتيجية الوطنية كورونا أو في إطار التقدم في تنفيذ 

ة لمعاضدة من جملة من اإلجراءات االستثنائيتخذ البنك التونسي للتضافيما يتعلق بالطابع الظرفي للتدخالت، ا
مجهود الدولة في المد التضامني واالجتماعي لمجابهة وباء كورونا ومساندة المشاريع والمؤسسات الصغرى 

مويل ت اعتمادات إلعادةرصد و خالص أقساط القروض  التي تم إقرارها ارجاءاإلجراءات  وتتمثل أهمالمتضررة. 
 مال متداول لتمكين هذه المؤسسات من السيولة الكافيةرأس غرى المتضررة في شكل المشاريع والمؤسسات الص

لدعم تمويل المشاريع والمؤسسات الصغرى الناشطة في مختلف االختصاصات الطبية وكذلك  الستئنا  نشاطها
تمويل  خطواحداث  رياض األطفالو المدرسية  المحاضن الدعم المالي لفائدة إلى ، هذا باإلضافةوشبه الطبية

 ة.لفائدة قطاع النقل والخدمات ذات العالق ميسرة عن طريق البنكعن طريق جمعيات القروض الصغيرة وقروض 

 المصادقة على قانون االقتصاد االجتماعي والتضامني 2020في سنة أما في مجال اإلصالحات الهيكلية فقد تم 
في مجال االدماج المالي من خالل احداث  الذي سيؤسس لتحول هيكلي جديد لالقتصاد ويحدث نقلة نوعية

لقطاع ا جانب القطاعين العمومي والخاص. وينظم هذا القانون حوكمة إلى ثالث يتنموي وقطاع اقتصاد بديل
. امنيتمويل مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضوتسجيل البيانات المتصلة به وكذلك الحوافز المسندة واليات 
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لرائد اوضع النصوص الترتيبية والتنظيمية لهذا القانون من خالل  2021ي في سنة وسيتدعم هذا المد اإلصالح
  .والذي يعتبر محورا أساسيا من محاور االستراتيجية الوطنية لإلدماج المالي

كما تم خالل هذه السنة المصادقة على نظام المبادر الذاتي الذي من المتوقع أن يحدث ديناميكية جديدة على 
المؤسسات الفردية في مختلف قطاعات اإلنتاج ويدمج العديد من األشخاص في القطاع الرسمي مستوى نشاط 

 بحكم االمتيازات الجبائية واالجتماعية الممنوحة واإلجراءات التنظيمية المبسطة ذات العالقة. 

عم إلى د يهد الذي  قانون دعم االدماج المالي كما يتوقع أن تتم المصادقة خالل السنة القادمة على مشروع
الل من قبل الفئات المعنية، وذلك من خلتحسين النفاذ واستعمال الخدمات والمنتجات المالية  التشريعياإلطار 

عم التثقيف دفضال عن مستهلكي الخدمات المالية و حرفاء الوحماية  الرقابةدعم و  تأطير اليات التمويل الصغير
حداث مجلس وطني   المالي. لإلدماجالمالي وا 

مؤسسة مالية جهوية في  24ضمن  استكمال مسار إعادة هيكلة جمعيات القروض الصغرى التوازي سيتواصل وب
يكلة المعنية بعد الشروع في عملية همن الجمعيات  الثانية الدفعةإعادة هيكلة عبر االنطالق في شكل جمعياتي 

دراسات  والوسط الشرقي عن طريق مكتب تونس الكبرى والشمال الغربي دفعة أولى من الجمعيات المتواجدة بإقليم
دعم مقومات الحوكمة والتصر  السليم صلب جمعيات القروض  ساهم هذا البرنامج فيوسي .مختص في الغرض

ضفاء النجاعة على تدخالتهاو  الصغيرة  ضمان ديمومتها واستمرارية نشاطها.و  ا 

 تمويل االقتصاد .2

الحاجيات  إلى ات متزايدة أملتها ضرورة االستجابةضغوط 2020عرفت منظومة تمويل االقتصاد خالل سنة 
بحكم تداعيات األزمة الصحية مقابل تراجع ملحوظ لحجم االدخار  نغير المسبوقة لتمويل األعوان االقتصاديي

الوطني. وعليه تعد المالئمة بين توفير التمويل المالئم لالقتصاد من جهة وضمان االستقرار المالي من جهة 
 خالل السنة القادمة.  التي سيواجهها الجهاز الماليديات الرئيسة أخرى من التح

 االدخار الوطني

انعكس التراجع غير المسبوق الذي عرفه الناتج الداخلي الخام ومن ثمة الدخل الوطني المتاح بصفة مباشرة 
ذ من المتوقع . ا2020على مستوى االدخار الوطني والقدرة على تمويل حاجيات االقتصاد الوطني خالل سنة 

مقابل التقديرات األولية من الدخل الوطني المتاح  4.6%إلى  2020أن تتراجع نسبة االدخار الوطني لكامل سنة 
 وهو أدنى مستوى عرفته البالد طيلة عقود من الزمن. ( 9.4%) 2019وانجازات سنة ( %9.3)

كن دون بلوغ المستويات المسجلة سابقا ول 6.4%إلى االدخار الوطني  نسبة ترتفعأن  2021ويتوقع خالل سنة 
لى الرغم ع ،العمومية الماليةاألفراد والمؤسسات و  لوالضغوط على دخ بحكم تواصل هشاشة الظر  االقتصادي
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حسب األفاق االقتصادية على المدى  2021نسقه اإليجابي بداية من سنة  إلى من عودة النشاط االقتصادي
 القصير والمتوسط. 

لى أن الجهود المبذولة من أجل االستعادة التدريجية لديناميكية النشاط االقتصادي والدخل إرات وتشير التقدي 
الوطني بعد فترة الركود المسجلة للنمو سيمكن، بناء على نسق التطور المرتقب لالستهالك الجملي وصافي 

 . 2021المداخيل المتأتية من الخارج، من الترفيع في حجم االدخار الوطني خالل سنة 

وباعتبار الرجوع التدريجي المتوقع لحركية االستثمار الجملي تفوق نسق نمو حجم االدخار الوطني، ينتظر أن 
 .2021تتوسع أكثر حاجيات تمويل االقتصاد الوطني في سنة 

وتحتم هذه الوضعية التوجه نحو خيارات بديلة على مستوى السوق الداخلية لسد العجز بالتوازي مع مواصلة 
تعددة وقروض م هبات شكل عمل على تعبئة موارد التمويل الخارجي بالحجم المقبول والشروط المالئمة فيال

  لالستثمار والحفاظ على استدامة الدين العمومي. الوطني المجهود لمعاضدة مباشرة استثمارات وخاصة األطرا 

طني روحة للترفيع في حجم االدخار الو وفي هذا اإلطار، ستتكثف الجهود من أجل رفع التحديات الهيكلية المط
 خالل الفترة المقبلة وذلك من خالل: 

  التقاعد ظامبن الكبرى المتعلقة اإلصالحات التقدم فيعبر  االدخار المؤسساتيضرورة الترفيع في حجم 
صالح  المالية السوق وكذلك مزيد النهوض بأداء  العمومية المؤسسات هيكلة واعادة  .التأمين قطاعوا 

 نفقات التصر  ودعم الموارد الذاتية للدولةين االدخار العمومي عبر مزيد ترشيد تحس.  
 الح من خالل اص الرسمي المالي الجهاز دائرة في المنظمة وغير الموازية األطر في المتداولة السيولة ادراج

 التقليص من تداول األموال نقدا ومحاربة التهرب الضريبي واالقتصاد الموازي.
 تثماراالساألسهم و  في االدخار حسابات عبر دعم المالي طويل المدى لألفراد االدخار حصة في لترفيعا 

 سيما طويلة المدى العلى حسن تصويبها نحو االستثمارات المالية  مع الحرصالحياة  على التأمينكذلك و 
 األموال الذاتية للمؤسسات.

 ل تطوير الثقافة المالية وتحسين الخدمات تعزيز الثقة لدى المواطن بخصوص االدخار المالي من خال
 وتطوير النواتج المالية.

 عبر تطوير االدخار الصغير واستعمال األدوات المالية الرقمية. المالي  باإلدماج النهوض 

  المالية العمومية

 2020تطور المالية العمومية خالل سنة 

إلى ارتفاع مستوى عجز الميزانية إلى  2020أفضى تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفي شهر أكتوبر من سنة 
خالل نفس الفترة من السنة السابقة. ويعزى هذا االرتفاع غير المسبوق إلى  د م 3676.4مقابل  د م 6630.4



 

37 

 . %3.9وارتفاع جملة النفقات بـ  %7.7تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 

بالعالقة مع التراجع الحاد للضريبة  %7.7راجعا بنسبة فعلى مستوى الموارد الذاتية عرفت المداخيل الجبائية ت
 %21.7على الشركات خاصة البترولية منها واألداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية على التوالي بنسبة 

نتيجة الركود االقتصادي الذي خلفته أزمة كورونا. كما سجلت المداخيل غير الجبائية تراجعا  %9.9و %12و
تباعا. وفي  %7.4و %70.4بالعالقة مع تراجع مداخيل عبور الغاز وعائدات المساهمات بـ  %31.8ـ حادا ب

فقط خالل العشرة أشهر األولى من  د م 60.1مقابل  د م 668.1المقابل عرفت الهبات الخارجية زيادة هامة لتبلت 
 .2019سنة 

في حين عرفت نفقات دعم المحروقات  %12.8ة أما على مستوى النفقات فقد سجلت نفقات األجور ارتفاعا بنسب
ونفقات التنمية تراجعا هاما بسبب هبوط أسعار النفط وتحويل جزء من اعتمادات عدد من المشاريع لقطاع 

في عالقة بارتفاع خدمة الدين الداخلي أصال وفائدة  %11.1الصحة. كما عرفت خدمة الدين العمومي ارتفاعا بـ 
 على مستوى الدين الخارجي. %0.9و %19مقابل تراجع بـ  %18.3و %169.7على التوالي بنسبة 

وعلى هذا األساس ولتغطية عجز الميزانية تم خالل العشرة أشهر األولى من السنة الحالية تسجيل ارتفاع غير 
 مقابل تراجع االقتراض الخارجي د م 5558.4لتبلت  %127.4مسبوق على مستوى موارد االقتراض الداخلي بنسبة 

نتيجة عدم الخروج إلى األسواق المالية العالمية في ظل الظرو   د م 4608ليستقر في حدود  %26بنسبة 
في  د م 9196مقابل  د م 12566االقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم لتبلت بذلك موارد االقتراض والخزينة 

 .2019موفي أكتوبر من سنة 

الدولة باألساس الى انعكاس الظر  االقتصادي الراهن على الموارد  ويعزى هذا التطور غير المالئم لميزانية
العمومية وتوسع بعض أبواب االنفاق العمومي للتقليص من تداعيات أزمة كورونا على الوضعين االقتصادي 

ة بدء لواالجتماعي بالبالد، حيث كان لجملة االجراءات االستثنائية ذات الطابع المالي والجبائي والتي أقرتها الدو 
من موفي الثالثي األول من السنة الجارية من أجل المحافظة قدر االمكان على المقدرة الشرائية ومواطن الشغل 
وديمومة المؤسسات االقتصادية تأثير حاد ومباشر على وضعية المالية العمومية في ظل ارتفاع ملحوظ لمستوى 

 المديونية.

مقدرة بقانون  د م 47227مقابل  د م 49712لحجم االجمالي للميزانية أن يبلت ا 2020وينتظر بالنسبة لكامل سنة 
 د م 30221. وتتضمن هذه الميزانية موارد ذاتية بقيمة 2019مسجلة خالل سنة  د م 42273.6و 2020المالية لسنة 

ية الجبائمقارنة بتقديرات قانون المالية وذلك بالعالقة مع انخفاض الموارد  %15.7مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 
. ويعزي هذا التطور بدرجة أولى الى التأثير المباشر وااللي %27.5و %16.9والغير الجبائية على التوالي بنسبة 

حيث ينتظر أن تتراجع الضريبة على الشركات  2020للركود االقتصادي على حجم النشاط المتوقع في سنة 
 %30.3محروقات وعبور الغاز على التوالي بنسبة وأن تنخفض عائدات المساهمات ومداخيل تسويق ال %24.8 بـ
دعم أسس ل مقارنة بالتقديرات األولية لقانون المالية. ولوال اإلجراءات االستثنائية التي وقع سنها %49.3و %50و
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كان تراجع لالتضامن الوطني وتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة لمجابهة تداعيات تفشي فيروس كورونا 
حداث معلوم ظرفيو  إصدار قرض رقاعي تضامنيالميزانية أكثر حدة. وقد شملت هذه االجراءات  موارد وظف ي ا 

ضريبة تقديرية بـنسبة  فضال عن إحداث 2021و 2020لفائدة ميزانية الدولة لسنتي على البنوك وشركات التأمين 
ّزعة من الموّظفة على األرباح المو  الترفيع في نسبة الضريبةو  بها على المداخيل واألرباح غير المصّرح 10%
إخضاع مداخيل رؤوس األموال المنقولة المتأتية من باإلضافة إلى  2021إلى موّفى سنة  %15إلى  10%

االيداعات بأجل والمنتوجات المماثلة للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات 
 انب اقتطاع يوم عمل لفائدة ميزانية الدولة.، هذا الى ج%20عوضا عن  %35بنسبة 

مقدرة بقانون المالية  د م 300مقابل  د م 1057وبالتوازي يتوقع تسجيل زيادة هامة على مستوى الهبات لتبلت 
األصلي وذلك بفضل الدعم الذي لقيته تونس من الشركاء األجانب في إطار مساندة مجهود الدولة لمجابهة 

 اتها االقتصادية واالجتماعية. األزمة الصحية وتداعي

مقارنة بقانون المالية االصلي وذلك جراء تكلفة االجراءات  %6.4أما على مستوى النفقات فيتوقع أن تتطور بنسبة 
 2020واالنعكاس المالي لتفعيل قسط أوت  د م 1085التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة كورونا والمقدرة بحوالي 

إضافة إلى تسوية ديون الدولة لدى بعض المؤسسات  د م 300امة في األجور والمقدر بحوالي بعنوان الزيادات الع
( باإلضافة إلى د م 616( وديوان الحبوب )د م 776العمومية على غرار الشركة التونسية لصناعات التكرير )
عر  نفقات التدخالت وعلى هذا األساس ينتظر أن ت خالص مبلت من استحقاقات المزودين والمقاولين الخواص.

في عالقة بتراجع سعر النفط مقارنة  %21.8رغم انخفاض نفقات دعم المحروقات بـ  %13.7زيادة هامة بنسبة 
 %2.7و %17، على أن ترتفع نفقات التسيير والتأجير على التوالي بـ 2020بالسعر المعتمد في قانون المالية لسنة 
مقارنة  د م 462لية. هذا وينتظر أن تنخفض نفقات تسديد أصل الدين بـ مقارنة بالتقديرات األولية لقانون الما

 خاصة بالعالقة مع مفعول االستقرار النسبي لسعر صر  الدينار.  2020بقانون المالية األصلي لسنة 

ن حسب تقديرات قانو  %3من الناتج مقابل  %11.4واعتبارا لهذه التطورات ينتظر أن يتفاقم عجز الميزانية ليبلت 
مسجلة بذلك حاجيات إضافية بقيمة  د م 19491المالية األصلي وأن ترتفع حاجيات التمويل إلى مستوى 

 د م 19312. ويتوقع أن يتم تغطية هذه الحاجيات باللجوء إلى موارد االقتراض التي ينتظر أن تبلت د م 8123
في شكل تسهيالت  د م 2810ركزي بمبلت بعنوان االقتراض الداخلي بما فيها البنك الم %62أو  د م 11948منها 

 استثنائية لفائدة الخزينة العامة.

وبالنظر إلى توقع تواصل أثار األزمة وما تحتمه من اتباع سياسيات نشيطة الستعادة نسق النمو بصفة تدريجية 
ة وتعهد سيما في ظل توسع المطالب االجتماعيال  2021ستتواصل الضغوطات على المالية العمومية خالل سنة 

 الدولة باحترام تعهداتها الداخلية والخارجية.

وفي هذا اإلطار، ستتركز الجهود خالل الفترة القادمة على حسن إدارة النفقات العمومية حسب األولويات الوطنية 
واستحقاقات المرحلة وكذلك هوامش التحرك المتاحة. ويعد تنسيق السياسات االقتصادية ومالئمة أدوات التدخل 
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ن مختلف المؤسسات والهياكل العمومية من أوكد الشروط المطلوبة لتخطي صعوبة األزمة وتعافي االقتصاد بي
سيتجه العمل نحو تعميق اإلصالحات من أجل إضفاء الجدوى الالزمة على إدارة الميزانية  االوطني. كم

 والتصر  في الدين وكذلك تطوير النظام الجبائي ومنظومة الدعم. 

 2021نية الدولة لسنة توازن ميزا

مقارنة  %4.2مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة  د م 51804قبضا وصرفا في حدود  2021قّدرت ميزانية الدولة لسنة 
 . 2020بالنتائج المحينة لكامل سنة 

 %4ة سعار القارة بنسبألعلى جملة من الفرضيات من أهمها نمو الناتج المحلي با يراتوقد بنيت هذه التقد

 دينار 2.8 ب الدوالر صر  سعر واعتمادلسعر برميل النفط الخام من نوع" البرنت" دوالر  45معدل  واعتماد
 .2020بالنسبة لكامل سنة  %9.9وتطور واردات السلع بنسبة 

متوقعة  د م 30221مقابل  د م 33109وتتضمن التقديرات المرسومة تعبئة موارد جبائية وغير جبائية وهبات بقيمة 
مقابل تراجع المداخيل غير  %12.9بالعالقة مع تطور المداخيل الجبائية بـ  %9.6بزيادة بنسبة  أي 2020سنة 

. ويعود تطور المداخيل الجبائية باألساس إلى أهمية التطور %24.3و %9.9الجبائية والهبات على التوالي بـ 
على التوالي  %4.2 %10.7سبة المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات خاصة البترولية منها بن

في عالقة  %32.8و %13.5و %11.5واألداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية ومعاليم االستهالك تباعا بـ 
مع التطور المتوقع للنمو االقتصادي والتوريد واالستهالك. وعليه يتوقع أن يرتفع الضغط الجبائي إلى حدود 

 .2020منتظرة سنة  %23.8من الناتج مقابل  24.6%

 تطور الموارد

 (%)نسبة التطور  (د م) 2021ق م  (%)نسبة التطور  (د م) 2020ق م تكميلي  د بحساب م
 12.9 29825 8.6- 26407 المداخيل الجبائية

 9 12905 6.4- 11837 األداءات المباشرة  

  43.3  44.8 (%)الحصة من المداخيل الجبائية  

 16.1 16920 10.4- 14570 شرة ألداءات غير المباا 

  56.7  55.2 (%)الحصة من المداخيل الجبائية  

 9.9- 2484 9.1- 2757 المداخيل غير الجبائية 

 24.3- 800 324.5 1057 الهبات

 9.6 33109 6.1- 30221 جملة الموارد الذاتية

 4.1- 18695 93.2 19491 موارد االقتراض والخزينة

 3.7- 18595 99.2 19312 موارد االقتراض 

 44.1- 100 54.8- 179 موارد الخزينة 

 4.2 51804 17.6 49712 جملة الموارد
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وفيما يتعلق بنفقات الدولة فقد تم ضبط التقديرات على أساس مواصلة الجهود الرامية للحد من تداعيات أزمة 
حكام التصعلى المالية العمومية ومزيد التحكم في مستوى التداين عبر تر  19-كوفيد ر  شيد نفقات التصر  وا 

 د م 40203لتبلت  %3.6فيها. وعليه ينتظر أن يتراجع مجموع النفقات دون احتساب تسديد أصل الدين بنسبة 
وذلك بالعالقة مع تراجع نفقات التسيير والتدخالت )بما في ذلك نفقات الدعم( على التوالي  2021في موفي سنة 

. أما على مستوى الدعم فمن المتوقع أن تعر  %2.9اع نفقات التأجير بـ مقابل ارتف %16.2و %6.9بنسبة 
لتسوية نفقات دعم  2020وذلك نظرا للتدخالت االستثنائية للدولة خالل سنة  %30.9النفقات تراجعا هاما بنسبة 

نتداب بالقطاع المتعلق باألحكام االستثنائية لال 2020لسنة  38السنوات الفارطة. وفي إطار تطبيق القانون عدد 
تخصيص اعتمادات النتداب عشرة آال  عاطل عن العمل من  2021لسنة العمومي، تضمن قانون المالية 

أصحاب الشهادات العليا الذين طالت بطالتهم على أن يتم تمويل هذه االنتدابات من اقتصاد وتعديل بعض 
 المهمات وتخصيص نسبة من اعتمادات برنامج التشغيل. 

مقابل  د م 15531ارتفاع نفقات تسديد خدمة الدين العمومي ليبلت  2021نتظر أن يتواصل خالل سنة وبالتوازي ي
 %26و %74. وتتوزع هذه النفقات بين تسديد أصل الدين والفائدة في حدود 2020متوقعة لكامل سنة  د م 11280

  على التوالي.

 تطور النفقات

 (%)نسبة التطور  )م د( 2021ق م  (%)ر نسبة التطو  )م د( 2020ق م تكميلي  د م بحساب
 2.9 20118 16.6 19547 نفقات التأجير

 6.9- 1900 27 2040 نفقات التسيير

 16.2- 9420 12.7 11237 نفقات التدخالت

 30.9- 3101 6.3- 4486 منها: الدعم 

 5.4 4033 7.2- 3826 نفقات االستثمار

 39.8 302 101.9 216 نفقات العمليات المالية

 2.5- 4030 29 4134 نفقات التمويل

 43.9- 400  713 النفقات الطارئة وغير الموزعة

 5.2 40203 16.6 41713 النفقات دون تسديد أصل الدين

 54.3 11501 16.5 7454 تسديد أصل الدين

 81.7- 100 445 545 قات الخزينةيقروض وتسب

 4.2 51804 17.6 49712 جملة النفقات

ما  د م 7944أن ينحصر العجز الصافي للميزانية في حدود  2021ذه التطورات يتوقع خالل سنة وبناء على ه
وأن تبلت حاجيات التمويل  2020من الناتج منتظرة لسنة  %11.4و د م 12649من الناتج مقابل  %6.6يمثل 

وينتظر أن تبلت موارد  .2021مع موفي سنة  %90.1ليبلت بذلك حجم المديونية العمومية من الناتج  د م 18695
من االقتراض الداخلي.  %30من االقتراض الخارجي و %70د متأتية بنسبة  م 18595االقتراض لتمويل الميزانية 
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وتتأتى موارد االقتراض الخارجي من السوق المالية العالمية وقروض دعم الميزانية والقروض المعاد إقراضها 
 والقروض الخارجية الموظفة.

 (%)ميزانية ونسبة المديونية من الناتج تطور عجز ال

         

 2021االجراءات الجبائية لسنة 

جملة من االجراءات الجبائية التي تهد  إلى مواصلة االصالح الجبائي  2021تضمن قانون المالية لسنة 
األداء  تخالصوتعصير اإلدارة، التشجيع على االدخار ودفع االستثمار، دعم موارد ميزانية الدولة وتحسين اس

 فضال عن التصدي للتهرب الضريبي وترشيد تداول األموال نقدا. 

وقد شملت أهم األحكام المتعلقة باإلصالح اإلداري وتعصير اإلدارة توحيد نسبة الضريبة على الشركات وضبطها 
خالل سنة  والمصرح بها 2021على أن تطبق هذه النسبة على األرباح المحققة ابتداء من سنة  %15في حدود 

ضفاء  2022 والسنوات الموالية. ويهد  هذا االجراء إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات االقتصادية وا 
المزيد من التناسق على المنظومة الجبائية. كما تضمن قانون المالية الترفيع في الحد األدنى لاللتزامات القانونية 

والتمديد في فترة االنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل  د م 200إلى  د م 20المتعلقة بأسعار التحويل من 
سنوات. هذا باإلضافة إلى إعفاء بيع األدوية والمواد الصيدلية  6إلى  4في صنف االرباح الصناعية والتجارية من 

التصال ي على مشغلي شبكات ابالجملة والتفصيل من األداء على القيمة المضافة وكذلك تخفيف العبء الجبائ
الهاتف على القيمة المضافة على خدمات  لألداء %7سحب تطبيق نسبة ومزودي خدمات االنترنت من خالل 

تعمال سلالنترنات المعدة اإلتصال لمزودي خدمات االنترنات القار المسداة من قبل مشغلي شبكات اإلالقار و 
 .المنزلي

ودفع االستثمار تمثلت االجراءات الجبائية الجديدة في الترفيع في سقف  وفيما يتعلق بالتشجيع على االدخار
الطرح المخول لحسابات االدخار في األسهم ولعقود التأمين على الحياة وتكوين األموال بما في ذلك التأمين 
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جانب تشجيع آال  دينار حاليا، إلى  10ألف دينار و 50ألف دينار سنويا مقابل على التوالي  100التكافلي إلى 
األشخاص الطبيعيين على اقتناء محالت معدة للسكنى يتم تمويلها عن طريق االقتراض أو عقود المرابحة من 

دينار  200في حدود  2022و 2021خالل منحهم تخفيض في الضريبة المستوجبة على الدخل بعنوان سنتي 
( وأال 2022و 2021مرابحة خالل نفس الفترة )شهريا شريطة أن يتم إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو بيع ال

ألف دينار. وبالتوازي سيتم العمل على تيسير اجراءات استرجاع  300يتجاوز مبلت القرض أو عقد بيع المرابحة 
معاليم التسجيل المستخلصة بعنوان شراء األراضي المخصصة إلنجاز استثمار في القطاع الفالحي، هذا إلى 

إلى  %10لمالية لشركة فسفاط قفصة من خالل التخفيض في نسبة المعلوم المنجمي من جانب دعم التوازنات ا
 من نتيجة االستغالل الخاضعة للضريبة على الشركات.  1%

ومساندة للقطاع السياحي األكثر تضررا من جائحة كورونا نص قانون المالية على تمكين المؤسسات المتضررة 
ة والصناعات التقليدية من إيداع التصريم السنوي بالضريبة المستوجبة والمؤسسات الناشطة في قطاع السياح

دون دفعها على أن يتم دفع الضريبة المذكورة في أجل أقصاه موفى  2020بعنوان النتائج المحققة خالل سنة 
إلى موفى شهر ماي من نفس  2022أو دون تسبقة حسب رزنامة خالص تمتد من غرة جانفي  2022شهر ماي 

 التخفيض في نسبة المعلوم على االستهالك المستوجب على العربات من نوع "كواد" واليخوت، وعلى السنة
 .%20وبعض السفن وزوارق النزهة أو الرياضة من تعريفة المعاليم الديوانية إلى مستوى 

ية الوضعية و ربط خالص معاليم الجوالن بتسيتم ة الدولة وتحسين استخالص األداء سدعم موارد ميزانيوفي إطار 
ية بعنوان ربط االنتفاع باالمتيازات الجبائالجبائية بالنسبة لألشخاص الخاضعين لواجب التصريم في الوجود و 

إعادة استثمار المداخيل أو األرباح في رأس مال الشركات أو في الصناديق أو في حسابات االدخار أو في 
ازات التأمين التكافلي التي تمنم الحق في االنتفاع باالمتي عقود التأمين على الحياة وتكوين األموال بما في ذلك

عريفة المعلوم على في تالجبائية بعنوان إعادة االستثمار بدفع الضريبة الدنيا في كل الحاالت. كما سيتم الترفيع 
حداث وبعض المنتجاتالخمور بعض أنواع  المستوجب على االستهالك بمبلت  معلوم على السكر البترولية وا 

و المعد لالستهالك المنزلي أو الصناعي أو مليم على كل كيلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة  100
مزيد إحكام استخالص المعلوم  . هذا إلى جانبالحرفي أو مورد من قبل األشخاص المرخص لهم في ذلك
لقيمة داء على األبها في مادة االقواعد المعمول  الموظف على الغاز الطبيعي والكهرباء وذلك بتطبيق نفس

المضافة بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم واالسترجاع وضبط بعض 
 .اإلعفاءات في صورة استعمال الغاز الطبيعي والكهرباء كمواد أولية

 نقدا ترشيد تداول األموالئي و كما نص قانون المالية على أحكام إضافية في عالقة بالتصدي للتهرب الجبا
 واأللعاب والكشط الحينية االحتماالت واأللعاب متعددة صنف من والحن الرهان ألعاب على إحداث معلومشملت 
 الموظفة على بعض منتجات التبت.تعديل الجباية ، فضال عن اللوطو وألعاب الرقمية
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ك ال البطاقات البنكية ووسائل الدفع االلكتروني وذلومن االجراءات الهامة التي تم إقرارها التشجيع على استعم
 الموارد ومختلف والمعاليم داءاتاأل لمختلف بعد عن الدفع عمليات على الموظف الخدمة لمعلوم الدولةبتحمل 
دينار حاليا إلى  5000والتخفيض في المبلت األقصى المحدد للدفع نقدا من  البطاقاتبواسطة هذه  العمومية

كما سيتم في إطار تسريع نسق البت في ملفات المراجعة الجبائية التقليص في آجال رد اإلدارة  دينار. 3000
 يوما.  90أشهر إلى  6على مالحظات واعتراضات المطالب باألداء من 

على إلغاء العمل  2021وتكريسا لمبدأ الالمركزية وتطبيقا لمجلة الجماعات المحلية نص قانون المالية لسنة 
وتعويضه بصندوق دعم  2013لتعاون بين الجماعات المحلية المحدث بمقتضى قانون المالية لسنة بصندوق ا

الالمركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية. ويتولى الصندوق الجديد تمويل ميزانيات 
 نسب البطالة والطاقةالجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين االعتبار خاصة عدد السكان و 

 الجبائية ومؤشر التنمية. 

القطاع الثقافي من خالل دعم موارد صندوق دعم تضمن قانون المالية اجراءات جبائية خصوصية لمساندة كما 
د من موارد صندوق التشجيع على اإلبداع األدبي  م 6التغطية االجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين بخصم 

 ا لفائدته.والفني وتحويله

 الجهاز النقدي والمالي

بتداعيات األزمة الصحية حيث لم يتأخر البنك المركزي  2020تأثر الجهاز المالي خالل الفترة المنقضية من سنة 
التونسي وكذلك المؤسسات المالية في االستجابة لحاجيات تمويل االقتصاد والمساهمة في التقليص من حدة هذه 

اد والمؤسسات وذلك بالرغم من الضغوط المسلطة على السيولة المصرفية والمفعول األزمة على وضعية األفر 
 المرتقب إلجراءات المساندة المالية على المؤسسات العاملة في القطاع.

وبعد تسجيل تراجع في نسب التضخم ولمجابهة تبعات األزمة الصحية قامت السلطات النقدية في منتصف 
. وقد صاحب هذا القرار تسهيل في شروط توفير السيولة %6.75الفائدة إلى بالتخفيض في نسبة  2020مارس 

للبنوك وفتم نافذة جديدة إلعادة التمويل لالستجابة للحاجيات االستثنائية من السيولة فضال عن تيسير شروط 
 توزيع الضمانات المعروضة إلعادة التمويل. 

فقد بنيت التقديرات على أساس  2021لمالي لسنة أما بخصوص تطور موارد واستعماالت الجهاز النقدي وا
رورة مواصلة وض ،مواصلة البنك المركزي اتباع سياسة نقدية تالئم بين هد  االستقرار النقدي والمالي من جهة

من جهة  ،لى التمويل في إطار تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصاديإدعم النمو عبر تيسير نفاذ األفراد والمؤسسات 
 أخرى.
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على تدعيم  2021-2019وازي سيواصل العمل ضمن الخطة االستراتيجية إلعادة هيكلة البنك المركزي للفترة بالت
شفافية ومصداقية إطار إدارة السياسة النقدية وكذلك التقدم في تطوير آلياتها وأدواتها التحليلية واالتصالية قصد 

 االستقرار المالي للبالد.مزيد التحكم في التضخم والمساهمة بأكثر فعالية في تحقيق 



 

 

 نيالثاالجزء  
 نحو تطوير هيكلة االقتصاد ودعم طاقته التشغيلية
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 البـاب األول

  تطوير السياسات القطاعية وتعصير البنية األساسية

 السياسات االقتصادية

 الفالحة والصيد البحري 

يسمبر د الممتدة منفترة ال عرفتبداية طيبة من حيث األمطار الخريفية، فيما  2020-2019شهد الموسم الفالحي 
حوالي  إلى تراجـــعالذي انحباسا في األمطار انعكس على المخزون المائي بالسدود  2020فيفري  إلى 2019
مقارنة بـالسنة الفارطة )حوالي  % 13أي بنسبة انخفاض تعادل  2020 أوت موفى 3مليون م 1005
. ورغم ذلك شهد قطاع 3مليون م 2167من طاقة الخزن المقدرة بـ  %46نسبة التعبئة  كما بلغت .(3م مليون  1450

 لقطاعامما انعكس إيجابيا على نسبة نمو  ،2020ل سنة عديد المنتوجات االستراتيجية خال ا فيالفالحة تطور 
ابل نسبة نمو بـ ـــــــباألسعار القارة للسنة الفارطة مق 2020خالل سنة  %5.5الذي من المنتظر أن تبلت  الفالحي

 العناصر التالية: على باألساس النمو ويرتكز هذا .2019خالل سنة  0.8%

 (،2019سنة ب مقارنة %8بانخفاض بـ  أي) د م 1331.5 تحقيق استثمارات بـ -
 (،2019سنة م. ق.  24)مقابل  من الحبوب م. ق. 15.3إنتاج حوالي  -
بنسبة أي  2019ألف طن في سنة  700ألف طن )مقابل  2000قياسي من زيتون الزيت يناهز  مستوى إنتاج  -

 (،%185 بـ تطور
 153مقابل إنتاج قياسي بـ  ياء المائيةألف طن من منتجات الصيد البحري وتربية األح 123 حواليإنتاج  -

 ،العشوائي الساحليالصيد إنتاج لتضاعف  تبعا 2019ألف طن خالل سنة 
 .2019ألف طن خالل سنة  289ألف طن من التمور مقابل  332إنتاج  -

لغذائي ا الميزان التجاري  نّ أال إ ،وارتفاع صادرات المنتوجات االستراتيجية 2020خالل سنة  النتائج المسجلةورغم 
 .%88 حيث ال تتجاوز نسبة التغطيةال يزال دون المؤمول 

ضمان استدامة النشاط الفالحي وتجاوز التداعيات السلبية على  2021خالل سنة وترتكز سياسة التنمية الفالحية 
للجائحة الصحية عبر تحقيق التوازن في منظومات اإلنتاج وتحسين سالسل القيمة بما يضمن دخال مجزيا 

. كما الحّد من الفقر والتهميش خاصة بالمناطق الريفية إلى جانب فالح ويساهم في تنشيط الدورة االقتصادية.لل
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الهد  الرئيسي  بغية تحقيقسيتم التركيز على الجوانب المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية وترشيد استعماالتها 
  المستدام.االستراتيجي المتمثل في األمن الغذائي 

باإلنتاج  مزيد النهوض إلى تحقيق األمن الغذائي إحكام تنفيذ االستراتيجيات القطاعية التي تهد  يتطلبو 
من خالل دعم اإلحاطة بالفالحين وتوفير مستلزمات اإلنتاج في أفضل بالمستغالت الفالحية وتحسين اإلنتاجية 

م ر وتهيئة المناطق السقوية لدعمواصلة برامج تعصي ينتظرالظرو  بما يؤمن نجاح المواسم الفالحية. كما 
كما سيتم العمل على تطوير طاقات الخزن . بها وربطها باألسواق المحلية والوطنيةسالسل القيمة المرتبطة 

للمنتوجات االستراتيجية وتفعيل خطة البذور العلفية ومواصلة تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من 
 األبقار الحلوب.

العمل على مجابهة الصيد العشوائي والجائر النعكاسه المباشر على استنزا   سيرتكزالبحري،  وفي مجال الصيد
الثروة السمكية وذلك من خالل تضافر الجهود لتطوير كافة حلقات اإلنتاج والتسويق وتنظيم مواسم الصيد 

 والتحكم في تطور األسطول البحري.

ي الرهانات المستقبلية، ينتظر استكمال التعداد العام للقطاع الفالحوباعتبار أّن رقمنة المعطيات الفالحية من أهم 
ونشر نتائجه، إضافة إلى تفعيل منظومة "إنجاز" لمتابعة تنفيذ المشاريع وغيرها من المنظومات األخرى على 

 غرار المنظومة اإلعالمية الوطنية للمياه.

( باألسعار %2.6-) إلى نسبة نمو القطاع الفالحي تتراجعأن  2021، فينتظر خالل سنة المستوى الكميأما على 
 القارة وذلك استنادا على توقعات اإلنتاج التالية:

ألف طن في الموسم الحالي، أي بنسبة تراجع تقدر بـ  2000ألف طن من زيتون الزيت مقابل  700إنتاج  -
65%، 

 ،الل الموسم الحاليمليون قنطار خ 15.3مليون قنطار من الحبوب مقابل حوالي  19إنتاج حوالي  -
 ،(%20 زيادة)ب 2020ألف طن سنة  332من التمور مقابل  طنألف  400انتاج حوالي  -
ألف طن خالل سنة  123الصيد البحري وتربية األحياء المائية مقابل  منتجاتألف طن من  140إنتاج  -

 ،(%14 زيادة)ب 2020
 د. م 1486.5تحقيق استثمارات بـ  -

 الصناعات المعملية

وتقلص الطلب العالمي وتراجع التجارة الدولية بصفة عامة أثر هام  19اعيات الجائحة الصحية كوفيد كان لتد
على القطاع الصناعي مّما استوجب اتخاذ عدة إجراءات للمحافظة على ديمومة المؤسسات. وعلى هذا األساس 

 : على 2020تركزت الجهود خالل سنة 
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 دفع القدرة التنافسية للمؤسسة 

تنفيذ ي فعلى المحافظة على النسيج المتواجد بالبالد وتطويره من خالل التقدم  2020الجهود خالل سنة رتكزت إ
في تنمية القدرة التنافسية على الصعيد الوطني عبر حث المؤسسات  لما له من دور برنامج التأهيل الصناعي

رساءومساندتها في تمويل تطوير وسائل اإلنتاج ومواكبة التكنولوجيات الحدي طوير اإلنتاجية وت نظم الجودة ثة وا 
 والنهوض بالتجديد. 

تمت مؤسسة  6240منها مؤسسة  7033انخراط  2020ى جوان شهد برنامج التأهيل الصناعي إلى موفّ  وقد
د استثمارات غير مادية، بينما  م 1106.3د منها  م 11594.6 بكلفة جملية تقدر بـ هاالمصادقة على برنامج تأهيل

 .2020خالل سنة انخراط  7000الهد  والمتمثل في بلوغ  مسجال بذلك تجاوز د م 1533.4لة المنم بلغت جم

 من األهدا  المرسومة %108تم تحقيق ، فقد االستثمارات التكنولوجية ذات الصبغة األولويةأما بخصوص 
 .ملفا 10779على  2020حيث تّمت المصادقة إلى موفى جوان 

مؤسسة خدماتية والمصادقة على  307ع الخدمات المتصلة بالصناعة انخراط سجل قطا ،توازيا مع ذلكو 
كما شهدت آلية االستثمارات التكنولوجية ذات األولوية المصادقة  .د م 190.8ملف بكلفة جملية تقدر بـ  265
 . د م 65.3ملف باستثمارات تقدر بـ  986على 

تواصل خالل سنة  ،مة وتطوير القدرة التشغيليةاتنمية المستدكأداة أجدى لل التجديد والتأهيلوترسيخا للتوجه نحو 
مؤسسة إضافية سنويا في البرنامج الوطني  200دعم جهود التأهيل والتجديد التكنولوجي واالبتكار بإدراج  2020

 لمؤسسات.باكبر أء عناية ياللتأهيل القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية مع إ

الذي يهد  إلى إرساء نظام دائم لتحسين اإلنتاجية على المستوى الوطني.  تحسين اإلنتاجية برنامجكما تواصل 
ها تحسين االنتاجية بالمراكز الفنية وتمكينمجال وقد تم في هذا اإلطار مواصلة تأهيل المصالم المختصة في 

معلم تكوين( عالوة على  22من الخبرات الضرورية عبر مواصلة تكوين المكونين ومعلمي التكوين )في حدود 
من القطاعين إطار  25تكوين مكونين من القطاع الخاص في مجال أدوات تحسين اإلنتاجية عبر برمجة تكوين 
 .مؤسسة 36الخاص والعام. هذا وسيتواصل تقديم المساندة الفنية في مجال تحسين اإلنتاجية لحوالي 

ي إلى مزيد نشر أدوات تحسين اإلنتاجية على مؤسسة مع السع 100استهدا   2021وسيتم بداية من سنة 
 المستوى الجهوي.

 :فقد تم رنامج النهوض بالجودةببأما فيما يتعلق 

  إرســــاء نظم الجودة بالتعاون مع القطاع  لحثها علىالفنية للمؤســــســــات الصــــناعية  المســــاندةتقديم
 36ها مؤســـــســـــة من 2342 عدد المؤســـــســـــات المتحصـــــلة على شـــــهادات الجودة حيث بلتالخاص 



 

50 

 .2020مؤسسة سنة 

ليرتفع بذلك العدد الجملي  2021مؤسسة خالل سنة  100ومن المنتظر أن يستهد  هذا البرنامج 
 .مؤسسة 2442 إلى للمؤسسات المتحصلة على شهادة المطابقة للجودة

  تكوين نواة من من خالل وذلك  البرنامج الوطني للنهوض باإلنتاجيةنجاز وتطوير إمواصـــــــــــــلة
مجال اســتعمال مختلف آليات تحســين اإلنتاجية وتقديم اإلحاطة لعدد من المؤســســات  يفالخبراء 

الصــــناعية الناشــــطة في قطاعات الصــــناعات اإللكتروميكانيكية والنســــيج والكيمياء والمؤســــســــات 
 لىإ ضــافة تصــدير هذه الخبرات في المجاالت المتصــلة باإلنتاجيةإفي مرحلة ثانية و ثم  الجامعية
 ،قيةاإلفريالدول 

  ة المنبثق عن الدراســــــة االســــــتراتيجية إلعاد برنامج إعادة هيكلة المراكز الفنيةالشــــــروع في تنفيذ
 هيكلة المراكز الفنية بهد  مزيد تفعيل دورها وتحسين آدائها،

  ية للجودةدعم ية التحت يل والتجارب وتعزيز البن حال ية للت لداخليـ المنظومة الوطن  ةبالمناطق ا
الدعم الصــــــناعي في اإلحاطة بالمؤســــــســــــات في هذا المجال وذلك قصــــــد  وتطوير قدرات هياكل

بين مختلف مكونـــات البنيـــة التحتيـــة للجودة حتى تكون مالئمـــة ومحفزة  التكـــامـــلتطوير ودفع 
 لالستثمار،

 من خالل مواصـــــــــلة تنفيذ برنامج إعداد التراتيب الفنية المعوضـــــــــة  تطوير التشــــــريعات القطاعية
لك بهد  ضمان حماية أنجع للسوق المحلية والنهوض بالقدرة التنافسية للمواصفات اإلجبارية وذ

عبر تطوير وتحسين جودة منتجاتها وتسهيل نفاذها إلى األسواق  التونسية مؤسساتلالصناعية ل
 ،الخارجية

 والمتعلقـــة  إبرام اتفــاقيــة االعتراف المتبــادل في مجــال تقييم المطــابقــة مع االتحــاد األوروبي
إللكترونيك ومواد البناء والعمل على تعميمها على قطاعات أخرى من خالل ااء و بقطاعي الكهرب

طارية والقطاعية مع نظيرتها األوروبية وتجهيز ودعم اســـــــــــــتيفاء موائمة التشـــــــــــــريعات الوطنية اإل
 واعتماد المخابر وتسهيل منظومة مراقبة السوق، المطابقةالقدرات المخبرية لهياكل تقييم 

 عبر تصــدير خدمات هياكل دعم البنية التحتية للجودة كالمراكز  لوطنية للجودةتثمين الكفاءات ا
الفنية والمعهد الوطني للمواصــــــــــــفات والملكية الصــــــــــــناعية والمجلس الوطني لالعتماد إلى الدول 

والتعريف بمنظومة البنية التحتية للجودة والتســـويق لها على الصـــعيدين الوطني  واإلفريقيةالعربية 
 ،والدولي

 والمشاركة في الجائزة االفريقية "كايزن"نظيم الجائزة الوطنية ت. 

 2020سنة  شهدت ،دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية للجودةوعلى مستوى 
هك من المناطق الصناعية التابعة لألقطاب التكنولوجية والمركبات الصناعية  73استكمال تهيئة حوالي 

هك( ومحطة المحاميد بتاجروين  10) 2هك( والعقيلة  6هك( والرديف ) 13ولوجية بكّل من بن عون )والتكن
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هك بكل من بوعرقوب  170استكمال تهيئة حوالي  2021هك(. ومن المتوقع أن تشهد سنة  10هك( وسبيبة ) 34)
 هك(. 45هك( والنفيضة ) 20هك( ونفطة ) 20هك( وتوزر ) 85)

 : بالخصوص 2020سنة  ت، شهدريعات القطاعيةتطوير التشفي إطار و 

 المتعلق بالتمويل التشاركي، 2020أوت  6مؤرخ في ال 2020لسنة  37قانون عدد ال اصدار 

 تنقيم األمر عدد المتعلق ب 2020جانفي  2مؤرخ في ال 2020لسنة  1مــــــر حكومي عدد األ اصدار
ت الزيتون المعّلب وطرق طرق تدخل صــــــندوق النهوض بزي بضــــــبط المتعلق 2006 لســــــنة 2095
 ،تسييره

  األحــذيــة المتعلق بــ 2020أوت  7مؤرخ في ال 2020لســـــــــــــنــة  571مر حكومي عــدد األاصـــــــــــــــدار
 ،المماثلة والمصنوعات

  وزير الصــناعة والمؤســســات الصــغرى والمتوســطة من  2020أفريل  17في القرار المؤرخ اصــدار
ة مصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسالتنمية واالستثمار والتعاون الدولي يتعلق بال ووزير

 ،نشاط المراقبة الفنية

  من وزير الصــــناعة والمؤســــســــات الصــــغرى والمتوســــطة  2020أوت  5في القرار المؤرخ اصــــدار
تمــام قرار وزير الصـــــــــــــنــاعــة والتجــارة المؤرخ في   2017جــانفي  19ووزير التجــارة يتعلق بتنقيم وا 

 ،يم والتعبئة ووضع العالمات لإلسمنتالمتعلق بشروط التثبت في نوعية التسل

 من وزير الصــــناعة والمؤســــســــات الصــــغرى والمتوســــطة  2020أوت  7مؤرخ في القرار ال اصــــدار
ووزير التجارة يتعلق بتأشـــــير تركيبة األحذية والمصـــــنوعات المماثلة وبضـــــبط متطلبات الســـــالمة 

 ،بها المتعلقة

 ناعة والمؤســـســـات الصـــغرى والمتوســـطة من وزير الصـــ 2020أوت  11في القرار المؤرخ  اصـــدار
ووزير المــاليــة ووزير الفالحــة والصـــــــــــــيــد البحري والموارد المــائيــة ووزير التجــارة يتعلق بتحــديـــد 

 2020المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنســـــــــبة إلى ســـــــــنة 
 .2020لسنة  وبتحديد مدة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة الخزن بالنسبة

 إصدار التشريعات التالية: 2021ومن المنتظر أن تشهد سنة 

  بضبط شروط ممارسة خدمات التمويل التشاركي عبر القروض،يتعّلق أمر حكومي 

  بضـبط شـروط ممارسـة خدمات التمويل التشـاركي عبر االسـتثمار في األوراق يتعّلق  حكوميأمر
 المالية،

  رسة خدمات التمويل التشاركي عبر منم هبات،بضبط شروط ممايتعّلق  حكوميأمر 

  جراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة، حكوميأمر  يتعلق بضبط معايير وا 
 ،قرار يتعلق بإحداث اللجنة وطنية للنهوض باإلنتاجية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها 
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  الخشــــــب  تقاتانبعاثات مادة الفورمالدهيد في ألواح الخشـــــب المتكونة من مشـــــ بتحديدقرار يتعلق
 ومتطلبات السالمة.

ائحة وعلى إثر انتشار ج، المالبس والجلودو دعم القدرة التنافسية للمؤسسة في قطاع النسيج  إطار فيو 
مرسوم ر ، تّم إصدامنتجات الحماية الفرديةوتداعياتها على التجارة العالمية ومتطلبات الدول من  "19-"كوفيد

 علق بمراجعة األداءات والمعاليمالمت 2020أفريل  17ؤرخ في مال 2020لسنة  11رئيس الحكومة عدد 
من انتشار  ( ومدخالتها للتوّقيالبلوزات، القفازات، الكمامات الواقية) على منتجات الحماية الفرديةالمستوجبة 

يقة . وقد تم اعداد وثقصد تحفيز تصنيعها محليا وبيعها بأسعار تنافسية، "19-اإلصابة بفيروس "كوفيد
في شكل كراس شروط لضبط المعايير الفنية الخاصة بتصنيع الكمامات الواقية غير الطبية متعددة  ةيهيتوج

مؤسسة  191مؤسسة. كما تم منم  15. وقد انتفعت به إلى اآلن 2020االستعمال سيتّم العمل به إلى موفى 
 .في المجال شهادة المطابقة للمعايير الفنية

خالل سنة  تهاءاالن تم ،التراتيب الفن ية عند التوريد لمنتجات النسيج والمالبسإعادة النظر في ب وفيما يتعلق
تمد تأمين سالمة المنتجات ومراقبة السوق وتعإلى تهد   القطاع لمنتجات فنية تراتيب مشاريع 3 إعداد من 2020

والموردين وذلك  نعينية والمواصفات للمصعلى مزيد تحميل مسؤولية مطابقة المنتجات الصناعية للتراتيب الفنّ 
جراء ال ،بالتصريم وااللتزام بمطابقة منتجاتهم للتراتيب الفنية عند عرضها للبيع من ناحية مراقبة الالزمة عليها وا 

 .ية من ناحية أخرى وفق ما تقتضيه المواصفات الفنّ 

للفترة  القطاع الخاصالميثاق القطاعي للشراكة بين القطاع العام و مواصلة العمل على تنفيذ  2021وستشهد سنة 
 . 2019فيفري  19والذي تمت المصادقة عليه خالل المجلس الوزاري المضيق بتاريخ  2019-2023

 : 2020خالل سنة  فقد تمّ  ،أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية

 والمتعلق بضــــــــبط طرق تدخل  2006جويلية  24المؤرخ في  2006لســــــــنة  2095ألمر عدد ام ينقت
عم البرامج دوســـيســـمم هذا التنقيم بمزيد بزيت الزيتون المعّلب وطرق تســـييره.  صـــندوق النهوض

المصــــــــدر الناشــــــــ  إلى جانب دعم  في ذلكاالشــــــــهارية والترويجية للمؤســــــــســــــــات التونســــــــية بما 
صـــــة وتّم الترفيع في الميزانية المخصـــــ .المصـــــّدرين بمنحة تشـــــجيع تصـــــدير زيت الزيتون المعلب

 .شهارية والترويجيةطوير وتنويع البرامج االلت
  من مشروع 2)المرحلة مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية المحلية لألسواق االنطالق في تنفيذ 

PAMPAT.) 

  ن تأميخالل فترة الحجر الصـــــحي ســـــواء لة للصـــــناعات الغذائية يخدمات اإلدار المواصـــــلة تأمين
 لعاما نشــــــــــاطالمواصــــــــــلة و  واطنينتلبية حاجيات المو تزويد الســــــــــوق الداخلية بالمنتجات الغذائية 

 للمؤسسات المصّدرة.
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وأخذا في اإلعتبار لتداعيات أزمة كورونا على القطاع، تم إجراء بعض التعديالت على مستوى المنظومات، 
 وذلك من خالل: 

 القيام بالمصــــادقة الفنية للمؤســــســــات الناشــــطة في مجال تحويل الصــــحي: مواصــــلة  منتعزيز األ
  بهذه المهمة،توفير الوسائل اللوجستية الضرورية للقيام و  باتيالمنتجات ذات أصل ن

 المتابعة الدورية لمؤشــــــــــــرات مختلف قطاعات مجال في  اإلدارةتعزيز دور  الغذائي: منتعزيز األ
 ضمان نجاعة أخذ القرار فيل الصناعات الغذائية )مخزون، إنتاج، تسويق، تصدير، تشغيل...(

 ،األزماتفترة 
 دعم صـــادرات زيت الزيتون المعلب للمؤســـســـات الناشـــطة في إنتاج زيت لواعدة: دعم القطاعات ا

تون ندوق النهوض بزيت الزيالزيتون المعلب وتصـــديره والراغبة في الحصـــول على مســـاعدات صـــ
 ،المعلب

  :المســاهمة مع المجمع المهني المشــترك للحوم الحمراء واأللبان والمهنة في بلورة منظومة األلبان
تنفيــذ ميثــاق الشـــــــــــــراكــة بين القطــاعين الخــاص والعــام للنهوض بمنظومــة األلبــان ل برنــامج عمــل

(2019-2025) . 
  :إعداد برنامج عمل بالتنســـيق مع مصـــالم وزارة التجارة لتنفيذ توصـــيات المجلس منظومة الســـكر

 ،2019أوت  16الوزاري المضيق حول منظومة السكر المنعقد بتاريخ 

  :2020لنهوض بتصنيع زيت الزيتون وتصديره )إعداد استراتيجية لمنظومة زيت الزيتون المعلب-

إمضـــــاء ميثاق الشـــــراكة بين على مجلس وزاري للمصـــــادقة والعمل على ســـــيتم عرضـــــها ( 2025
والعمل على اإلســـــراع في صـــــدور النصـــــوص الترتيبية المتعلقة بإحداث القطاعين العام والخاص 

 لمحولة لزيت الزيتون،العالمة المميزة لجودة المنتجات الغذائية ا

 إمضـــــاء ميثاق شـــــراكة بين القطاعين العام والخاص : الطماطم الفصـــــلية المعّدة للتحويل منظومة
( وبلورة 2027-2020بمنظومة الطماطم الفصـــــلية المعّدة للتحويل )النهوض  الســـــتراتيجيةتجســـــيما 

 برنامج عمل لتنفيذ هذه االستراتيجية، 

 م الخالص حســــــــب الجودة بالنســــــــبة للطماطم الفصــــــــلية المعدة النهوض بالجودة عبر اعتماد نظا
 وحدة تحويل، 25للتحويل من خالل تعميم اقتناء معدات تقييم الجودة لـ 

  تمكين المؤسسات الراغبة في الحصول على العالمة المميزة للجودة من حوافز النظر في إمكانية
خالل ســــــنة  25تبلت عدد المؤســــــســــــات في إطار برنامج االســــــتثمارات التكنولوجية ذات األولوية ل

 .العمل على تنويع قاعدة المنتجات المتمتعة بالعالمة المميزة للجودةمع ، 2020

 وذلك عبر: قطاعات الصناعات الغذائيةعلى النهوض بمختلف  2021خالل سنة واصل العمل وسيت

  ضفاء القيمة المضافة النهوض بالتصدير و  عبر )والدوليةالمحلية )القدرة التنافسية القطاعية دعم ا 
 .والنهوض بالعالمات المميزة للجودة ودعم العمل ضمن العناقيد والشراكات..
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 ،النهوض بسالسل القيم للمنتجات الغذائية 
 نجاز مواثيق شـــــراكة لقطاع حوكمة ا والبحث عن التمويل عبر إحداث خلية دعم لســـــالســـــل قيم وا 

يجاد آلية تمويل بين القطاع العام والقطاع الخاص للنهوض بســــــالســــــل  القيم للمنتجات الغذائية وا 
 برامج العمل الرامية لتحقيق أهدا  المواثيق،

 لتبســـــــــــــيط اإلجراءات وتوفير اإلحاطة الضـــــــــــــرورية في الوقت  حاطةاإلدارية و اإل رقمنة الخدمات
 المناسب للمؤسسة الصناعية خاصة الصغرى والمتوسطة،

  مة الصحية والجودةالالسإرساء، 
  بالتنسيق مع القطب التنموي ببنزرت. والتطوير التكنولوجي والتشبيك الشراكةدعم 

للقطاعات الواعدة )صناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلية والجلود واألحذية  وبالنسبة
 : 2020خالل سنة  تمّ وصناعة السفن(، 

 اص قطاع العام والقطاع الخمواصــلة العمل على تحيين النســخ النهائية من مواثيق الشــراكة بين ال
طائرات ومكونات اللدعم تنافسية قطاعات الصناعات الصيدلية وقطاع تصنيع مكونات السيارات 

 ،والجلود واألحذية وصناعة السفن

  متابعة وضعية شركة الفوالذ ومساعدتها على تجاوز الصعوبات الظرفية التي تواجهها من خالل
إعادة ب الخاص ملفية عند تصدير الخردة الحديدية واستكمال الإسنادها إعفاء من المعاليم الديوان

 ،شركة قصد عرضه على أنظار مجلس وزاري الهيكلة 

 تمام ملف شركةإ " Socomenin"  قصد عرضه على أنظار مجلس وزاري ، 

  ،إعداد أمر متعلق بتوريد وصناعة األحذية والمصنوعات المماثلة 

 م عمليات توريد الالقطات الفولطوضوئيةكراس شروط ينظإعداد النسخة األولية ل، 

 ،مواصلة العمل على تبسيط اإلجراءات ورقمنة كل الخدمات االدارية المسداة 

  ( لمســــــــاندة2020ألف أورو لمدة ســــــــنتين )ابتداء من جويلة  800تمويل بقيمة  إرســــــــاء صــــــــندوق 
ســات الصــغرى والمتوســطة الناشــطة في قطاعات صــناعة الســّيارات و  ي لطائرات فمكونات االمؤســّ

ل جأالشــــــــراكة من "مشــــــــروع وذلك في إطار  كوفيدجائحة الللتوقي من  تمويل االجراءات المتخذة
 .وكالة التعاون األلماني" مع الشغل ودعم المؤّسسات الصغرى والمتوّسطة في تونس

 فيما يتعّلق بقطاع صناعة السيارات ومكونات السيارات: 2021وستشهد سنة 

 إنجاز في التســـــريع ”Automotive Smart City" بمنطقة للتكنولوجيا تونس مدينة مشـــــروع ضـــــمن 
 ،بالسبيخة المتبسطة

  نجاز المدينة الذكية للســيارات والهياكل تأهيل ميناء رادس وتطوير الســكك الحديدية المجاورة له وا 
 المساندة لها،
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 الدولة، بضمانات التمويل على الحصول تسهيل 

  إحداث مركز ريادة " عبر نيع الســـــيارات ومكوناتهادعم وتطوير التكوين في مجال تصـــــCentre 

d’excellence ومركز فني خاص لدعم التكوين في مجال صناعة السيارات ومكوناتها واإلحاطة "
 بالمؤسسات للرفع من نسق االستثمار في هذا المجال،

  ويا. سن %10وتطوير الصادرات بنسبة  %5تحقيق نسبة نمو سنوية لمواطن الشغل تقدر بـ 

 :2021، ستشهد سنة تصنيع مكونات الطائراتقطاع أما بخصوص 

 لشــــــركات الناشــــــطة في مجال صــــــناعة مكونات الطائرات خاصــــــة في فائدة التمويل حداث خط إ
 ،مجاالت البحث والتجديد والمشاريع الصغرى المجددة

 ا في المهن ســــيمالبالمغيرة بالتجهيزات والمكونين  الطيران صــــناعة مهن في االمتياز مركز تعزيز
 ،الحديثة والترفيع في سقف تكفل الصندوق الوطني للتشغيل في كلفة عمليات التكوين

 ،تبسيط االجراءات الديوانية خالل التعامالت بين المؤسسات الناشطة في القطاع 
 الدولة، بضمانات التمويل على الحصول تسهيل 

  سنويا. %7ير الصادرات بنسبة وتطو  %8.5تحقيق نسبة نمو سنوية لمواطن الشغل تقدر بـ 

 فيما يتعّلق بقطاع الصناعات الصيدلية: 2021وستشهد سنة 

 نشــــاء منصــــة تكنولوجية لخدمة المؤســــســــات الصــــناعية المختصــــة في صــــناعة وتطوير األدوية إ
 م وذلك حسب المعايير الدولية بالقطب التكنولوجي بسيدي ثابت،يالبيولوجية والتالق

 ألدوية،الوكالة الوطنية ل بعث 
 ،التقليص في آجال الحصول على ترخيص تسويق األدوية 
  ليات رفع الدعم تدريجيا عن جملة من األدوية المصنعة محليا، آدراسة 
 دعم التصدير وتطوير التجارب السريرية، 

  والمحافظة على نســــــــــبة تغطية الحاجيات  %8المحافظة على نســــــــــبة نمو ســــــــــنوية لإلنتاج تفوق
 سنويا، %18وير معدل االستثمار بنسبة وتط %55المحلية تفوق 

  (.2025موطن شغل إضافي )في أفق  4000وحدات تصنيع أدوية جديدة وخلق  10انجاز 

 :2021، ستشهد سنة الجلود واألحذيةقطاع وبخصوص 

  ،تطوير نشاط الدباغة وهيكلة قطاع صناعة األحذية 
  ة والسوق الموازية.متكافئالالتصدي لظاهرة تهريب الجلود الخام والمنافسة غير 
 .تطوير نسبة االدماج المحلية لالكسسوارات والمواد األولية االصطناعية 

  سنويا. %5وتطوير الصادرات بنسبة  %4.5تحقيق نسبة نمو سنوية لمواطن الشغل تقدر بـ 
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 تصنيع السفن: فيما يتعّلق بقطاع 2021وستشهد سنة 

 فة، تطوير نشاط تصنيع السفن والرفع من قيمته المضا 
  دعم القدرة التنافسية لهذا النشاط خاصة من خالل إعفاء القيمة المضافة المحلية من األداء على

 ،اإلستهالك
  إبرام ميثاق شــراكة بين المهنة بالتنســيق مع الوزارات المعنية )الداخلية، المالية...( لوضــع برنامج

بــالرغم من توفر كــل عمــل يمكن من إيجــاد حلول للمشـــــــــــــــاكــل التي حــالــت دون تطوير القطــاع 
 ،الظرو  المالئمة لتصبم بالدنا منصة عالمية رائدة في هذا المجال

  سنويا. %20وتطوير الصادرات بنسبة  %15تحقيق نسبة نمو سنوية لمواطن الشغل تقدر بـ 

 دفع التجديد والتطوير التكنولوجي

افة للنهوض بالقيمة المض ت الصناعيةبالبحث والتطوير بالمؤسساالعناية  مزيد 2021شهد سنة من المنتظر أن ت
 وفي هذا المجال، سيتّم:التكنولوجية والتمركز باألسواق الواعدة. 

 نحة قصـــد الترفيع من ســـقف الم الوطني للبحث والتجديد مراجعة اإلطار القانوني المنظم للبرنامج
تعريف مزيد الو  المســـــندة ومزيد تبســـــيط االجراءات وتوســـــيع مجاالت القطاعات المنتفعة بالبرنامج

 ،به

 إ( برام عقود أهدا /عقود أداءContrats de performance مع الهياكل الحاملة للمشـــروع المكلفة )
 بتنفيذ ومتابعة مشاريع البحث والتجديد،

  لول يجاد حإدفع التجديد لدى المؤســســات االقتصــادية من خالل توجيه قطاع البحث العلمي نحو
 طلبات المؤسسات الصناعية،تكنولوجية تتماشى مع حاجيات ومت

 على تنمية قدرة البحث والتجديد لدى المؤســـــــســـــــات همواصـــــــلة تقييم البرنامج للوقو  على تأثيرات 
 .االقتصادية

، وذلك من وضع برنامج المرور إلى الصناعة من الجيل الرابع والصناعة الذكية 2021كما سيتّم خالل سنة 
 خالل:

 2021-2023صطناعي وخطة عمل للفترة إعداد دراسة استراتيجية للذكاء اال، 

  إحداث خط تمويل قصد مرافقة المؤسسات العمومية والخاصة للمرور للصناعة من الجيل الرابع
 والصناعة الذكية،

  إنجاز برامج تكوين في مجال تكنولوجيات الذكاء االصـــــــــــطناعي لفائدة المؤســـــــــــســـــــــــات العمومية
 اشئة،والخاصة والمؤسسات الناشئة وكذلك الطلبة والن

 مشاريع نموذجية الستعمال الذكاء االصطناعي داخل المؤسسات االقتصادية والمؤسسات  إنجاز
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 ،االدارية

 مؤسسة لبلورة برامج للمرور إلى الصناعة الذكية من قبل خبراء مركزي الخبرة  300 بــــــــــــــ اإلحاطة
الصــــناعة خبير في مجال  100وتكوين  التي تم تركيزهما بالقطب التكنولوجي بســــوســــة وصــــفاقس

 ،الذكية
 مؤسسة لتنفيذ برنامج إلعتماد الصناعة الذكية 200 بـ اإلحاطة، 
 عالقة شراكة بين مؤسسات صناعية ومؤسسات ناشئة  20 إرساءSTART UP، 

 مؤسسات ناشئة  6 إحداثSTART UP، 
 عدد من الخدمات المســداة إلى المؤســســات الصــناعية: الخدمات المتعلقة بالتكوين القانوني  رقمنة

، إرســــــاء تطبيقة إعالمية خاصــــــة بمطالب الترخيص في فتم واســــــتغالل المؤســــــســــــات للشــــــركات
المرتبة، إحداث خارطة رقمية للمناطق الصـــــــــــــناعية، رقمنة االيداع االلكتروني لمطالب براءات 

للتصـــــــــــدير، رقمنة االمتياز  إرســـــــــــاء المنظومة االلكترونية لإلشـــــــــــهاد بالمطابقة الدولية،االختراع 
كفل الدولة بالفارق بين نســبة فائض قروض االســتثمار ومعدل نســبة الفائدة في الســوق المتعلق بت

 .النقدية في حدود ثالث نقاط

مراجعة التشريع المتعلق ببراءات االختراع في اتجاه مالءمته مع متطلبات  2021وفي نفس اإلطار، ستشهد سنة 
 ماية الملكية الصناعية للمؤسسات االقتصاديةالمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضال عن إدراج آليات جديدة لح

 باالستئناس بالتجارب الدولية في المجال.

 استحثاث نسق االستثمار الصناعي والترويج لتونس كوجهة صناعية جذابة

 للصناعة جديدةال ستراتيجيةاال مشروعإنحاز المرحلة األولى من  تمّ  التونسية، للصناعة الترويج برنامج إطار وفي

 .للتنمية اإلفريقي البنك معمن  بتمويل 2035أفق  في يدوالتجد

ة في هذا نوتهد  هذه االستراتيجية إلى تقييم السياسة الصناعّية الحالّية ومنظومة التجديد والقيام بدراسة مقار 
 الممارساتل أفضباإلضافة إلى دراسة  (شيلي وبولونيا والبرتغال وتشيكياالمغرب وال) المجال مع خمسة بلدان،

تم اعتماد مبدأ وي .في مجال سياسات الصناعة والتجديد في كل من المجر وتركيا والسويد والهند )مدينة بنغالور(
 التشاركية في إعداد االستراتيجية عبر القيام بندوات جهوية وقطاعية لتقييم القدرة التنافسية لكل والية في تونس.

حّدد اإلجراءات العملية واألطرا  المتدخلة والرزنامة الزمنية وستمكن هذه االستراتيجية من تحديد برنامج عمل ي
 .لتحقيق األهدا  المرسومة

واالنطالق في  2035استكمال بلورة االستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق  2021خالل سنة سيتم و 
 .إنجاز الحملة الترويجية للصناعة التونسية
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  المناجم

ئحة كورونا على المستوى العالمي والوطني، فقد حقق قطاع الفسفاط تحسنا في اإلنتاج رغم التأثيرات السلبية لجا
مليون  2,4حوالي  2020أوت إلى موفى شهر اإلنتاج بلت ، حيث مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية %10بـ 
نتلعمليات ا امتواتر ا توّقف دون المأمول حيث عر  القطاع تبقى غير أن هذه النتائج .طنا اج الفسفاط ستخراج وا 

 فضال عن البري، تعطل النقلو  وتيرة النقل بالسكة الحديديةوتراجع  من طر  المعتصمين بالحوض المنجمي
تراجع أسعار و المغرب والبرازيل والسعودية بارتفاع مستوى اإلنتاج خاصة نتيجة الركود على الصعيد العالمي 

 قبل منة الطلب على األسمدة الفسفاطية خاّص  وتراجع وق العالميةلطفرة اإلنتاج في الس نتيجة مشتقات الفسفاط
 . تطّور إنتاجها المحلي وارتفاع مخزونها من هذه المادةنظرا لالهند 

الفعلي  االنطالق علىبعض المشاريع  قدرةلعدم األهدا  المرسومة ولم تتمكن المواد غير الفسفاطية من بلوغ 
جائحة  والبارتين بسبب األمالح والرصاص والزنككذلك و  ات العقاريةبسبب اإلشكاليالجبس مشاريع خاصة و 

 .كورونا

واصل الديوان الوطني للمناجم القيام بالمسم الجيولوجي األساسي وطرق البحث  ،وعلى مستوى البحث المنجمي
مواصلة و  إلى جانب إنجاز خرائط المخاطر الجيولوجية .الغير المباشرة كالمسم الجيوفيزيائي والجيوكيميائي

أشغال اإلستكشا  بكّل من جبل فج الهدوم وحمام الزريبة بجبل قبلي. كما تم تحديد ودراسة مكامن األحجار 
 الصناعية والمواد اإلنشائية وتثمينها بالجنوب الغربي والجنوب الشرقي.

 تحقيق جملة من اإلنجازات تمثلت في: 2020وبالرغم من ذلك، شهدت سنة 

 ،اج الفسفاط بمنجم المكناسياستخر  مناولةمواصلة  -

 ،في الوضع االجتماعي ظرفيتحسن  -

 المحافظة على إنتاج ملم سلفات الصديوم رغم وجود صعوبات في التسويق، -

مراجعة شاملة لمعالجة النقائص ومالئمتها مع المبادئ التي مواصلة تحيين مجلة المناجم من خالل القيام ب -
 جاء بها الدستور.

 :النتائج التالية 2020ي، فينتظر أن يسجل القطاع سنة أما على المستوى الكم

 ،2019خالل سنة  مليون طن 3.85 الفسفاط مقابلمن  مليون طن 3.5إنتاج حوالي  -
 ألف طن من الحديد، 200انتاج  -

 ،طن من ملم كلورير الصديوم م. 2إنتاج  -

 ملم سلفات الصديوم، منألف طن  40إنتاج  -

   طن من البرتين،الآ 10نتاج إ -
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 طن من الجبس، ألف 750قع تحقيق إنتاج تو  -

تشمل بالخصوص مواصلة إنجاز مشروع  د م 60.3قطاع الفسفاط بحوالي  في االستثماراتمن  جملةنجاز إ -
 .سات لمشروع نفطة توزراأم الخشب والشروع في إنجاز مشروع المكناسي والقيام بالدر 

 على: 2021 وسيرتكز العمل خالل سنة

 مليون طن، 4.5ليبلت  طالفسفارفع نسق إنتاج  -

لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته لتحديد المحاور االستراتيجية لضمان  استراتيجيةدراسة في  اإلنطالق -
 ،2035سنة  حدوداستدامة وتطوير القطاع إلى 

 مليون طن 4.5السكك الحديدية إلى حوالي  عبررفع نسق نقل الفسفاط  -

ع كز التحويل وذلك بتسريع انجاز مشاريع التأهيل البيئي ومشرو تسريع حّل إشكالية التلّوث البيئي بمرا -
 الفوسفوجيبس،

 .المحافظة على الموارد المائية بكل من الحوض المنجمي وقابس وصفاقس -

 :2021خالل سنة أما على المستوى الكمي، فينتظر 

  ،الفسفاطمن  مليون طن 4.5 حواليإنتاج  -
 ألف طن من مادة الحديد، 200 ةقراب انتاج -

 مادة الجبس، من طن مليون 1قرابة  انتاج -

 مادة الملم، من طن لفينأقرابة  انتاج -

 أما على مستوى البحث المنجمي سيقع العمل على:

 الجيولوجية األساسية والرفع من نسق التغطية الجيولوجية البنيةتطوير  -

ستكشا  وتقييم اإلمكانات المعدنية للبالد والعمل على ترويجها، جرد -  وا 

صدارها، ةمواصل -  إنجاز المسم والخرائط الجيولوجية وا 

 مواصلة أشغال اإلستكشا  برخصتي البحث بجبل فج الهدوم وحمام الزريبة وجبل قبلي، -

في قطاع  د م 107.4منها  د م 224.1تناهز من االستثمارات  جملةنجاز إ 2021ومن المؤمل أن يتّم في سنة 
تمام مش نفطة -ات لمشروع توزرساالفسفاط تشمل بالخصوص مواصلة انجاز الدر  نجاز مشروع المكناسي وا  روع وا 

 .أم الخشب
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 النقل والخدمات اللوجستية

وضعت جائحة كورونا قطاع النقل واللوجستيك أمام تحديات غير مسبوقة باعتبار تضّرر الشركات العاملة في 
وتعتبر سنة  طاع لسالف نشاطه.القطاع من تداعيات هذه األزمة التي تتسم بضبابية الرؤية حول استرجاع الق

كأغلب دول العالم والذي كان له تأثير كبير على  19بالدنا فيروس كوفيد  اجتاححيث  استثنائيةسنة  2020
مختلف المجاالت وخاّصة مجال الطيران المدني والسياحة نظرا لترابطهما الوثيق وذلك نتيجة تطبيق إجراءات 

درة على السيولة وق هوانعكاساتللمداخيل  ا أدى إلى انخفاض حادّ ممّ  حظر السفر والتنقل الداخلي والدولي،
الشركات على مواصلة التكفل بمختلف المصاريف وعلى رأسها األجور. كما انعكس على نسق إنجاز برامج 

ال تزال الرؤية الحالية غير واضحة وتتسم بالضبابية حول استعادة الحركة الجوية نشاطها و  2020ومشاريع سنة 
 النسق المعهود.ب

 :2020إنجازات 

السياسة الوطنية للتنقالت إقرار على  2020ماي  07المنعقد بتاريخ  الوزاري خالل المجلس  المصادقة -
ليات تمويل مستدامة لمنظومة وخدمات التنقالت الحضرية آإيجاد  التي سيتّم تنفيذها عبر PNMUالحضرية 

 ،لحضريةتمويل التنقالت ا صندوق إحداث  بالخصوص هامنو 

تصميم في إطار منظومة النقل الذكي وذلك من خالل  2020- 2018خطة المفتوحة الاالنطالق في تنفيذ  -
 Référentiel nationalوتركيز قاعدة بيانات خاصة متكاملة بمحطات النقل البري على المستوى الوطني "

d’arrêts ة ونشر مكخطة الوطنية لشراكة الحو وا عادة استعمالها في مجال النقل في إطار ال البيانات" لفتم
 ،شركات وطنية للنقل البري  03شركة جهوية و 13مفتوح:  شكلفي  بهاالبيانات العمومية المتعلقة 

حافالت  10حافلة مستعملة واستالم  300 الحافالت على المستوى الوطني من خالل اقتناء أسطولتدعيم  -
حافلة  55حافلة عادية و 97حافلة منها  152سلم حافلة حيث تم ت 162) 2019حصة  ضمنمزدوجة جديدة 

 مزدوجة(.

 ،المرسى-حلق الوادي-لنقل المسافرين على الخط تونس عربة 18 اقتناء -

وفض اإلشكاليات التي تعيق تقدم بتونس الكبرى  استحثاث نسق إنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة -
  ،انجازه

مشروع المترو الخفيف بصفاقس في صيغة شراكة بين القطاع  الدراسة المتعلقة بمدى قابلية انجاز اتمام -
 العام والقطاع الخاص،

إصدار قرار مشترك صادر عن وزير الدولة وزير النقل واللوجستيك ووزير المالية ووزير التجارة مؤرخ في  -
 ىتعلق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة علالم 2020ماي  5

تونس وحلق الوادي رادس ومنم تخفيضات على مستوى معاليم حراسة  بميناءالبضائع ذات المكوث المطول 
 البضائع بالموان ،
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ية جمل بكلفةلفائدة الشركة الجديدة للنقل بقرقنة   MONOCOQUEأحاديتي الهيكل السفلي سفينتين اقتناء -
 ،د م 5تقدر بـ 

لدولية لقطاع الطيران المدني الدولي تتعلق بتحيين النصوص من طر  المنظمة ا تدقيقالقيام بعملية  -
شيكاغو والوثائق الصادرة عن منّظمة الطيران المدني الدولي وا عداد  اتفاقيةالترتيبية ذات الصلة بمالحق 

 هذه المنظمة. باستجواباتعليها  المنصوصدالئل اإلجراءات 
 النهوض بمنظومة اللوجستية من خالل: -

 تموقع 2040از دراســـــــة اســـــــتراتيجية حول الرؤية اللوجســـــــتية لتونس في أفق إنجفي  االنطالق :
 ،تونس كمنصة لوجستية بالمتوسط

  إعداد صـــــــيغة محينة لمشـــــــروع قانون يتعلق بالخدمات اللوجســـــــتية وشـــــــروط إحداث واســـــــتغالل
 المناطق اللوجستية والشروع في إعداد النصوص الترتيبية المتعلقة به،

  حداث شـــــركة النهوض باللوجســـــتية وبعث المناطق اللوجســـــتية في شـــــكل تعلق بإت دراســـــةإنجاز
 شركة ذات مساهمة خفية،

  قرطاج-تونسإنجاز دراسة لتأهيل منصتي تصدير وتوريد البضائع بمطار، 
 580مشــــاريع المناطق اللوجســــتية المبرمجة )بالخاصــــة  االقتصــــادية الدراســــاتإنجاز  اســــتكمال 

)قرقور وبئر  بين القطـاع العـام والقطـاع الخـاص شـــــــــــــراكـةالفي إطـار  2020-2016هـك( للفترة 
 مشارقة وبوشمة والنفيضة وجرجيس(،

  مهن اللوجستية ومؤشرات النجاعة في مجال اللوجستية.الو  لألنشطةإعداد سجل 

  :2021أهداف 

عافي تإلى وقت أطول وجهود أكبر لل يعتبر قطاع النقل أحد القطاعات األكثر تضررا من جائحة كورونا ويحتاج
يتم العمل على تحيين مخططات استئنا  النشاط وتكييفها مع تطور  ،وفي هذا الصدد من اآلثار السلبية.

 :بـ خاصة االعتبارالمؤشرات على المستوى الوطني والدولي مع األخذ بعين 

 ،كل نمط من أنماط النقل من حيث مجال النشاط والمحيط الذي يغطيه )وطني /دولي( خصوصية -
ارتفاع ( و يالجسدالمسافرين )التباعد ر إجراءات التوقي من الفيروس من حيث التقليص في عدد مدى تأثي -

 التوقي )قيس الحرارة، التراخيص، ...(يذ اإلجراءات المتعلقة بالتقصي و تنفبحكم أوقات السفرات 
يجاد الحلول لتوفير السيولة الالزمة -   ،مدى القدرة على التأقلم مع الصعوبات المالية وا 
 ،التوازنات االقتصادية الكبرى اإلجراءات على المستوى الوطني و  معالتناغم   -
 لمتابعة أهم المستجدات ذات الصلة بالقطاع على المستوى الدولي. واالستشرا اليقظة  -
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 بالخصوص: 2021وفي هذا اإلطار، ستشهد سنة 

        البر ي: في مجال النقل

بر األقمار االصطناعية والمساعدة على االستغالل عتماد خطة مرحلية لتركيز نظم متابعة األسطول عإ  -
وا عالم المسافرين بوسائل النقل وبالمحطات وعبر الواب والهاتف الجوال وكذلك تحديد واعتماد مختلف 

ة إلى ابرام إضاف ،المعايير والمواصفات في مجال التنقالت الرقمية على مستوى كافة شركات النقل البري 
ع عدد من المؤسسات والمنظمات والجامعات في مجال أنظمة النقل الذكي ودعم اتفاقيات شراكة وتعاون م

، OpenGovDataHack2020)ومرافقة مبادرات التجديد في مجال النقل واللوجستية على غرار مبادرات 

InnovChallenge ،CARCHAIN)... ،. 

 البحري: في مجال النقل

مها على الموان  األخرى وتفعيل منظومة التصر  في العمل بإضبارة النقل بميناء رادس وتعمي استكمال -
" بصفة "Smart Gates " واألبواب الذكيةTerminal Operating System TOSالحاويات في ميناء رادس "

 ( SIMAR، الديوانة، TTNناجعة ودمجها مع المنظومات اإللكترونية األخرى )
 اء بالمياه العميقة بالنفيضة الختيار الشريك الخاصالدعوة للمنافسة إلنجاز مشروع المين إجراءاتاستكمال  -

االستراتيجي المستغل للمشروع إلى جانب تصفية الحوزة العقارية لمنطقة الخدمات اللوجستية المحاذية 
 ،للميناء

 .في إطار مشروع توسعة ميناء رادس 9و 8 الرصيفينبناء  -

  :جال النقل الجوي والطيران المدنيفي م

ان بتشجيع شركات النقل الجّوي على فتم خطوط جديدة وتعزيز حركة العبور بالفضاء تطوير شبكة الطير  -
التونسي مع التسويق للّنتائج اإليجابية الّتي تحّصلت عليها بالدنا في السيطرة على الوباء والتفعيل اإليجابي 

 للوسائل الوقائية واإلجراءات الصّحية المّتخذة بكاّفة الفضاءات وخاّصة المطارات،
 غير الجّوية والبحث عن سبل تنميتها وتخصيص مساحات أكبر لألنشطة التجارية وتنويعها، تطوير المداخيل  -
نجاز المشاريع المنبثقة عنها إلى جانب التسريع في استكمال  - استكمال الدراسات المتعّلقة بالتدقيق الطاقي وا 

 بأحد مطارات الجنوب، طاضوئيةت المتعّلقة بإمكانية تركيز محّطة كهربائية فو الدراسا
بتسلم  neo 320طائرات أ  5إعادة جدولة مواعيد تسّلم أسطول شركة الخطوط التونسية بتعديل مخّطط  -

 2023وطائرة في  2022وطائرتين في  2021طائرتين في 
 رنشاط شركة الخطوط التونسية بالمطارات الداخلية التي تشكو ضعفا في الحركة أو انعدامها )المنستي مراجعة -

 وطبرقة وتوزر وقفصة(.
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في إطار تحسين جودة  د م 6,6المخّصصة لنقل المسافرين بالمطارات بقيمة جملّية قدرها  الحافالتاقتناء  -
 الخدمات.

تسجيل المسافرين مع إرساء منظومة جديدة لمتابعة أمتعة المسافرين بقيمة جملية في  برمجياتتحديث  -
 لمّية للّطيران المدني.طبقا لتوصيات المنّظمة العا د م 1حدود 

 أ د. 500تركيز وحدات تسجيل آلي للمسافرين بقيمة جملّية في حدود  -

 اللوجستية: في مجال

الشركة المختصة للنهوض باللوجستية وبعث المناطق اللوجستية حيز النشاط وتمكينها تدريجيا من  دخول -
 المخزون العقاري المخصص لفائدة مشاريع المناطق اللوجستية، 

 2021تمويل وتهيئة واستغالل مشاريع المناطق اللوجستية المبرمجة خالل الثالثي الثالث لسنة  عقوداء إمض -
وازية خالل لمناطق بصفة متا بهذهالتهيئة الخارجية والتهيئة الداخلية للمراحل األولى  أشغالواالنطالق في 

 ،2021الثالثي الرابع لسنة 
وقابس  صفاقس –سوسة –لحاويات بواسطة القطار على محور رادسالتجربة النموذجية لنقل ا تنشيطإعادة  -

 محاور أخرى. علىوالعمل على توسيعها 
يتعلق بالخدمات اللوجستية وشروط إحداث واستغالل المناطق اللوجستية والنصوص الترتيبية  قانون إصدار  -

 ،الخاصة به
: تموقع تونس كمنصة 2040في أفق  استكمال إنجاز الدراسة االستراتيجية حول الرؤية اللوجستية لتونس -

 لوجستية بالمتوسط،
 إنجاز دراستين حول ترشيد السالسل اللوجستية واستراتيجية تطوير اللوجستية الحضرية. -

 السياحة 

يعتبر القطاع السياحي من القطاعات الواعدة لدفع التنمية الشاملة والمستدامة ومساهم حيوي في خلق فرص 
 عبة وتثمين الخصائص الطبيعية والثقافية والحضارية والبيئية التي تزخر بها بالدنا.العمل وتوفير العملة الص

مؤشرا واعدا لعودة السياحة التونسية لسالف نشاطها واسترجاع القطاع لنسق  2019وتعد النتائج المسجلة سنة 
 %13.6ادة بنسبة تسجيل زي نمّوه العادي في دفع التنمية للبالد، وذلك بفضل اإلجراءات المتخذة لفائدته حيث تم

في عدد الليالي السياحية  %10.9و 2018مقارنة بنفس الفترة من سنة  2019في عدد الوافدين األجانب خالل سنة 
 في العائدات السياحية. %35.7المقضاة بالنزل و

افدين بلت عدد الو  تسجيل مؤشرات مشجعة حيث 2020فيفرى  28كما شهد انطالق الموسم السياحي إلى غاية 
بحوالي  زيادةمسجلة د  م 723,4وبلغت المداخيل السياحية بالعملة األجنبية  %10 بزيادةسائم  1.055.403ما قدره 

28.% 
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وقد كان من المنتظر مواصلة هذا المنحى التصاعدي بالنظر للمعطيات األولية بمختلف األسواق السياحية، إال 
 أزمة فجئية وغير مسبوقة جّراء تداعيات تفشي الفيروس المستجد أّنه بداية من شهر مارس واجه القطاع السياحي

 2020توقف تام لعدد السياح الوافدين على بالدنا إبتداء من العشرية الثانية من شهر مارس  أّدت إلى 19كوفيد 
طرة يوباعتبار نجاح التجربة التونسية في الس .بالنسبة لكل األسواق السياحية وذلك  100%بـأي بنسبة تراجع 

 .2020جوان  27السياح انطالقا من يوم  تّم فتم األجواء واستئنا  حركة، 19على فيروس كوفيد 

، تقّدر جملة المداخيل 2020واعتمادا على نسب النمو المسجلة على مستوى المداخيل السياحية خالل شهر أفريل 
دد الليالي السياحية وفي العائدات مليار دينار، بما يشير إلى تسجيل تراجع في ع 7,2بما قدره  2020لسنة 

نجاز حجم استثمارو  %30السياحية بـ   .2020سنة د  م 250بـ ا 

تخاذ العديد من اإلجراءات إ على القطاع السياحي وديمومة مؤسساته، تمّ  19 الكوفيدأزمة للحّد من تداعيات و 
 بالخصوص:تهّم ذات الطابع اإلجتماعي والمالي والجبائي والتي 

المتعلق بضبط إجراءات  2020 أفريل 14 مؤرخ فيال 2020 لسنة 3 م رئيس الحكومة عددمرسو  صدارإ -
 ستثنائية وظرفية لمرافقة بعض األصنا  من العاملين لحسابهم الخاص،إ جتماعيةإ

المتعلق بسّن إجراءات  2020أفريل  14مؤرخ في ال 2020لسنة  4مرسوم رئيس الحكومة عدد  إصدار -
 ها،ءلمرافقة المؤسسات واإلحاطة بأجرارفية ستثنائية وظإجتماعية إ

المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حّدة  2020لسنة  6مرسوم رئيس الحكومة عدد  إصدار -
 "،19اعيات انتشار فيروس "كوفيد تد

 لتأجيل 2020لسنة  6 منشور محافن البنك المركزي التونسي إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد إصدار -
 .2020 خالص أقساط القروض من غرة مارس إلى موفى سبتمبر

  :تتمثل في 2020 أفريل 30 كما تم اتخاذ جملة من التدابير االستثنائية خالل مجلس وزاري مضيق بتاريخ

 2020لسنة  6من آلية ضمان القروض البنكية المحدثة بمقتضى المرسوم عدد د  م 100مبلت بقيمة  توظيف -
بعد توسيع  19سندة من طر  البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات الكوفيد لضمان القروض الم

د  م 500وذلك بعنوان منم قروض جديدة استثنائية في حدود د  م 1500مجالها لتشمل قروضا بمبلت جملي بـ 
ات التصر  كلفائدة المؤسسات والمهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بما في ذلك شر 

 .السياحي قصد تمويل حاجيات التصر  واالستغالل وخاصة األجور
أحكام األمر الحكومي المتعلق بضبط شروط االنتفاع وصيت التصر  في الخط المخصص إلعادة  مراجعة -

ررة من ضالمت تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
  .د على موارد ميزانية الدولة م 300بمبلت  19وفيد أزمة الك

في شكل قروض ميسرة وتمويالت، الحتواء آثار فيروس كورونا المستجد على القطاع ومنعه د  م 500 ضخّ  -
 ألف موطن شغل مباشر. 400من االنهيار والمساعدة في اإلبقاء على فرص العمل التي تقدر بقرابة 
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ع السياحة يهم كافة المتدخلين في القطاع من أصحاب النزل واألدالء بروتوكوال صحيا خاصا بقطا وضع -
 .السياحيين والنقل وذلك طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة

ودعوة أصحاب النزل ووكاالت األسفار إلى تقديم عروض تفاضلية للعائالت التونسية  الداخليةدعم السياحة  -
 .ات المؤسسات بتمديد آجال استخالص الحجوزات وأيام العطلوفي المتناول وذلك عبر التعاون مع ودادي

التسويق  ال عنفضها لتأمين السالمة الصحية للسياح وضعتّم لإلجراءات الوقائية التي  ترويجحملة القيام ب -
 .لنجاحها في السيطرة على الوباء بشكل شبه كامل، ما يجعلها وجهة سياحية آمنة في حوض المتوسط

الرؤية المستقبلية  وضوح لعدم 2021 سنةعلى القطاع حتى  19الكوفيد تواصل تداعيات أزمة ومن المنتظر أن ت
وخاصة توقف الرحالت الجوية وغلق الحدود بعدد هام من الدول في صورة عدم تمّكن الفاعلين االقتصاديين 

يث ة بطيئة من حأن يشهد القطاع عود حيث من المتوقعمن برمجة نشاطهم بالنسبة للموسم السياحي القادم 
نجاز حجم استثمار بـقيمة  %10 زيادةي السياحية والعائدات السياحية بعدد الليال  .2021خالل سنة د  م 320وا 

سيتم العمل على  حيث 2021سنة % 4.7وبالتالي، من المتوقع أن يبلت نمو القيمة المضافة باألسعار القارة نسبة 
 مار. ياحية غير التقليدية والمشاريع السياحية في مناطق تشجيع االستثتنويع نمط االستثمار بإنجاز المشاريع الس

 برمجة من خالل وذلك 2021 سنة خالل االستثمار نسق يعود أن المتوقع منوفي مجال البنية السياحية 
لت وستب. د م 1.1بقيمة  بسبيطلة السياحية للمنطقة البنية األساسية انجاز في االنطالق خاصة عقارية اقتناءات
 د م 4,817 قيمته ما 2021 المتوقعة لسنة االستثمار ميزانيةبذلك 

 التقليدية الصناعات

، مما تسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى 19على المستوى الدولي بتفشي وباء الكوفيد  2020تميزت سنة 
 ل. وكجل القطاعاتشّلت الحركة االقتصادية ومنعت تنقل األشخاص من جراء إجراءات الحجر الصحي الشام

األخرى، واجه قطاع الصناعات التقليدية صعوبات هامة جراء توقف منظومة التزود بالمواد األولية واإلنتاج 
 والترويج والتسويق على المستويين المحلي والدولي.

 ن ديمومة، تم اتخاذ جملة من اإلجراءات لمساندة الحرفيين والمهنيين لضما19وللحّد من تداعيات أزمة الكوفيد 
 نشاطهم. وتتمثل هذه اإلجراءات بالخصوص في:

استثنائية وظرفية ذات طابع اجتماعي لمرافقة بعض األصنا  من العاملين لحسابهم الخاص  إجراءات -
 (.2020أفريل  14بتاريخ  2020لسنة  4و 3والمؤسسات الحرفية )مرسومي رئيس الحكومة عدد 

ومنشور البنك  2020لسنة  6ي )مرسوم رئيس الحكومة عدد استثنائية ذات طابع جبائي ومال إجراءات -
( بتأجيل خالص أقساط القروض التي حّل أجلها 2020لسنة  6المركزي إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 

 .2020إلى موفى سبتمبر  مارسخالل فترة 
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تخصص د  م 10اول بـسّن إجراءات إضافية بالنظر لهشاشة القطاع من خالل تدعيم خط تمويل المال المتد -
لتوفير السيولة للحرفيين لتغطية مصاريفهم المستعجلة إلى جانب تمكين الحرفيين من تأجيل سداد كراء 

ومارس  2020محالت القرى الحرفية الراجعة بالنظر للديوان الوطني للصناعات التقليدية للفترة ما بين مارس 
2021. 

 200حرفية وتأطير ومرافقة الباعثين المبتكرين ) 200بتأهيل تنمية االستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية  -
إرساء منظومة أو عالمة مميزة للحرفيين والمؤسسات الحرفية المتميزين  جدد(، فضال عن 100 مبتكر منهم

 والفضاءات الحرفية. 
الحرفية  تطار تشاركى بين القطاع العام والقطاع الخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسساإهيكل فى  إحداث -

 .منتجاتهموتسويق 
سائل وتطوير وتدعيم و  والسجل الوطني للمؤسسات الحرفية الوطنية للصناعات التقليدية الخارطةإنجاز  -

 االتصال
 على القرى الحرفية ومراجعة آليات التصر  فيها. اإلشرا توحيد  -

خاصة على: 2020كما تركزت اإلنجازات الكمية خالل السداسية األولى لسنة   

 2020مبرمجة لسنة د  م 19.6من جملة توقعات بـ د  م 4.0متداولة خالل السداسي األول بـ  قروض فيرتو  -
مقارنة  2020في سنة  2025إلى  2019مؤسسة سنة  2000وتطور عدد المؤسسات الحرفية المسجلة من 

في  278ـومقارنة ب 2020مبرمجة في  298نوايا استثمار من جملة  120إلى جانب تسجيل  2315بهد  
2019. 

ألف قطعة  31.5و 2020ألف كهد  لسنة  52ألف متر مربع من الزربية والنسيج مقارنة بـ  23.4إنتاج  -
آال  قطعة كهد  لسنة  4ألف قطعة نحاس من جملة  1.8و 2020ألف كهد  لسنة  70شاشية من جملة 

2020. 
 .2020لسنة د  م 85 من جملة هد  بـد  م 38.5تحقيق حجم صادرات بقيمة  -
تظاهرة بالداخل  26و 2020مبرمجة لسنة  5000على مستوى وطني من جملة  معرض 1100المشاركة في  -

 تظاهرات مبرمجة. 9تظاهرات بالخارج من جملة  4و 2020مبرمجة لسنة  125من جملة 
ني منتفع ببرامج التأطير الف 35حرفي وانتفاع  1400من جملة هد  بتكوين  التكوينمن برامج  350انتفاع  -

 متكون. 1600والمرافقة االقتصادية من جملة هد  بـ
 لتراثلالمساهمة في برنامج دعم تنويع السياحة التونسية وتطوير سالسل القيمة الحرفية والتصميم والترويج  -

مليون أورو للنهوض بالصناعات  9الثقافي التونسي في إطار التعاون التونسي األوروبي بتخصيص مبلت 
 م. أورو. 55جملي مرصود بقيمة  التقليدية من حجم

  .مشروع إحداث عالمة جودة وطنية لمنتجات الصناعات التقليدية لمتابعةإحداث لجنة فنية  -
قرى بالزهراء والقصرين المدينة وقفصة القطار وتواصل أشغال قرى زغوان وباجة وجندوبة والقروان  3إنجاز  -

  وقبلي وقابس والمطوية.
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اعات لتنمية قطاع الصنخطة الوطنية سيرتكز العمل باألساس على مواصلة تنفيذ ال ،2021بسنة أما فيما يتعلق 
 .وذلك بهد  تعزيز دور القطاع في التنمية المستدامة 2022-2018التقليدية للفترة 

  :2021كما سيتم خالل سنة 

عدد المؤسسات . كما يتوقع تطور 2021نوايا استثمار سنة  327استحثاث نسق االستثمار باستهدا  تسجيل  -
 .2021سنة  2450المسجلة إلى 

البنك التونسي للتضامن إلى الحرفيين والمؤسسات  المسندة من قبل حجم قروض األموال المتداولة تعبئة -
 .2021سنة د  م 11.3الحرفية إلى 

ي حرفي من المشاركة ف 3800التجارية بالداخل والخارج واستكشا  أسواق جديدة وتمكين  التظاهراتتطوير  -
 تظاهرة في الداخل 72تظاهرات بالخارج مهنية وتجارية دولية و 8هذه التظاهرات والتي تعد 

تعزيز فرص ترويج المنتوج التقليدي بالسوق الخارجية وتطوير عدد المنتفعين بخدمات اإلحاطة القتحام  -
 .2021سنة  1800 لتبلتاألسواق الخارجية 

 .منتفع 1600 إلى مهني والتكوين المستمرببرامج التأهيل ال المنتفعينعدد  الرفع من -
 .2021مشارك في  5200مواصلة مرافقة وتأطير الحرفيين وتشريكهم في المعارض الوطنية لتشمل  -

 التجارة الداخلية

خيرات والخدمات ال إنتاجفي حلقات  أساسيايمثل قطاع التجارة الشريان الرئيسي لالقتصاد الوطني لكونه رافدا 
 . تزويد السوق الداخلية والعالمية أولتزود سواء على مستوى ا

تسجيل بعض الضغوطات على مستوى تزويد السوق وخاصة بالنسبة للصناعات الغذائية  2020شهدت سنة وقد 
جر بالتزامن مع جائحة كوفيد ودخول البالد في فترة ح كالسميد والفرينة والزيت النباتي المدعم والحليب المدعم

األمر  ،المنتجات الغذائية ومواد التنظيفيل لهفة وارتفاع الطلب على العديد من حيث تم تسج ،صحي شامل
 من أهمها:والتي  2020سنة خالل عديد االجراءات  إتخاذالذي استوجب 

تنفيذ مشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلنجاز المنظومة الوزارية لإلحصاء  -
تتيم مقارنة أسعار البيع بالتفصيل للمواد الطازجة باألسواق البلدية اليومية واإلعالم حول األسعار التي 

  (؛codeonline.infoواألسبوعية )

الشروع في انجاز دراسة حول واقع القدرة الشرائية في تونس، إضافة إلى البحوث المتصلة بالمسائل  -
ار ومقارنة .( وبرمجة انجاز تحاليل إلختباالستهالكية )سلوكيات المستهلك، السياسات االتصالية واإلجرائية..

 واسع بهد  إنارة المستهلك في اختياراته.الستهالك االمنتجات ذات ال

ظامية التزويد بمختلف المنتجات االستهالكية الحساسة وعدم تسجيل أي نقص أو فقدان للمواد تتأمين ان -
 تي؛السميد والفارينة والزيت النبا بالسوق باستثناء بعض التقطعات الظرفية الخارجة عن النطاق لمادة
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المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة  2020أفريل  17المؤرخ في  2020لسنة  10إصدار المرسوم عدد  -
 قواعد المنافسة واألسعار خالل فترة الحجر الصحي الشامل؛

تاج ع سوق اإلنلمشرو  مليون أورو إلنجاز بقية الدراسات التفصيلية والفّنية 1مبلت تكميلي بـــــ  تخصيص -
 اإليطالي؛ مع الجانب التعاون  في إطار وذلكسيدي بوزيد الكبرى ب

سوق إنتاج و نشر طلب العروض الخاص بالدراسات الفنية واالقتصادية لمشروع سوق اإلنتاج للتمور بقبلي  -
 التمور بتوزر وسوق إنتاج القوارص بمنطقة الوطن القبلي؛

دة التجارية للخضر والغالل بوالية باجة والقاعدة التجارية للمواد الطازجة تحيين الدراسات الخاّصة بالقاع -
 ببئر مشارقة من والية زغوان؛

 71.2المصادقة على البرنامج الوظيفي إلنجاز القسط األول للمنطقة الّحرة واللوجستية ببنقردان على مساحة  -

 روعم إنجاز أشغال التهيئة الخارجية للمشتقد نسبة علما وأنّ  هك على مثال التقسيم للقسط األول للمشروع

 ؛%40لغت ب )شبكة الطرقات المؤدية للمنطقة، التطهير، التنوير العمومي، الربط بالماء الصالم للشراب(

ة يلبعث مناطق حرة تجار  مديري على تقرير المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بإعداد مخطط  المصادقة -
 غار)معتمديات إلحداث مناطق حرة تجارية  ية التي أفضت إلى إختيار أربععلى الحدود التونسية الجزائر 

 .(فريانة وحزوةو ساقية سيدي يوسف و دماء ال

 :2021سيتم خالل سنة و 

لتجارب االستفادة من او السوق بمختلف المواد والمنتجات  نسق المتابعة اليومية لوضعية تزويد منالرفع  -
 ؛عامة للسوق الداخليةلمحافظة على التوازنات اللالسابقة 

تطوير آليات وطرق التدخل المسبق واالستشرا  لمختلف التطورات والمتغيرات لضمان حسن سير السوق  -
حكام التنسيق مع مختلف المتدخلين العموميين والخواص  ؛وا 

دارت األساسيةتكوين المخزونات التعديلية لبعض المنتجات  - وفقا  ها وكمياتهاومراجعة طرق تمويلها وا 
 ؛متطلبات الظر ل

عة تتعلق بمتاب إعالميةوالشروع في وضع منظومات  األسواقنجاز دراسة جديدة حول التزويد ومتابعة إ -
 ؛تجارة التوزيع والمتدخلين في مسالك التوزيع بصفة عامة ومتابعة التزويد وأسواق الجملة أنشطة

وذلك قصد  التجارية األنشطةارسة بعض القوانين المتعلقة بتنظيم تجارة التوزيع ومم مراجعةاالنطالق في  -
 ؛التشريعات العالمية ذات العالقةمع و مالئمة هذه القوانين مع التشريعات ذات العالقة باالستثمار 

والمتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند  1994أوت  29المؤرخ في  1994لسنة  1744عدد  األمرمراجعة  -
  ؛يام بهذه المراقبة لمزيد توضيم وتبسيط اإلجراءات اإلداريةالتوريد والتصدير والمصالم المؤهلة للق

ضعة للمراقبة الفنية عند والمتعلق بقائمات المنتوجات الخا 2005سبتمبر  15القرار المؤرخ في مراجعة  -
 ؛التوريد

 ةإحداث تطبيقة إعالمية جديدة بالنسبة للمراقبة الفنية عند التوريد تهد  بالخصوص إلى تدعيم الالمركزي -
سناد القرارات بطريقة ال مادية على المستوى الجهوي والمركزي   ؛وا 
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 ؛لغشل والتصدي االقتصاديةإحداث تطبيقة إعالمية جديدة لعمليات المراقبة  -
( يشمل عديد العناصر منها بالخصوص تقديم الدعم PAMمع برنامج األغذية العالمي ) تعاون اتفاقية  إبرام -

 ؛تحاليلالوالبحوث و  المالي والفني إلنجاز الدراسات
تفعيل المقاربة التشاركية بين البلديات للتصر  في األسواق من خالل العمل على تحفيز الجماعات المحلية  -

 ؛مشتركة مشاريععلى بعث 
 ؛مراجعة االنتشار الجغرافي غير المتوازن ألسواق اإلنتاج وأسواق الجملة للخضر والغالل -
اعتماد نظام المصادقة الفنية الستغالل أسواق اإلنتاج األسواق و  مراجعة منظومة االستغالل والتصر  في -

 ؛وأسواق الجملة للخضر والغالل
 ؛مواد األساسية المدعمةالشروع في رقمنة مسالك توزيع ال -
حداث شركة لتسيير و للمنطقة الّحرة واللوجستية ببنقردان  استكمال مخطط األعمال - للمشروع من  التسويقو  هاا 

 ؛وطنية حول المناطق الحّرة التجاريةخالل تنظيم ندوة 
اإلنطالق في إعداد كراس العناصر المرجعية لدراسة الجدوى االقتصادية المتعلقة بإحداث أولى المناطق  -

 والمبرمجة بمعتمدية فريانة. 2021في منتصف سنة  على الحدود التونسية الجزائريةالتجارية الحرة 

 تعصير البنية األساسية

 للطرقات البنية األساسية

باعطاء األولوية لتنفيذ المشاريع والبرامج المتواصلة للبنية األساسية للطرقات إلى جانب  2020تمّيزت سنة 
م د بعنوان الطرقات والجسور  873.4 حوالي 2020الشروع في إنجاز مشاريع جديدة. وقد بلغت االستثمارات سنة 

 م اإلنجازات في:م د بعنوان الطرقات السيارة. وتتمثل أه 260وحوالي 

 تحرير الحوزة العقارية لمشروع العمل علىرأس الجدير و  -مدنين -سالطريق السيارة قاب أشغالمواصلة  -
الرابط بين تونس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة في مستوى قسطه  ECOSOالطريق السيارة 

 كلم، 188جلمة بطول و األول الرابط بين تونس 
 10محوالت ووصلة ربط بين الطريق الوطنية رقم  2على غرار بناء  الكبرى  تونس طرقات برنامج إنجاز -

 9والطريق الوطنية رقم  2اكس واستكمال انجاز مشروع بناء المحول الرابط بين الطريق اكس  والطريق

 ،والمخرج الغربي 31بين الطريق الجهوية  20 اكس وامتداد الطريق
لى طول ع تالة على غرار منعرج الكبرى  المدن ببعض نجاز منعرجاتوا   ومهيكلة وطنية طرقات عّدة تأهيل -

بين  4كلم والطريق الوطنية  22بين جبل الوسط والفحص بطول  133مضاعفة الطريق الجهوية و  كلم 7.3
 رةالسيا بالطريق تطاوين ربط أشغالو  وقربة نابل بين 27 الجهوية كلم والطريق 65الفحص وسليانة بطول 

  ،بصفاقس الحزامية الطريق على محوالت 8 بناء غالأش ومواصلة 1أ
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كلم من الطرقات  200ومواصلة برنامج تطوير  كلم من الطرقات المرقمة 141برنامج تطوير  أشغالإتمام  -
 المرقمة،

 كلم من الطرقات المرقمة، 716أشغال تدعيم حوالي و كلم  895أشغال تهيئة حوالي  مواصلة -
 ،جسرا 31اصلة أشغال بناء مو و  جسرا 11من بناء  االنتهاء -
اإلعالن عن طلب عروض والية و  22 على كلم من المسالك الريفية موزعة 1340تهيئة  أشغالمواصلة  -

 والية، 19كلم من المسالك الريفية موزعة على  465.7شغال تهيئة أل
ة على ة موزعبرنامج الصيانة الدورية لشبكة الطرقات المرقمة والجسور والمسالك الريفي إنجازمواصلة   -

 ،والية 24
 والحدود بوسالم بين الرابطة السيارة الطريق دراساتالدراسات الخاصة بالطرقات خاصة منها  إعدادمواصلة  -

 سيديو  صفاقس بين 13و ط مضاعفة ودراسة الكا  مدينة إلى السيارة الطريق إيصال وبمشروع الجزائرية
 ،سعدون  باب ساحةو  الطابية رأس الرابطة بين تقاطعاتوال سعدون  باب ساحة تهيئة ودراسة والقصرين بوزيد

  Covid19فضال عن أزمة 2019ونظرا لوجود مستحقات متخلدة بذّمة مختلف المتعاملين مع اإلدارة بعنوان سنة 
 بناء وصلة ربط مدينة بنزرتالمشاريع المرسمة ومنها خاّصة الشروع في  تأخرا في انطالق 2020شهدت سنة 

 4بـ  كلم من الطرقات المرقمة 129.6تهيئة و مضاعفة مدركة الساحل و عبر جسر ثابت  4ة أ بالطريق السيار 
كلم من المسالك الريفية موزعة  465.7واليات وتهيئة حوالي  6بـ  كلم من الطرقات المرقمة 197.7تدعيم واليات و 

 ،القصرين –سيدي بوزيد -اقس الرابط بين صف 13مضاعفة الطريق الوطنية والية واقتناء أراضي لفائدة  19على 

 بعنوان الجسور والطرقاتم د  856بـ  2021األساسية للطرقات لسنة وتقّدر االستثمارات المبرمجة في مجال البنية 
 خاصة:  2021م د بعنوان الطرقات السيارة. وعلى هذا األساس ستشهد سنة  170و

رأس الجدير ومواصلة الدراسات بالنسبة  –مدنين ومدنين –قابس  الطريق السيارةإنجاز مشروع ستكمال ا -
، إلى 3أ السيارة بالطريق الحدود الجزائرية ومواصلة الدراسات لربط مدينة الكا –للطريق السيارة بوسالم

الرابطة بين تونس والقيروان وسيدي بوزيد  ECOSOجانب االنطالق في أشغال مشروع الطريق السيارة 
  ،كلم 188ول الرابط بين تونس وجلمة بطول والقصرين وقفصة غي مستوى قسطه األ

بين الطريق  20على غرار مواصلة أشغال الطريق اكس  الكبرى  تونس طرقات برنامج إنجاز مواصلة -
بين الطريق اكس  4كلم ومواصلة انجاز الطريق اكس  15والمخرج الغربي للعاصمة بطول  31الجهوية رقم 

 2x4 إلى إنجاز أشغال توسيع المدخل الجنوبي للعاصمةكلم ومواصلة  4.6على طول  20والطريق اكس 
 ،كلم 9مسالك وتخفيف االزدحام بالمخرج الجنوبي للعاصمة على طول 

 4 كلم الحزامية الطريق مفترقات على فنية منشآت 8 مواصلة إقامة من خالل المهيكلة الطرقات تعصير -
ومضاعفة  27 رقم الجهوية الطريق ومضاعفةكلم  28بطول  صفاقس لمدينة الجنوبي الشمالي وتهيئة المدخل

كلم ومنعرج مدينة بن  6.3( المؤدية إلى جزيرة جربة بمدنين على طول 117الطريق الرومانية )الجهوية 
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تمام اشغال الطريق الحزامية بالقصرين بطول  إلى قردان والطرقات المؤدية باعتبار  كلم 3المنطقة الحرة وا 
 ،االنارة العمومية

كلم في جزء منها  55عبر بناء وصلة بطول  1جاز طريق سريعة تربط تطاوين بالطريق السيارة أ مواصلة إن -
  ،19عبر الطريق الوطنية رقم 

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

 كلم. 9,5 طول على ثابت جسر عبر 4 أ السيارة بالطريق بنزرت مدينة ربط وصلة بناء -
كلم من الطرقات  716أشغال تدعيم حوالي كلم من الطرقات المرقمة و  1120تهيئة حوالي  أشغالمواصلة  -

وتدعيم الطريق الحزامية لمدينة قابس على كلم من الطرقات المرقمة  35.3واالنطالق في تهيئة  المرقمة
 ،كلم 18طول 

 لمرقمةا بالطرقات الثغرات سد أشغال إنجاز عبر وذلك للطرقات الجهوية ةالشبك تطوير أشغال مواصلة -
كلم واالنطالق  20 طول على تطاوين بوالية ماطوس جبل 19 الوطنية الطريق وتطوير كلم 200 طول على

 ،كلم 30.5على طول  970في تطوير الطريق المحلية رقم 
 28 تعبيد الريفية ومواصلة المسالك من كلم 151.7 تهيئة من خالل مواصلة الريفية المسالك تهيئة وتعبيد -

مسالك ريفية حدودية بوالية  8جانب مواصلة تهيئة  إلى والية 23 على موزعة كلم 173.1 بطول مسلك
 79.5كلم وتعبيد مسالك ريفية بطول  26.9كلم وتهيئة مسالك ريفية بوالية جندوبة بطول  49القصرين بطول 

كلم من المسالك الريفية  440كلم من المسالك الريفية واالنطالق في تهيئة  450ة بوالية قفصة ومواصلة تهيئ
 ،والية 21موزعة على 

إنجاز المشاريع  2021فسيتّم خالل سنة  أما بخصوص برنامج صيانة شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية،
 :التالية

والية واالنطالق في أشغال الصيانة الدوورية  23 بـ كلم 429.5 بطولريفيا  مسلكا 79 صيانة أشغال مواصلة -
 ،2021للمسالك الريفية لسنة 

 الدورية للجسور، الصيانةأشغال  -
بين  33تهيئة وتصريف مياه األمطار بالطريق الجهوية  من خالل المرورية السالمة برنامج مواصلة انجاز -

ف مياه األمطار بالطريق الجهوية كلم وتهيئة وتصري 2.3حلق الوادي وخير الدين بوالية تونس على طول 
 37كلم بوالية المهدية واالنطالق في تهيئة السالمة المرورية للطريق الجهوية رقم  2.5طول على  191

نجاز ممر علوي للمترجلين على  24ط ج  -3كلم وتهيئة رافد على مستوى محول ط و 0,450بتونس  وا 
ممرات علوية  3، وبناء 5و ط و  21حول ط ج مو  539و ط م  21بين محول ط ج  21الطريق الجهوية 

 الشمسية. وتهيئة بعض النقاط السوداء بالطاقة صيانة التنوير العمومي فضال عن للمترجلين بوالية بن عروس
 إصالح أضرار الفيضانات بمختلف الواليات، برنامجانجاز  -
 ،2021 برنامج الطرقات لصيانة التحفيزي  البرنامج إنجاز -
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 للطاقةة البنية األساسي

وتقلص عجز الميزان التجاري الطاقي وتطور مؤشر  ميزان الطاقة األوليةعجز بتراجع  2020تميزت سنة 
باألساس إلى تقلص الطلب على الطاقة خالل فترة الحجر الصحي الشامل في  . ويعود ذلكاالستقاللية الطاقية

 سجيل تحسن في إنتاج المحروقات إثر دخولعالقة بانكماش جّل األنشطة االقتصادية. ولئن كان من المنتظر ت
حقل نوارة طور اإلنتاج إال أّن القطاع شهد عّدة تحّديات ومنها بالخصوص تراجع سعر النفط في األسواق 

جويلية  16إضافة إلى التحركات االجتماعية التي انطلقت بتاريخ  19العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كوفيد 
النخفاض التدريجي لمعدالت اإلنتاج اليومي بحقول الجنوب التونسي ثم توقفها نهائيا والتي أّدت إلى ا 2020

 . نظرا لنفاذ طاقة الخزن 

 :بـ 2020سنة  كما تميزت

ضخ الغاز الطبيعي انطالقا من حقل نوارة في جنوب والية تطاوين عبر محطة المعالجة النهائية  انطالق -
ي بمعدل إنتاج يوم 2020بداية من موفى مارس رباء والغاز التونسية للكهفي غنوش بقابس إلى الشركة 

 ،يقارب مليون متر مكعب من الغاز
 ،2020بداية من أكتوبر  دخول حقل حلق المنزل طور اإلنتاج -
 فقة اللجنة االستشارية للمحروقات،رخص جديدة وذلك بعد حصولها على موا 4إسناد  -
  ،2019م.طن.م.ن سنة  3.66م.طن.م.ن من المحروقات مقابل  3.7حوالي  انتاج -
 ،2019خالل سنة د  م 1580مقابل د  م 1450جملة من االستثمارات تناهز  إنجاز -
 .%1تحقيق نسبة نمو بـ  -

طمأنة قصد تكثيف أنشطة البحث واالستكشا  من خالل  2021خالل سنة ومن المنتظر أن تتواصل الجهود 
مواقع اإلنتاج وخالص الديون المتخلدة بذمة الشركاء بتوفير األمن والسالمة بالمنشآت و الشركاء األجانب 

، عالوة على إقرار سياسة ترويجية للقطع الشاغرة في مجال المحروقات مراجعة مجلة المحروقاتالمحليين و 
نتاج المحروقات.  على المستويين الداخلي والخارجي الستقطاب المستثمرين في ميدان استكشا  وا 

 التقديرات التالية: 2021ضمن منوال التنمية لقطاع المحروقات خالل سنة أما على المستوى الكمي، فيت

مليون  4.5حوالي نتاج إ إلى وذلك باالستناد 2020سنة  %1مقابل  %22تطور هام في نسبة النمو بحوالي  -
 ،2020مليون ط.م.ن خالل سنة  3.7ط.م.ن من المحروقات مقابل حوالي 

 . 2020متوقعة خالل سنة د  م 1450مقابل د  م 1300إنجاز مبلت من االستثمارات يناهز  -

لتدعيم إنتاج الكهرباء وتحسين شبكة النقل  2020تواصل العمل خالل سنة ا يتعلق بقطاع الكهرباء والغاز، وفيم
من  االنتهاء والتشغيل الصناعي الكامل لمحّطتي إنتاج الكهرباء بكل حيث تموالتوزيع لتأمين التزّود بالكهرباء 

إضافّية من اإلنتاج  %20ميغاواط، وهو ما يعادل  1050ورادس بطاقة جمليه تعادل  برج العامري  -قيـة المرنا
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. هذا طور االستغالل 2و 1دخول محطتي إنتاج الكهرباء بالطاقة الفولطاضوئية توزر  إلى الوطني للكهرباء إضافة
ية مخططين الحادي عشر والثاني عشر وتلبمواصلة انجاز مشاريع نقل الكهرباء المبرمجة ضمن ال إلى باإلضافة

 ربط جديد(. ألف 130طلبات الربط بالشبكة الكهربائية )
تواصل دعم استثمارات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بالنسبة لالستهالك المنزلي والصناعي من خالل تواصل كما 

ألف منخرط  42خالل ربط قرابة إنجاز مشاريع المخطط المديري للغاز الطبيعي قصد تلبية الطلب المتزايد من 
 مواصلة ربط مناطق بلدية بالغاز الطبيعي. إلى جديد إضافة

مقابل نسبة  2020خالل سنة  (%3-)أما على صعيد التقديرات الكمية، فينتظر تسجيل نسبة نمو سلبية في حدود 
حي على مستوى طلب تأثير جائحة كورونا والحجر الص إلى تعود باألساس 2019خالل سنة  %2,0نمو بحوالي 

 ج.و.س مبرمجة. 16710ج.و.س من الكهرباء مقابل  15600تعديل مستوى الطلب بحوالي الكهرباء حيث تم 
 .د م 856حوالي  2020ومن المنتظر أن تبلت جملة االستثمارات المنجزة سنة 

 

 خالل:وذلك من في إنجاز المشاريع نسقا أرفع  2021خالل سنة وسيشهد قطاع الكهرباء والغاز 

 ستيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة،الدعم شبكة الكهرباء الوطنية  -
 مواصلة تدعيم برنامج التجهيز بمحطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، -
 تطوير النظام المعلوماتي للشركة التونسية للكهرباء والغاز، -
 ،KFWية بالطاقة الشمسية الفولطاضوئية الممول من قبل إنطالق مشروع تجهيز المؤسسات العموم -
إرتفاع نسق دخول محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص وانطالق تركيز  -

 ميغاواط، 500الكبرى في إطار نظام اللزمات بقدرة  المحطات
 واالنطالق في تنفيذه، 2025-2021 نتاج الكهرباء من الطاقات المتجددةالوطني إل البرنامجنشر  -
 ألف عداد ذكي، 460 حواليصفاقس بتركيز باالنطالق في إنجاز المرحلة األولى من برنامج الشبكة الذكية  -
 انجاز مشاريع نقل الكهرباء المبرمجة ضمن المخطط الثالث عشر، -
اوين اني وأنبوب تطالدهم -باجة -بنزرت ومواصلة أشغال أنبوب تونس -إنهاء أشغال أنبوب الغاز تونس -

 مساكن -واالنطالق في أشغال أنبوب المروج
بوزيد، جلمة، سبيطلة، حاجب  يمنطقة بلدية ببنزرت، سيد 15بلدية بالغاز الطبيعي ) ةطقمن 20تزويد  -

 العيون، لسودة( واالنطالق في أشغال تزويد كّل من الحامة، قبلي، دوز، القلعة، سوق االحد، جمنة وسليانة.

على  % 4نسبة نمو في حدود  2021توى الكمي، ينتظر أن يسجل قطاع الكهرباء والغاز خالل سنة وعلى المس
 أساس تحسن الطلب على الكهرباء، وذلك استنادا على التوقعات التالية:

نتاج حوالي  -  ج.و.س، 19600استعادة نسق الطلب على الكهرباء على إثر جائحة كورونا وا 
 .الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن طريق د م 920منها  د م 1580اهز إنجاز جملة من االستثمارات تن -
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 2019أشهر من سنة  10أما بالنسبة لقطاع التكرير، فقد شهد استئنا  نشاط المصفاة بعد توقف دام حوالي 
ار عاستئنا  العمل بآلية التعديل اآللي ألس إلى ، هذا باإلضافةوالتعصير الضروريةصيانة لاأشغال  النجاز

 أشهر. 3عن كل  اتحيينها لتصبم شهرية عوضو المحروقات 
 لالنخفاض الكبير للمبيعات خاللوذلك نتيجة بحوالي شهر توقف اضطراري للمصفاة  2020كما شهدت سنة 

 .خزن لمحدودية طاقة الخالل شهر أفريل  %60فترة الحجر الصحي الذي بلت 
 التالية: النتائج 2020ر سنة وعلى المستوى الكمي، ينتظر أن يسجل قطاع التكري

 ،2019مليون طن سنة  0.236مليون طن من المواد البترولية مقابل  1.6حوالي  إنتاج -
 ،2019خالل سنة د  م 110مقابل د  م 150مبلت من االستثمارات يناهز  إنجاز -

يق لية وذلك عن طر تأمين التزود بالمواد البترو لأن تتواصل الجهود  المتوقعمن ، ف2021أما فيما يتعلق بسنة 
 انجاز مشاريع الصيانة والتأهيل لوحدات اإلنتاج والخزن السترجاع نسق إنتاج المصفاة.

نجاز استثمارات بـ %1القطاع نسبة نمو بـ  قحقي كما يتوقع أن نتاج حوالي د م 90 وا  م طن من المواد  1.6 وا 
 .البترولية

 العمرانية تهيئةسكن والال

 توفير السكن الالئق لمختلف الشرائم االجتماعية من خالل احداث وتنفيذ علىمعتمدة النية تنبني السياسة السك
بالعمل على مراجعة النصوص  2020تميزت سنة البرامج السكنية المتعددة وتبسيط اإلجراءات ودعم القطاع. وقد 

 البعث العقاري ع الخاص بالتشريالقانونية المتعلقة بقطاع السكن والتهيئة العمرانية حيث تم الشروع في مراجعة 
قة حول لتوفير معطيات دقي مرصد السكن والعقاروتطوير  والتعمير مجلة التهيئة والتنمية الترابية ومراجعة

 تطور القطاع.

ّم إعداد مشروع ت حيث كما تم الشروع في وضع اإلطار القانوني والمؤسساتي لمعالجة البنايات المتداعية للسقوط
حالته للمصاد  سّن أحكام في المجال وضبط الشروط إلى يهد " البنايات المتداعية للسقوط"قة حول قانون وا 

ن اقتضى األمر انتزاعها والشروع في إحداث  والصيت واألطرا  المتدخلة قصد إخالئها وترميمها أو هدمها وا 
ن الدراسة ولى مإطار قانوني ومؤسساتي وتشريعي خاص بالسكن المعد للكراء حيث تم إعداد تقرير المرحلة األ

حول السكن المعد للكراء بالتعاون مع البنك الدولي في انتظار إعداد تقرير المرحلة الثانية المتعلقة بالمقترحات 
والتوجهات الكبرى، فضال عن تثمين الرصيد السكني القائم خاصة في المراكز العمرانية القديمة حيث تم فتم 

ر  البلديات للتعبير عن رغبتها في المشاركة في "برنامج احياء باب الترشم لتقديم طلبات المشاريع من ط
 المراكز العمرانية القديمة بتونس".

بضبط إجراءات تنسيق اإلدارات المركزية  عداد مشروع أمر حكومي يتعلقإ تّم  وفي مجال التهيئة العمرانية،
أمثلة التهيئة  أو مراجعة إعدادومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال 
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المؤرخ في  2018لسنة  29من القانون األساسي عدد  114العمرانية والمصادقة عليها على ضوء أحكام الفصل 
 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. 2018ماي  9

 .في مراحل مختلفة دراسة مثال تهيئة عمرانية 428متابعة  2020سنة  كما شهدت

 %79.4ا منه د م 3630تقدر بحوالي  يةــــــجمل اراتـــــــــباستثم ألف وحدة سكنية 38قرابة  بناء 2020سنة تّم خالل و 
 عن طريق الباعثين العقاريين الخواص.  %19.6عن طريق األسر و

 .د م 38ارات بلغت ـــــباستثم اجتماعية وحدة سكنية 400حوالي  بناءن و ن العموميو ن العقاريو الباعث كما تولى

 والمتمثل في: البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعيمواصلة انجاز  2020 ما شهدت سنةك

منتفع ببرنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها  9000لفائدة  التدّخل -
 مسكنا.  2300اصلة بناء و وممسكنا  4700 االنتهاء من بناء، حيث تّم د م 200بكلفة 

 1613ومسكنا تّم تسليمها  157من بينها د  م 500مسكنا ومقسما اجتماعّيا بكلفة تناهز  8400جاز حوالي إن -
  .مسكنا ومقسما اجتماعيا بصدد اإلنجاز 6630ومسكنا ومقسما جاهزا 

الذي يهد  إلى مساعدة العائالت متوسطة الدخل برنامج المسكن األول بمواصلة تنفيذ  2020كما تميزت سنة 
ها ثمن والتي ال يتجاوزتمويل اقتناء مساكنهم المنجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من قبل الخواص  على
 .د م 35.9بكلفة  مسكنا 1300 بنكا ساهمت في تمويل حوالي 17د، وقد انخرط في البرنامج  أ 220

ن طريق القطاع الخاص ع %90هك منها  220ـحوالي  فقد تم توفير األراضي الصالحة للبناءأما على مستوى 
  .د م 120هك بقيمة  50والي ـفيما تولت الوكالة العقارية للسكنى بيع ح

قرض  500وعلى مستوى تمويل السكن االجتماعي، تمكن صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء من إسناد 
 .د م 90بقيمة  مقسم 200ومسكن فردي وجماعي  1500والمصادقة على تمويل د  م 35لتمويل مساكن بقيمة 

تدعيم تدخالت الصندوق الوطني لتحسين  2020أما على مستوى تأهيل وتحسين ظرو  السكن، فقد شهدت سنة 
 .د م 14السكن حيث بلغت جملة تدخالته 

 من خالل: ،مواصلة تنفيذ مختلف اإلصالحات الرامية إلى النهوض بقطاع السكن 2021وستشهد سنة 

د  م 17هك بقيمة  40والي ـــكنى إقتناء حـــــولى الوكالة العقارية للســــــحيث ستت ،ءاألراضي الصالحة للبنا توفير -
 .د م 118هك بقيمة  50في مجال التهيئة وبيع حوالي د  م 80واستثمار 

 مسكن بدائي في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي. 2300إزالة  -
 عن طريق الباعثين العقاريين العموميين. د  م 60ة مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلف 1093نجاز إ مواصلة -
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عن طريق الباعثين العقاريين الخواص إلى جانب د  م 300مسكن اجتماعي بكلفة  4700بناء حوالي  مواصلة -
 .د م 400مسكن اجتماعي بكلفة  5100الشروع في القسط الثاني من بناء حوالي 

مسكن  4000منها د  م 1800قسما اجتماعيا بكلفة ألف مسكنا وم 20البحث عن التمويل إلنجاز حوالي  -
ألف مسكن ومقسم اجتماعي في إطار الشراكة بين  16على أراضي دولية مخصصة للغرض و ستنجز

 القطاع العام والقطاع الخاص. 
 نجاز برنامج المسكن األول.إ مواصلة -
قرضا لتمويل مساكن  530اد حيث من المتوقع إسن ،تدعيم تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء -

 د. م 125مقسما بكلفة جملية تقدر بـ  250ومسكنا فرديا وجماعيا  1120والمصادقة على تمويل د  م 40بقيمة 
للمحافظة د  م 14تدعيم تدخالت الصندوق الوطني لتحسين السكن حيث من المتوقع صر  اعتمادات بـقيمة  -

 على الرصيد السكني القائم. 

إلنجاز  2021خالل سنة د  م 3770س، يتوقع أن تبلت قيمة االستثمارات في مجال السكن حوالي وعلى هذا األسا
  .عن طريق األسر 80 % ألف مسكنا منها 37ما يقارب 

تغطية األراضي العمرانية بمسوحات طبوغرافية وصور  2021أما على مستوى التهيئة العمرانية، ستشهد سنة 
 1/5000و 1/2000العمرانية وا عداد خرائط رقمية بقياسي  التهيئة جعة مخططاتومرا إعداد جوية رقمية ومواصلة

 للمدن.

متابعة الدراسات النموذجية وانجاز األشغال المتعلقة بالشبكات الجيوديزية وقيس االرتفاع والجاذبية كما سيتّم 
ة مشروع هيئة العمرانية، ومتابعومتابعة المراحل النهائية من دراسة تركيز منظومة معلوماتية جغرافية ألمثلة الت

رقمنة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات، باإلضافة إلى متابعة دراسة تركيز منظومة معلوماتية جغرافية لمتابعة 
 النمو العمراني.

 .د م 6وعلى هذا األساس، من المتوقع أن تبلت قيمة االستثمارات في مجال التعمير حوالي 

 تهيئة المناطق الصناعية

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

 المستثمرين.

منطقة  42المناطق الصناعية تهيئة  بتهيئةالمتعلق  2020-2016للفترة  العقارية الصناعية ويشمل برنامج الوكالة
 هك موزعة على النحو التالي: 1514صناعية على مساحة جملية تقدر بحوالي 

 هك على مستوى الشريط الساحلي، 522منطقة على مساحة  13 -
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 .هك 992منطقة تنمية جهوية على مساحة  29 -

مناطق صناعية  7االنتهاء من أشغال تهيئة  2019مبر وقد تولت الوكالة العقارية الصناعية إلى حدود شهر ديس
 مشروع في طور الدراسات. 29مشاريع في طور التهيئة و 6فضال عن 

افة بإعادة تهيئة منطقة صناعية إضالوكالة العقارية الصناعية ، قامت الصناعيةوفي إطار إعادة تهيئة المناطق 
 ت دراستها ومنطقتين بصدد إعداد دراسة إعادة التهيئة. إلى منطقتين بصدد إعادة التهيئة وثالث مناطق انته

( طلب عروض منها 11إعالن أحد عشر ) 2020سنة الصناعية خالل  العقاريةبرنامج تدخل الوكالة وقد شمل 
  .هك 94ات على مساحة ـــــــــ( عروض دراس02هك وطلبي ) 347( طلبات عروض أشغال على مساحة 09تسعة )

( صناعيتين 2)منطقتين  إعالن طلب عروض إعداد دراساتي تهيئة المنتظرمن  راسات،أما على مستوى الد
 هك(. 20هك( وبئر الحفي ) 74وهي دخان )

لبرنامج الوكالة العقارية الصناعية لتهيئة وا عادة تهيئة المناطق الصناعية  االستثمارات الجملية المحينةوتقدر 
 د مقدرة أوليا.  م 18د مقابل  م 19.31بحوالي  2020خالل سنة 

( 3)و هك 273طلبات عروض أشغال على مساحة  6عن  اإلعالن فسيتمّ ، 2021أما بالنسبة لبرنامج سنة 
طلبات عروض دراسات حيث سيتم إعالن طلبات عروض األشغال الخاصة بستة مناطق صناعية على مساحة 

من  2هك( وبوتفاحة  50زغوان ) هك( والفحص المرجى من والية 50هك وهي الفجيج من والية قابس ) 273
هك( وجعفر رواد من والية  20هك( وبرقو من والية سليانة ) 79هك( والسرس من والية الكا  ) 24والية باجة )

 هك(. 50أريانة )

الفنية لثالثة مناطق صناعية تخّص كّل من الروماني من والية  الدراساتكما سيتّم إعالن طلب عروض إعداد 
هك(  55هك( ومنزل تميم المالعبي من والية نابل ) 23من والية بن عروس ) 5والمغيرة  هك( 120جندوبة )

 .)البرنامج اإلضافي(

ق لبرنامج الوكالة العقارية الصناعية لتهيئة وا عادة تهيئة المناط لالستثمارات الجمليةوتبلت التقديرات األولية 
 . إلعادة التهيئةد  م 2.1 منها د م 64.675بحوالي  2021الصناعية خالل سنة 

 العقاريـةالمسائـل 

على تجسيم التوجهات الرامية  2020اعتبارا للتحديات التي تواجه المجال العقاري، تمحورت الجهود خالل سنة 
ضرورة تطوير القوانين المنظمة للقطاع واجراء اإلصالحات الهيكلية الالزمة والعمل على النهوض  إلى أساسا

 ه رافدا أساسيا للتنمية ودافعا للعجلة االقتصادية.بالمجال العقاري لجعل
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 باألساس: 2020وقد شهدت سنة 

 1076مساحة  عقد لتسوية وضعيات عقارية على 332إصدار األوامر الحكومية المتعلقة بالمصادقة على  -
  .لمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فالحيةلد  م 3هك بقيمة 

االختبارات والحرص على تطويرها إلضفاء المزيد من الشفافية على التصر  في ملفات  منظومةتركيز  -
 تقنيات التقييم وتوحيد مناهجها وذلك قصد التقليص من مدة اإلنجاز.

لمزيد احكام التصر  في العقارات الراجعة لملك الدولة الخاص  SABE IIالمنظومة اإللكترونية  تركيز -
 .استغاللهاومراقبة 

عات السكنية المقامة على أراضي دولية من خالل أشغال وحدة التصر  حسب تصفية ملف التجم مواصلة -
تجمعا سكنيا  1246ألف مسكنا وقرابة  154حيث تّم حصر حوالي  ،2018األهدا  المحدثة للغرض سنة 

تسوية  2020ألف هك على كامل تراب الجمهورية، علما وأّنه تم خالل سنة  12موزعة على ما يقارب 
 المسكن. د أ 65مسكنا بقيمة  31وضعية حوالي 

من أراضي الّدولة التي كانت في وضعية استغالل  2020شهري أفريل وماي  خاللهك  1100استرجاع  -
 .غير قانونية من قبل الغير

األراضي الدولية الفالحية لفائدة شركات االحياء والتنمية الفالحية والفنيين  منهك  10000تسويت قرابة  -
 الشبان وكذلك عموم الفالحين.  الفالحيين والفالحين

مصلحة عمومية عن طريق الشراء أو المعاوضة حيث تم ابرام عقود في  ذاتاقتناء عقارات الزمة لمشاريع  -
 هك إلنجاز مشاريع عمومية. 86مشروع أمر انتزاع  11هك وا عداد  700خصوص 

ة العقارية ة العقارية الصناعية والوكالالوكالة العقارية للسكنى والوكال لفائدةالتفويت في عدة عقارات دولية  -
السياحية والشركة الوطنية للبالد التونسية وكذلك لفائدة الجماعات المحلية إلنجاز المشاريع السكنية 

 31هك لفائدة الوكالة العقارية للسكنى و 104والصناعية والسياحية. كما تم الشروع في التفويت في مساحة 
  هك لفائدة عدد من البلديات.

عقارا كائنة بكل من  37للدولة من أمالك األجانب حيث تم التفويت في  بالملكيةتصفية العقارات الراجعة  -
 تونس الكبرى وبنزرت وباجة وجندوبة للمواطنين الذين حظيت مطالبهم بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت. 

نجاز االنتزاع للمصلحة العامة إل مجال التسويات العقارية وتسهيل عملية فيتكثيف عمل اللجان الجهوية  -
 المشاريع العمومية.

ألف هك من األمثلة الرقمية من  83إنجاز مشروع الخارطة الرقمية ألمالك الدولة حيث تم ادراج قرابة  -
 هك تم ادراجها كعقارات دولية )مقاطع(.  580 إلى العقارات الفالحية بالخارطة الرقمية إضافة

 د م 13.700حوالي  2020القطاع لسنة  وبذلك بلغت قيمة استثمارات
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 مواصلة اإلصالحات في المجال العقاري حيث سيتم العمل على: 2021وينتظر خالل سنة 

من خالل تطوير برنامج المعالجة اإلعالمية  smart 2020الحكومي لإلدارة الذكية  البرنامجاالنخراط في  -
 .لبيانات السجل العقاري بإدارة الملكية العقارية

 الرقمية ألمالك الدولة في جزئها المتعلق بالميدان غير الفالحي الخارطةصلة مشروع موا -
 لملك الدولة الخاص. والتحديد العقاري  التسجيلمواصلة برنامج  -
الحكومية المتعلقة بالمصادقة على عقود لتسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية  األوامرمواصلة اصدار  -

وضعية بالنسبة  25بمعدل  2021أوامر حكومية خالل سنة  5يتوقع استصدار لعقارات دولية فالحية حيث 
 عقد. 300 إلى لكل أمر ليرتفع بذلك عدد العقود المبرمة

االنتهاء من اعداد مجلة موحدة ألمالك الدولة تضم العقارات الفالحية وغير الفالحية بهد  معالجة تشتت  -
 النصوص القانونية.

رات الراجعة بالملكية للدولة من أمالك األجانب لتبلت نسبة الملفات المعروضة تكثيف عمليات تصفية العقا -
 2021في غضون سنة  %90على أنظار اللجنة الوطنية للتفويت 

 الدولية. في إنجاز مشروع إحصاء المقاطع االنطالق -
 انجاز تقاسيم مقطعية. -
 بوزيد. بناء مقر اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية بسيدي -

 .د م 3.407حوالي  2021وبذلك ستبلت قيمة استثمارات القطاع لسنة 
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  الثانياب ـالب

  دعم التنافسية والتصدير

ن تداعيات تحديات جديدة لما لها م 19كوفيد وباء  انتشاراألزمة االقتصادية والمالية العالمية الناجمة عن فرضت 
جميع المستويات الصحية واالجتماعية واالقتصادية. وعلى هذا األساس تواجه تونس على غرار  سلبية على

معظم بلدان العالم صعوبات عديدة باعتبار التراجع الهام المسجل في النشاط االقتصادي والضغوطات المتزايدة 
 . وتنافسية المؤسسات ةعلى التوازنات الجملي

افسية تنمناخ االعمال و طار األهدا  المرسومة لمنوال النمّو للسنة القادمة إيالء مزيد العناية بويتعين في إ
المؤسسات الوطنية بما يؤهلها الستعادة نشاطها ويمّكنها من تعزيز قدرتها على مجابهة المنافسة في السوق 

 ها.المتاحة لمزيد تطوير أعمال الداخلية وكذلك المحافظة على حصصها في األسواق الخارجية وانتهاز الفرص

                   التموقع التنافسي  

اسات الكمية حول التونسي للقدرة التنافسية والدر  المعهد الذي يعده يبرز تقييم المؤشر التأليفي للتنافسية الكلية
من ض 23 السنوات األخيرة ليتمركز في المرتبة طيلةال يزال متدنيا  التونسي التموقع التنافسي أن أداء االقتصاد

 .دولة المكونة للدول الشبيهة والمزاحمة لتونس 27مجموعة 

 الضعف الهيكلي على مستوى عدد من العوامل والتي تشمل: إلى المتأخر التموقعهذا يعزى و 

 ،ات وتراجع حصص السوق الخارجية وال سيما نحو االتحاد األوروبيدر اصال تنوع ضعف -

والضغوط على المالية العمومية وتقلص نسبة االدخار  الجاري عجز اختالل التوازنات المالية نتيجة تفاقم ال -
  ،ارتفاع نسبة التضخم إلى ومستوى المدخرات من العملة باإلضافة

  ،السوق المالية وارتفاع نسبة القروض غير المنتجة رغم تراجعها خالل السنوات األخيرة ضعف حصة -

الكيميائية وصناعات مواد البناء والخز   داء أنشطة الصناعات المعملية على غرار الصناعاتآتراجع  -
 ،وانخفاض االنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج جهود االستثمارم ؤوالبلور فضال عن تباط

عنه تراجع  مما نجم ؤثقل الضغط الجبائي وضعف مستويات الدخل واالستهالك الخاص للفرد بسعر التكاف -
  ،مؤشر اللحاق ببلدان اإلتحاد األوروبي

  ،ة االستثمار األجنبي المباشرجاذبيضعف  -
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واردات  تقلص حصةو محدودية عدد خوادم االنترنت اآلمنة وعدد المشتركين في االنترنت ذات السعة العالية  -
  ،سلع تكنولوجيات المعلومات

فع نسبيا أللف نشيط والمستوى المرت العالي التعليم خريجي عدد كانخفاض ،البشرية الموارد تراجع إمكانيات -
  ،المنقطعين مبكرا عن الدراسةلحصة 

 البراءات.  طلبات ومحدودية عدد والتطوير البحث في اإلنفاق ضعف نسبة -

 (2019)سنة  مؤشر التنافسية لتونس مقارنة بمعدل العينة

 

 التنافسية الخارجية

والتي تبرز  ،شهدت التنافسية الخارجية تراجعا خالل الفترة األخيرة يعزى باألساس إلى عديد النقائص الهيكلية
وكذلك  2019من الناتج سنة  %17 تفاقم العجز التجاري خالل العشرية األخيرة ليرتفع إلى ما يعادلمن خالل 

ة في هشاشة التنافسية الخارجيانخفاض قيمة الدينار وما ترتب عنه من تضخم أعباء التوريد. كما تكمن إلى 
ع على غرار االتحاد األوروبي وتراج ،ألقل ديناميكيةضعف تنوع المنتجات المصدرة وتمركزها على األسواق ا

الحصص باألسواق الخارجية إضافة إلى ضعف مساهمة المنتوجات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع من مجمل 
 صادرات السلع مقارنة بعديد الدول المنافسة.

في صورة  2021خالل  %6.3و وباعتبار التحسن المرتقب للطلب الخارجي الموجه لتونس بنح ،ومن هذا المنطلق
القضاء على وباء كورونا ستتمحور األهدا  المرسومة للسنة القادمة باألساس على مواصلة اإلصالحات الهيكلية 
الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات والرقي بجودة الخدمات المسداة للمؤسسات بما يسهم في مزيد النهوض 

 ثمار الخاص الوطني واألجنبي.باألنشطة المصدرة واستقطاب االست
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 دفع التصدير

وازنات الجملية التالدور المحوري في دفع نسق النمو والتحكم في لوية مطلقة باعتبار و صدير أيكتسي دفع التّ 
مزيد تعزيز المجهود التصديري من خالل على  2021خالل سنة ز الجهود ومن هذا المنطلق ستتركّ . لالقتصاد

والتي تّم  الصادراتة الوطنية لدفع تسريع في تحقيق األهدا  المرسومة بالخطّ اءات والعديد اإلصالحات واإلجر 
 .2018للتصدير منذ سنة  اعتمادها من قبل المجلس األعلى

وترتكز االستراتيجية المعتمدة على تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات وتوسيع التمثيل التجاري وتطوير 
 19تها جائحة كوفيد ر م العمل على االستفادة من الفرص التي وفّ لمزيد تبسيط اإلجراءات سيتّ اللوجيستية والنقل. و 

دراج جميع المتدخلين في العملية التصديرية في مجال الرقمنة في اتّ  جاه رقمنة جميع إجراءات التصدير والتوريد وا 
قرار للتصدير ومزيد تنسي في شبكة تونس للتجارة. ومن ناحية أخرى ينتظر تكثيف التظاهرات الموجهة قها وا 

شعاع صورة المنتوج التونسي صنع في تونسبرنامج   ".MADE IN TUNISIA" اتصالي لمزيد ترويج وا 

 هذا وينتظر بالخصوص:

دا  نسبة مع استهتطوير نسبة المبادالت مع البلدان التي تربطها اتفاقيات تبادل تجاري حر مع تونس  -
 .2021سنة من إجمالي المبادالت خالل  83%

 30%لتبلت نسبة الصادرات خارج دول االتحاد األوروبي األسواق الخارجية والمنتجات المصّدرة  نويعمزيد ت -
  .2021 في موفى

ير دم في برنامج تسهيل اإلجراءات التجارية عن طريق حصر عدد اإلجراءات غير التعريفية عند التصالتقدّ  -
 .إجراءات 7والتوريد في حدود 

 .نيةمختص للدفاع التجاري والدفاع عن الصادرات الوطانشاء جهاز  -

 ما بينها.مع تكريس التناغم واالنسجام في إعادة هيكلة وتنظيم األجهزة والهياكل والبرامج المعنّية بالّتصدير -
إفراد ملّف تسهيل الّتجارة بهيكل تنظيمي خاّص )على غرار الوحدة المركزّية للّتصّر  في الميزانّية حسب  -

  ( وتمكينه من صالحّيات أفقّية ضمن عقد برامج.األهدا
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 لثالثاالبـاب 

  مناخ األعمالدفع االستثمار وتحسين 

ل مالنهوض باالستثمار الخاص وتعزيز دوره في االقتصاد الوطني أحد أوكد األولويات التي يعتمد عليها العيمثل 
النمو واستيعاب مواطن الشغل الجديدة والمحافظة على  سقالتنموي للفترة القادمة بما يساهم في استرجاع ن

 التوزانات الكبرى.

على  COVID-19جائحة السلبية ل نعكاساتاالبالنظر إلى في مجال االستثمار سنة استثنائية  2020سنة  وتعتبر
لى ى يتسنى المحافظة عحت تهاعاجلة لفائدو جراءات ظرفية ما اقتضته من إاالقتصادية و  نشاط المؤسسات

 مواطن الشغل بها.ديمومتها و 

مختلف  على تسريع نسق اإلصالحات في 2021بالنظر للتحديات الكبرى لالقتصاد الوطني، ستتركز سنة و 
حات اإلصالو  التشريعات دعم مسار رقمنتها وتطويرالسيما تحديث الخدمات اإلدارية و  ،مناخ األعمال مجاالت

 احةاالستغالل األمثل لإلمكانيات والميزات التفاضلية المت فضال عن ،أداء الهياكل العموميةالمؤسساتية لتحسين 
 فضل المعاييرأل وفقاالبنية األساسية والتكنولوجية و وتحسين خدمات النقل واللوجيستية في القطاعات والجهات 

 .الدولية

 لدفع االستثمار وتحسين مناخ األعمال: 2020ة اإلصالحات واإلجراءات المعتمدة سن

 على محورين أساسين: 2020تركزت السياسات المعتمدة خالل سنة 

 ،لى المؤسسات ومواطن الشغلع COVID-19ة اعتماد إجراءات ظرفية لمجابهة انعكاسات جائح -

 تحسين مناخ األعمال.اإلصالحات الهيكلية في مجال  تنفيذمواصلة  -

 على المؤسسات ومواطن الشغل:-COVID-19 ظرفية لمجابهة انعكاسات جائحةأهم اإلجراءات ال

االقتصادية  دة إجراءات ظرفية عاجلة لفائدة المؤسساتع 2020الحكومة خالل الفترة األولى من سنة  إعتمدت
دارية، ومن أهمها:  توزعت بين إجراءات جبائية واجتماعية وا 

من الواجبات الجبائية المحملة على المؤسسات االقتصادية وكذلك  القانونية المستوجبة في عدد اآلجال تعليق -
 ،خالل فترة الحجر الصحي الشامل واالنتفاع بالحوافز اتاالستثمار المتعلقة بانجاز 
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لقيمة اجال استرداد فائض األداء على آلفائدة المؤسسات في شكل تسريع جبائية ومالية  إجراءاتاعتماد  -
  ،والمعاليم المستوجبةعة األداءات مراجالمضافة و 

ة منها تخفيف األعباء المالية على المؤسسات، خاص حتى يتسنى يض في نسبة الفائدة المديريةالتخف قرارإ -
 ،بهاالمتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل 

معدل نسبة الفائدة ستثمار و تفعيل إجراءات االنتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض اال -
 ،نقاط 3النقدية في حدود 

موارد مالية إضافية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتدعيم مواردها الذاتية ودعم سيولة تخصيص  -
 المؤسسات المتضررة من الجائحة،

سابهم حبعض األصنا  من العاملين لالمؤسسات و  اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة إجراءاتاعتماد  -
 ،إجراءات الحجر الصحي الشامل تطبيقالخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن 

لكترونية وفرق عمل مسخرة بصفة دائمة لمساندة المستثمرين على مستوى مختلف إتخصيص منصات  -
 ياكل العمومية في مجال االستثمار.اله

 

 األعمال: مواصلة تسريع نسق اإلصالحات الهيكلية في مجال تحسين مناخ

أن الثالثة عوائق األكثر حدة تشمل ظاهرة الفساد بما  2019يبرز تحليل المجاالت المكونة لمناخ األعمال لسنة 
يستدعي العمل على إضفاء مزيد النجاعة على إجراءات مكافحة ظاهرة الفساد على المستوى التشريعي والعملي 

ذ للتمويل صعوبة النفا مسألةقة مع المناخ السياسي وكذلك للمستثمرين بعال الرؤية وضوح وعدم وظاهرة الضبابية
العراقيل المتعلقة بالبيروقراطية وتعقد اإلجراءات إضافة إلى البنكي خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

 اإلدارية.
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أن تونس تمكنت  2019البنك الدولي لسنة  عن نشطة األعمال الصادرأتقرير ممارسة أّكد  ،ومن ناحية أخرى 
عالميا  78من التقدم للسنة الثانية على التوالي لتحتل المرتبة في الترتيب، سنوات متتالية من التراجع  6وبعد 

تيجة وذلك ن ،الخمس األوائل إفريقيا والثامنة عربيا الدول لتكون بالتالي ضمن 2018سنة في  80مقابل المرتبة 
ة تي شملت مجاالت بدأ المشروع والمنظومة القانونية لحمايوالاألثر اإليجابي لعديد اإلصالحات التي تم تنفيذها 

المستثمرين األقلية ودعم الحوكمة الرشيدة للشركات وتبسيط بعض إجراءات التجارة الخارجية وتحسين إجراءات 
 المراجعة الجبائية.

دعم عمال و لتعزيز نسق هذه اإلصالحات الرامية إلى تحسين مناخ األ 2020سنة  تواصلت الجهودوبالتوازي، 
 جاذبية موقع بالدنا على الساحتين اإلقليمية والعالمية. 

، إصدار قانون الباعث الذاتي لتحفيز المبادرة الذاتية 2020تم خالل سنة  ،والمؤسساتي فعلى المستوى القانوني
كما  .معهيمن خالل إرساء منظومة متكاملة للباعثين في شكل إجراءات جبائية واجتماعية تفاضلية إلنجاز مشار 

صدار أمر و  2019لسنة  47تم في إطار استكمال النصوص التطبيقية لقانون تحسين مناخ االستثمار عدد  ا 
فائدة مما سيسهل المعامالت لوالمتعاملين معها  يتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات بين الهياكلحكومي 

 المستثمرين وتبسيط إجراءات االستثمار. 

وع المنصوص عليه بقانون االستثمار، تم الشر  ساء الجهاز المؤسساتي الجديد لالستثماراستكمال إر وفي إطار 
سير النفاذ إلى بما سيمكن من تي في نشاطه هياكل الصندوق التونسي لالستثمار واالنطالقالتركيز الفعلي لفي 

 .التمويل وتنويع مصادره لفائدة المؤسسات االقتصادية

لمعنية بالتنسيق مع الوزارات ا تمّ حيث ، ة تراخيص تعاطي األنشطة االقتصاديةمشروع مراجع كما تواصل إنجاز
ستها ممار كراس شروط لتنظيم األنشطة االقتصادية التي تم حذ  تراخيص شروع م 17إعداد  ،ومجلس المنافسة

منها  9م نشر ت 2018 ماي 11المؤرخ في  2018لسنة  417من األمر الحكومي عدد  4مقتضيات الفصل ل اتطبيق
والوزارات  قرارات مشتركة بين وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدوليمقتضى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ب

 .2020على أن يتم استكمال إصدار باقي كراسات الشروط قبل موفى سنة  القطاعية المعنية

جراءاتها المنصوص عليها في رقمنة االنطالقتم و   2018لسنة  417األمر الحكومي عدد ب قائمة التراخيص وا 
تعاطي األنشطة  كون أداة للمستثمر ودليال لتوضيم مجال إسناد تراخيصحتى ت 2018ماي  11المؤرخ في 

 إسنادها. االقتصادية وطريقة

بما يسمم من رصد النقائص  االستثمار لقانون تقييم الشروع في اعداد  2020خرى، شهدت سنة أمن ناحية 
راح الحلول القانونية واالجرائية لتيسير الحصول على الحوافز المالية وتحسين مردودية مؤسسات المسجلة واقت

اإلحاطة فضال عن لستغالل الفرص االستثمارية الجديدة والتوجهات الجديدة للشركات الكبرى في العالم إلعادة 
 .COVID-19التموقع وذلك نتيجة االنعكاسات المترتبة عن جائحة 
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رات الخارجية االستثما السيمااالستثمار الخاّص ى في دعم المشاريع االستثمارية الكبر عزيز مساهمة وفي إطار ت
حداث مواطن الشغلوخلق الثروة القاعدة االقتصادية وتنويع تطوير و  ع الكبرى بعض المشاري إلى ، وباإلضافةوا 

تم قد بالمشاريع ذات األهمية الوطنية، ف الجديدة التي تتم دراستها وفقا للمنظومة الجديدة لالستثمار المتعلقة
متابعة مجموعة من المشاريع الكبرى الهامة المبرمة بشأنها اتفاقيات وتعهدات سابقة على  2020سنة  التركيز في

 شملت بالخصوص:

غ مراحل حيث تم بلو  بمنطقة البحيرة الشمالية (بوخاطر س )مشروعتونب مشروع المدن الرياضية العالمية -
ي إطار التنسيق بين مختلف الهياكل الفنية المعنية بخصوص االستجابة لطلب المستثمر لتعديل متقدمة ف

 ،ولية للمخطط الرئيسي للمشروع وألحكام اتفاقية االستثمارمخطط المشروع وفقا للتوجهات األ

تعلق يوخاصة منه ما  مشروع المرفأ المالي بمنطقة الحسيان من والية أريانة )بيت التمويل الخليجي( -
 ،بمتطلبات المشروع المتعلقة بالربط بالشبكات الخارجية

شكال المتعلق بالعقارات التي ستشملها الدراسة الفنية في اتجاه فض اال مشروع جنان مجردة بوالية باجة -
للمشروع تمهيدا الستئنا  هذه الدراسة وضبط المكونات األساسية للمشروع وفقا لخصوصيات وموارد 

 .وانتظارات الجهة

 :2021أهم اإلصالحات المبرمجة سنة 

 COVID-19لى مزيد اإلحاطة بالمؤسسات المتضررة من جائحة كورونا ع 2021سنة  ينتظر أن تتركز الجهود
لمساعدتها على استعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل بها فضال عن تسريع نسق اإلصالحات الهيكلية 

ئمة الستغالل الفرص الجديدة في عدد من األنشطة الحيوية واالستراتيجية لمناخ األعمال وتوفير البيئة المال
صناعات النسيج والصيدلة والمستلزمات الصحية والبرمجيات والتجارة االلكترونية وفي ال سيما لالقتصاد الوطني 

ها عفي إطار توجه عدد من الشركات العالمية الكبرى إلعادة توطين بعض مشاري االستثمارات الخارجية
"Relocalisation". 

 بالخصوص على: 2021ومن هذا المنطلق، سيتمحور العمل خالل سنة 

 مة األولويات القطاعية مع المستجدات والتحوالت االقتصادية في العالم، ءمال -

 ،تبسيط اإلجراءات وتحرير المبادرة الخاصة -

 الموجهة للمستثمرين، تسريع نسق رقمنة الخدمات -

 ة استثمارية واعدة،تطوير صورة تونس كوجه -

 .تسريع إنجاز المشاريع الكبرى ودفع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  -

لة تفرض المرح ،على مستوى مالئمة األولويات القطاعية مع المستجدات والتحوالت االقتصادية في العالم
يالء عناية أكثر بالقادمة في ظل تأثيرات جائحة كورونا جملة من الخيارات الجديدة لحفز االس قطاعات لاتثمار وا 
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والصحة والبحث والتطوير والتوزيع  4.0لكترونية والصناعة على غرار االقتصاد الرقمي والتجارة اإل ،واعدةال
فضال عن مواصلة اإلحاطة بالمؤسسات المتضررة وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المصدرة الستعادة 

 سواق الخارجية.نشاطها وقدرتها على اقتحام األ

دماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب  ،وينتظر في هذا السياق أن يكون إلعتماد مشروع قانون تنشيط االقتصاد وا 
ما كالجبائي دافعا إيجابيا إلسترجاع الثقة في مناخ االستثمار وتخفيف األعباء على المؤسسات االقتصادية. 

يد تيسير وضبط إستراتيجية تدخالته للفترة القادمة في مز ستثمار تركيز الصندوق التونسي لال ينتظر أن يساهم
لواعدة ا هيكلتها الماليةفضال عن مساندة األنشطةللمؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم النفاذ إلى التمويل 

 .والجهات ذات األولوية

لى إنجاز مكونات ع 2021سيتواصل العمل خالل سنة  وفي مجال تبسيط اإلجراءات وتحرير المبادرة الخاصة،
من جملة التراخيص  %10 من خالل استهدا  مراجعة مراجعة تراخيص تعاطي األنشطة االقتصاديةمشروع 

متابعة إعداد النصوص القانونية و  2018لسنة  417من األمر الحكومي عدد  3د وعد 1د المدرجة بالملحقين عد
مع  عنية بهالشروط بالتنسيق مع الهياكل اإلدارية الموالترتيبية المتعلقة بحذ  التراخيص أو تعويضها بكراسات ا

وتحيين كراسات الشروط لممارسة في مراجعة  الشروعو  2018لسنة  417ستكمال رقمنة األمر الحكومي عدد ا
 .تطبيقا لمبدئي تيسير اإلجراءات وحرية االستثمارالجاري بها العمل وذلك  األنشطة االقتصادية

 للهيئة رونيةاإللكت المنصة تعميمسيتم العمل على  موجهة للمستثمرين ورقمنتها،وفي إطار تعصير الخدمات ال
 غرار لىعفي هذه المنصة  االستثمار مجال في المتدخلة الهياكل مختلف دماجإ عبر وذلك لالستثمار التونسية
 التقليدية اعاتنللص التونسي الديوانو  الفالحي باالستثمار النهوض وكالةو  والتجديد بالصناعة النهوض وكالة

 جميع تكمالباس لهم والسماح المستثمرين مرافقة إلى المنصة هذه وتهد . للسياحة التونسي الوطني والديوان
 التراخيص لىع الحصولو  للشركات القانوني والتكوين باالستثمار التصريمومن أهمها  بعد عن اإلدارية اإلجراءات

يداع  طلب وأ مالية حوافز طلب إيداع جانب إلى وطنية أهمية ذو وعمشر  بعنوان الحوافز على الحصول طلب وا 
 .استفسار أو إحاطة

اإلعداد من خالل  تطوير صورة تونس كوجهة استثمارية واعدة، على 2021كما سيتم التركيز خالل سنة 
ور لشركات األجنبية وا عداد تص" لPropositions de valeur" قيمة لبرنامج ترويجي متكامل يتضمن مقترحات

 وصناع األجنبية الشركات " مع التركيز على آليات االتصال المباشر معBrand pays" لموقع تونسللترويج 
 لسياراتا مكونات غرار على األولوية ذات القطاعات خاصة في تنشط التياألجنبية  الشركات ببعض القرار

 منشأال بلد خارج والخدمات لتقنيا والنسيج الغذائية الفالحة والصناعات قطاعات إلى إضافة ،والطائرات
 والبرمجيات.
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تداعيات أزمة  في ظللتونس تفاضلية الميزات التأخذ في االعتبار  خارطة استثماريةكما سيتم العمل على إنجاز 
ات بما يمكن من تطوير القدر تطوير منظومة الذكاء االقتصادي واليقظة واالستشرا  حول االستثمار و كورونا 

 .للوجهة االستثمارية التونسيةواستقطابهم  تثمريناستهدا  المس في

لتنسيق ا ، سيتواصلتسريع إنجاز المشاريع الكبرى ودفع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصوفي إطار 
بخصوص المشاريع الكبرى حيث ينتظر أن تشهد هذه المشاريع بداية من السنة القادمة بداية انطالقة فعلية في 

 وبنسق تصاعدي في دعم االستثمار الخاص.  بنجاعةعلى مدى العشرية القادمة لتساهم  اإلنجاز تمتد

خاصة على مستوى مساهمتها المنتظرة في دعم االستثمار الكبرى همية هذه المشاريع من جهة أخرى، واعتبارا أل
المستوى  على طروحةالمواعتبارا لإلشكاليات وتوفير فرص هامة للتشغيل وا عطاء دفع هام لعدة أنشطة واعدة، 

عوبة التعاطي ص إلى باإلضافةالربط بالشبكات الخارجية و المساحات من األراضي من وحاجياتها الكبيرة  العقاري 
تعدد المتدخلين وخاصة في غياب اإلعداد لمثل هذه االستثمارات في إطار المخططات لمع مثل هذه الملفات 

شاريع كبرى جديدة يتطلب بالخصوص العمل على توفير عروض ، فان النجاح في استقطاب موالبرامج التنموية
ي مختلف ف تمشي شمولي ومتكامل للتعاطي مع هذه المشاريع وهو ما يستدعي إنتهاججاهزة لهذه المشاريع. 

رى والمهيكلة لمشاريع الكبرص االستثمار المتوفرة للتحديد فالبرمجة المسبقة وذلك خاصة من خالل ، جهات البالد
ا سواء مع ضبط الصيت المثلى إلنجازهعداد التصورات األولية بخصوص عناصرها ومكوناتها وحاجياتها إ كذلك و 

 .الشراكة بين القطاعين العاّم والخاّص إطاراللزمات او من قبل الخواص أو في مباشرة 
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 رابعالالبـاب 

 صالح الوظيفة العموميةاو  التحديث اإلداري 
  والحوكمة والوقاية من الفساد

الهام الذي تضطلع به اإلدارة في تنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية وتحقيق األهدا   تكريسا للدور
من  والرفع هاهيلأت إلى الذي يهد البرنامج اإلصالحي الشامل لتحديث اإلدارة  2021المرسومة سيتواصل سنة 

في مجال قيادة ومساندة اإلصالحات المزمع إجراؤها  خاصة من خالل رقمنة إجراءاتها وتعزيز دورهانجاعاتها 
 في مختلف المجاالت.

اإلصالحات بما يعزز ثقة الفاعلين االقتصاديين  الستكمال 2021خالل سنة تتكثف الجهود س وفي هذا اإلطار 
من  عالية قريبةذات جودة  مرقمنة ين في قدرة الهياكل العمومية للدولة على تقديم خدمات إداريةواالجتماعي

  اإلدارة.المتعاملين مع 

في الموارد  التقديري  التصر من خالل إرساء مقاربة قائمة على  ،صالح الوظيفة العموميةإوبالتوازي سيتواصل 
حداث نظام وظيفة عمومية عليا والتشالبشرية  وارد البشرية مة المءالتكوين لموادعم و الوظيفي على الحراك  جيعوا 

مواصلة حوكمة  من خاللتدعيم فاعلية القطاع العمومي  إلى باالضافة لإلدارات والوزارات مع األهدا  المنشودة
ة ححات الضرورية لتكريس مبادئ الحوكمة ومكافالصاإلتنفيذ و ا هيكلته إعادةعلى العمل و المؤسسات العمومية 

 الفساد.

  :التحديث اإلداري 

وقد  .ة ومفتوحةعهم اإلصالحات الكبرى التي ستمكن من إرساء إدارة ناجأ يمثل برنامج التحديث اإلداري أحد 
اتخاذ العديد من اإلجراءات اإلصالحية في مجاالت تبسيط وتحسينالخدمات اإلدارية وتيسير  2020شهدت سنة 

 :ل اإلداري النفاذ إليها وكذلك دعم نجاعة العم

 وذلك من خالل: وتحسين جودتها تبسيط اإلجراءات اإلدارية

في إطار ااِلهتمام بمشاغل المواطنين والعمل على تذليل الّصعوبات  "أحداث الحياةتقوم على " مقاربة اعتماد -
حو نن هذا المشروع يعتمد على مقاربة "التوجه أالتي تواجههم في تعامالتهم مع المرافق العمومية، علما 
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إعادة هندسة المسارات  إلى طار صياغة منهجية خصوصية ترميهذا اإل الحريف". وقد تم في-المواطن
ويتواصل العمل إلعداد مخطط عمل لتجسيم  .مسارات ذات أولوية موجهة للمواطن 7اإلدارية للحصول على 

 .المعتمدةالسيناريوهات 
والمتعلق بإرساء مسار لمراجعة  2020أوت  07المؤرخ في  2020لسنة  605إصدار األمر الحكومي عدد  -

اإلجراءات اإلدارية المستوجبة على المتعاملين مع اإلدارة، وذلك في إطار العمل على تطوير الخدمات 
 اإلداري.العبء والرفع من أداء ونجاعة العمل  فالعمومية وتبسيط إجراءاتها بما يمّكن من تخفي

من عدد الوثائق التي تستوجب التعريف باإلمضاء  %52تقليص  ىإل ومن أهم اإلنجازات المسجلة التوصل
 07بتاريخ  07إصدار المنشور عدد  وبمقتضى .من عدد الوثائق التي تستوجب نسخ مطابقة لألصل %54و

لتزام الهياكل العمومية بتطبيق اإلجراءات المتعلقة بحذ  التعريف باإلمضاء واإلشهاد باالمتعلق  2020أوت 
 سنوات إلنجاز هذا المشروع الريادي. 3، تم ضبط أجل بـخ ألصولهابمطابقة النس

القيام بجرد شامل لقائمة اإلجراءات اإلدارية المستوجبة على األفراد من جهة أخرى، يتم العمل حاليا على 
 قطاعي الشؤون  إعادة هندسة أربعة مسارات إدارية ذات أولوية فيوالعمل على  والمؤسسات االقتصادية،

 .اعية والتربية وفق مقاربة أحداث الحياةاالجتم

تقييم اإلجراءات اإلدارية المستوجبة وبصفة مرحلية سينطلق العمل على  ،2021سنة بخصوص توجهات 
 ها.نفيذتوضبط مقترحات تبسيطها والعمل على  (التي تم جردها)ى األفراد والمؤسسات االقتصادية عل

 2019لسنة  47القانون عدد من  2الفصل  ألحكام اتطبيق وذلكمر تبسيط اإلجراءات اإلدارية الموجهة للمستث -
 310تم إصدار األمر الحكومي عدد حيث المتعلق بتحسين مناخ االستثمار،  2019ماي  29المؤرخ في 

المتعلق بضبط شروط وصيت وآجال تبسيط اإلجراءات اإلدارية  2020ماي  15المؤرخ في  2020لسنة 
سائل االتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعامالت الهياكل العمومية وتقليص اآلجال واستعمال و 

 ، مع المستثمرين والمؤسسات االقتصادية

استكمال جميع الوثائق بصفة تدريجية من خالل استصدار قرارات وزارية تتعلق بالقائمة  2021وستشهد سنة 
رة عنها والمتضمنة للمعلومات والمعطيات التي تكون األولية في الوثائق المتوفرة لدى الوزارات أو الصاد

 موضوع تبادل الكتروني. 

يلية من إنجاز سبر آراء لعينة تمثوذلك من خالل ، ضبط الخدمات اإلدارية األكثر تعقيدا بالنسبة للمستثمر -
ل ياختيار خدمة النفاذ إلى التمويل العمومي عن طريق بنك تمو  حيث تم المؤسسات الصغرى والمتوسطة
ولتيسير عملية النفاذ المذكورة، تّم العمل على إحداث . كنموذج للدراسة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

إختصاص جديد داخل البنك يتمثل في توفير اإلحاطة والدعم الالزمين للمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
 .(Accélérateur ou accompagnateur post- creation) التي تواجه بعض الصعوبات المالية أوحديثة البعث 
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  ا:تحسين العالقة بين اإلدارة والمتعاملين معه

مان ضالمعايير الموضوعة لتعميم عالمة "مرحبا" لجودة االستقبال حيث تمت مراجعة تم في هذا المجال،   -
ملة ججودة االستقبال بالمصالم العمومية خاصة ذات العالقة المباشرة مع المتعاملين معها وجعلها مطابقة ل

من المعايير والمواصفات المحددة والمستوحاة من المراجع األوروبية. وقد تم إصدار صيغة جديدة من 
ياكل ستمّكن من تحفيز الهالتي العالمة، بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، 

 العمومية لالنخراط في العالمة.
دعوة مصالم الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  فقد تمت ن"تكريس آلية "ميثاق المواطأما فيما يخص  -

تعلقة بها ثم اإلشكاليات الم وتحديدجرد الخدمات الرئيسية التي تقّدمها للمتعاملين معها لوالمنشآت العمومية 
مال بأحكام ع وذلك في أجل محدد ووفق مقاربة تشاركية، وثيقةهذه الااللتزام بتحسين هذه الخدمات ضمن 

 1993لسنة  982والمتّمم لألمر عدد  2018ديسمبر  25المؤرخ في  2018لسنة  1067مر الحكومي عدد األ
 . المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معها 1993ماي  3المؤرخ في 

 اإلدارية  تيسير النفاذ إلى الخدمات

ربة من المتعاملين مع اإلدارة، تّم وضع تصّور جديد لتطوير تج في إطار تيسير النفاذ للخدمات اإلدارية وتقريبها
التي تشكو ضعف التغطية الجهوية للخدمات الداخلية دور الخدمات اإلدارية من خالل التوجه نحو المناطق 

 العمل على تقليص حجم دور الخدمات وتنويع أصنافها وترشيد الموارد البشرية والمالية.باإلضافة إلى اإلدارية، 

في هذا اإلطار، وعالوة على إحداث دور الخدمات متعددة الشبابيك، تم االنطالق في تنفيذ تجارب نموذجية 
 ألصنا  جديدة لدور الخدمات والتي تتمثل في:

 لراجعةاوهي نقطة اتصال وحيدة بين المواطن والهياكل اإلدارية تسدي خدمات الشبابيك  المخاطب الوحيد: -
 لمشاركة في المشروع باإلضافة إلى التوجيه واإلرشاد وتقبل الملفات والشكاوى،بالنظر ألغلب الهياكل ا

لة: - هة لتغطية المناطق النائية أو ذات عة موجّ وهي وحدات متنّقلة تسدي خدمات مجمّ  دور الخدمات المتنق 
  .السكانية الضعيفة واألسواق األسبوعية إضافة إلى عدد من ذوي االحتياجات الخصوصّية الكثافة

منها  دار خدمات إدارية 55، 2020سنة من الستة أشهر األولى غاية  إلى بلت عدد دور الخدمات اإلداريةوقد 
مواقع نموذجية وهي  3 دور خدمات ذات نماذج جديدة في طور التجربة بـ 6دار خدمات متعددة الشبابيك و 49

 طاوين.حزوة من والية توزر واألخوات من والية سليانة وشنّني من والية ت

معتمدية إضافية بدور الخدمات بمختلف أصنافها، باإلضافة إلى  20تغطية  2020 وينتظر أن يتم مع موفى سنة
قبل موّفى سنة  "مرحبا"دار خدمات بهد  حصولها على عالمة  14تنفيذ مسار تأهيل وتنمية القدرات صلب 

2020 . 
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 تم االنطالق فيو المؤسساتي لمشروع دور الخدمات، من ناحية أخرى، تّم إنجاز دراسة حول اإلطار القانوني و 
، سنوات 3مشروع دور الخدمات لمدة  إلشرا  الفني علىمن خالل تكوين فريق عمل سيتولى اولى األ تهمرحل
 .عليهاإحداث هيكل عمومي قار يتوّلى اإلشرا  ثم كما 

ور الخدمات في اتجاه ضمان التكامل استنادا إلى الرؤية المستقبلية لتطوير مشروع دو  2021فيما يتعلق بسنة 
و لكترونية مندمجة لمشروع دور الخدمات والتوجه نحإتطوير تطبيقة  العمل علىمع مسار التحول الرقمي، سيتم 

م ءتتال اسدي خدمات مرقمنة كليّ ت ةأو متنقل ةقار  اتفضاء وهي"دور الخدمات الرقمية" يتمثل في نموذج جديد 
 المتعاملين مع اإلدارة بصفة عامة. كذلك لوية و حاجيات الفئات ذات األو مع 

 مندمج ّحدمو  منفذ بمثابة وهي" للمواطن الموجهة اإلدارية للخدمات موحدة وطنية بوابة" إرساء في الشروع تم كما
 .المعلومات نظم بين البيني الترابط منظومة باستعمال وذلك الخط على االدارية للخدمات

 مواطن" -منظومة "ءدعم مشاركة المواطنين عبر  

شمل ، حيث تهذه المنظومة للتواصل والتعامل مع المواطن استغالل التدريجي فياإلنطالق  2020تم منذ جويلية 
 منشأة عمومية(. 1بلديات و 7واليات و 6وزارة و 11مكتب عالقات مع المواطن ) 25حاليا 

تأمين مع  2021طن" بداية من سنة موا -تعميم استغالل منظومة "ءعلى  2021سيتركز العمل خالل سنة 
 الدورات التكوينية لتعزيز مكتسبات مستعملي هذه المنظومة.

 تكريس حق النفاذ إلى المعلومةدعم الشفافية و 

هذا مارسة م تيسيرتركيز منظومة إلكترونية للنفاذ إلى المعلومة بهد  اإلنطالق في مشروع  ،2020عرفت سنة 
ضال المتعلقة بها وتلقي الردود بطريقة إلكترونية ف والتظلمتقديم مطالب النفاذ الحق من خالل تمكين العموم من 

عن إمكانية استغالل اإلحصائيات والمعطيات التي توفرها المنظومة إلعداد التقارير الثالثية والسنوية وتقديم 
  .مقترحات هادفة إلى تدعيم حق النفاذ إلى المعلومة

انوني لتنظيم "إعادة استعمال المعلومات العمومية" الذي يعتبر امتداد ضع إطار قو  2021وسيتم خالل سنة 
مات مّكن القطاع الخاص من استعمال المعلو يكتسي طابعا اقتصاديا باعتباره ويللحق في النفاذ إلى المعلومة 

 التي ينتجها القطاع العام بما يساهم في دعم فرص االستثمار. 

مارس  29المؤرخ في  2018لسنة  328مر الحكومي عدد لأل نشور تفسيري إعداد مشروع م وفي نفس السياق سيتم
بالنظر إلى  االستشاراتهذه والمتعلق بتنظيم االستشارات العمومية والذي سيكون بمثابة الدليل لتنظيم  2018

 طابعها التقني بما يمكن من تحسين جودة السياسات العمومية وضمان مقبوليتها وبالتالي توفير فرص أكبر
 لنجاحها في مرحلة التنفيذ. 
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 دعم نجاعة العمل اإلداري 

 15المتابعة والتقييم الدوري لنتائج وآثار برامج ومشاريع تحديث اإلدارة والوظيفة العمومية، تم بتاريخ  في إطار
ان و تكوين فريق عمل كلف بإعداد دراسة لتقييم التوزيع المعتمد أليام وتوقيت العمل بالنسبة ألع، 2020جويلية 

ل تحليل ودراسة مختلف المقترحات والحلو و الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 
 عداد الخيارات النهائية واقتراح خطة للتطوير.ا  الرؤية و  ضبطبهد   الممكنة لتحسين التوزيع المذكور

عد صلب مصالم الدولة والجماعات المحلية مشروع أمر حكومي لتنظيم العمل عن ب إعداد 2021سنة سيتم كما 
يهد  إلى ضبط الشروط والصيت والضوابط واالجراءات المتعلقة بإرساء نظام  ،والمؤسسات والمنشآت العمومية

 اعتمادا على تكنولوجيات المعلومات واالتصال الحديثة.  وميالقطاع العمفي العمل عن بعد 

رارية العمل االداري وتوسيع المجال الزمني للخدمات المسداة إلى تدعيم استم سيمكن هذا النموذج الجديد من
جانب المساهمة في الجهود والمبادرات المتعلقة بترشيد النفقات العمومية وتعزيز اإلنتاجية وتعزيز القدرة على 

 تشجيع الكفاءات وتحفيزها.

يارات منظومة التصر  في الس كلةهيإعادة  العمل على سيتمالعمومية ومن ناحية أخرى وبهد  ترشيد النفقات 
ع الحالي الوض تشخيصانطالقا من  الوظيفية المسندة لإلطارات العليا للدولة وفئة من الموظفين العموميين

 .اإلخالالت في هذا الشأنتساهم في الحد من تقديم مقترحات بهد  اإلشكاليات المتعلقة بها و لمنظومة ل

 اإلدارة والحكومة المفتوحةرقمنة 

الرفع من جودة الخدمات االدارية المسداة للمواطن ومختلف  إلىوالذي يهد  إطار تنفيذ برنامج رقمنة اإلدارة في 
تنفيذ محاور  2021سيتواصل خالل سنة المتعاملين مع الهياكل العمومية من خالل تأليتها وتيسير النفاذ اليها، 

 في: أساسا خطة العمل التي تم وضعها في الغرض والمتمثلة

 تطوير جودة الخدمات على الخط والرفع من مستوى استعمالها

شمل عدد أكبر من الخدمات يل، "Baromètre des services en ligne"مشروع توسيع نطاق استعمال  -
إلى توفير أداة عملية لإلدارة لتقييم الخدمات االلكترونية وقياس مدى إقبال يهد  مشروع وهو اإللكترونية 
كاليات والنقائص شوتحديد اآلليات الكفيلة بالرفع من نسب استعمالها إلى جانب تحديد اإل عليهاالمستعملين 

وذلك بغية تطويرها وتحسين جودتها بناء على آراء المستخدمين. وقد شملت الصيغة األولى من هذا المقياس 
مؤسسة( -ادارةخدمات  5مواطن و-خدمات ادارة 10خدمة على الخط ) 15، 2020التي تّم نشرها في جانفي 

على عدد من المعايير من أهمها الخدمات ذات مستوى نضج مرتفع ترتكز تّم اختيارها وفقا لمنهجية 
 والخدمات األكثر طلب من طر  المواطن. 
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قصد  one stop shopالشّباك الموحد للنفاذ إلى الخدمات العمومية اإللكترونية  لبرنامجتطوير النسخة األولى  -
لمتعاملين مع اإلدارة من النفاذ إلى جميع الخدمات العمومية اإللكترونية بصورة مندمجة تمكين المواطن وا
 الوطنية.  المعلومات نظم بين البيني باإلضافة الترابط

 اكوريمع  فني تعاون برنامج في إطار  تركيز مركز مساندة في مجال رقمنة اإلدارة والحكومة المفتوحةسيتم  -
ت باإلدارة الكفاءاقدرات تطوير  معمن تنفيذ عدد من المشاريع في المجال نامج هذا البر يمكن وس .ةالجنوبي

رساء الحكومة  فيتدريبية  دوراتوتنفيذ  ضبطالتونسية من خالل  مجاالت خصوصية لرقمنة اإلدارة وا 
 المفتوحة.

 الواب العمومية والرفع من جودتهاتطوير مواقع 

في نسخته الخامسة والذي  2020اقع الواب العمومية لسنة نشر تقرير متابعة مو  2020م خالل شهر أوت ت
 لناتجةامدى نجاعة استعمال مواقع الواب العمومية من قبل الوزارات للمساهمة في إدارة االزمة خّصص لتقييم 

 ".19-ن انتشار جائحة "كوفيدع

 140ن جّية تقوم على أكثر متقارير دورية لتقييم مواقع الواب العمومية وفقا لمنهسيتم في هذا اإلطار إعداد و 
 ن ذلكم معيارا يشمل مختلف الجوانب التي تهّم جودة مواقع الواب العمومية على غرار ثراء المحتوى وتحيينه

توفر خدمات الكترونية، توفر آليات الكترونية لتشريك المواطن واالنصات إليه، جمالية الموقع وسهولة اإلبحار 
 . غيرهاو  لفنية المعتر  بها عالميا، السياسة المعتمدة لضمان السالمة المعلوماتيةبه، احترام الموقع للمواصفات ا

 رقمنة اإلدارةلاستكمال إرساء اإلطار القانوني المنظم لمجال 

المؤرخ  2020لسنة  31إعداد المرسوم عدد  تطوير اإلطار الترتيبي المنظم لرقمنة اإلدارة من خالل 2020سنة تم 
للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.  بالتبادل اإللكتروني متعلقال 2020جوان  10في 

ومن أهم األحكام التي يتضمنها التنصيص على أّن الوثائق اإللكترونية تتمتع بنفس الُحجية القانونية للوثائق 
حداث خدمة الترابط البيني بين الهياكل العمومية التي ستمكن من  عدم مطالبة طالب الخدمة من الورقية، وا 

إصدار  2021نة وسيتم في سمتوفرة لديها عبر منصة الترابط البيني. األخيرةتوفير معطيات لإلدارة إذا كانت هذه 
 .تطبيقي لهذا المرسومأمر حكومي 

 مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات الحكومة المفتوحة باالستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة

 العمل تواصلوي، 2014جانفي  14ج شراكة الحكومة المفتوحة مبادرة دولية انضمت اليها تونس منذ يمّثل برنام
مجموعة  يتولى إنجازهاتعهدا  13تشمل و  2020-2018تمتد على الفترة على تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة التي 

 الهياكل العمومية بالتعاون مع المجتمع المدني.  من
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في تكريس الشفافية  ،تنفيذ مشاريع تهّم المحاور األساسية للحكومة المفتوحة المتمثلة أساسابهدات هذه التع وتتعّلق
 والمقاربة التشاركية والنزاهة وتطوير الخدمات االلكترونية. 

 بالتشاور 2022-2020في إعداد خطة العمل الوطنية الرابعة  االنطالق 2020موفى سبتمبر  في قي هذا اإلطار تم
 جتمع المدني.الم مع

 تأطير مسار فتح البيانات العمومية وتوفير اآلليات إلعادة استعمالها

تهد  خطة العمل الخاصة بالبيانات المفتوحة إلى حّث جميع الهياكل العمومية على نشر بياناتها وفقا لشروط 
ة المواطن فعيل مشاركوذلك قصد مزيد تكريس شفافية القطاع العمومي وت ،ومعايير الجودة المعتمدة في المجال

في الشأن العام إلى جانب تعزيز االبتكار من خالل اتاحة امكانية اعادة استعمال البيانات لخلق خدمات جديدة 
 ذات قيمة مضافة. 

 المدرجة ضمن هذه الخطة من أهمها: األعمالالخصوص، تّم االنتهاء من تنفيذ جملة من هذا وفي 

 روع نموذجي شمل عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية، جرد البيانات العمومية من خالل مش -
 اعداد مشروع أمر حكومي لفتم البيانات العمومية، -
 إعداد وتنفيذ برنامج تكويني في مجال البيانات المفتوحة لفائدة إطارات الدولة،  -
 ت المفتوحةقصد حّث المطورين الشبان على إعادة استعمال البيانا  ”Hackathon“تنظيم مسابقة في شكل  -

 لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لفائدة كل من اإلدارة والمواطن.

أمر حكومي إعداد مشروع  لمن خالبرنامج البيانات العمومية المفتوحة  انجازمواصلة  2021وسيتم خالل سنة 
التي سيتم وحة المفت ستكمال جرد البيانات العمومية التي يمكن نشرها بالبوابة الوطنية للبيانات، وافي الغرض

اد البيانات كترونية باعتمإلخدمات الأو ال تطبيقاتالتطوير أصحاب المبادرات ل ةصاحبمها باإلضافة إلى تطوير 
 المفتوحة.

 كة االلكترونية وتفعيل استعمالهاتعزيز آليات المشار 

بداية  في رهوتّم نشتقرير تقييمي لبوابات المشاركة اإللكترونية على المستوى الوطني وضع  2020سنة  فيتّم 
 تطوير هذه البوابات والرفع من نسق استغاللها خاصة من خالل: في مخرجات هذا التقريروستساهم . السنة

 وضع إطار للتنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال المشاركة االلكترونية،  -
 ستعمالها،التوجه نحو الدمج بين مختلف منصات المشاركة االلكترونية المتاحة حاليا وتفعيل ا -
استكمال التنظيم القانوني والترتيبي للمشاركة العمومية تحديدا باستعمال الوسائل التكنولوجية والتوجه نحو  -

 لزامية استعمال هذه البوابات من قبل مختلف الهياكل العمومية.إ أإرساء مبد
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سداء الخدمات اإلدارية إوقد تّم اتخاذ عدد من اإلجراءات خالل فترة الحجر الصّحي قصد ضمان استمرارية 
باالعتماد على ما تتيحه الوسائل التكنولوجية من إمكانيات للتفاعل والتواصل الحيني مع المواطن وغيره من 

 ام بـ: الخصوص تّم القي هذا المتعاملين مع اإلدارة وتمكينهم من االستفادة من الخدمات المتاحة على الخط. وفي

حول ضمان استمرارية الخدمات اإلدارية والتواصل مع المواطنين  2020أفريل  03إصدار منشور بتاريخ  -
 عبر الوسائل االلكترونية والهاتف.

نشر قائمة في مواقع الواب الراجعة بالنظر للوزارات وكافة  من خالل متابعة مواقع الواب العمومية وتقييمها -
 الراجعة بالنظر للوزارات.  تقييم مواقع الوابنشر تقرير المؤسسات والمنشآت العمومية. كما تّم 

متابعة البريد اإللكتروني الخاص بالوزارات ومدى استجابتها للرسائل االلكترونية الموجهة إليها بالجودة وفي  -
 اآلجال المطلوبة. 

ده في نتائج التقرير التقييمي الذي تم إعدا على عتمادإلتطوير آليات المشاركة االلكترونية با 2021ستشهد سنة و 
 .الغرض

لقيام بها في ايتوّجب تشخيص وضع الحكومة المفتوحة بتونس لتحديد اإلصالحات التي  العمل علىكما سيتم 
استراتيجية  من خالل ضبط هذا المجال وتقييم مدى التقدم في تنفيذها وضبط التأثيرات واألهدا  المنتظرة منها

 شمولية. ةرؤي وفقللحكومة المفتوحة 

 تحديث الوظيفة العمومية 

ضفاء الفاعلّية والنجاعة الالزمة  ستساهم إستراتيجية اصالح الوظيفة العمومية في تطوير أداء اإلدارة التونسية، وا 
الحاجيات الحقيقية لإلدارة وفتم آفاق مهنية أمام األعوان لمعاضدة  إلى على برامجها حيث ستمكن من االستجابة

مراجعة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية وذلك على  2021مجهودات الدولة. وسترتكز خطة العمل سنة 
منه. كما ستتكثف المساعي لمالءمة  15وخاصة الفصل  2014في إطار مالءمته مع مقتضيات دستور 

تطوير النظام الحالي للتصر  في المسار المهني و الوظيفة العمومية  تحديث النصوص الحالية مع تطلعات
ة للتصر  في الموارد البشرية من تحفيز وتقييم ونجاعة، فضال عن مراجعة للموظف والتأسيس لمقاربة جديد

 .مبّسطتجاه التوّصل إلى نظام إنظام التأجير بالوظيفة العمومّية في 

 إحداث وظيفة عمومي ة عليا

فئة من الموظفين الّسامين وهو نظام  يشملحداث نظام وظيفة عمومّية عليا إلالعمل  مواصلة 2021ستشهد سنة 
خارج اإلدارة. ويتم التعيين في هذا النظام لمدة محددة و  داخلفتوح يعتمد التناظر للتسمية في هذه الخطط من م

ونظام  اوريد اتقييم الوظيفة العمومية العليا نظام كما يعتمد ،سنوات( قابلة للتجديد مرة واحدة 6أو  5في الزمن )
المساءلة حيث يتم اإلعفاء من هذه الخطط في مبدأ مع الحرص على تكريس  تأجير خصوصي أكثر تحفيزا
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 م إحداث هيئة تلحق برئاسة الحكومة تتولى التصر  في هذاتصورة عدم تحقيق األهدا  المتفق عليها كما سي
 تكوين لجان خاصة النتقاء المترشحين تضم كفاءات في االختصاصات المطلوبة.عالوة على النظام 

جراءات العامة والخاصة أمر حكومي يضبط األحكام وقد تم في هذا اإلطار إعداد مشروع  المتعلقة بشروط وا 
 الوجوبية.تم إحالته لإلستشارات وصيت التكليف بهذه الوظائف ومباشرتها 

 تدعيم الحراك والتكوين العادة التوازن بين الهياكل اإلدارية 

الجهوية و المركزية ، ازن بين اإلداراتمالءمة الموارد البشرية للحاجيات الحقيقية لإلدارات وا عادة التو  تتمثل 
 .برنامج اصالح الوظيفة العموميةا ضمن أساسيّ  احور م ،والمحلية

 النصوصو الترتيبية المنظمة إلعادة التوظيف والحراك الوظيفيعلى تفعيل  2021يتواصل العمل خالل سنة وس
 .كيفية تنظيم مناظرات إعادة التوظيفتتعلق بونشرقرارات 

العمل  لتشجيع علىإعداد مشروع أمر حكومي يهد  إلى ا ،برنامج التعاون مع البنك الدولي إطار فيكما سيتم، 
اخلية لراغبين في النقلة للعمل في الجهات الدلاسناد منحة تحفيزية إجراءات خصوصية منها  بإقراربالبلديات 

عون  1000 تتعلق بحواليوضع برنامج خصوصي لتعزيز الموارد البشرية بالبلديات في اختصاصات حيوية و 
 (.والمالي، ...)مهندسين معماريين، مختصين في اإلعالمية، مختصين في التصر  اإلداري 

اعتبار ، بأعوان الوظيفة العموميةحراك  للتحفيز علىينظم الشروط العامة  سيتم إعداد مشروع أمر حكوميكما 
 واإلختصاصات.المعطى الجغرافي 

 ةصإلى جانب من "لفائدة الجماعات المحلية "حراك وظيفيرساء منصة ال 2021ة هذا وستتكثف الجهود خالل سن
 )بورصة الوظيفة العمومية المشتركة بين الوزارات( مشتركة بين الوزارات خاصة

 التكوين منظومة م عد

 تعزيز قدرات األعوان حيث سيتم تحديد المخططات التكوينية الشاملة والقطاعية وتخصيص 2021سنة ستشهد و 
الميزانية الالزمة لألنشطة المزمع القيام بها إلى جانب إعادة التفكير في الهندسة البيداغوجية للدورات التكوينية 
حداث منصة الكترونية تعنى بالتكوين تضم جميع مقترحات المدرسة الوطنية لإلدارة ومركز التكوين والمدرسة  وا 

 .دعم الالمركزيةتالوطنية للمالية و 

  ري في الموارد البشريةالتصرف التقدي
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إرساء مقاربة التصر  التقديري للموارد البشرية  إلى األنشطة الرامية القيام بعدد من 2021سنة  سيتم خالل
تحديد و إصدار منشور لضبط أهدا  هذه المقاربة حيث سيتم ية لوظائف والكفاءات صلب االدارة التونسل

 االمكانيات الالزمة لها.

الجهود لجمع وتوصيف واستغالل البيانات المتعلقة بالوظائف والكفاءات المتواجدة  ومن جهة أخرى ستتكثف
فاءات لكاسجل و  ،المستقبلية من خالل إعداد قائمة المجاالت الوظيفية الحاجيات وتحديدحاليا صلب اإلدارة 

ي أعوان اآللي ف التصر منظومة سيتم العمل على تطوير منجد للكفاءات. كما و النموذجية للوظائف  اتالجذاذو 
 إتخاذ القرار.لتكون أكثر فاعلية وتساعد المتصرفين على  "انصا الوظيفة العمومية "

 مواصلة المراجعة الوظيفية للوزارات 

هي و  يندرج برنامج المراجعة الوظيفية للوزارات ضمن إستراتيجية الحكومة لتحديث االدارة والوظيفة العمومية.
يل ودراسة مختلف الوظائف التي تضطلع بها الوزارات واقتراح السبل التنظيمية الكفيلة تحل عملية دورية وآلية تتيم

 إلى تفضيو  للوضعيةتشخيص تحليلي من تنطلق ، إلنجاز المهام الموكولة لها بالنجاعة والفعالية الالزمتين
 توصيات يتم تنفيذها تدريجيًا وفق مخطط عمل.

 وزارات، أمكن من خاللها: 7ا األولى والثانية وقد شملت المراجعة الوظيفية في مرحلتيه

 تنظيم دورات تكوينية حول منهجية المراجعة الوظيفية  -
 تنظيم ورشات عمل وندوات طبقًا لكراس الشروط المرجعية  -
 متابعة تنفيذ توصيات المرحلة األولى من المراجعة الوظيفية  -
 معنية إعداد التقارير النهائية للمراجعة الوظيفية للوزارات ال -
 إنجاز دليل للمراجعة الوظيفية  -
  .إنجاز وثيقة نموذجية لمراجعة التنظيمات الهيكلية -

( واإلستعداد لإلنطالق 2020أكتوبر هذا وقد تم برمجة اإلعالن عن نتائج المرحلة الثانية للمراجعة الوظيفية )
متابعة د كراس شروط مرجعية لذلك و إعداإستكمال ، من خالل 2021على بقية الوزارات خالل سنة تعميم التجربة ل

 .تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية

 التصرف في المؤسسات والمنشآت العموميةحوكمة 

 ا اإلطار، وفي هذبتطوير اإلطار التشريعي والترتيبي المنظم المؤسسات والمنشآت العمومية 2020سنة  تميزت
المتعلق بضبط مبادئ اختيار  2020ماي  19المؤرخ في المؤرخ في  2020لسنة  314األمر عدد تم إصدار 

ي تجسيم أحكامه واإلنطالق ف وتقييم أداء وا عفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين
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حداث وضبط تركيبة لجنة اختيار وتقييم أداء وا عفاء المتصرفين ممثلي و جنة االختيار الوزارية إحداث لمن ذلك  ا 
 وأدلة إجراءات لمختلف المتدخلين ومدونات سلوك ...وميين المساهمين العم

 2020ماي  18مؤرخ في  17منشور عدد إصدار التطوير الشفافية واإلفصاح عن المعلومة كما تم في إطار 
إلزامية إشهار القوائم المالية وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير األداء بالمؤسسات والمنشآت الذي أّكد على 

 .العمومية

وفي إطار المحافظة على موارد المؤسسات والمنشآت العمومية فقد تمت دعوة هذه األخيرة  ،ومن جهة أخرى 
إلمتناع عن تحمل أعباء بعنوان مصاريف راجعة للوزارات اإلى  2020جوان  01المؤرخ في  4منشور عدد ضمن ال

 .أو الجمعيات أو المنظمات أو أي هياكل أخرى عمومية أو خاصة

يتضمن الذي حوكمة المساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية ستصدار قانون ا ،2021في سنة  وينتظر
ة إدارة فصل مهم( و المؤشرات –إبرام المنشآت العمومية لعقود تحسين األداء )األهدا  أساسية تتعلق بمحاور 

حداث هيك، وكذلك المنشأة عن مهمة رئاسة مجلس اإلدارة ، باإلضافة إلى ل موحدمراجعة منظومة اإلشرا  وا 
 إلزام المنشآت العمومية بإحداث لجان دائمة للتدقيق تتولى وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة.

ضافة والنصوص القانونية األخرى، وتفعيلها باإلإصدار األمر المتعلق بإحداث الهيكل المركزي  هذا باإلضافة إلى
 .2020لسنة  314على غرار األمر عدد لمواصلة تنفيذ أحكام النصوص القانونية الحالية 

 الحوكمة والتوقي من الفساد

مواصلة تنفيذ اإلصالحات والبرامج المتعلقة بمجاالت الحوكمة والتوقي من الفساد وذلك من  2020شهدت سنة 
 خالل:

المتعلق باإلبالغ عن  2017لسنة  10إصدار األوامر الحكومية المنصوص عليها بالقانون األساسي عدد  -
 فساد وحماية المبلغين والتي تندرج في إطار ارساء منظومة وطنية للنزاهة،ال

والمتعلق بإحداث إدارة عامة  2020أوت  27المؤرخ في  2020لسنة  604إصدار األمر الحكومي عدد  -
 للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشموالتها،

ع م المركزية والجهوية والمحليةلف الهياكل العمومية العمل على مواصلة تركيز خاليا الحوكمة في مخت -
لى جانب العمل على تحيين قاعدة إالحرص على تدعيم دورها في مجال التوقي من الفساد ومكافحته، 

 البيانات الخاصة بخاليا الحوكمة بصفة دورية،
 ،بهد  تسهيل عملهم والتشبيك بينهم إعداد منصة الكترونية لفائدة خاليا الحوكمة -
 ،يضبط ويوّحد مناهج وآليات عملهمإصدار دليل عملي لفائدة خاليا الحوكمة   -
 متابعة نشاط خاليا الحوكمة من خالل تقارير النشاط السنوية، -
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 تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة والتوقي من الفساد، -
 باالستئناس بالممارسات الفضلى والمعايير مواصلة مراجعة النسخة الحالية من المرجعية الوطنية للحوكمة -

 ،الدولية في المجال
دعم مبادئ الحوكمة والتوقي من الفساد قطاعيا من خالل تطوير مدونات سلوك قطاعية تتناغم مع المدونة  -

 العامة وتأخذ بعين االعتبار خصوصيات مختلف المهن والقطاعات،
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية  مواصلة تنفيذ مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة -

 . 2020سنة  إلى 2016االقتصادية التي تترأسها تونس خالل الفترة الممتدة من سنة 

ي والتوق الرشيدة الحوكمةبمزيد بلورة المحاور المتعلقة على  2021سنة خالل ومن المنتظر أن يتواصل العمل 
 ى:من الفساد حيث سيتم التركيز عل

والمتعلق بإحداث خاليا  2016أوت  12المؤرخ في  2016لسنة  1158األمر الحكومي عدد  أحكاممراجعة  -
 الحوكمة وضبط مشموالتها،

دعم و تدعيم دور خاليا الحوكمة في المجال بمختلف الهياكل العمومية مع الحرص على تعزيز قدراتها  -
ل الدليل العملي واالنطالق في استغالل المنصة حو لفائدتها من خالل برمجة دورات تكوينية مكتسباتها 
 ،االلكترونية

مواصلة و بخصوصها العون العمومي من خالل التحسيس والتواصل وأخالقيات تعميم وتطوير مدونة سلوك  -
 ،مرافقة الهياكل العمومية في اعتماد مدونات سلوك خصوصية وقطاعية

 الخاصة بها. العملوخطة  حة الفسادستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافاالتفعيل  -
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 خامسالالبـاب 

  االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة

أصبم إقتصاد اليوم يتمّيز بطابعه العالمي بما يحّتم على المؤسسات التونسية مواكبة التكنولوجيات الحديثة وعلى 
وجه الخصوص التكنولوجيات الرقمية وحسن توظيفها لتحسين قدرتها التنافسية وتعزيز تموقعها داخل هذا المشهد 
االقتصادي الجديد المتحول. ونظرا لما أملته الحاجة أثناء أزمة الكورونا لّلجوء إلى الخدمات الرقمية على غرار 

ي أصبم من الضروري التعويل أكثر على اإلنتقال الرقمالعمل والتعّلم والتسّوق عن بعد والتواصل اإلفتراضي، 
سداء الخدمات بالسرعة التي يقتضيها العصر لمجابهة ر يلمزيد تطو  القتصادي االركود مختلف أنماط اإلنتاج وا 

يتواصل  االقتصادي واالجتماعي. ومن هذا المنطلق، التعافيوتحقيق  Covid 19 الذي خّلفته الجائحة العالمية
القطاعات  منةرقر المحوري لقطاع تكنولوجيات االتصال على عدة مستويات: تشريعية، بنية تحتية، تعزيز الدو 

عل تونس جوذلك لإلى جانب التجديد  ،األساسية )كالتعليم، الصحة والمالية...(، النهوض باألعمال اإللكترونية
ديد نشط في مجاالت االبتكار والتجمن خالل تطوير الخدمات واستقطاب المؤسسات الناشئة التي ت اريادي امركز 

 .والمعتمدة على التكنولوجيات الحديثة

 :2020إنجازات 
 ،والترتيبي الصعيد التشريعيعلى ف .تجسيم االستراتيجية الوطنية للتحول الرقميل 2020سنة خالل الجهود  تتواصل

 لراديويةارفية لالتصاالت واألجهزة المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق لألجهزة الط األمرإصدار  تمّ 
بكة ش ونشاط إقامة واستغاللكراسات الشروط لممارسة أنشطة التدقيق في مجال السالمة المعلوماتية  إصدارو

 مزود نقطة تبادل حركة األنترنات.ونشاط  االتصاالتمدمج شبكات ونشاط  لالتصاالتخاصة مستقلة 

لين بادل اإللكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومّية وفيما بينها والمتعامبالتمراسيم حكومية تتعلق إصدار كما تّم 
 .ية وقواعد مسك سجله والتصر  فيهومواصفاته الفنّ  اهضبط محتو للمواطن و  والمعر  الوحيد معها

اإلدارية  ة الوطنيةالشبكفقد تواصل تركيز مشروع  ،إلدارة اإلتصاليةاو  البنية التحية الرقميةأما على مستوى تدعيم 
موقعا. كما تواصل تركيز  530حيث بلت عدد المواقع اإلدارية المرتبطة بالشبكة حوالي  (RNIA2المندمجة )

اإلدارية المندمجة للجماعات  وتركيز الشبكة (NOCمشروع مركز عملياتي إلدارة الشبكة اإلدارية المندمجة )
موقعا تابعا للجماعات  600حوالي  وتم ربط موقعا 934 إلى 628تمكن من ربط ما بين التي س( RNIA3المحلية )
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 200ستمكن من ربط حوالي  التي( RNIA4الشبكة اإلدارية المندمجة لوزارة العدل )إلى جانب تركيز ، المحلية
 موقعا موزعا على كافة تراب الجمهورية. 

عمادة وفك  94تساكني لمتغطية المناطق البيضاء بشبكات االتصاالت ذات السعة العالية  وفي إطار مشروع
وتغطية عمادة  82تغطية  تقد تمّ ، فمركز صحة 59مدرسة و 164ألف مواطن و 180حوالي  لفائدة الرقمية، عزلتهم

تحسين التغطية بشبكة االتصاالت لفائدة المؤسسات إلى جانب ، 2019ألف مواطن مع موفي  163أكثر من 
تركيز شبكات تراسل المعطيات ذات استعمال خارجي للمركبات وكذلك  Edunet 10التربوية لتوفير السعة العالية 

طار التدريس  الجامعية بتقنية األليا  البصرية عالية التدفق ومؤمنة داخل الفضاء الجامعي تمكن الطلبة وا 
 Opérateurإسناد إجازة مشغل البنية التحتية بالجملة ) تمّ  كما والموظفين من الولوج لشبكة األنترنات.

d'infrastructure )شروع مكما تّم الشروع في إنجازبنية تحتية ذات التدفق العالي. لتوفير " 4"الفل  إلى شركة
سيمكن من وضع نظام قائم على قاعدة بيانات رقمية  الذي(INIG)  البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية

خراج وتوزيع البيانات وا إلى تهد  طني لمعلومات المكانية على الصعيد الو تركيز وصيانة وتخزين وتحليل وا 
 واالقليمي والدولي. كما سيوفر للدولة مرجعيات جغرافية موحدة لتفادي االزدواجية في المهام وترشيد الموارد.

 "عليسة"المنظومة الوطنية للتصرف اإللكتروني في المراسالت تواصل إرساء  ،الحكومة اإللكترونيةتعزيز بغاية و 
(Gestion électronique des correspondancesوتعميمها على الوزارات ).  ومن المنتظر ادماج اإلدارات الجهوية

ع في و شر تّم ال. كما 2020سنة  أواخرللوزارات بالمنظومة مع ربطها بالمنظومة الخاصة باألرشيف الوطني في 
وفير التي ستمكن من تلمدنية المنظومة الوطنية للمعرف الوحيد للمواطن ومشروع تأهيل منظومة الحالة اتركيز 

رساء آليات  مرجعية معلوماتية وطنية موحدة عبر اختزال مختلف المنظومات المعلوماتية الوطنية والقطاعية وا 
موحدة ومؤمنة في كل ما يتعلق بالتعريف بمستعملي الخدمة اإلدارية والتأكد من الهوية مع السعي إلى تمكين 

المنتظر وضع هذه المنظومة  عالية. ومنإدارية مندمجة وذات جودة  المواطن في مرحلة قادمة من خدمات
 .2020المتكاملة حيز االستغالل مع موفى سنة 

هد  إلى تأمين الوثائق اإلدارية تي تال TN CEV 2D-Docمنظومة الختم االلكتروني المرئي تركيز  كما تمّ 
تم  وء إلى إجراء اإلشهاد بالمطابقة باألصل. وقدبواسطة الختم اإللكتروني المرئي بما يعفي مستعمليها من اللج

وضع الختم اإللكتروني المرئي على شهادات األجر للوظيفة العمومية )منظومة إنصا ( والشهادات الجامعية 
 توسيع مجال االستعمال ليشمل وتمّ  .لعدد من المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة قرطاج وشهادات البكالوريا

العالي، سجل المؤسسات، شهادة الباكالوريا، شهادات التاسعة والسادسة أساسي، شهادة عمل، شهادات التعليم 
شهادة أجر، وصل إيداع تصريم بالمكاسب، شهادة في عدم ملكية عقارات مرسمة، الفاتورة االلكترونية، شهادة 

للتثبت  "DigiGO" الجديدة بطاقة التعريف اإللكترونيةي للعربة، بطاقة الباس، إلى جانب بعث في الفحص الفنّ 
 .من هوية المواطن على الخط وتمكينه من إحداث إمضاءات إلكترونية موثوق بها عبر الهواتف الجوالة

" من النفاذ إلى الخدمات اإلدارية على الخط على غرار منظومة التبادل اإللكتروني DigiGO" استعمال ويمكن
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على المرض ووزارة العدل. كما انطلق االستعمال الفعلي للمنظومة للبيانات على مستوى الصندوق الوطني للتأمين 
 لمؤسسات.على ااألداء بللتصريم عن بعد  E-Jibayaبخدمة 

لبيني تركيز المنظومة الوطنية للترابط ا تمّ  ،ولضمان التبادل الالمادي والمباشر للمعطيات بين الهياكل العمومية
تبسيط اإلجراءات للمتعاملين مع اإلدارة من عة على عمل اإلدارة و ضفاء النجاإلبين نظم المعلومات الوطنية 

 من التوفير المادي لهذه المعطيات لإلدارة للحصول على الخدمات.  المواطن خالل إعفاء

ء حوسبة "إرساع في و شر تّم ال ،الستغالل المشترك للبنى التحتية المعلوماتية على النطاق الوطنيمن أجل او 
ك يعمل على تشبي الذينظام معلوماتي موحد لالستثمار شرع في تركيز كما (. Cloud National)سحابية وطنية" 

وير الخدمات لتعزيز وتطذلك خدمات على الخط لفائدة المستثمر و  األنظمة المعلوماتية للهياكل المعنية إلتاحة ستّ 
 عن بعد. 

فير منصة وطنية مندمجة إلدارة الطلب د الشراء وخالص الخدمات المسداة على الخط وتو و ولمتابعة تنفيذ عق
جراءات خالص  إلى العمومي من مرحلة النشر وصوال مرحلة انجاز الصفقة والخالص والتقليص في آجال وا 

-Eلمشروع الخالص االلكتروني للطلب العمومي "ع في إجراءات طلب العروض و شر تّم ال ،الصفقات العمومية

Payement Tuneps".  2021سنة من ق في االنجاز بداية نطالاالومن المتوقع. 

 لتوّقي مناظرو  التي فرضتها استراتيجية للونتيجة  مجال األعمال اإللكترونية واإلستعماالت والتجديدوفي 
جيغابيت ومساندة الشركات في  100الترفيع في سعة الشبكات بـ  ، تمّ لعمل عن بعدا واعتماد مبدأفيروس كورونا 

ماتية وتأمين استمرارية المرافق والخدمات بالقطاعات الحيوية إلى جانب تركيز منظومة وضع آليات للسالمة المعلو 
هيئة كما تّم ت ن ألعوان المؤسسات عبر اإلرساليات القصيرة.( إلسناد تراخيص الجوالautorisation.gov.tnرقمية )

لوضع آليات ولوجية الحلول التكنمرافقة وزارتي التربية والتعليم العالي في توفير ب بعد وذلكمناخ مالئم للتعلم عن 
لجوال ا خدمة األنترنات عبر شبكة الهاتف مجانيةعن بعد وتمكين مستعملي منصات التعليم عن بعد من  التعليم

توفير اإلطار اللوجيستي الستخدام شبكات البث للقنوات التلفزية العمومية والخاصة في إعداد وبّث دروس متلفزة و 
 تتعلق ببرامج الثالثي الثالث للسنوات النهائّية استعدادا لالمتحانات الوطنّية.

ر الوضعية الصحيةولتهيئة مناخ مالئم لمتابعة  قم النداء معالجة االتصاالت الواردة على ر اعتماد تطبيقة ل تمّ  ،تطو 
عبر الجّوال   Co-vivre20تطبيقةالمخصص للتبليت على حاالت اإلصابة بفيروس كورونا وتحليلها واعتماد  190

لى جانب اعتماد تطبيقة "وقاية" لتحديد هوية إلمتابعة تطّور الوضعية الصحية لألشخاص موضوع حجر صحي 
 (.Contact Trackingمحيط الحاملين لفيروس كورونا )األشخاص اللذين وجدوا في 

مة هاتفية خد تركيزتّم  ،لتفشي فيروس كورونا التداعيات االجتماعيةولمعاضدة المجهود الوطني في الحّد من 
( لالطالع على تاريخ صر  المساعدات بمكاتب البريد وتوقيتها وتمكين العائالت المعوزة من 1017مجانية )

http://www.autorisation.gov.tn/?fbclid=IwAR3Wt_xGoIXmYKo-2aR1te_GUcliaB01OplMLUfW14cCb4cC86g95cYZUdQ
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إللكتروني "البطاقة االجتماعية" بصفة مجانية الستخالص حواالتهم من الموزعات اآللية لألوراق بطاقة الدفع ا
 للدفع عبر الجّوال.*" 1021"#واعتماد حافظة النقود االلكترونية  كافة البنوك والبريد التونسيبالمالية 

تلقي تركيز منظومة رقمية لتّم  ،لتفشي فيروس كورونا التداعيات الماليةلحّد من لمعاضدة المجهود الوطني ول
  www.batinda.gov.tnطلبات الحصول على مساعدة مالية لمجابهة التداعيات االقتصادية 

سمم بالشروع يإصدار مجمل النصوص القانونية والترتيبية ذات العالقة بما  تمّ  ،برنامج تونس الناشئةوفي إطار 
اد أكثر من إسن كما تم تركيز وتطوير البوابة اإللكترونية للمؤسسات الناشئة. وتمّ  . Startup Actبرنامج تفعيلفي 

للشركات التي حظيت ملفاتها بالقبول وفقا  -Labels Startups- ( عالمة مؤسسة ناشئة280مئتين وثمانين )
 للشروط القانونية والترتيبية.

عملت تونس على وضع مناخ مالئم يحّفز على  ،المنشأ "تونس الذكية" نقل الخدمات خارج بلد وفي مجال
االستثمار في قطاع تكنولوجيات االتصال حيث أصبحت تونس إحدى كبرى الوجهات لنقل الخدمات خارج بلد 

" في المنطقة األورومتوسطية تستقطب كبرى الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات Offshoringالمنشأ "
اتفاقيات شراكة مع شركات وطنية وعالمية ناشطة في  5إبرام تّم ت تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت. وقد وخدما

مضاء  800مجال تكنولوجيا االتصال لتوفير أكثر من  ( مع شركات ناشطة MoUمذكرات تفاهم ) 3موطن شغل وا 
 في مجال تكنولوجيا االتصال.

 وكالة الوطنّية للترّددات إلى مزيد تطوير شبكات االتصاالت الراديويةتسعى ال ،لترشيد استغالل الطيف التردديو
وتوفير اإلحاطة واإلرشاد لمستعملي األجهزة الراديوية لترشيد استغالل الطيف الراديوي لبلوغ أهدا  التنمية الشاملة. 

تحديث  يشرع ف ،لضمان تشغيل التكنولوجيات الحديثة والناشئة عبر توفير الترددات الراديوية الضروريةو
في شروع ، إلى جانب ال2019الموقع المداري اعتمادا على مخرجات المؤتمر العالمي لالتصاالت الراديوية لسنة 

ومراقبة آلي  قيس نظام تركيز فضال عن ،إعادة توزيع واستغالل الترددات لتشغيل التكنولوجيات الحديثة والناشئة
ة نموذجية تركيز شبك حيث تمّ ة تشغيل أنظمة االتصاالت الراديوية ومتطور لضمان حسن استغالل الترددات وجود

لقياسات الحقول الكهرومغناطيسية وتمكين المواطنين من قاعدة بيانات لمتابعة مستوى اشعاع الحقول 
 إلى جانب تركيز ماسم لخدمات االتصاالت المتنقلة للمناطق الحدودية. ،الكهرومغناطيسية

رقمنة الخدمات المالية عبر تطوير حيث تّم  تنمية الخدمات البريدية العمل على واصليت ،في مجال البريدو 
 38%بنسبة  فواتير وساهمتخالص و  التي تمّكن من تحويل أموال D17كتطبيقة الهاتف الجوال  قنوات دفع جديدة

الخالص  يين لقبولإلى جانب اعتماد باقة للدفع الرقمي الموجهة إلى التجار والحرف في تطوير الخدمات المالية
 e-Dinarاستعمال بطاقة الدفع األلكتروني"و  MasterPassQrوالمطابقة للمعايير الدولية  QRCodeبواسطة تقنية 

Corporateطالق  والمنم ذات الصبغة االجتماعية لرقمنة االمتيازات العينية " في شكل محافن إلكترونية خدمة وا 
افتراضي عبر الهاتف الجوال يخّول للمنتفعين  إحداث حساب رقميالتي تمّكن من  walletالمحفظة الرقمي ة 

بإعانات اجتماعّية من استخالص إعاناتهم وسحبها سواء من مكاتب البريد أو من الفروع البنكّية أو الموزعات 

http://www.batinda.gov.tn/
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 ص، على أن يتم تعميم استعمالها الستخال2020ألف حافظة رقمية إلى غاية شهر جوان  420وقد تم إحداث  اآللية.
 ألف حافظة رقمية(. 800بقية التحويالت المالية الصادرة عن الصناديق االجتماعية )حوالي 

المرتبطة بشبكات الدفع  «MPGS» إطالق منظومة الدفع الرقمية الجديدة تمّ  ،تطوير التجارة اإللكترونيةفي إطار و 
ر لفائدة المؤسسات الصغرى وتسهيل عملية التصدي (…Visa, Mastercard, American Expressالعالمية )

تّم تركيز حيث بالتعاون مع اإلتحاد البريدي العالمي  Easy Exportوالمتوسطة عبر شبكة البريد بتركيز خدمة 
شباك موحد للتصدير على مستوى واليتي تونس والقيروان على أّن يتّم تعميم التجربة في مرحلة ثانية خالل سنة 

طوير العروض إلى جانب ت، 2021حلة ثالثة على بقية الواليات خالل سنة واليات أخرى وفي مر  10على  2020
التجارية المتصلة بالتجارة اإللكترونية من خالل توفير حزمة خدمات موجهة للمؤسسات الناشطة في هذا المجال 

Pack e-commerce .)خدمات خالص، معالجة وتوزيع الطلبيات التي يتّم اقتناؤها عبر األنترنات(  

تركيز نظام مندمج لتحسين جودة توزيع البعائث من خالل  تمّ  ،تحسين جودة خدمات توزيع البعائثمجال  فيو 
لتعويض الخالص نقدا عند تسّلم  D17منظومة لتقّفي البعائث على أن يتّم إدماج خدمة الخالص عبر تطبيقة 

 . البعائث

موزعة في المناطق ذات التغطية  2020ل سنة مكتب بريد خال 25إحداث  تم ،تحسين التغطية البريديةفي إطار و 
 .2020سنة  1068البريدية الضعيفة ليبلت بذلك عدد مكاتب البريد 

 :2021آفاق سنة 

سعيا لمزيد ترسيخ التموقع التكنولوجي لتونس على المستوى الدولي واإلقليمي في المجال الرقمي والتهيؤ لتوفير 
العمل  2021ة سن خالل المنتظر أن يتواصلمن مية االقتصاد الرقمي، بيئة مواتية وحلول تكنولوجية لتسريع تن

توفير  يفر المجلة الرقمية الجديدة بما يسهم اصديتّم العمل على إحيث س تطوير اإلطار الترتيبي والتشريعيعلى 
سين مردوديته حمناخ مالئم لالستثمار وبعث المشاريع إلى جانب مراجعة وتنقيم مجلة البريد لمزيد تنظيم القطاع وت

وضع اإلطار الترتيبي الخاص بضبط الشروط والصيت واإلجراءات المنظمة للترابط البيني الوطني والتبادل و 
انون مكافحة إصدار ق ، فضال عناإللكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومّية وفيما بينها ومع المتعاملين معها

صدار قانون يتعلق بتنظيم المشهد عدل ووزارة الداخليةالجرائم السيبرنية بالتنسيق مع مصالم وزارة ال السمعي  وا 
يبي وضع إطار ترتو  ومراجعة منظومة الحوكمة لألقطاب التكنولوجية البصري بالتنسيق مع األطرا  المتدخلة

يمكن من التجميع الساتلي لتغطية التظاهرات الرياضية SNC Satellite News Cathering لمستعملي خدمة الـ 
راجعة مجلة م، إلى جانب حداث الكبرى للبث المباشر من قبل شركات االنتاج أو مشغل البث اإلذاعي والتلفزي واأل

 .التهيئة الترابية بالتنسيق مع وزارة التجهيز في اتجاه اعتماد شبكة األليا  البصرية كمرفق عمومي ضروري 

وع الشبكة اإلدارية المندمجة للجماعات المحلية مشر  استكمال منتظرمن ال ،البنية التحتية الرقمية أما في مجال
(RNIA3( ومشروع الشبكة اإلدارية المندمجة لوزارة العدل )RNIA4)،  تركيز شبكات تراسل المعطيات إلى جانب
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 Réseaux Campus Métropolitain et de WiFi Outdoor pourذات استعمال خارجي للمركبات الجامعية 

les 12 Campus Universitaires et 19 ISETs  مشروع استكمال وedunet10  لتحسين التغطية بشبكة االتصاالت
 افيةالبنية التحتية للمعلومات الجغر  إنجاز مشروع مواصلةعة العالية و سلتوفير ال لفائدة المؤسسات التربوية

(INIG) . 

أ الحوسبة ة وخاصة بالنسبة لمبديّتجه العمل نحو مواصلة إنجاز الحوسبة السحابي ،الحكومة اإللكترونية مجالفي و 
إلى  ،، وتركيز بوابة موحدة للخدمات اإلدارية لفائدة المواطن والمستثمر والمؤسسات«Cloud First» السحابية أّوال

تركيز البريد الرقمي للمواطن على غرار الخدمات االلكترونية وتركيز و  جانب تركيز نظام مدمج للبريد التونسي
رساء منظومة المعر   (e-Visa، e-Consulatقة بالخدمات اإللكترونية للشؤون الخارجية )التطبيقات ذات العال وا 

رساء  الوطني الوحيد للمواطن وتأهيل منظومة الحالة المدنية ووضع برنامج وطني إلدارة التغيير واالتصال وا 
، صا "ارة الموارد البشرية "انوتركيز منظومة الخالص االلكتروني للطلب العمومي وا عادة هيكلة وتطوير منظومة إد

برنامج "الحوكمة االلكترونية لدعم التحّول الرقمي في نطاق  "GOV TECH"العمل على إنجاز برنامج  فضال عن
 . "للخدمات اإلدارية الموجهة للمواطن

دة األعمال االتشجيع على االبتكار والتجديد وريسيتواصل ، األعمال اإللكترونية واإلستعماالت والتجديد مجالوفي 
مؤسسة صغرى  300مؤسسة كبرى و 50يث سيتّم إحداث مركز أعمال بمواصفات عالمية الستقبال وايواء ح الرقمية

  .بالمركب التكنولوجي بمنوبة ومتوسطة وناشئة

رات والهياكل العمومية المعنية لتحديد المسار ايواصل التنسيق مع الوز س ،برنامج تونس الناشئةوفي نطاق 
ي إلسناد الحوافز والتشجيعات بعنوان المؤسسات الناشئة وصياغته ضمن أدلة إجراءات أو اتفاقيات اإلجرائ

ّونين كواستكمال تطوير البوابة اإللكترونية للمؤسسات الناشئة إلى جانب إعداد تصّور وبرنامج تنفيذي بالنسبة للم
استكمال إجراءات و  الكفاءات واإلدماج الجغرافي الثالث والرابع من برنامج تونس الناشئة والمتعلقين تباعا بتطوير

  .تركيز صندوق الصناديق الذي سيتوّلى تمويل صناديق استثمار مختّصة

سيتّم تركيز نظام معلوماتي لمالءمة قدرات وكفاءات  ،نقل الخدمات خارج بلد المنشأ "تونس الذكية"إطار  وفي
اد علومات واالتصال مع متطلبات فرص العمل في مجال االقتصالموارد البشرية التونسية في مجال تكنولوجيات الم

ونس تنظيم معرض التشغيل السنوي لبرنامج "تإلى جانب  الرقمي وتخّصصاته ودعم وتطوير القدرة التشغيلية،
 .Smart Tunisia Job Fairالذكية" 

ت ولتزايد ثة في خدمات االتصاالواعتبارا لبروز التكنولوجيات الحدي ،ترشيد استغالل الطيف الترددي أما في مجال
المتطّلبات بشأن الطيف والمدار الساتيلي، سيرتكز العمل على ضمان مالءمة تنامي شبكات االتصاالت الراديوية 

وضمان تشغيل شبكات االتصاالت الراديوية للتكنولوجيات الحديثة  مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية واإلقليمية
إلى جانب اإلعداد للمؤتمر العالمي لالتصاالت  لوجيات الجيل الخامس للهاتف الجوال،على غرار تكنو  والناشئة
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وتحديد الحاجيات المستقبلية من الترددات الراديوية والعمل على حماية المصالم الوطنية ومواصلة  2023الراديوية 
 .الراديويةتركيز نظام قيس ومراقبة استغالل الترددات وضمان جودة تشغيل أنظمة االتصاالت 

من خالل  (Decashing) اإلدماج المالي العمل على الرفع من نسق واصلتسي ،الخدمات البريدية تنميةفي مجال و 
 الحّد من التعامل النقدي عبر تطوير خدمات مالية رقمية جديدة تتماشى وحاجيات المؤسسة والمواطن. 

تمّكن صغار التجار من التي س Simplify Commerceمنصة  إنجازسيتواصل  ،األلكترونية التجارةميدان أما في 
صدار الفواتير األلكترونية ومتابعة عمليات  عرض منتوجاتهم في موقع تجاري بطريقة بسيطة ومؤّمنة وا 

بالتنسيق مع البنك المركزي   PayPalوتركيز مشروع الدفع األلكتروني من الخارج عبر المحفظة العالمية الدفع
قصد تنويع وسائل الدفع األلكتروني والتشجيع على التصدير عبر التجارة  Mastercardالتونسي ومؤسسة 

توّفر حلول لوجستية لفائدة التي ( (Fulfillment Warehouseاأللكترونية. إلى جانب تركيز المنصة المندمجة 
سلسلة القيمية ت العلى المستوى الداخلي عبر تركيز كافة مكونا اإللكترونيةالمؤسسات الناشطة في مجال التجارة 
 E-com@AFRICAومنصة  م وا عداد الطلبيات، معالجة وفرز البعائث،يللخدمات اللوجستية من التخزين، تسل

ين الموّجهة إلى الخارج وخلق خطوط ترابط وعبور بين القارت اإللكترونيةتمّكن من معالجة طلبّيات التجارة التي س
إفريقيا ر تجسيم البرنامج اإلقليمي النموذجي لتطوير التجارة اإللكترونية بإفريقيا وأوروبا للبضائع المتبادلة في إطا

 البريدي العالمي.  االتحادبالشراكة مع 

مكتب بريد موزعة في المناطق ذات التغطية البريدية الضعيفة  15إحداث  قعيس ،تدعيم التغطية البريدية وفي إطار
 ألوراق المالية.موزع جديد ل 100مكاتب بريد متجولة وتركيز  10و
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 ادسالسالبـاب 

  دعم التشغيل وتحسين التشغيلية

يعتبر رفع تحدي التشغيل من الخيارات والثوابت الوطنية ذات األولوية القصوى لما له من انعكاس على االستقرار 
والسلم االجتماعيين والتوازن المجتمعي. وعلى هذا األساس حرصت الدولة على جعل التشغيل القاسم المشترك 
لكل المتدخلين في العمل التنموي وأحد أبرز أهدا  السياسات القطاعية والجهوية وذلك بالتوازي مع إقرار جملة 
من اإلجراءات والبرامج التي تمكن من الحفاظ على مواطن الشغل خالل جائحة كورونا في مرحلة اولى واستحثاث 

 نسق إحداث مواطن الشغل في مرحلة ثانية.

اصل العمل على تجسيم أهدا  مخطط التنمية الخاصة بقطاع التشغيل والمبادرة الخاصة وفي هذا اإلطار تو 
والمتمثلة بالخصوص في العمل على تحسين تشغيلية مختلف أصنا  طالبي التشغيل والرفع من كفاءاتهم 

اطن و وقدراتهم وفق متطلبات سوق الشغل، وتشخيص مكامن جديدة للتشغيل ودعم قدرة االقتصاد على احداث م
 شغل الئقة والتحفيز على المبادرة الخاصة باإلضافة إلى تطوير أداء مصالم التشغيل وتحسين نجاعة تدخالتها

 الحد من التشغيل الهش. إلى جانب السعي إلى

 :2020أهم اإلنجازات واإلصالحات خالل سنة 

ن محاور المتعلقة بإحداث مواطعلى إعداد االستراتيجية الوطنية للتشغيل حسب ال 2020تواصل العمل خالل سنة 
الشغل والنهوض بالمؤسسات وتنمية الموارد البشرية والحماية االجتماعية والحوار االجتماعي وحوكمة سوق 
الشغل وآليات التنفيذ. وذلك بالتوازي مع تجسيم االستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة وتنفيذ مكونات البرامج 

 .2021–2019لهذه االستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة للفترة التي تضمنها المخطط التنفيذي 

وعمال على تطوير أداء تدخالت الوكالة الوطنية للتشغيل ومزيد تفعيل دورها في استحثاث نسق التشغيل سواء 
منه المؤجر أو للحساب الخاص، تّم تنفيذ األمر الحكومي المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل 

ط وصيت االنتفاع بها والذي تضمن إحداث برنامج جديد "عقد اإلعداد للحياة المهنية" وتعديل برامج "عقد وشرو 
الكرامة" و"عقد الخدمة المدنية" و"فرصتي" فضال عن دعم باعثي المؤسسات الصغرى وذلك في نطاق تدخالت 

 الصندوق. 
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ط في القطاع غير المنظم يساهم في تبسي وفي إطار التوجه نحو توفير إطار قانوني شامل خاص بالناشطين
ضفاء الطابع الرسمي على األنشطة  اإلجراءات المتعلقة بالتغطية االجتماعية والصحية الخاصة بهذه الفئة وا 
خاصة وأنها تتميز بطاقة تشغيلية عالية، تّم اصدار المرسوم المتعلق بنظام المبادر الذاتي والذي مكن من وضع 

م امتيازات وضبط الواجبات الجبائية واالجتماعية لألشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نظام قانوني خاص ومن
بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة أو الفالحة أو التجارة أو الخدمات أو الصناعات التقليدية، إلى جانب 

مم حصاء وبرنامج االمواصلة إعداد الدراسة حول "العمل غير المنظم في تونس" بالشراكة مع المعهد الوطني لإل
 المتحدة االنمائي ومنظمة العمل الدولية.

واعتبارا ألهمية تطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني كأحد الخيارات االستراتيجية لبناء منوال تنموي جديد 
المتعلق باالقتصاد التضامني  2020لسنة  30يضمن التنمية الشاملة والمستدامة، تّم إصدار القانون عدد 

االجتماعي والذي يضبط اإلطار المرجعي ويحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه والهياكل واآلليات الكفيلة و 
المتعلق بالتمويل  2020لسنة  26بإرسائه ومتابعته وتقييمه وتطويره ودعمه، وذلك بالتوازي مع إصدار القانون عدد 

غاية دفع ير التمويل الالزم للمشاريع والشركات بالتشاركي والذي يهد  إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوف
 االستثمار.

كما تواصل تنفيذ عدد من المشاريع في إطار التعاون الدولي بالعمل على تنفيذ مشروع "دعم الشباب التونسي" 
أة ر من خالل دفع المبادرة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني بوالية أريانة ومواصلة تنفيذ مشروع "دعم الم

والذي يهد  إلى تحسين قدرات ومهارات النساء  ،الريفية في ريادة األعمال بكل من واليتي صفاقس ونابل
الريفيات الحامالت للمشاريع وتسهيل حصولهن على التمويل الذاتي. إلى جانب تنفيذ مشروع "رفع تحديات سوق 

ر إلى تحسين خدمات التشغيل لتوفي الشغل من أجل فرص عمل عادلة في تونس" في والية منوبة الذي يهد 
فرص عمل أفضل للنساء من خالل تطوير نظم الرصد وتقييم سياسات التشغيل إلى جانت تحسين مهارات 

 سيدات األعمال في المستقبل في المناطق األكثر حرماًنا.

ى تحسين   إلوبالتوازي، تواصل تنفيذ مشروع "اإلدماج االقتصادي للشباب في تونس )مبادرون("، الذي يهد
الفرص االقتصادّية للشباب األقّل حّظا في واليات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس وسليانة وقبلي 

شابا من أصيلي  150والشروع في انجاز مرحلة تجريبية نموذجية بمعتمدية دوار هيشر من والية منوبة لفائدة 
 لكين:هذه المعتمدية عبر المرافقة المشخصة من خالل مس

 شابا. 100العمل المؤجر بمؤسسات القطاع الخاص ويستهد  حوالي  -
شابا من الراغبين في بعث المشاريع عبر توفير مرافقة  50العمل المستقل من خالل اإلحاطة بحوالي  -

مشخصة من الفكرة إلى ما بعد اإلنجاز. وقد تم في هذا اإلطار تهيئة فضاء الحتضان هؤالء الشبان أطلق 
 فضاء "إبن". عليه اسم
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كما تم الشروع في إعداد استراتيجية وطنية لدعم التشغيل بالخارج وحماية حقوق العمال المهاجرين ومواصلة 
مؤسسة توظيف مّكنت من إنجاز  24إسناد الترخيص لفائدة مؤسسات التوظيف بالخارج ليبلت العدد الجملي 

 اإلطار القانوني.  عملية توظيف للكفاءات التونسية بالخارج منذ إصدار 6601

كما تواصل العمل على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة اإلعالمية للتصر  في ملفات اليد العاملة األجنبية والذي 
سيمكن من رقمنة ترخيص العمل المسند لفائدة األجانب العاملين بتونس واعتماد الختم االلكتروني قصد مزيد 

 المؤسسات.تحسين الخدمات اإلدارية المقدمة لفائدة 

 2020لسنة  38وبهد  توفير حلول لتشغيل العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، تّم إصدار القانون عدد 
المتعلق باألحكام االستثنائية لالنتداب في القطاع العمومي من أصحاب الشهادات العليا الذين قضوا فترة بطالة 

يل كة بين كل من الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغلمدة عشر سنوات فأكثر. إلى جانب امضاء اتفاقية شرا
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتنفيذ برنامج 

ك للتحسين تشغيلية وانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات االقتصادية، وذ
وبالتوازي مع تقريب خدمات ومصالم التشغيل من طالبيها وتعميم إحداث فضاءات المبادرة من خالل مواصلة 

 تنفيذ مشاريع البنية األساسية لمكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة. 

 واعتبارا لألزمة االقتصادية واالجتماعية المرتبطة بتفشي "فيروس كورونا" وتطبيق إجراءات الحجر الصحي
الشامل تم العمل على اتخاذ جملة من اإلجراءات االستثنائية والعاجلة بهد  تخفيف وطأة تفشي الفيروس على 
االقتصاد الوطني وحماية األفراد والمؤسسات االقتصادية تمثلت أساسا في مواصلة صر  االمتيازات، في إطار 

طها عن العمل خالل فترة الحجر الصحي برنامج "عقد الكرامة"، للمؤسسات االقتصادية التي توقف سير نشا
( ومواصلة صر  المنم للمنتفعين بالبرامج النشيطة للتشغيل دون استثناء 2020الشامل)من مارس إلى ماي 

)عقد االعداد للحياة المهنية وعقد الخدمة المدنية وبقية العقود سارية المفعول( خالل نفس الفترة دون اعتبار 
 جانب إلى جمعيات والمنظمات المهنية من عدمه طبقا لإلجراءات المعمول بهامواصلة نشاط المؤسسات وال

مواصلة صر  منم المرافقة إلى مستحقيها من الباعثين الشبان دون اعتبار وضعية المؤسسة على أن ال تتجاوز 
بصين خالل ر شهرا ومواصلة صر  منم التربصات التطبيقية بالمؤسسات لفائدة المت 12مدة االنتفاع بهذه المنحة 

 .2020الفترة الممتدة من مارس إلى ماي 

كما تّم في نفس اإلطار ارجاء خالص الّديون بالّنسبة للمنخرطين في برنامج جيل جديد من الباعثين الشبان من 
وهو اجراء شمل كل من تخّلدت بذّمتهم ديون بعنوان سنة  2020خالل الفترة الممتدة من مارس إلى سبتمبر 

آال  عقد جديد بالنسبة لعقود  10ع في العقود المبرمجة للّتشغيل بالنسبة للمؤّسسات عبر إضافة والترفي 2019
 آال  عقد لعقود الكرامة. 5آال  عقد جديد لعقود الخدمة المدنية و 10االعداد للحياة المهنية و

رمة مع المنظمات الجماعية المب وبالتوازي، تّم تمديد آجال تنفيذ كافة اتفاقيات الشراكة لتمويل البرامج التكوينية
دون اعتبار تاريخ صالحيتها وبعث منصة رقمية مجانية  2020ديسمبر  31إلى غاية  2019المهنية بعنوان 
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خاصة بالتكوين عن بعد "الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تكون" لفائدة طالبي الشغل لتمكينهم من 
  إضافيا.هم بالمؤسسات التي يستوجب العمل بها تكوينا تكميليا أو تأهيالتحسين قابلية تشغيليتهم وتيسير ادماج

جراءات االنتفاع بالمنم االستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة  كما تّم إصدار األمر حكومي بضبط صيت وشروط وا 
لحجر ا بعض األصنا  من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات

 ".19الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 

والمرتبطة باألساس بالتداعيات االقتصادية واالجتماعية  2020واعتبارا لنسبة النمو السلبية المنتظرة خالل سنة 
ظا ألف موطن وارتفاعا ملحو  160لجائحة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل خسائر في مواطن الشغل تقدر بحوالي 

ألف شخص خارج القوى العاملة لم يتم احتسابهم ضمن  74.2مع تصنيف قرابة  %18في نسبة البطالة لتبلت 
 .19العاطلين عن العمل يرغبون في العمل وصرحوا انهم لم يبحثوا عن عمل بسبب جائحة الكوفيد 

 :2021المشاريع والبرامج واالصالحات لسنة 

ستراتيجية الوطنية للتشغيل والشروع في تنفيذ مخططها العملي بالتوازي باستكمال إعداد اال 2021ستتميز سنة 
( 2021-2019مع مواصلة تنفيذ مختلف برامج المدرجة بالمخطط التنفيذي لالستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة )

 وتنفيذ محاور الرؤية الخاصة بتطوير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

عمل على تنفيذ عدد من المشاريع في إطار التعاون الدولي على غرار مشروع "اإلدماج كما سيتواصل ال
االقتصادي للشباب في تونس )مبادرون(" على المستوى الوطني في كل من مجاالت التوجيه والتكوين في 

مشروع و المهارات الحياتية وتحسين التشغيلية والمرافقة لبعث المشاريع ومشروع "دعم بعث مؤسسات صغرى" 
"دعم الشباب التونسي من خالل دفع المبادرة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني" ومشروع "دعم المرأة 
الريفية في ريادة األعمال" ومشروع "رفع تحديات سوق الشغل من أجل فرص عمل عادلة في تونس". إلى جانب 

حداث مواطن الشغل الالئق للشبابالشروع في تنفيذ مشروع "النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضا  مني وا 
التونسي" ومواصلة تنفيذ برنامج جيل جديد من الباعثين مع وزارة التربية وجيل جديد من الباعثين الشبان بالبلديات 

 في إطار الشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة.

الذاتي والعمل على إعداد االوامر التطبيقية المتعلق بنظام المبادر  2020لسنة  33كما سيتّم تفعيل المرسوم عدد 
المتعلق باالقتصاد التضامني واالجتماعي. إلى  2020لسنة  30واألنظمة االساسية التي تضمنها القانون عدد 

جانب تفعيل برنامج دعم المبادرة لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه والذين يرغبون في بعث مشاريع مبتكرة 
دكتور ومواصلة العمل على تقريب خدمات ومصالم التشغيل من طالبيها وتعميم  1000حوالي  ومتجددة يستهد 

نجاز محاضن احترا  في   واليات كتجربة نموذجية 7إحداث فضاءات المبادرة وا 

ألف  52من المنتظر ان تبلت إحداثات الشغل حوالي  2021وتبعا لتقديرات النمو المرسومة بمنوال التنمية لسنة 
 %17.3شغل جديد وان تنخفض نسبة البطالة لتبلت موطن 



 

 

 الثالثالجزء  
 التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي
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 البـاب األول

  التنمية البشرية

 التربية

اية خاصة بقطاع التربية من خالل الرفع من االعتمادات المرصودة لنفقات التنمية بنسبة عن 2020شهدت سنة 
مقارنة بالسنة الفارطة في إطار تواصل تنفيذ اإلجراءات المتخذة الهادفة إلى الرفع من جودة الخدمة  18%

من الناتج المحلي  %5.2 نالتربوية في مختلف تجلياتها البيداغوجية والتنظيمية إضافة إلى تخصيص ما ال يقّل ع
 من الميزانية العامة للدولة للقطاع التربوي. %16.6اإلجمالي و

 2020انجازات سنة 

 12أدى انتشار فيروس كورونا المستجد إلى غلق كل المؤسسات التربوية في جميع المراحل التعليمية منذ يوم 
مؤسسة  7000مليون تلميذ وغلق أكثر من  2,3وبالتالي انقطاع ظرفي عن الدراسة لما يزيد عن  2020مارس 

 ألف موظف بالقطاع التربوي في منازلهم. 230تربوية في القطاعين العام والخاص، وكذلك بقاء أكثر من 

تتمثل في تشكيل لجنة مركزية  2020وتبعا لذلك تم اتخاذ عدة اجراءات استثنائية واستباقية منذ أوائل شهر مارس 
لوضع التربوي وتصور مختلف السيناريوهات الممكنة الستكمال السنة الدراسية لليقظة تعمل على متابعة ا

. إلى جانب اتخاذ 2020/2021وتأمين إجراء االمتحانات الوطنية واالستعداد الجيد للعودة المدرسية  2019/2020
ى احتساب قتصار علقرار إنهاء السنة الدراسية بالنسبة لكافة المستويات التعليمية ما عدا الباكالوريا مع اال

معدالت الثالثيتين األولى والثانية وذلك من منطلق مراعاة صحة التالميذ واإلطار التربوي بالدرجة األولى 
اإلبقاء على إجراء امتحان ختم التعليم األساسي ومناظرة الدخول إلى المدارس االعدادية واعتبارها أولوية و 

ريا إلى عودة تالميذ البكالو إضافة إلى  ر جوان وبداية شهر جويلية.النموذجية مع تأجيل مواعيدها إلى نهاية شه
جراء المناظرة في شهر جويلية وتوفير كل اإلمكانات  الدراسة بالمؤسسات التربوية لمدة أربع أسابيع على األقل وا 

 ن بعد.م عالبشرية والمادية واللوجستية إلنجاحها والعمل والدراسة وفق نظام الحصة الواحدة وتطوير التعلي

 2021-2020كما تم احكام االستعدادات للعودة المدرسية من خالل تخصيص الفترة األولى من السنة الدراسية 
دراج  2019لتالفي النقص المسجل في البرنامج البيداغوجي للثالثية الثالثة من السنة الدراسية المنقضية  وا 

 خاص يتماشى مع خصائص المؤسسات التربوية.تحويرات على الرزنامة المدرسية وا عداد بروتوكول صحي 
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وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا على قطاع التربية، فقد تواصلت المجهودات في العديد من المجاالت وذلك 
م القيام بتكوين نظري وميداني لمنشطي األقسا حيث تمتعميم السنة التحضيرية من خالل مواصلة العمل على 

مومي والخاص حول " منهاج السنة التحضيرية" واعتماد وثائق مرجعية للتدريس باألقسام التحضيرية بالقطاعين الع
التحضيرية: اإلطار المرجعي للكفايات المهنية لمدرسي السنة التحضيرية، منهاج السنة التحضيرية، دليل التكوين 

لسنة التحضيرية في االتحضيري. كما شهدت هذه المرحلة تطور عدد تالميذ السنة  القسمالمستمر لمدرسي 
تلميذا خالل السنة الفارطة. وبالتالي تطور عدد  597 58تلميذا مقابل  59544ليصل إلى  2020-2019الدراسية 

مدرسة  2386مـــقابل  2020-2019مدرســــة سنة  2432المدارس االبتدائية التي تتضمن أقسام تحضيرية ليصل إلى 
خالل نفس  %52.1من المدارس الحاضنة للسنة التحضيرية مقارنة بـ  %53.1. وهو ما يمثل 2018/2019ســــنة 

سنة  %88.5الفترة. كما تطورت نسبة المسجلين الجدد بالسنة األولى والمتمتعين بالسنة التحضيرية لتصل إلى 
 .2018/2019سنة  %88مقابل  2019/2020

متحصل على  2574دماج وتسوية وضعية من خالل ا تطوير كفايات الموارد البشريةبالتوازي، تم العمل على 
لمدة سنة وانتدابهم كأساتذة تعليم ابتدائي على ان تتم تسوية  2620االجازة التطبيقية في علوم التربية والتعاقد مع 

من  %40معلم نائب )ما يمثل  2686. إلى جانب انتداب وتسوية وضعية 2021وضعيتهم ابتداءا من سبتمبر 
. وسيتواصل العمل بهذه 2020أستاذ نائب ابتداءا من سبتمبر  1000االبتدائية و مجموع النواب( بالمدارس

عقد لتسديد بعض الشغورات من األعوان المكلفين  300المنهجية تدريجيا للقضاء على آليات العمل الهش واسناد 
 وية.بمساعدة المدرسين بالمخابر وتأطير ومرافقة التالميذ بالمدارس اإلعدادية والمعاهد الثان

ية تواصل تعزيز تدريس اللغات انطالقا من السنة الثانية بالنسبة للفرنس بالبرامج والمناهج التعليمية، لالرتقاء
والسنة الرابعة بالنسبة لإلنجليزية. إلى جانب تعزيز تدريس مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية بداية من 

ية التكنولوجية من خالل صياغة مناهج جديدة للمادة في العديد من السنة الثالثة وتحديث برامج ماّدة الترب
المستويات. هذا إضافة إلى إعداد مناهج مادتي اإلعالمية للسنة الثانية ثانوي وا عداد برنامج ماّدة اإلعالمية 

ة والرابعة لثالثللسنة األولى وتحديث برامج اإلعالمية بالمرحلة اإلعدادية وا عداد مناهج مادة اإلعالمية للسنتين ا
 من التعليم الثانوي ومناهج مادة االقتصاد للسنوات الثانية والثالثة والرابعة ثانوي. 

عمال على توفير مناخ تعليمي إيجابي ومحفز يساعد المتعلمين على التعلم واكتساب قيم وسلوكات بناءة، فقد 
مرّكبات ثقافّية  4من خالل إحداث  درسيةبالحياة المتم تركيز العمل على مزيد تطوير كل الجوانب المتصلة 

عربة لنقل األكلة المدرسية واقتناء  12ورياضّية مدرسّية. إلى جانب تدعيم خدمات اإلسناد المدرسي من اقتناء 
حداث ضيعات بيداغوجية. إضافة إلى تعميم منظومات  50حافلة للنقل المدرسي واقتناء  26 جرار بصهاريج وا 

ويرها بما يمّكن األولياء من متابعة المسار الدراسّي ألبنائهم بصفة دورّية ومستمّرة وبما يمّتن المتابعة الرقمّية وتط
 عالقة التواصل بين الولّي والمرّبي والمؤّسسة التربوّية.
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 مواصلة ارساء البرنامج النموذجي فقد تمالتصدي للفشل المدرسي واالنقطاع عن الدراسة،  وفي إطار تعزيز
(، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الفرصة الثانية M3Dللتصدي لالنقطاع والتسّرب المدرسي ) ثالثي األبعاد

 والتكوينّية. التربوّية المنظومة في المتسّربين إدماج إلعادة

إرساء  ن خاللمتطوير توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال في التعليم والتعلم  تم التركيز على مزيد كما
نية للتسجيل عن بعد لكافة األطفال الذين هم في سن الدراسة في كل المستويات التعليمية من منظومة إلكترو 

المرحلة االبتدائية إلى اإلعدادية والثانوية ضمانا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع وتخفيف العبء على 
رس االبتدائية والمعاهد الثانوية إحداث فضاء رقمي للمدا إلى جانب .األولياء ومديري المؤسسات التربوية

دارية. كما تم امضاء مذكرة تف جميع أفراد أسرة المؤسسة التربوية من الولوج إلى محتويات يمكن اهم بيداغوجية وا 
ين وزارتي التربية وتكنولوجيات االتصال والتحول الرقمي حول مشروع تأهيل الشبكة التربوية وتعميم الربط بتقنية 

رساء الشبكات الداخلية وتوفير النفاذالتدفق العالي و  إضافة  .خدمات االنترنات لفائدة المؤسسات التربوية إلى ا 
 إلى إيالء عناية هامة بالتعليم عن بعد من خالل:

 التعليم عن بعد

ة للتعليم عن بعد: تم إطالق قناة تلفزية تربوية خاصــة للتعليم عن بعد على ترددات  قناة تلفزية تربوية خاصــّ

ة الوطنية الثانية تهد  إلى بث ومضـــات ودروس تلفزية تتعلق بالبرامج الرســـمية المعتمدة وبرامج تربوية القنا
لإلحاطة بالتالميذ، وتتوجه الدروس أســـــاســـــًا لتالميذ األقســـــام النهائية )الســـــادســـــة ابتدائي والتاســـــعة إعدادي 

 والباكالوريا.(

راضـــــية من طر  المركز الوطني للتكنولوجيات في إنشـــــاء المدرســـــة االفتراضـــــية: تم إطالق المدرســـــة االفت
ة تعليمية موضـــــــوعة على ذّمة التالميذ والمدّرســـــــين واألولياء وتحتوي على مجموعة من  التربية وهي منصـــــــّ
الخدمات الرقمية المبّوبة في إطار فضــاءات مختلفة حســب المســتعملين وحســب المراحل والمســتويات والمواد 

 ّصة أساسا على:التعليمية. وتحتوي هذه المن

  فضـــاء التعليم عن بعد الذي يمكن التلميذ والمدّرس من التواصـــل في إطار افتراضـــي مســـتغلين مكونات
رســال الدروس والفروض  وعناصــر التعليم عن بعد من خالل حصــص تدريس مباشــرة ومنتديات حوار وا 

صالحها وغيرها من الخدمات التعليمي؛  وا 

 وي على عدد من الموارد البيداغوجية الرقمية المقترحة من طر  فضــــــــــاء المكتبة االفتراضــــــــــية التي تحت
المدّرســـين والمصـــادق عليها من طر  المتفقدين وهي مصـــّنفة ومفهرســـة بحيث يمكن اســـتعمالها بصـــفة 
ميّسرة في عملية البحث عن الموارد؛ موارد رقمية خاّصة بتالميذ األقسام النهائية في شكل مجموعة من 

ليمية موّجهة لتالميذ األقســــــــــــــام النهائية لمختلف المراحل التعليمية قصــــــــــــــد إعدادهم مقاطع الفيديو التع
 لالمتحانات الوطني؛
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  موارد رقمية خاّصة بالمرحلة االبتدائية واإلعدادية وتوّفر تمارين تفاعلية وموارد سمعية وفيديوهات لتعليم
 ّورة للمدّرس؛اللغات وكتب مدرسية رقمية للمراجعة والمرافقة إلى جانب أشرطة مص

  ة بمســـاهمات المدّرســـين وهي عبارة على بنوك لموارد رقمية متنّوعة لعدد من المراجع موارد رقمية خاصـــّ
واألنشــــــطة والفروض واإلصــــــالحات وهي موّجهة لكل التالميذ ولمختلف المســــــتويات والمراحل التعليمية 

 ذ الباكالوريا؛إلى جانب عدد من الّدروس التلفزية التي وقع بّثها سابقا لتالمي

 .مواضيع مختلف االمتحانات الوطنية المرفقة باإلصالح 

 2021السياسات واإلصالحات في مجاالت التربية لسنة 

في القطاع التربوي باألساس على مواصلة تنفيذ اإلجراءات الهادفة إلى توفير  2021سيرتكز العمل خالل سنة 
عمل على تعميم السنة التحضيرية وتمكين كل األطفال الذين لكسب رهان الجودة من خالل مواصلة ال تعليم جيد

هم في سن الدراسة من التمتع بحقهم في التعليم. إضافة إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم عن بعد وتطوير 
البرامج وطرق التدريس من خالل إعداد مناهج مادتي اإلعالمية واالقتصاد للسنتين الثالثة والرابعة من التعليم 

 تباعا.  2022-2021و 2021-2020ثانوي ليتم تطبيقها في المعاهد بداية من السنتين الدراسيتين ال

، سيتواصل العمل على تحسين االدماج االقتصادي واالجتماعي لخريجي التربية من خالل إكسابهم بالتوازي 
لى وضع ع العمل. كما سيتم المهارات الحياتية الالزمة وتعويدهم على أخذ المبادرة واالبتكار وبعث المشاريع

مخطط تكوين سنوي لتطوير كفايات المدرسين وصياغة منظومة متكاملة لتأهيل المدرسين والمكونين في مجال 
 ضمانا لرهان جودة العملية التعليمية.  توظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال والمستجدات التقنية

صيانة ية التحتية وخدمات االسناد، سيتم تدعيم أعمال التعّهد والوضمانا لحسن سير العملية التربوية وتحسين البن
بالمؤسسات التربوية وتوسيع شبكة المطاعم المدرسية وتدعيم النقل المدرسي وتحسين ظرو  اإلقامة بالمبيتات 

 المدرسية. 

ق والتواصل سيوفي إطار مجابهة ضعف النجاعة على مستوى قيادة المنظومة التربوية، سيتم إحكام عمليات التن
بين مختلف المتدخلين مع التسريع في نسق إرساء نظام معلومات مندمج للقيادة والمساندة والتقييم وضرورة 

 تعصير وتطوير الخدمات اإلدارية واإلدارة االلكترونية.

ظومة نكما ستتظافر الجهود للعمل على إحداث محّطات تقييمية وطنية ملزمة لجميع المتعّلمين في إطار تركيز م
تقييمية جديدة. إلى جانب مزيد تعزيز الرعاية النفسية واالجتماعية والصحية مع تكثيف العمل االجتماعي 
بالمؤسسات التربوية وتعزيز منظومة التصدي لكل الظواهر السلبية التي تهدد المؤسسات التربوية. إضافة إلى 

ظومتي يم المهني والتقني واحداث معابر بين منتنويع المسالك والشعب بما يتناسب وسوق الشغل وتطوير التعل
 جانب تطوير آليات التواصل واالعالم. إلى التعليم والتكوين المهني
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 المؤشرات التربوية

  من تحسين العديد من المؤشرات التربوية: 2020مكنت كل هذه المجهودات المبذولة خالل سنة 

 2019/2020 2015/2016 المؤشرات

 88.5 85.9 (%)ألولى المتمتعين بالسنة التحضيرية نسبة تالميذ السنة ا

 (2018/2019) 7.3 12.2 (%) نسبة الرسوب في االبتدائي

 (2018/2019) 1 1.1 (%) نسبة االنقطاع في االبتدائي

 (2018/2019) 17 20 (%)نسب الرسوب في اإلعدادي العام 

 (2018/2019) 8.9 10 (%)نسب االنقطاع في اإلعدادي العام 

 42.6 51.9 (%) نسبة النجاح في البكالوريا

 تطور عدد التالميذ وعدد الفصول

 الزيادة/النقص 2020/2021 2019/2020  
عدد  عدد التالميذ عدد الفصول عدد التالميذ  

 عدد التالميذ الفصول

 1535 3109 61079 3089 59544 التحضيري 

 20015 48918 1.191.584 48.743 1.171.569 االبتدائي

 25268 35169 952.100 34.683 926.832 االعدادي العام والثانوي 

 184 407 10.357 419 10.173 االعدادي التقني

 47002 87603 2.215.120 86.934 2.168.118 المجموع

 1532مدرسة ابتدائية و 4587) 2020/2021مؤسسة في مفتتم السنة الدراسية  6119بلت عدد المؤسسات التربوية 

 ةمدرس

 التعليم العالي والبحث العلمي 

 واقع تشخيص إلى استنادا القطاع إصالح تميزت إنجازات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل استراتيجية
تراتيجي . ويهد  المخطط االسةمستوياتها واإلشكاليات التي تم رفعها وفق مقاربة تشاركي جميع في المنظومة
يز الحوكمة تركو  تطوير جودة التكوين الجامعي وتحسين تشغيلية الخريجين إلى هيكلة القطاع إلى لإلصالح

البيداغوجي  نودعم التكوي والتجديد والنهوض بالبحث الرشيدة واستقاللية الجامعات والتصر  األمثل في الموارد
  .الجامعية وتحسين ظرو  الحياة الجامعية ومراجعة الخارطة للمدّرسين الجامعّيين
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 2020سنة  انجازات

I. التعليم العالي 

مواصلة انجاز االصالحات االستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خالل تنفيذ  2020شهدت سنة 
 .2020-2016جملة اإلجراءات والمشاريع التي تم ادراجها ضمن المخطط التنموي 

لبات المحيط االقتصادي واالجتماعي تم مته مع متطءففي إطار السعي إلى دعم جودة التكوين األكاديمي ومال
على إعداد أدلة مرجعية للمهن والكفاءات والتكوين في التعليم العالي في إطار مشاريع  2020العمل خالل سنة 

وطنية ودولية بهد  مالئمة عروض التكوين مع مقتضيات سوق الشغل )تكنولوجيات االتصال، الهندسة 
( وتدعيم منظومة البناء المشترك وذلك بإعداد ونشر صندوق تنافسي خاص الكهربائية والطاقات المتجددة ...

جانب اعداد دراسة حول هيكلة وتطوير التكوين الهندسي بتونس ومواصلة برنامج دعم  إلى بالبناء المشترك
 الجودة بالتعليم العالي.

 إلى سات الجامعيةوبهد  تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي تواصل العمل على تغيير صبغة المؤس
جانب استكمال الملف المتعلق بمرور اإلدارة العامة للدراسات  إلى مؤسسات ذات صبغة علمية وتكنولوجية

نطالق التابعة لها وذلك بالتوازي مع ا وشبكة المعاهدمؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتقنية  إلى التكنولوجية
 .9001 إيزو ةولوجية بهد  الحصول على شهادبرنامج الجودة باإلدارة العامة للدراسات التكن

ول من مختلف الدول على غرار د واستقطاب الطلبةولدعم مكانة تونس كوجهة جامعية متميزة للطلبة الدوليين 
الترويج للمؤسسات  فريقيا جنوب الصحراء للتسجيل بالجامعات التونسية تواصلت حمالتإالجوار وكذلك دول 

المتوفرة بالجامعات التونسية من خالل صياغة منصة رقمية عن بعد تبرز خصائص الجامعية ولعروض التكوين 
منظومة التعليم العالي ويمكن من خاللها للطلبة الدوليين الترشم للدراسة في مختلف المؤسسات الجامعية 

 اسية.ر القبول في منظومة التعليم العالي للدراسة مقابل دفع معاليم د التونسية وفتم إمكانيةالعمومية 

 روعتنفيذ مشاستحثاث نسق  دعم الشراكة الدولية من خالل إلى تواصلت الجهود الرامية اإلطاروفي نفس 
التي ستقدم تكوينا ذا جودة عالية ومعتمد دوليا حيث تم  'UFTAM'الجامعة التونسية الفرنسية الفريقيا والمتوسط 

 .2019أكتوبر  4االنطالق الرسمي للمرحلة التجريبية في 

غال تهيئة اش تواصلت الجامعيةوتحسين ظرو  الدراسة والعمل داخل المؤسسات  وبهد  تطوير الحياة الجامعية
حداث  فضاءات في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لتركيز األجهزة المتعلقة بالتواصل والتحاضر عن بعد وا 

التعاون  تنفيذ برامجواإلشهاد ومواصلة  المتحانومراكز لمنصة تشاركية لإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية 
تطوير شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من خالل تحسين البنية التحتية  إلى والشراكة الدولية الرامية

 وتطوير التجهيزات العلمية والتقنية.



 

123 

طعام وأنشطة ثقولتحسين الفضاءات المخصصة للتدريس والخدمات الجامعية المسداة للطالب من سك افية ن وا 
استكمال بناء المبيت الجامعي بالكا  والمبيت الجامعي بسليانة والمطعم  2020ورياضية، تم خالل السنة الحالية 

الجامعي العمران األعلى بتونس وبناء المرحلة األولى من القسط الثاني للمعهد العالي للدراسات التطبيقية في 
الوطنية للمهندسين ببنزرت والمعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس واستكمال  اإلنسانيات بالمهدية والمدرسة

 توسعة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة.

كلية العلوم لسياسية و استكمال تهيئة مؤسسات التعليم العالي )كلية الحقوق والعلوم ا ،اإلطاركما تم في نفس 
االقتصادية والتصر  بتونس والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر 
الباي( ومؤسسات الخدمات الجامعية )المبيت الجامعي ابن زهر بمنوبة والحي الجامعي بالمروج والحي الجامعي 

 امعي برقادة(.بماطر والمركب الرياضي بالمركب الج

ين المؤسسات الجامعية وخاصة المدرسة الوطنية للمهندسلفائدة التجهيزات العلمية الضرورية  توفيرتواصل كما 
والمعهد العالي للتصر  ببنزرت والمعهد العالي للبيوتكنولوجيا والمطعم الجامعي بسيدي ثابت والمطعم الجامعي 

ا لإللكترونيك واالتصاالت والمعهد العالي لإلعالمية والملتيميدي بالقطب التكنولوجي بسوسة والمدرسة الوطنية
 بصفاقس.

 المؤشرات:تطور 

 20-19السنة الجامعية  19-18السنة الجامعية  المؤشر
 232989 233692 عدد الطلبة المسجلين في القطاع العمومي

 66.13% %65.9 منهم اناث

 35395 33462 عدد الطلبة المسجلين في القطاع الخاص

 5258 4691 عدد الطلبة االجانب

II.  العلميالبحث: 

تنفيذ العديد  2020سعيا للنهوض بالبحث العلمي وتوجيهه نحو تلبية حاجيات المحيط االقتصادي شهدت سنة 
 والمشاريع:من اإلصالحات 

لحركة  MOBIDOCنجاز برنامج إدعم تشغيلية الباحثين من حملة الدكتوراه ومن الطلبة الباحثين من خالل 
طالق  250الباحثين الممّول من قبل المفوضية األوروبية الذي انتفع به  من الباحثين )دكاترة وطلبة دكتوراه( وا 

من حاملي الدكتوراه في إطار األقطاب التكنولوجية بهد  تحفيز بعث المشاريع بالتعاون  21دفعة جديدة لفائدة 
الممول من  Promesseدفعة ثانية في إطار برنامج و  هوي مع المحيط االجتماعي واالقتصادي على المستوى الج

 26اعالن طلب ترشحات النتقاء  إلى د. باإلضافة م 8باحثا بتمويل جملي قدره  177قبل البنك الدولي لفائدة 
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لوضعهم على ذمة الجامعات قصد مزيد تدعيم نسبة مشاركة الجامعات في المشاريع  منتفعا من حاملي الدكتوراه
 ات التمويل األجنبي.الدولية ذ

-2017دعم التعاون الدولي حيث تم في إطار االتفاق الممضى بين االتحاد األوروبي والجمهورية التونسية للفترة 

ليهم 2020 االدماج االقتصادي  إلى يهد  "Sciences With And For Youth" اعداد برنامج " العلوم من الشباب وا 
سات في تصميم وتنفيذ السياو  شراك الشباب في األنشطة المجتمعيةللشباب التونسي العاطل عن العمل وا

 العمومية.

مساندة وتمويل خريجي التعليم العالي الحاملين  إلى الهاد  Promesse –PAQ PASكما تم في إطار برنامج 
د من  م 1.9مؤسسة ناشئة بتمويل قدره  20بـالفكار مشاريع لبعث مؤسسات تثمن نتائج ابحاثهم تمت اإلحاطة 

 .Promesseالوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي بالتعاون مع وحدة التصر  حسب األهدا  لبرنامج  قبل

تم تنفيذ عشر دورات تكونية عن بعد وخمس  2020برنامج االتحاد األوروبي للبحث والتجديد أفق  إطاروفي 
من  ن البرنامج باإلضافة إلى مجموعةحلقات نقاش عبر الواب لفائدة شبكات االتصال ومختلف المستفيدين م

التدريبات الفردية لفائدة فرق من الباحثين تهد  إلى تأطيرهم في كتابة المشاريع االوروبية موزعة على ثالث 
في إعداد مؤتمر التعاون بين االتحاد األوروبي  جانب مشاركة وحدة متابعة البرنامج إلى منتفع 510محاور شملت 

 .Covid-19علق بإجراءات البحث والتجديد بشأن والدول الشريكة المت

قرض  المبرمجة على باستكمال مختلف مكونات قطب برج السدرية مواصلة إرساء منظومة األقطاب التكنولوجية
كز )فضاء المصالم المشتركة وتوسعة المر  الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وينتظر استكمال بقية المكونات

على ميزانية الدولة. هذا وقد تمت مواصلة انجاز ثالثة اقطاب تكنولوجية بكل  ( المبرمجةالوطني لعلوم المواد
 من صفاقس وسوسة وبنزرت.

المصادقة على تمويل  2020ومارس  2019تشجيع تثمين نتائج البحث حيث تم خالل الفترة الممتدة بين سبتمبر  
انب التشجيع على تسجيل براءات االختراع حيث ج إلى د هذا م 2مشروعا باعتمادات جملية تقدر بجوالي  14

مطلب براءة اختراع سنة  65 إلى من المنتظر ان يرتفع عدد مطالب براءات االختراع المودعة من قبل الوزارة
بفضل تمتع المؤسسات العمومية للبحث العلمي بخدمات مركز دعم االبتكار  2019سنة  57مقابل  2020

المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث تم وضع قواعد بيانات عالمية لبراءات  والتكنولوجيا الذي تشر  عليه
االختراع ومحركات بحث على ذمة الباحثين من ناحية وللدورات التكوينية التي أنجزت لفائدة الباحثين والمكلفين 

أصول الملكية  ل حمايةبمختلف المؤسسات العمومية للبحث العلمي والجامعات في مجا بالتثمين ونقل التكنولوجيا
 الفكرية. 

 موزعة بين الجامعات ومراكز البحث مكتب نقل تكنولوجيا في اطار برنامج نقل التكنولوجيا 25إنشاء كما تم 
ضال عن ف ن مكاتب نقل التكنولوجيا بالجهاتتمويل عدد من األنشطة المحلية التي تم تنظيمها من قبل عدد مو 
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لتمويل  (VRR spécifique Covid-19)طلب ترشحات خصوصي ي نشر ف 2020خالل شهر مارس  االنطالق
مشاريع بحث وتجديد في إطار برنامج تثمين نتائج البحث وذلك لمعاضدة جهود الدولة التونسية لمواَجهة انتَشار 

مشروعا للتمويل من قبل الهياكل العمومية للبحث العلمي بالشراكة مع  (29)فيروس ُكورونا حيث تم اقتراح 
 ؤسسات اقتصادية واستشفائية.م

 المؤشرات:تطور 

 20-19السنة الجامعية  19-18السنة الجامعية  المؤشر
 422 392 عدد المخابر

 139 215 عدد وحدات البحث

 40 39 عدد مراكز البحث

 2021السياسات واإلصالحات لسنة 

من البرامج واإلجراءات تهد  الى الّرفع بإقرار جملة  2021ستتميز المنظومة الوطنية للتعليم العالي خالل سنة 
لى  يب مردوديته حتى يواكب حاجيات االقتصاد ويستج تحسينمن جودة التعليم والنهوض بالتكوين الجامعي وا 

ير من سيتّم إيالء عناية خاصة بالتأط الطموحات الخّريجين السّيما فيما يتعّلق باندماجهم في سوق الشغل. كم
لمزيد حوكمة  2021م عملية تكوين المكّونين. وبالتوازي سيتواصل العمل خالل سنة خالل الرفع من نسبه ودع

برنامج التمويل حسب األداء للجامعات ومراكز البحث منظومة التعليم العالي من خالل االنطالق في تنفيذ 
دروس رقمنة الوالذي يتضمن  PAQ-Post Covid19برنامج ما بعد الجائحة و  ودواوين الخدمات الجامعية

تشغيلية المهارات للرفع من الالى جانب دعم  والخدمات المرتبطة بها وتطوير البنى التحتية والوسائل المناسبة
 .مهارات مختلفة وتطوير مهارات ومهن جديدة في عالقة بالجائحة واكتساب لإلحالةوذلك بتوطيد المهارات القابلة 

بعناية متميزة، من خالل مواصلة التركيز على  2021 سيحظى قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا خالل سنةو 
البعد التنموي ألنشطة البحث والتجديد لمواكبة الحاجيات الجديدة لالقتصاد الوطني وذلك بإرساء شراكة فاعلة 
بين قطاعات التكوين والبحث واإلنتاج بما يسمم ببعث نسيج جديد من المؤسسات المبتكرة والمجّددة والقادرة 

وضع  أدق سيتم الشروع في ةذ بأسباب التقدم التكنولوجي ومجابهة حّدة المنافسة الخارجية. وبصفعلى األخ
بالشروع  بانحركية الباحثين الشوالعمل على تشجيع القانوني لمكاتب نقل التكنولوجيا ومواردها البشرية  اإلطار
فضال عن مختلف الشركاء  من قبل MOBIDOCإعداد تطبيقة عن بعد لضمان التصر  ومتابعة مشاريع في 

ع يوذلك قصد تثمين نتائج بحوثهم )براءات ومشار  MOBIDOCآلّية ب المنتفعينمرافقة وتدريب الباحثين الشبان 
start-up.) 
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 التكوين المهني

 2020إنجازات 

ية ميندرج قطاع التكوين المهني ضمن المكونات االساسية لمنظومة تنمية الموارد البشرية ويعتبر رافدا للتن
من أجل تطوير القطاع وتحسين  2020االجتماعية واالقتصادية. وعلى هذا األساس تواصل العمل خالل سنة 

جودته بما يجعله يستجيب لتطلعات األفراد وطلبات الجهات والمؤسسات االقتصادية بمواصلة تنفيذ مشاريع البنية 
-2016للتكوين المهني المدرجة في مخطط التنمية األساسية والبرامج التي أقرتها خطة إصالح المنظومة الوطنية 

2020. 

ن األساسية وتنويع االختصاصات في جهاز التكوي البنية تحسينو تعزيز طاقة التكوين وتنويع عروضه
مشروع إعادة هيكلة وتحديث ورفع طاقة اإليواء بمراكز التكوين المهني الراجعة  122المهني عبر مواصلة إنجاز 

تكفل  وازي معبالتالقطاع الخاص للتكوين المهني  كما تواصل دعملتونسية للتكوين المهني. بالنظر للوكالة ا
لتصر  صك التكوين وا عطاء صالحيات امواصلة تنفيذ برنامج و الدولة بكلفة التكوين المحمولة على المتدربين 
لتكوين رورة تأهيل مراكز اإعداد اإلطار المرجعي لسي إلى جانب والمراقبة للجهة لتلبية حاجياتها الخصوصية.

المهني بهد  تطوير نظام تنظير شهادات ومؤهالت التكوين المهني إلى نظام تأهيل مؤسسات التكوين المهني 
 . وفقا لمواصفات الشهادات

تصور أولي حول منصة رقمية موحدة لإلعالم والتوجيه  إعدادب وضع منظومة وطنية موحدة لإلعالم والتوجيه
التعر  على المهن ومسارات التكوين المهني والحصول على مرافقة مشخصة الختيار المسار  تمّكن الشباب من

 المهني.

دماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة ن مرحلة تحضيرية بمراكز التكويتركيز ب وضع برنامج وطني لتكوين وا 
المؤسسات أو التدريب المهني ب المهني لفائدة المنقطعين مبكرا عن الدراسة إلدماجهم في مسارات التكوين المهني

االقتصادية حيث ينتظر استكمال تهيئة الفضاءات للمراحل التكوينية بالمراكز السّت المعنية )واليات القيروان 
 . 2020سيدي بوزيد القصرين صفاقس أريانة وبن عروس( واالنطالق في عمليات التكوين في موفى سنة 

 الشروعيث تّم حيته لفائدة المؤسسات والشغالين والشركاء المهنيين النهوض بالتكوين المستمر لتحسين مردود
في إعداد الدراسة االستشرافية حول تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية والتي ستمكن من 

ع التكوين اتقييم الخدمات المسداة من المركز والمساهمة في رسم السياسات العامة والتوجهات المستقبلية لقط
 المستمر.

وكمة ح ترشيدعلى  العمل تواصل المنظومة الوطنية للتكوين المهني، وعمال على إرساء نظام جديد لتسيير
جتماعيين الشركاء اال دورللجهة في القيادة وتدعيم  أكبر إعطاء صالحياتبلتكوين المهني ل الوطنية لمنظومةا
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لشروع ا تم في هذا اإلطار وقدحيطه االقتصادي واالجتماعي، بما يمكن من تفاعل جهاز التكوين المهني مع م
إلى جانب  نيللوكالة التونسية للتكوين المهالتنظيم الجديد لمؤسسات التكوين المهني الراجعة بالنظر  تجسيمفي 

تشغيل لمواصلة تنفيذ المرحلة الثالثة من الدراسة الخاصة بتنظيم العالقات التشاركية في قطاع التكوين المهني وا
ر وطني لتقييم إعداد تقري، إضافة إلى والمتعلقة بضبط مخطط عملي لتركيز التنظيم الجديد للعالقات التشاركية

منظومة وسياسات التكوين والتعليم المهني في نسخته الرابعة بمشاركة مختلف الوزارات والهياكل والمنظمات 
 إطار مسار تورينو. المهنية وبالتعاون مع المنظمة األوروبية للتكوين في 

 ألف متكون  55منهم قرابة  2020خالل سنة  متكون  ألف 66قرابة  فينتظر تسجيلأما على المستوى الكمي، 
 تمويل عمليات تكوينّية ، فضال عنبالقطاع الخاص المنظر ألف متكون  11بالجهاز العمومي المقيس وقرابة 

ألف  142قرابة و مؤسسة ضمن آلية حقوق السحب  2300 مؤسسة منها 4600 لفائدة المستمرالتكوين في إطار 
 . بالترقية المهنيةألف منتفع  13.2بلوغ  إلى جانبألف مشاركة ضمن آلية حقوق السحب.  28مشاركة منها 

 :2021توجهات سنة 

 تنويعالرفع من طاقة التكوين و قصد األساسية مواصلة تنفيذ مشاريع البنية  على 2021سترتكز الجهود خالل سنة 
واصلة مإلى جانب  .عروض التكوين وتحسين الخدمات الموجهة للشباب من مبيتات ومطاعم وفضاءات ثقافية

لتكوين تطوير كراس الشروط المنّظم للقطاع الخاص لوالعمل على  التكوين في صيغته الجديدةتنفيذ برنامج صك 
لشروع ا، إلى جانب ع من جودة خدماتهم القطاع والّرفالمهني ودخوله حيز االستغالل بما يمكن من مزيد تنظي

تركيز وتفعيل المنصة الرقمية الموحدة لإلعالم والتوجيه بما يمكن طالب التكوين من االطالع على كافة في 
المسارات التكوينية المتوفرة والمعطيات المتعلقة باالختصاصات والمراكز ومتابعته وتوجيهه وتكوين مستشاري 

 اإلعالم والتوجيه.

دماج  سيتمّ ازي، وبالتو  ال تتوفر فيهم  نمتنفيذ المرحلة التجريبية لتفعيل البرنامج الوطني التحضيري لتكوين وا 
سنة، وتقييم نتائج هذه المرحلة التجريبية بهد   16و 14شروط االلتحاق بالتكوين المهني والمتراوحة أعمارهم بين 

 33ية لتسعة عشر مركز تكوين مهني للتكوين في األهلاسناد و  المهنيالمنظومة الوطنية للتكوين تعميمها ب
برنامج تطوير قدرات إطارات التكوين من خالل إنجاز عمليات التكوين  كما سيتواصلمهني،  ااختصاص

التفعيل التدريجي لوظيفة اإلرشاد والتفقد البيداغوجي لمؤسسات التكوين المهني األساسي و  لتقنيالبيداغوجي وا
 إعادة التوظيف. باعتمادمة التكوين المهني والعمل على انتداب متفقدين العمومية والخاصة بمنظو 

الدراسة المتعلقة بتطوير المنظومة الوطنية للتكوين المستمر والترقية المهنية والتي  كما سيتّم االنطالق في إعداد
ع التكوين لية لقطاتهد  إلى تقييم الخدمات المسداة والمساهمة في رسم السياسات العامة والتوجهات المستقب

مواصلة تفعيل تنظيم مؤسسات التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين والعمل على  المستمر
 نب تفعيلإلى جا المهني بما يمكن من تكريس مبدأ استقالليتها وتفاعلها مع محيطها االقتصادي واالجتماعي

مجال التكوين المهني والتي مّكنت من تحديد المتدخلين وتوضيم مخرجات دراسة تنظيم العالقات التشاركية في 
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األدوار والمسؤوليات ومساهماتهم باإلضافة إلى اقتراح أدوات الشراكة بما يمكن من تأسيس شراكة تقوم على 
 .مبدأ المساهمة واإللزامية

يس للتكوين المهني منهم بالجهاز الوطني المق ألف متكون  66تمت برمجة تكوين حوالي وعلى المستوى الكمي، 
بالقطاع الخاص المنظر. كما يتوقع أن  ألف متكون  11بالجهاز العمومي المقيس وقرابة  ألف متكون  55قرابة 

 .ألف مشاركة 29دد المشاركات قرابة وعمؤسسة  2400يبلت عدد المؤسسات المنتفعة بآلية حقوق السحب قرابة 

 الطفولة

ة على العناية بالطفولة وخاصة الطفولة المبكرة في مختلف مجاالتها الصحية تراهن تونس في مقاربتها التنموي 
والتربوية والثقافية والترفيهية لتكوين جيل فاعل ومندمج في محيطه االقتصادي واالجتماعي. وعلى هذا األساس 

اية ورعاية الفئات مستتجه الجهود نحو تنفيذ البرامج الوطنية متعددة القطاعات لتطوير واقع األطفال والتكفل بح
 الهشة. 

 :2020اإلنجازات خالل سنة 

تقدما نسبيا في تحقيق البرامج والمشاريع المرسمة في مجال الطفولة رغم الظر  الصعب  2020شهدت سنة 
 الذي مرت بها بالدنا والمتمثل في جائحة كورونا وتداعياتها وتمثلت أبرز هذه اإلنجازات باألساس في:

 المبكرةالعناية بالطفولة 

نسبة  تطور تاتجهت الجهود نحو تنفيذ المخطط التنفيذي لالستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة حيث 
 ارتفاع عددوذلك نتيجة  2019سنة  %38مقابل  2020سنة  %42 لتناهزااللتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة 

، إلى طفل ألف 302 يؤمها حوالي 2019-2020خالل السنة التربوية  مؤسسة 5754رياض األطفال الذي بلت 
تنفيذ برنامج روضتنا في حومتنا وتمكين األطفال فاقدي السند وأبناء العائالت ذات الدخل المحدود من جانب 

طفال خالل السنة التربوية  5281االلتحاق برياض األطفال حيث تطور عدد األطفال المنتفعين بهذا البرنامج من 
تنفيذ برنامج تهيئة  وفي نفس اإلتجاه تواصل .2020-2019طفال خالل السنة التربوية  8554ليبلت  2018-2019

حداث فضاءات للطفولة المبكرة بمؤسسات الطفولة العمومية وخاصة بالواليات                                                                                                    وتجهيز رياض األطفال البلدية وا 
فضاء للطفولة  50ز في بناء وتجهي 2020الداخلية التي تفتقر لهذا الصنف من المؤسسات حيث تم الشروع سنة 

فضال عن إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون  توالية وانطالق العمل بسبعة فضاءا 20موزعة على المبكرة 
 .المحلية قصد إحياء رياض األطفال البلدية وتعميمها بكامل تراب الجمهورية

ق ت االستثنائية من أهمها الغلاتخاذ جملة من اإلجراءاتم  مخلفات جائحة كورونا المستجدمجابهة  وعلى صعيد
الوقتي لكافة مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية والخاصة وتوفير جميع وسائل الحماية والتعقيم لفائدة األطفال 
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والعاملين بهذه المؤسسات إضافة إلى تمتيع مؤسسات الطفولة المبكرة المتضررة بامتياز تأجيل دفع المساهمات 
اإلحاطة االجتماعية ألصحاب  كما تم تأمين. النظام القانوني للضمان االجتماعيالمحمولة على األعرا  في 

المؤسسات والعاملين بها المتضررين من التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا وتمكينهم من االنتفاع بمنم 
ة المؤسسات فقإلى مرا المبكرة، باإلضافةاستثنائية وظرفية بما في ذلك المؤسسات العاملة في مجال الطفولة 

رجاء خالص و  المتضررة بإحداث برنامج جديد لدعم مؤسسات الطفولة الخاصة من قبل البنك التونسي للتضامن ا 
 .2020سنة من ستة أشهر مدة لأقساط القروض المتعلقة 

ن حتضاعلى ا ةقدرات األسر دعم و برنامج اإليداع العائلي  تطوير من خالل تطوير منظومة رعاية وحماية الطفولة
ن بالمراكز و نتفع بالبرنامج األطفال المقيمحيث ياألطفال لكونها الخلية الطبيعية المثلى لتحقيق توازن الطفل 

شهرية( ة بتوفير الدعم المادي )منحوذلك تم قبولهم بسبب العجز االقتصادي  المندمجة للشباب والطفولة والذين
عدد اإلشعارات التي  تطوروفي مجال حماية الطفولة . 2019طفال سنة  261مقابل  2020طفال سنة  233لفائدة 

 .2019سنة  إشعار 17506إلى  2018 إشعار سنة 17449تلقاها مندوبو حماية الطفولة من 

ة إحداث أربعة نوادي أطفال متنقلة جديدبلك وذ االجتماعي والترفيهيالتنشيط التربوي  تحسين أداء منظومة
لألطفال  موجهال الترفيهتنفيذا لمبدأ اإلنصا  في مجال  وأريانة عروس ومنوبة وبن بكل من واليات المنستير

 لكل تماعيواالج التنشيط التربوي مؤسسات تقريب خدمات عبر  ات المحفوفة بالمخاطريقايتهم من السلوكلو 
امج تهيئة يذ برنواصل تنفكما ت العالية.األطفال وخاصة بالمناطق الريفية والمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية 

 د لتهيئة نوادي األطفال م 4تخصيص اعتمادات تقدر بـ  ببمختلف الجهات  وتجهيز نوادي األطفال العمومية
 د لتجهيز مؤسسات الطفولة العمومية )نوادي ومركبات الطفولة وفضاءات الطفولة المبكرة( م 2و

طارات تكوين اإلبمؤسسات الطفولة تحسين جودة خدمات من خالل  :دعم منظومة التكوين والتفقد البيداغوجي
ألف عملية بيداغوجية خالل السنة التربوية  19وسلك التفقد على المستوى الجهوي والوطني بإنجاز ما يناهز 

في اختصاص جديدة إحداث إجازة فضال عن 2019-2018ألف خالل السنة التربوية  45مقابل حوالي  2020–2019
لتكوين                                ا عداد مشروع أمر يتعلق بتنظيم او  الي إلطارات الطفولة بقرطاج درمشتربية الطفولة المبكرة بالمعهد الع

 المستمر اإلشهادي لفائدة إطارات التنشيط التربوي االجتماعي.

تطوير نشاط برلمان الطفل وتركيز المجالس البلدية لألطفال بوذلك  دعم مشاركة األطفال في الحياة العامة
حول موضوع:  2020            ّ                                      سة العامة للد ورة العادية األولى لبرلمان الطفل لسنة حيث تم في هذا اإلطار تنظيم الجل

 .الطفولة وتأثيرات جائحة كورونا

 :2021البرامج والسياسات لسنة 

ع نسبة حيث ينتظر أن ترتفالوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة:  ةتنفيذ االستراتيجي مواصلة
تهيئة وتجهيز رياض األطفال البلدية بفضل برامج  2021سنة  %44ة لتناهز التغطية بمؤسسات الطفولة المبكر 
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واستهدا  المناطق الداخلية واألحياء ذات الكثافة السكانية ودفع االستثمار في  اوالترفيع في طاقة استيعابه
قاط اإلتصال نالقطاع الخاص والشروع في إرساء آلية حوكمة االستراتيجية بضبط مهام اللجنة الوطنية للتنسيق و 

 الوزارية والشروع في تنفيذ برنامج التربية الوالدية.

المنظومة ال سيما تجربة  هذه من خالل مراجعة والترفيهيالتنشيط التربوي االجتماعي  منظومة تحسين أداء
ت انوادي األطفال القارة والترفيع في عدد نوادي األطفال المتنقلة ومواصلة بناء وتهيئة وتجهيز شبكة مؤسس

 الطفولة.

ترشيد تدخالت إطارات التفقد واإلرشاد  بالعمل علىواإلرشاد البيداغوجي: التكوين والتفقد  تطوير منظومة
تحديث ودعم السلك باإلطارات البشرية و البيداغوجي في مجال المتابعة والمرافقة والتأطير والتجديد البيداغوجي 

ل إحداث اختصاصات جديدة صلب سلك التفقد وعلى ترشيد أساليب المتابعة والمرافقة البيداغوجية من خال
تنفيذ برامج تكوينية سنوية تستجيب الحتياجات إطارات وأعوان الطفولة على المستوى المركزي منظومة التكوين ب
منظومة  ومراجعةمنظومة التكوين األساسي لمختلف األسالك بقطاع الطفولة  إصالحمتابعة و  والجهوي والمحلي

 لخاص لألسالك المختصة في المجال.التكوين ا

دعم سلك مندوبي حماية الطفولة قصد تحسين وتطوير من خالل  تطوير منظومة رعاية وحماية األطفال
عاية ر  تدخالتهم لمتابعة الحاالت المحالة عليهم بالتعاون مع األطرا  المتدخلة والعمل على تطوير منظومة

 المؤسساتية وحث األسر على احتضان األطفال فاقدي السند في إطار بالتقليص من معّدل مّدة اإلقامةاألطفال 
  .بالتوازي مع مواصلة تهيئة المراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة برنامج اإليداع العائلي

 ممشاركتهز تعزيو  ضمان مشاركة أفضل لألطفال واليافعين في جميع المسائل التي تهمهمب دعم مشاركة األطفال
ر وتقديم اإلصالحات والتصورات المستقبلية للقطاع في الوسط التربوي وعب في تقييم وا عداد السياسات والبرامج

 برلمان الطفل وعبر مختلف المنابر المتاحة لألطفال. 

 (2020-2022) المتوسط المدى على المؤشرات تطور

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 المؤشر

 46 44 42 38 37 36  (%)الطفولة المبكرة  نسبة االلتحاق بمؤسسات

 * * 5754 4600 4349 4483 عدد رياض األطفال

 4480 4460 4261 4430 4493 4339 عدد األطفال بمركبات الطفولة

عدد األطفال المقيمين بالمراكز المندمجة للشباب 
 والطفولة

476 426 410 323 390 380 

لمندمجة عدد أطفال الوسط الطبيعي بالمراكز ا
 للشباب والطفولة

1473 1503 1572 1437 1605 1615 

 290 280 233 261 267 244 عدد األطفال المنتفعين ببرنامج اإليداع العائلي
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 الشباب

لدورها الفاعل في تحقيق األهدا  التنموية من خالل تطوير مساهمتها في الفئات الشبابية كل تواصل االهتمام ب
ية وتطوير برامج التنشيط التربوي واإلجتماعي والترفيهي الحتضان الشباب في أوقاته الحياة المدنية والسياس

 الحرة.

 :2020أهم اإلنجازات خالل سنة 

إنجاز البرامج والمشاريع المرسمة في مجال اإلحاطة بالشباب وتنمية مهاراته رغم الصعوبات  2020سجلت سنة 
 الناجمة عن جائحة كورونا.

 :لمدنية واالقتصاديةدعم مشاركة الشباب ا

العمل و  المشاركة الفاعلة في الشأن العاموتشجيعه على  تعزيز قيم المواطنة لدى الشباباتجهت الجهود نحو 
وقد تجسمت هذه المشاركة من خالل إنجاز مجموعة من البرامج التحسيسية والتوعية السمعية والبصرية  التطوعي

 لتزام بالحجر الصحي العام من طر  إذاعات وتلفزات الواب بدورحول كيفية التصدي لتفشي فيروس كورونا واال
مبادرة شبابية(  35الشباب ودعم المبادرات واالبتكارات الشبابية لمعاضدة جهود الدولة للوقاية من هذه الجائحة )

يع ز إلى جانب تنفيذ جملة من المبادرات التطوعية التضامنية خالل فترة الحجر الصحي على غرار تجميع وتو 
تنفيذ برامج نوادي فضال عن  المساعدات على العائالت محدودة الدخل وتعقيم عدد من المؤسسات العمومية

 التربية على المواطنة في مجاالت حرية الرأي والتعبير ومقاومة الفساد والعنف المسلط على المرأة.

شابا وشابة من  141بمشاركة  2020التي انتظمت في فيفري في إطار فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي و 
 شباب "حول السياسات العمومية لل منتدى الشباب العربي األوروبيبرنامج "تنفيذ تم دولة عربية وأوروبية  25

 ودعم تنمية مهارات الشباب في مجال ريادة األعمال وتيسير اندماجهم اجتماعيا واقتصادياأما في مجال 
برنامج الحوكمة  في إطار تنفيذ برنامج "الشباب صناع السياسات" تم شاريعالشبابية في مجال بعث الم المبادرات

شابا وشابة  100بهد  تكوين ( OCDEفي الشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
شاريع ممشاريع شبابية في إطار برنامج النهوض بالمبادرات الشبابية في مجال بعث ال 8بلديات ودعم  06من 

نجاز المشاريع الخاصة  الصغرى التابع " للكنفجاس إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال ريادة األعمال وا 
 لفائدة الشباب.

 كعدد المستفيدين من برنامج السياحة الشبابية وذل تعديل تم حيث :النهوض بالترفيه والسياحة الشبابية
 13مصيفا جهويا لفائدة  26 شملت 2020لنوعية خالل صائفة باالقتصار على تنظيم مجموعة من األنشطة ا

شاب وشابة عن كل والية إضافة إلى تنفيذ  2000جهة داخلية وحدودية ومواصلة برنامج "سباحة وتكوين" بمعدل 
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والية ساحلية ومن المنتظر أن يبلت عدد المستفيدين من هذا البرنامج  11البرنامج الوطني " تنشيط الشواط " بـ 
 ألف شابا وشابة. 100ثر من أك

كة في الصالون العربي الثالث بالممل فقد شارك الشبابمنظومة التبادل الشبابي مع الخارج  أما في خصوص
العربي  برلمان الشبابفي المغربية تحت شعار "تمكين الشباب العربي لتحقيق أهدا  التنمية المستدامة" و 

 لعامة لجامعة الدول العربية.بالمملكة األردنية بالتعاون مع األمانة ا

 2019دار شباب سنة  352دور الشباب من وتجلى ذلك من خالل ارتفاع عدد  :الشبابية ةتطوير البنية األساسي
دعم وتطوير المؤسسات كما تواصل  .2020سنة  32وبلت عدد المركبات الشبابية  2020دار شباب سنة  355إلى 

دور  8اقتناء إقامة إضافة إلى مراكز  5ووتخييم  مراكز اصطيا  8ودار شباب  46هيئة ت تحيث تم الشبابية
نفيذ برنامج والترفيه خاصة مع تقدم ت الحديثة لإلتصال تالشبابية بالتجهيزاتجهيز المؤسسات و شباب متنقلة 

 تأهيل مؤسسات الشباب من الجيل الثاني. 

نتظحيث تم  :رصد أوضاع الشباب نجاز إعداد دراسة حول واقع الشباب وا  اراته خاصة بعد أزمة جائحة الكورونا وا 
البوابة االلكترونية للمرصد الوطني للشباب والتطبيقة الخاصة بالمرصد بهد  تطوير آليات التواصل مع الشباب 

إضافة إلى تنظيم ورشات عمل حول تداعيات وباء كورونا على المجتمع  إليه وتقريب الخدمات اإلعالمية
بية واالنطالق في إنجاز دراسة حول مجموعات األحباء بالجمعيات الرياضية وظاهرة التونسي والفئات الشبا

نشر نتائج المسم الوطني حول  كما تم العنف في المالعب الرياضية بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.
 في رسم التوجهات المستقبلية للفئات الشبابية. دهااالعتمالشباب 

 :2021لسنة أهم البرامج والمشاريع 

ف االنخراط في األعمال التطوعية في مختلب وذلك دعم مشاركة الشباب المدنية واالقتصاديةسيتجه العمل نحو 
مؤسسات الشباب عبر تنويع أساليب التنشيط بها ومواصلة دعم المشاريع المقدمة في إطار برنامج النهوض 

ستتجه الجهود نحو حث الشباب على المشاركة كما بالمبادرات الشبابية في مجال بعث المشاريع الصغرى. 
 الفعالة في المجال المدني والسياسي. 

اية تجسيم حق الشباب في الّرعسيتجه العمل نحو  لحق الشباب في الرعاية الصحية واالجتماعيةتكريسا و 
في دعم  ويةاألول من خالل إعطاء من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر حمايتهلواالجتماعية الصّحية والنفسية 

اديو الداخلية والحدودية وتعزيز الدور التوعوي لنوادي وتلفزات ور لمناطق لالبرامج والمشاريع الشبابية والرياضية 
  الواب بالمؤسسات الشبابية خاصة في مجال حماية الشباب من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
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للشباب  تكثيف وتنويع البرامج الموجهة نحو السعي سيتم منظومة الترفيه والسياحة الشبابيةأما في خصوص 
 برامج التبادل الشبابي مع البلدان الشقيقة ومنظمات المجتمع المدني وتطويرالهياكل العمومية مع  ن بالتعاو 

 ة ومواصلة برنامج تهيئة مراكز اإلقامة ومراكز التخييم واإلصطيا  الشبابي.والصديق

البنية  تنفيذ برامج تهيئة وتأهيل المنشآت الشبابية في مستوى  واصلسيت الشبابية ةألساسياالبنية  وفي مجال
دار شباب سنة  360المالئمة ومن المتوقع أن يبلت عدد دور الشباب  ودعمها بالتجهيزات العصريةاألساسية 

امج لبرنامواصلة تهيئة المؤسسات الشبابية في إطار تنفيذ  إلى إضافة مركبا 34وعدد المركبات الشبابية  2021
 .الوطني لمؤسسات الشباب من الجيل الثاني

ضمنة من خالل تطوير المعطيات الم كما ستتواصل الجهود إلنجاز البحوث والدراسات المتصلة بالشأن الشبابي
نجاز بحث حول األشكال الجديدة لاللتزام المدني لدى الشباب بالتعاون مع  ببوابة المرصد الوطني للشباب وا 

 منتدى العلوم االقتصادية واالجتماعية.المجلس البريطاني و 

 الرياضة

شهد قطاع الرياضة والتربية البدنية تطورا في مختلف المؤشرات الرياضية المتصلة بالممارسة الرياضية والمنشآت 
 الرياضية بفضل اإلستثمارات العمومية والمساهمة المتنامية للقطاع الخاص.

 :2020 إنجازات سنة

جمعيات جديدة  ببعث ن المجازينممارسيالتوسيع قاعدة  نحوالمدنية الرياضة مجال الجهود في  اتجهت
مقابل  2020جمعية رياضية سنة  1665بالمناطق واألحياء التي تتوفر بها منشآت رياضية جوارية ليبلت عددها 

حداث فروع جديدة ليبلت عدد المجازين حوالي  2019جمعية سنة  1502  لكما تواص .2020ألف سنة  190وا 
جمعية إلى جانب الدعم اإلستثنائي من صندوق  1087لفائدة  د م 17.6 بما قدرهالرياضية  المالي للجمعياتالدعم 

 جانب إلى في اختصاصات رياضية جديدة مستهدفة. جمعيات 4إضافة ب د أ 440النهوض بالرياضة والذي بلت 
 ،شةالري)ي النشاط جامعات رياضية جديدة كما شرعت ف بالمناطق الداخلية.خاصة الجمعيات الرياضية الصغرى 

  رابطة جديدة خاصة بالمناطق الداخلية. 12 جانب إحداث إلىوالكمبو( والرياضات اإللكترونية  والطائرة

متد على خمس ت مع البلدياتعبر إبرام اتفاقيات تنفيذ برنامج تنمية الرياضة المحلية وعلى المستوى والمحلي تم 
  .سنوات

تطوير أنشطة شركة النهوض بالرياضة وفق المنظومة الجديدة بإضافة ألعاب دراسة إمكانية  فيع كما تم الشرو 
ة لنهوض بالرياضودعم موارد الصندوق الوطني لأخرى السيما الرهان متعدد اإلحتماالت للرفع من مداخيلها 

 والشباب.
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إلى  2019ألف مجازة سنة  56والي من حعدد المجازات الترفيع في تم  النهوض بالرياضة النسائيةوفي إطار 
جمعية سنة  142 إلى جانب تطور عدد الجمعيات الرياضية النسائية ليبلت 2020ألف مجازة سنة  85 يناهزما 

2020. 

في إطار تخصـــيص نســـبة  2020ســـنة  د م 1.4الدعم المالي لفائدة الجمعيات النســـائية بمبلت قدره  كما تواصـــل
الوطني للنهوض بالرياضــة لفائدة الجمعيات الرياضــية النســائية وا عفائها من  ســنوّيا من مداخيل الصــندوق  10%

 معاليم االنخراط بالجامعات الرياضية وتدعيم مجانية استغالل المنشآت الرياضية للتمارين.

نشـر رياضـة المعوقين في مراكز التربية تم الحرص على  ذوي االحتياجات الخصوصية وفي خصوص رياضة
فروع لها في جامعات رياضـــة  الرياضـــية بإحداثجديدة بالتعاون مع الجامعات  ختصـــاصـــاتاالمختصـــة وبعث 

األسوياء )الكانويكاياك، الترياتلون، التجديف، الكرة الطاولة...( طبقا للقوانين الدولية المنظمة لهذا االختصاص 
 ســـنةجمعية  180لي إلى حوا 2019 ســـنة جمعية 116من  جمعيات رياضـــة المعوقينعدد  وقد تطور الرياضـــي.

2020. 

ي اعتماد ف لالنخراطدعوة الجامعات الرياضــــية  تمت التصـــرف والتســـيير بالهياكل الرياضـــية ترشــــيدوفي إطار 
جامعة  38ويتوقع أن يبلت  2020جامعة خالل شــــهر جوان  26حيث بلت عددها  Norme40المعيار المحاســــبي 

حســـــــاب جاري موطن وحيد يخصـــــــص للتمويل  تمكما تمت توصـــــــية الجمعيات الرياضـــــــية ف .2020 موفيفي 
ت تعليق صـــــــر  المنم لفائدة الجمعيالها. وتكريســـــــا للشـــــــفافية وإلحكام التصـــــــر  المالي تم العمومي المســـــــند 

 .الرياضية التي تثبت في شأنها إخالالت في التصر  المالي

عدد لت ب حيث كل المناطقنشر الممارسة الرياضية والبدنية بتواصل العمل على  الرياضة للجميع وفي مجال
 تجسيم البرنامجإطار  وذلك في تونسيمليون  3باستهدا   2020سنة تظاهرة  345في هذا المجال التظاهرات 

للشباب  الجهوية المندوباتالوطني لنشر الممارسة الرياضية الذي انخرطت في تنفيذه الهياكل الرياضية و 
ات مؤسس إلى والمنظمات وهياكل المجتمع المدني باإلضافة والرياضة والجماعات المحلية وعدد من الوزارات

سنة  ألف 20و 2019سنة  17415 إلى تنافسيةالتطور عدد المجازين في الرياضات غير حيث  القطاع الخاص
2020.  

من طر  المرصــــد الوطني والبدنية لدى التونســــيين إنجاز المســــم الوطني حول الممارســــات الرياضــــية كما تم 
الذي ســـتســـاهم نتائجه في وضـــع الخطة المســـتقبلية للنهوض مع المعهد الوطني لإلحصـــاء و  تعاون بالللرياضـــة 

 برياضة المواطنة ونشر ثقافة الرياضة كعامل صحة ووقاية وترفيه.

 268إلى  2019قاعة سنة  248حيث ارتفع عدد القاعات الرياضية من شبكة المنشآت الرياضية  كما تعززت
وعدد المسابم المغطاة  329ملعب إلى  311لمالعب المعشبة خالل نفس الفترة من ارتقى عدد او  ،2020سنة 
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بين وا عداد الدراسات الفنية لتأهيل الملع تأهيل الملعب األولمبي بسوسةجانب مواصلة  إلى مسبحا 17إلى  16من 
 ن بالمنزه ورادس وقصر الرياضة والمسبم األولمبي بالمنزه.ياألولمبي

برياضيي النخبة باعتماد معايير تصنيف جديدة تأخذ بعين  تواصلت اإلحاطة نخبة:رياضة ال وعلى صعيد
ترشيم أكبر عدد ممكن من الرياضيين في مختلف والعمل على الفنية لكل اختصاص  المميزاتاالعتبار 

الصحية وتنفيذ برامج اإلحاطة االجتماعية و  2020االختصاصات الرياضية للمشاركة في األلعاب األولمبية طوكيو 
 لرياضيي النخبة.

العمل على تعميم تدريس مادة التربية البدنية بجميع المراحل الدراسية إذ بلغت  تواصل التربية البدنيةوفي مجال 
في  2019/2020بالثانوي خالل الموسم الدراسي  %98.78باإلعدادي و %94.91باالبتدائي و %64.36هذه النسبة 

 وذلك بفضلبالمؤسسات التربوية المختصة  %67.4التكوين المهني و بمؤسسات %57حين بلغت هذه النسبة 
 انتداب( لدعم قطاع التربية البدنية والرياضة والحد من التفاوت بين الجهات. 537البرنامج الخصوصي )

اتفاقية إطارية لصيانة المنشآت الرياضية بالمؤسسات التربوية مع مختلف الهياكل المتداخلة في  إعدادكما تم 
ة المعتمدة تحيين البرامج الرسمي، إلى جانب لشأن التربوي ودعمها بالتجهيزات رياضية وتوزيعها على الجهاتا

لتدريس مادة التربية البدنية ومواصلة العمل بالخاليا والهياكل التنموية للنشاط الرياضي في الوسط المدرسي مع 
  اضة.القيام بدورات رسكلة إلطارات التربية البدنية ومهن الري

 مثل في:تت السيما جائحة كورونااإلجراءات والتعديالت المرتبطة بالتطورات الظرفية جملة من  اتخاذكما تم 

واجراء االختبارات التطبيقية والشفاهية لبكالوريا شعبة  2020إلغاء اختبارات بكالوريا تربية بدنية دورة جوان  -
طبيق بروتوكول صحي خاص بكل اختصاص رياضي باعتماد مراكز جهوية مع ت 2020الرياضة دورة جوان 

 وذلك بالتنسيق مع الجامعات الرياضية.

إيقا  نشاط النهائيات اإلقليمية والوطنية لمراكز وخاليا النهوض بالرياضة وكذلك النهائيات اإلقليمية  -
 والوطنية للرياضة المدرسية والجامعية.

 تقرار الوضع الوبائي.تأجيل مناظرة االلتحاق بشعبة الرياضة في انتظار اس -

 2019/2020طالبا خالل السنة الجامعية  3947 العليا ليبلتتطور عدد الطلبة بالمعاهد  التكوين والبحث:خصوص ب
طالبا خالل دورة  878بلت عدد الطلبة المتخرجين  كما 2018/2019طالبا مقارنة بالسنة الجامعية  158بزيادة 
طالب  28 بمعدلإطار جامعي  144د اإلطارات الجامعية التي بلغت في عد المسجلنخفاض رغم اال 2019جوان 

طالبا خالل السنة الجامعية  439عدد الطلبة المسجلين بالماجستير الجامعية كما بلت  لكل أستاذ جامعي.
كما تم إعتماد التدريس عن بعد خالل فترة  طالبا. 211وعدد الطلبة المسجلين بمرحلة الدكتوراه  2019/2020
 جائحة كرونا. بل روزنامة التكوين بسبير الصحي وتعدالحج
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 :2021أهم البرامج والسياسات لسنة 

 200توسيع قاعدة ممارسي الرياضة المدنية لبلوغ حوالي ستتجه الجهود نحو  دعم الرياضة المدنية وفي إطار
ئدة الجمعيات الترفيع في حجم الدعم المالي العمومي المخصص لفاوهو ما يتطلب  2021ألف مجاز سنة 

مع العمل  2021سنة  د م 25الرياضية والمتأتي من الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب في حدود 
على حث الجمعيات المحترفة على إيجاد موارد تمويل أخرى. كما سيتواصل الدعم الخصوصي للجمعيات 

خلية الحدودية واالحياء الشعبية ذات خاصة للجمعيات الموجودة بالمناطق الدا د م 3.1الرياضية الصغرى ب 
 الكثافة السكانية العالية.

الترفيع في عدد المدارس الفيدرالية بالمناطق والجهات المفتقرة إلى فروع وجمعيات في بعض كما سيتم 
 قلتحقيأكثر فأكثر النسائية الرياضة كما ستتدعم  .2021مدرسة فدرالية سنة  73االختصاصات الرياضية إلى 

كما سيتجه االهتمام نحو رياضة  ألف مجازة. 60 لبلوغ 2021 سنة %27,7تطّور في عدد المجازات تقّدر بــ نسبة 
ذوي اإلحتياجات وبعث فروع للرياضيين  2021جمعية سنة  200لبلوغ المعوقين بالرفع من عدد الجمعيات 

الكبرى ة تظاهرات الرياضياستضافة ال. وسيتجه الحرص نحو ألسوياءالخصوصية ضمن الجامعات الرياضية ل
 .تظاهرة إقليمية وعالمية( 50بسبب جائحة الكورونا )حوالي  2021سيما التظاهرات المؤجلة إلى سنة  ال

رامج مع ب عقودستتم صياغة  مساندة الجامعات الرياضية في ترشيد التصرف والتسيير صلب هياكلهاول
 48وغ عدد بل مع العمل على وفق اإلعتمادات المرصودةفها الجامعات الرياضية تضبط تعهداتها السنوية وأهدا

 .NC 40جامعة رياضية تعتمد في مسك حساباتها على تطبيق المعيار المحاسبي 

ستتواصل الجهود نحو نشر الوعي بأهمية ممارسة األنشطة الرياضية  المواطنةرياضة دعم وفي خصوص  
إلى جانب توفير البنية االساسية  مليون تونسي 4أكثر من تستهد   2021تظاهرة رياضية سنة  442بلوغ لوالبدنية 

 المالئمة بمساهمة القطاع الخاص السيما في مجال بعث الفضاءات الرياضية وفق التشريع الجاري به العمل.

 تحسين النتائج الرياضية واالرتقاء بمستوى الرياضيين لبلوغ منصات التتويج إقليميا ودوليا:

ابرام عقــــود أهـــــدا  مع ريـــــاضيي النخبـــة الممتازة المترشحين او سيتم  بة الرياضيةاإلحاطة بالنخفي إطار 
 2020عقد سنة  34حيث بلت عدد العقود المبرمة  2020المعنيين بالترشم لأللعاب األولمبية والبرالمبية طوكيو 

ين ود تدعيما لسياسة المساواة بمع استهدا  الرياضيين ذوي االحتياجات الخصوصية بهذه النوعية من العق
 االسوياء وذوي االحتياجات الخصوصية.

لترفيع مع قابلية ا 2021رياضي سنة  120 إلى ياضيين المستهدفين بعقود تحفيزيةالترفيع في عدد الر كما سيتم 
 وفق النتائج المحققة.
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 2021مركز سنة  25إلى لنخبة عدد مراكز اعداد وتكوين ا ولتوفير الظرو  المالئمة لرياضيي النخبة سيرتفع
توفير  ، إلى جانب2021سنة  545ليصل إلى  الرياضيين الملتحقين بمختلف المراكزأكبر من عدد الحتضان 

اإلطار الفني الكفء بالتعاقد مع أفضل اإلطارات الفنية الوطنية إليقا  نزيف الهجرة إلى الخارج والعمل على 
نخبة دعم تمويل أنشطة رياضيي الو  كفاءة العالية لالستفادة من خبراتهاجلب اإلطارات الفنية األجنبية ذات ال

ما يخول م ار ودعم الشراكة مع القطاع الخاصتحضيرات من خالل تقنين عقود اإلستشهالبتنويع مصادر تمويل 
ولمبية أللعاب االفريقية للشبان واأللعاب االا للنخبة الرياضية أن تستعد لمختلف التظاهرات الرياضية السيما

تلميذ خالل السنة الدراسية  200الترفيع في عدد الملتحقين بالمعهد الرياضي من كما سيتم . 2022للشبان لسنة 
 .2021-2020تلميذ خالل السنة الدراسية  260 إلى 2019-2020

نحو  الجهود تتجهسعالوة على الحرص المتواصل لتطوير نسبة التغطية بمادة التربية البدنية ال سيما باالبتدائي، 
مراجعة وتحيين برامج تدريس مادة التربية البدنية بالمؤسسات التربوية والمراكز المختصة من خالل انجاز مشروع 

صدار منشور مشترك كما سيتم  " تربية بدنية ذات جودة". إنجاز دراسة تقييمية لواقع الخاليا التنموية للرياضة وا 
في و  سط المدرسي بالتنسيق مع وزارة التربية )اتفاقية تبني باإلعدادي(.خاص بالخاليا التنموية الرياضية في الو 

"تقييم شعبة الرياضة" وانطالق الدراسات إلحداث معاهد اقليمية رياضية  نفس السياق سيتم الشروع في إنجاز
  .معاهد رياضية( وتحديد الواليات المحتضنة 06)

الترفيع و االساسية للمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنيةتأهيل البنية  سيتواصل التكوين والبحثوعلى صعيد 
تحسين نسبة تأطير رسائل البحث بمرحلة الماجستير و طالب  25في نسبة التأطير ببلوغ معدل مدرس باحث لكل 
 .طالب 4بمدرسين باحثين ببلوغ معدل مدرس باحث لكل 

 الثقافة

 :2020إنجازات 

 تم إتخاذ جملة من اإلجراءات والتدابير تمثلت في 19بهة جائحة كوفيد لمجا الثقافة مساندة قطاعفي إطار 
موجه لدفع القطاع الثقافي ودعم االستقرار ” حساب أموال مشاركة“إحداث حساب دفع الحياة الثقافية وهو 

االقتصادي واالجتماعي لمختلف المتدخلين في القطاع ومصاحبة عدد من المؤسسات والمبادرات الثقافية 
ضررة من توقف األنشطة، فضال عن تمويل ومرافقة الخدمات الثقافية والفنية المنجزة عن بعد خاصة بعد المت

وفنان من  مبدع 1500توزيع منم لفائدة نحو  كما تم في نفس اإلطار .نشاط ثقافي 700توقف ما يزيد عن 
لحقوق المؤلف والحقوق  من صندوق المؤسسة التونسيةمنتفع آال   3صندوق حساب دعم الحياة الثقافية و

 .قائمة المنتوجات الخاضعة لمعلوم التشجيع على االبداع االدبي والفنيإضافة إلى توسيع  المجاورة

االنطالق في بعث صندوق االستثمار الثقافي تم  دعم االستثمار وتشجيع المبادرة في المجال الثقافيقصد 
 ىإل النموذجية لبرنامج "بصمات ابداعية" الذي يهد  تجربةال وانطالق لتطوير الدور االقتصادي للقطاع الثقافي
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دعم التنوع الثقافي من خالل تنمية مهارات الفاعلين الثقافيين في مجال تصّور وتنفيذ المشاريع الثقافية، خاصة 
براز وتمويل ومرافقة المشاريع الثقافية ذات اإلشعاع الجهوي   .في الواليات الداخلية وا 

 االنطالق في مراجعة نظام التغطية االجتماعية الخاص تم فنانين والمنتوج الثقافي والتراثيحماية ال وفي مجال
 انطالقو  بالفنانين والمبدعين والمثقفين ودعم آليات تمويل صندوق دعم التغطية االجتماعية للفنانين والمبدعين

مج وبرنامج إرساء نظام متابعة برا االعداد إلرساء منظومة التصر  الجماعي في حقوق الملكية األدبية والفنية
 البث ومواصلة تنفيذ برنامج انفاذ ونشر ثقافة الملكية األدبية والفنية.

ي تم إنجاز جملة من البرامج تمثلت أساسا ف الرقمي ودعم الالمركزية الثقافية الثقافي تنمية االقتصاد وبهد 
لفزة الثقافية ي والتعريف بالتراث باالنطالق في بعث التاستغالل المحامل التكنولوجية كوسائط لنشر المحتوى الثقاف

جانب تنظيم شهر  لىإ وتنويع البرامج الثقافية بالقنوات التلفزية )برنامج "شوفلي فن" على القناة الوطنية الثانية(
" ومع االتراث الرقمي ومهرجان قابس "سينما فن " في نسخته الرقمية مع مبادرة 'مبدعون في الحجر' و"اقرأ لتحي

كة المرافق توسيع شب، إضافة إلى انجاز جملة من المشاريع على مستوى البنية التحتية ب"الكتاب تحيا االسرة"
دور ثقافة بقسطيها األّول والثاني ومكتبتين وتركيز مشروع المكتبة  9الثقافية من خالل االنتهاء من إنجاز 

ذوي لطان" بدار الكتب الوطنية وتطوير جناح لوي براي لاالفتراضّية ومشروع متحف الّتراث المكتوب "ميضة السّ 
 .اإلعاقة البصرّية صلب المكتبة الوطنية

إدراج عنصر" القصور الصحراوية من خالل  تثمين التراث األثري والتاريخي كما تواصل العمل على مزيد
يداع ملف تو  كوومنازل الجنوب التونسي" ضمن القائمة التمهيدية للتراث الثقافي العالمي لليونس رشيم جزيرة جربة ا 

 على قائمة التراث العالمي لليونسكو. 

باإلجماع  تونس انتخاب تم دفع الديبلوماسية الثقافية في مجال حقوق الملكية األدبية والفنية أما في مجال
 .2021-2020لجنة البرنامج والميزانية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنتي  لترأس

 :2021توجهات 

على إنجاز جملة من البرامج والسياسات والمشاريع لالرتقاء بالشأن الثقافي على  2021ستتركز الجهود سنة 
إعادة توزيع الموارد العمومية المؤسسية والمالية والبشرية ومراجعة  ستتممزيد حوكمة القطاع ولجميع المستويات. 

سيتواصل برنامج  كما للتصر  في الدعم المسند للفنانين. استغالل البنى التحتية واعتماد المنظومة اإللكترونية
وتفعيل مشروع حوسبة المكتبات العمومية الذي سيمكن من إرساء نظام  تأهيل المؤسسات الثقافية العمومية

معلومات واتصال خاص بالشبكة المكتبية وبتطوير بوابة توثيقية تتيم فهارس محوسبة موحدة للمكتبات على 
مكانية  التراسل اإللكتروني بينها وربطها بشبكات وطنية وعالمية مماثلة. الخط وا 
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ن االنتهاء من اعداد القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية والقانو  سيم تطوير اإلطار التشريعيب أما فيما يتعلق
لمجاورة ا المتعلق بالمتاحف ومراجعة النصوص القانونية المنظمة للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق 

 والنص المنظم للتراث.

اقتناء من خالل تشجيع إنتاج األفالم السينمائية و  العناية بالقطاع السمعي البصري وستتكثف البرامج في مجال 
األفالم التونسية المنتجة بدون دعم مسبق ومساندة التظاهرات السينمائية العريقة باإلضافة إلى مواصلة العناية 

نمائي عبر تنفيذ قسط جديد من برنامج تأهيل قاعات العرض وتجهيزها بآليات العرض بقطاع االستغالل السي
 متها مع محامل اإلنتاج والتوزيع الجديدة.ءالرقمي ودرس الصيت الكفيلة بتطوير التشريعات ومال

ة الدعم يذ سياستنف سيتمللكتب مقارنة بعدد السكان  تحسين المعدل الوطنيوقصد  العناية بالكتابأما في مجال 
للكتب التونسية" و"دعم الورق" و"التوصية بالنشر" لألعمال الهامة  اإلقتناءاتالمباشر للكتاب عن طريق آليات "

للمبدعين واألعالم التونسية مع الشروع في مراجعة القوانين المنظمة للمجال استعدادا لبعث المركز الوطني 
بصر الموجهة لفائدة محدودي وفاقدي ال وخاصةبوعة والرقمية دعم المكتبات بالمجموعات الوثائقية المطو  للكتاب

الكتاب  لتسجيل مكتبة صوتية وتركيز استديو تسجيل مركزي  24بعث من خالل  األطفال في سن ما قبل الدراسةو 
تاحته بالمكتبات العمومية وبعث  بعث فضاءات لسن ما قبل و  فضاءات لضعيفي وفاقدي البصر 8الصوتي وا 

 مقهى ثقافي )حدائق المطالعة( بالمكتبات الجهوية. 24لكل والية وتركيز  (2)فضاءين ضاء بمعدل ف 48 الدراسة:

 من خالل تنفيذ مشروع انقاذ الرصيد السينمائي المحافظة على المخزون اإلبداعي الوطنيوسيتواصل العمل عل 
ة الثقافة وتنفيذ كتب الوطنية وبمدينوالتشكيلي عبر جرد األرشيف ورقمنة دفاتر الجرد ونقل الرصيد وحفظه بدار ال

من  دعم القطاع المسرحيإضافة إلى  برنامج لجرد المجموعات التشكيلية وضمها في قاعدة بيانات خاصة بها
خالل تشجيع اإلنتاج المحتر  والهاوي وتطوير المنظومة الهيكلية والتشريعية للقطاع من خالل إعادة هيكلة 

 النص المنظم لبطاقة االحترا  في المجال. مراكز الفنون الدرامية وتحيين

من خالل مواصلة انجاز أعمال جرد المخازن  حماية التراثوعلى صعيد أخر سيتم تنفيذ جملة البرامج من أجل 
والجرد المتحفي واالتنوغرافي ورقمنتها ومواصلة الحفريات والمسوح االثرية وتجهيز المواقع والمعالم والمتاحف 

ة الذاتية واستصدار النصوص الترتيبية الخاصة بحماية المعالم والمواقع وتثمين التراث وادراجه بمستلزمات الحماي
في الدورة االقتصادية من خالل الترفيع في عدد العناصر المادية والالمادية المودعة للتسجيل في قائمات 

حفية بإحداث ياحية وتدعيم البنية المتاليونسكو للتراث العالمي ومواصلة تهيئة المعالم والمواقع ضمن المسالك الس
 سيدي بوزيد والمتحف التراثي والطبيعي بتطاوين واعتماد خطة ترويجية للمواقع والمعالم والمتاحف.بمتحف 
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 تطور المؤشرات الثقافية

 2021 2020 2019 المؤشر

 431 429 427 عدد المكتبات العمومية

 0.61 0.60 0.59  معدل القراءة

 0.70 0.69 0.68  ل ساكنعدد الكتب لك

 242 235 230  عدد دور الثقافة

 لمعتمدياتلنسبة تغطية دور الثقافة 
((%  72.71 74.73 76.83 

 25 24 23  عدد مراكز الفنون الدرامية والركحية

 24 24 24 عدد المعاهد الجهوية للموسيقى

 المرأة واألسرة وكبار السن

 :2020سنة إنجازات 

 المرأة

إقرار جملة من اإلجراءات لمزيد دعم منظومة حماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتحقيق تكافؤ  2020 شهدت سنة
الفرص بين الجنسين في جميع المجاالت على مستوى التشريعات والواقع، ومقاومة جميع أشكال التمييز إضافة 

 في: الت. وتمثلت أبرز هذه التدخإلى دعم حضورها في مواقع القرار وتحمل المسؤوليات

تنفيذ الل من ختنفيذ الخطة الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 
المشروع الوطني المندمج لمقاومة االنقطاع المدرسي خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية وذلك بتجهيز 

 بين الدراسة بالمدارس االبتدائية واإلعدادية،فضاءات متعددة االختصاصات الحتضان التالميذ في أوقات ما 
 46ومواصلة تنفيذ برنامج التمكين االقتصادي ألمهات التالميذ المهددين باالنقطاع المدرسي حيث تم إحداث 

أد بـواليات: جندوبة، توزر وسيدي بوزيد وسيتم خالل الفترة  159إمرأة بكلفة جمليه قّدرت بـ  45مورد رزق لـ 
برنامج دفع المبادرة مواصلة  إلى باإلضافةواليات  06إحداث موارد رزق إضافية بـ  2020سنة المتبقية من 

 10إلى  د م 3حيث تم في هذا اإلطار الترفيع في االعتماد المخصص للبرنامج من  االقتصادية النسائية "رائدة"
، %30إلى  %6مرات من  5ومضاعفة نسبة القروض المخصصة للمشاريع الفالحية النسائية  2020سنة  د م

 من المبلت المخصص للبرنامج للجهات الداخلية في إطار التمييز اإليجابي. %70إضافة إلى تخصيص 

ائّية من خالل تنظيم حمالت وق تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة ومقاومة جميع أشكال التمييز والعنف والتطرف
زية وشبكات التواصل اإلجتماعي والتي تهد  إلى تغيير عبر المعلقات واإلعالنات والبالغات اإلذاعّية والتلف

التمثالت االجتماعية والصور النمطية قصد التوقي من العنف ضد المرأة من ذلك الحملة التي تم تنفيذها داخل 
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 جانب تأمين جملة من األنشطة التوعوية والبرامج التحسيسية إلى "المتحرش ما يركبش"، تحت شعاروسائل النقل 
 يوم من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة من كل سنة. 16مستوى المركزي والجهوي في إطار حملة الـ على ال

كما تم في نفس االطار تحيين االستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة عبر مراحل وا عداد مشروع خطة 
لعنف ضد المرأة ومواصلة تنفيذ من خالل إصدار األمر المتعلق بإحداث مرصد وطني لمقاومة ا تنفيذية لها

المحور الثاني من االستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة والمتعلق بتوفير الخدمات لفائدة النساء ضحايا 
العنف، وذلك بهد  توفير الخدمات المالئمة للضحايا في كل األوقات، من خالل إبرام اتفاقية إطارية مع 

الستقبال وتوجيه النساء ضحايا  1899لتوازن االجتماعي لدعم الخط األخضر الجمعية التونسية للتصر  وا
برام اتفاقيات شراكة مع  جمعيات ذات خبرة في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف لـتامين خدمة  04العنف وا 

وان ج 30مكالمة واردة على الخط األخضر إلى حدود تاريخ  11361وقد تم تسجيل  7/7و 24/24الخط األخضر 
عنف  %76عنف نفسي،  %84عنف لفظي،  %90مكالمة متعلقة بالعنف المسلط على النساء) 3085منها  2020

من المكالمات تخص العنف المسلط  %22عنف جنسي( بينما تّم تلقي  %17عنف اقتصادي و %37جسدي، 
 على األطفال.

 اإلضافةمختلف واليات الجمهورية ب وفي نفس السياق تم وضع هيئات تنسيقية لمقاومة العنف ضد المرأة في 
إطالق منصة تفاعلية الكترونية لتقديم خدمات اإلحاطة النفسية مع األطفال والعائلة: "أحنا معاك ماكش  إلى

حداث خط أخضر مجاني  لإلنصات والمرافقة النفسية وتوجيه الطفل  1809وحدك" خالل الحجر الصحي، وا 
ف والمجتمع المدني كما تم تركيز مركز إيواء وقتي للنساء ضحايا العنف والعائلة بالتعاون مع منظمة اليونيسي

الستقبال النساء واألطفال المرافقين لهّن خالل فترة الحجر الصحي مع عزل كل امرأة ضحية عنف في وحدة 
 ةسكنية بمفردها كإجراء وقائي للتثبت من سالمتها من فيروس كورونا المستجّد، على أن يتم في مرحلة الحق

 طفل مرافق. 13إمرأة وفتاة و 17توزيعهم على مراكز اإليواء بضحايا العنف وقد استفادت من خدمات المركز 

بإدماج هذه المقاربة في السياسات والميزانيات ومخططات التنمية والتشريعات من مأسسة النوع االجتماعي 
طريق إلدماج النوع االجتماعي ضمن خالل توقيع اتفاقية شراكة مع المعهد الوطني لإلحصاء ووضع خارطة 

منصة الواب اإلحصائية للمعهد الوطني لإلحصاء الحالية وتنظيم دورات تدريبية لصالم مختلف شركاء الدولة 
 مرافقة أعضاء مجلس إلى في المجال اإلحصائي حول المؤشرات المصنفة حسب النوع االجتماعي باإلضافة

مرأة والرجل وبرمجة دورات تكوينية لدعم قدراتهم ومعاضدة مجهودات النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين ال
 جميع على ءللقضاإدماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية  إلى المجلس الرامية

 ت. جبااولوا قولحقا في بينهما واةلمساا قتحقيو جلرلوا أةرلما نبي زلتمييا لشكاأ

ر تم إبرام اتفاقية شراكة مع وزارة التنمية المحلية في مجال المساهمة في إدراج المساواة وتكافؤ وفي نفس اإلطا
الفرص ضمن المقاربة الوطنية إلرساء الالمركزية ومرافقة الجماعات المحلية تنص على إدماج مقاربة النوع 

سن مبدأ اد مواصفة "بلدية محترمة لاالجتماعي وتكافؤ الفرص في السياسات العمومية على المستوى المحلي وا 
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المساواة وتكافؤ الفرص" تسند من وزارة المرأة واألسرة وكبار السّن للبلديات النموذجية التي تنجم في إدراج مقاربة 
 النوع االجتماعي ضمن برامجها وميزانياتها ومشاريعها.

 لمنزليات بالشراكة مع البنكمن خالل وضع خط تمويل خاص بالمعينات ا تنظيم مهنة المعينات المنزليات
 19التونسي للتضامن والجمعية المهنية التونسية لمؤسسات التمويل الصغير للحد من تداعيات ازمة كوفيد 

والحجر الصحي وآثارهما السلبية على النساء واألسر وخاصة من هن في وضعيات هشاشة اقتصادية واجتماعية 
 1000قرض ميسر لصالم عامالت المنازل بسقف يبلت  1000ابة والمنتميات للقطاع غير المنظم وتم منم قر 

شهرا مع فترة إمهال بــشهرين. كما تم إحداث لجنة وطنية لمراجعة  24دينار تكون قابلة للتسديد على مدة 
المنظومة القانونية تعنى في مهمتها األولى بمراجعة اإلطار القانوني لعامالت المنازل قصد تجنب التضارب 

 صوص النافذة ومالءمته للمعايير الدولية في المجال. بين الن

 :األسرة

سهامها في الدورة  2020مثلت سنة  محطة هامة لتنمية قدرات األسر التونسية في الوسطين الريفي والحضري وا 
وتعزيز حقوق كافة أفرادها ووقايتهم من كافة اشكال التهميش ومظاهر  االقتصادية وحمايتها ودعم تماسكها

 برنامج الدعم االقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخصوصيةتنفيذ  تم حيث والتهديد والتطر  واإلرهاب العنف
والية باعتمادات تقدر بــــ  14أسرة من مشاريع اقتصادية صغرى ومتناهية الصغر لفائدة  350من خالل تمكين 

ون مع مكاتب مؤسسة صغرى بالتعا وتنظيم حلقات تكوينية في مجال التكوين الفني وفي كيفية تسيير د م 1.4
 التشغيل لفائدة المستفيدين من البرنامج.

بلدية( في إطار عقود برامج في مجاالت  350والية ) 24برنامج التمكين اإلجتماعي لألسر بـ  وتواصل تنفيذ
فضال  ي األزماتف لبية والتدريب على التصر ساإلعداد للحياة الزوجية والوقاية من السلوكيات الو التربية الوالدية 

حاطة  اإلحاطة باألسر المهاجرةدعم برنامج عن  بتنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية ووضع برنامج مرافقة وا 
 واليات. 8بأرض الوطن بـــــــ  المقيمينإجتماعية ونفسية ألبناء األسر المهاجرة 

تضامن وجيه األسري بباجة وحي التنفيذ برنامج التوجيه واإلرشاد األسري عبر مراكز اإلرشاد والتكما تواصل 
بالشراكة  وذلك مشاكل متعددة األوجهالصعوبات و المن والية أريانة لمساعدة أفراد األسر على كيفية التعامل مع 

ألسري نشاط مركز االرشاد والتوجيه ا انطلقمع الجمعية التونسية للتصر  والتوازن االجتماعي وفي هذا اإلطار 
إحداث فضاءات مندمجة لألسرة بواليات  ومواصلةتأمين خدمات الجوار فضال عن  وبةجندغار الدماء بوالية ب

 القيروان والمنستير وباجة وصفاقس ومدنين والكا  وسليانة وسيدي بوزيد والمهدية.

استكمال مشروع القانون المتعلق بعطلة االمومة واالستعداد للمصادقة على إتفاقية بهد  حماية االم والطفل تم و 
، في إطار انخراط الجمهورية التونسية في المنظومة منها 191والسيما التوصية عدد  183عدد  ية األمومةحما

 واالجتماعية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين. القانونية الدولية للحقوق االقتصادية
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 ص مساحةوتخصي كما تم إطالق منصة تفاعلية الكترونية لتقديم خدمات اإلحاطة النفسية مع األطفال والعائلة
ذاعة الشباب واإلذاعة الثقافية لألخصائيين  إعالمية يومية في إطار البث اإلذاعي المشترك بين اإلذاعة الوطنية وا 

 النفسانيين لتقديم النصائم وكيفية التعامل مع كل أفراد العائلة خالل فترة الحجر الصحي الشامل والموجه.

تمّثل أّول تدقيق نوعي من نوعه في تونس  "نوعّية حول " أمن الّنساء اعداد دراسة تمودعما للبحوث والدراسات 
اعداد و  2021يتناول أمن النساء اعتمادا على بحث ميداني نوعي وستشمل المناطق الحدودية انطالقا من سنة 

لقيام او  بحث موّظف للوقاية من التطّر  العنيف حول " دور الّنساء والّشباب في الوقاية من التطّر  العنيف
اعداد دراسة جانب  إلى 2020-2019عامالت المنازل: المسارات والمعيش والتموقع االجتماعّي  حول بدراسة

 كيفية حول العنف المبني على النوع االجتماعي المسلط على المراهقات وحاجياتهن من حيث الخدمات. 

 كبار السن:

لتأمين شيخوخة نشيطة ودعم مكانتهم في الحياة كبار السن ب لإلحاطةالسياسة االجتماعية الموجهة تواصلت 
دعم  صدق أسرهم وفي محيطهم الطبيعي قيالعامة وتثمين خبراتهم وكفاءاتهم باإلضافة إلى المحافظة عليهم 

 :وتمثلت أبرز هذه التدخالت في إصدارها.مجلة كبار السن واستكمال صياغة التواصل بين األجيال وخاصة 

الموجهة لوقاية وحماية كبار السن لتأمين شيخوخة نشيطة من خالل الرفع  جتماعيةمواصلة تجسيم السياسة اال
لى دعم مكانتهم  من جودة الخدمات االجتماعية والتثقيفية والترفيهية المسداة لهم بالبيت أو بمؤسسات الرعاية وا 

م الطبيعي سرهم وفي محيطهفي الحياة العامة وتثمين خبراتهم وكفاءاتهم، باإلضافة إلى المحافظة عليهم داخل أ
صدارها  .وذلك بدعم الروابط األسرية والتواصل بين األجيال وخاصة استكمال صياغة مجلة كبار السن وا 

حيث تم وضع إستراتيجية حمائية استباقية تتضمن  وقاية كبار السن وحمايتهم من خطر الفيروس المستجد  
بار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية العمومية والخاصة تمثلت جملة من اإلجراءات العاجلة واالستثنائية لفائدة ك

ن منع الزيارات من قبل أقارب المقيمين وتمكينهم مو عزل المقيمين بمؤسسات الرعاية بشكل كامل  باألساس في
م تمكينهم من استخالص جرايات التقاعد والمنجانب  إلى التواصل معهم من خالل تطبيقات التواصل االجتماعي

مع توزيع األعوان للعمل بالتناوب باإلضافة  تماعية في مقر إقامتهم وذلك بالتنسيق مع الديوان الوطني للبريداالج
إلى توفير آالت تعقيم والمواد المعقمة لكافة مؤسسات الرعاية مع التعقيم اليومي لفضاء مؤسسات الرعاية 

 )العمومية والخاصة(.

ة بكبار المتكّفل صر  منم االيداع العائلي لفائدة األسرب ت حاضنةاإلحاطة بكبار السن المودعين لدى عائال
( دينارا 200)السّن الفاقدين للّسند لمدة خمسة أشهر إضافة إلى إسنادهم مساعدة نقدية استثنائّية ظرفّية مباشرة 

على  مجاني خط هاتفي وضعب اإلحاطة بكبار السن المعوزين ومحدودي الدخل وذوي االحتياجات الخصوصيةو 
ذّمة العموم لتلقي اإلشعارات المتعلقة بالطلبات االجتماعية والصحية لكبار السن والتعهد بهم في وضعيات العنف 
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كما يتم إعداد دليل  (.حالة 85والتهديد، وذلك طيلة أيام األسبوع وخالل فترة الحجر الصحي الشامل )تم التعهد بـ 
 .بفيروس كورونا المستجد بمؤسسات رعاية المسنيناالجراءات الصحية للوقاية من انتشار العدوى 

بمختلف  2025-2021 تركيز لجنة تفكير لمراجعة التشريعات وا عداد إستراتيجية وطنية من خالل حماية كبار السن
نوان تمرير ومضة تحسيسية بع. وفي مجال التوعية تم أبعادها االجتماعية والصحية والحقوقية والمؤسساتية

ة معاملة كبار بشأن إساءلنشر الوعي باليوم العالمي »واالحتفاء  نا "وانطالق حملة "نحميو كبارنا""كبارنا في عيني
ن كبار السن والمنظومة الحقوقية: م حولالسن" وتنظيم ندوة وطنية بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان 

 اد نهارية لكبار السن واستكمال إعدادالشروع في إعداد كراس الشروط يتعلق بإحداث نو و  الحماية إلى الحقوق"
 كراس الشروط المتعلق بإحداث مؤسسات رعاية كبار السن.

تقديم نتائج الدراسة حول العنف الموجه ضد كبار السن في تونس التي  حبث سيتمتطوير البحوث والدراسات 
ومنظمة المرأة  (UNFPA)وصندوق األمم المتحدة للسكان  أنجزت بالتعاون مع منّظمة "كفى عنف واستغالل"

العربية في إطار دراسة عربية حول" العنف المسلط على كبار السن في المنطقة العربية، مع التركيز على وضع 
 .كبيرات السن "

  :2021توجهات سنة 

 المرأة:

ركيز على لتسيتم االخطة الوطنية لدفع المبادرة االقتصادية النسائية في مرحلتها الثانية  مواصلة تنفيذفي إطار 
لسلة لمشاريع النسائية في كافة مراحل السابعث المشاريع الصغرى والمتوسطة وذات القدرة التشغيلية ومرافقة 

تنفيذ و القيمية ودعم القطاعات الواعدة بالنسبة للنساء )المؤسسات الناشئة المؤسسات المختصة في الرقمنة...( 
بالمائة إلى  6مرات من  5ة للمشاريع الفالحية النسائية مضاعفة نسبة القروض المخصصالمتعلقة باإلجراءات 

برنامج دفع المبادرة االقتصادية النسائية للجهات الداخلية إضافة إلى في اطار بالمائة  70بالمائة وتخصيص  30
واليات داخل  03مراكز بـ  03مواصلة إحداث مراكز إليواء النساء ضحايا العنف من خالل تهيئة وتجهيز 

المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بعد سنتين من دخوله  2017لسنة  58ية وتقييم القانون عدد الجمهور 
 183ة عدد انضمام تونس لالتفاقي حولحيز التنفيذ والعمل على تطويره ومراجعته والمصادقة على اتفاقيتين 

لعمل الالئق للعمال المنزليين ووضع المتعلقة با 189تفاقية عدد اللو لمنظمة العمل الدولية حول حماية األمومة 
اواة بين واستكمال تنفيذ مكونات برنامج ترسيخ المسإطار قانوني لتكافؤ الفرص بين الجنسين في مواقع القرار 

مأسسة النوع االجتماعي والميزانيات ب تتعلق النساء والرجال الممول من قبل االتحاد األوروبي في مجاالت
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تمكين المرأة في المجال االقتصادي وفي المجال العامة ومقاومة العنف المبني على و  المراعية للنوع االجتماعي
 النوع االجتماعي.

إنتاج مؤشرات العنف المسلط على النساء اعتمادا على السجالت اإلدارية  استراتيجية كما سيتم العمل على تنفيذ
العنف القائم على النوع اإلجتماعي مؤشرا خصوصيا لقياس تطورات  38التي تهد  إلى إنتاج  2015-2022

 .2017مؤشرا سنة  24اعتمادا على السجالت اإلدارية بعد أن كان عددها 

 األسرة:

في إطار مزيد دعم قدرات االسرة وتنميتها سيتم مواصلة تنفيذ برنامج التمكين االقتصادي لألسر ذات الوضعيات 
والية وتحقيق مؤشر  15بهد  التدخل بـ  2021 بعنوان سنة د م 3الخصوصية من خالل رصد اعتمادات بـ 

 .2021أسرة من مشاريع إقتصادية في موفي سنة  350تمكين حوالي 

عبر  2021سنة  د أ 100من خالل رصد اعتمادات تقدر بـ  كما سيتم تنفيذ برنامج اإلحاطة باألسرة المهاجرة
مية االجتماعية ببلدهم وتعزيز مساهمتهم في التنالتدخل بواليتي الكا  والمنستير وذلك بهد  تمتين صلة أفرادها 

 .2021أسرة مهاجرة في موفي سنة  2500واالقتصادية وبلوغ مؤشر اإلحاطة بـ 

سنة  د م 1بــ سيتم رصد اعتمادات دفع تقدر  2022-2018مواصلة الخطة الوطنية للنهوض باألسرة  إطاروفي 
ياة وعية والتحسيس والمرافقة حول التربية الوالدية واإلعداد للحواليات عبر تقديم خدمات التبالوذلك للتدخل  2021

حداث فضاءات مندمجة لألسرة لدعم برنامج تأمين خدمات الجوار من السلوكياالزوجية والوقاية من  ت السلبية وا 
 فضاءات مندمجة لألسر. إطارخالل تقديم خدمات متعددة االختصاصات لفائدة مختلف أفراد األسرة في 

الشروع في إعداد دراسة حول الطالق من منظور متعدد األبعاد ودراسة أخرى حول آثار األزمات على يتم كما س
 ا عداد قاعدة بيانات حول األسر المنتفعة ببرنامج التمكين اإلقتصادي لألسر ذات الوضعيات الخصوصيةو  األسرة

ة وسبل ا اعداد دراسة كميةو ّ         وكيفية حول واقع الفئات النسائية الهش  : 2021-2020الدماج االجتماعي واالقتصادي                                    
                                                                        ّ                           للتقصي حول واقع الفئات النسائية المهمشة من حامالت اإلعاقة الجسدية أو الذهني ة، األمهات العازبات وعامالت 

ّ                   ّ         الجنس والبحث في سبل إدماجهن  اجتماعيا واقتصادي ا باإلضافة  ّ      ئي ة في          ّ                      ّ   دراسة نوعي ة حول "واقع الهجرة الن سا إلى                           
لدراسة العوامل التي تترجم التطورات االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية للهجرة خاصة منها  2021-2020تونس

 .هجرة النساء

 كبار السن:

 وطنية لكبار السن وبلورة برنامجها التنفيذي بالشراكة مع مختلف الوزارات استراتيجيةإرساء ب 2021ستتميز سنة 
صدو  ارها وتفعيل المناشير المتعلقة بأولوية نفاذ كبار السن إلى الخدمات استكمال صياغة مجلة كبار السن وا 

 تفعيل الخطة الوطنية لإلعداد للتقاعد ولشيخوخة نشيطة. إلى اإلدارية باإلضافة
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تحسين الخدمات بمؤسسات رعاية كبار السن وتعميم العمل بعقود القدرة على األداء مع كما سيتم العمل على 
برام عقود تطوع إلدماج كبار السن في الحياة العامة على أن يكونوا و  لتمويل العموميالجمعيات المنتفعة با ا 

زارة إبرام اتفاقيات شراكة بين الو جانب  إلى منخرطين بالسجل الوطني للكفاءات من كبار السن والمتقاعدين
ار السن وذلك مجال كبتنظيم االستثمار في و  والبلديات على المستوى الجهوي إلرساء بيئة صديقة لكبار السن

بمراجعة كراس الشروط المتعلق بإحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن وا عداد كراس الشروط يتعلق بإحداث 
 نواد نهارية لكبار السن.

تعزيز التعاون مع الهيئات الحقوقية في مجال متابعة مؤسسات رعاية كبار السن وا عداد كما ستتوجه الجهود ل
رساء خطة اتصالية لقطاع كبار السن لترسيخ ثقافة حقوق كبار السن  دليل التعهد بكبار السن ضحايا العنف وا 

إعداد دراسة وطنية حول ''حاجيات كبار السن في  كما سيتم تقنين خدمات الجوار وخدمات االستشفاء بالبيتو 
 ."ازمن الكورون
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 الثانيالبـاب 

  النهوض االجتماعي

 :2020 أهم اإلنجازات واإلصالحات خالل سنة

انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من إجراءات ذات بعد اجتماعي  إلى بالنظر استثنائيةسنة  2020تعتبر سنة 
 خطة العمل التي وضعتها الحكومة بالتشاور والتنسيق مع إطارلمساندة العائالت الفقيرة ومحدودة الدخل. وفي 

 وعلى هذا األساس تم:كل المتدخلين المعنيين،  االجتماعية وبمشاركةاألطرا  

. د م 287 باعتماد يقدر بحواليعائلة معوزة أو محدودة الدخل  مليون  1.1صر  مساعدات اجتماعية لفائدة  -
اعدات ألف عائلة هشة غير مشمولة سابقا ببرامج المس 300وتجدر اإلشارة إلى انه تم في هذا اإلطار رصد 

 . االستثنائية المساعدات االجتماعيةوتمكنيها من االجتماعية 

باعتمادات جملية  2020بعنوان شهر أفريل  ألف أجير وعامل لحسابه الخاص بمساعدات مالية 483تمكين  -
 (.Helpentreprisesو Batinda) د م 97ـقدرت ب

في إطار ألف  70مجهود الدولة ور في إطاألف  104ألف طرد غذائي ) 174 تمكين العائالت الفقيرة من -
ألف طردا في إطار حملة تجميع التبرعات ودعم المّد التضامني بمشاركة  89مجهود جهوي ومحلي( و

 المجتمع المدني.

صر  مساعدات اجتماعية لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -
دينارا حيث قدر  180االجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

 .د م 14ألف منتفعا بمبلت جملي قدره  140عدد المنتفعين ب 

ن مساعدات عينية ونقدية بالتنسيق بين الملحقيمن تمكين بعض الفئات الهشة من التونسيين بالخارج  -
 .االجتماعيين ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليات

تمكين األجانب المتواجدين بتونس المتضررين من تداعيات فيروس كورونا من مساعدات غذائية ومساعدات  -
 مالية.

تبسيط ورقمنة اإلجراءات اإلدارية وبهد  تيسير التسجيل لالنتفاع بالمساعدات االجتماعية تم وضع  وفي إطار
كما تم وضع منصة لطلب  Batindaو  Help entrepriseمنصات الكترونية نذكر منها بالخصوص منصتي

االنتفاع بإجراء تأجيل دفع المساهمات المحمولة على األعرا  في النظام القانوني للضمان االجتماعي بعنوان 
جراء التقاطعات مركزيا وجهويا. 2020الثالثية الثانية من سنة   ومنصة الستغالل قواعد البيانات وا 
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الحسابات االفتراضية بالبريد والبنوك لصر  المساعدات االجتماعية وفي هذا السياق تم استعمال ألول مرة 
قاعدة بيانات تم تركيزها على مستوى المركز الوطني لإلعالمية بهد  إجراء التقاطعات  12االستثنائية واستغالل 

 من أجل حوكمة المساعدات االجتماعية واستهدا  المستحقين بطريقة ناجعة وشفافة.

 عالقات المهنيةفي مجال الشغل وال

الشروع في بلورة تصور ومقاربة جديدة للنهوض بالحوار االجتماعي بالمؤسسة بالتشاور مع األطرا   -
عرض االختال  أو الخال  وجوبا داخل المؤسسة بين المؤجر والممثلين  إلزاميةاالجتماعية تتمثل في 

  .النقابيين

ل جزءا االتفاقيات المشتركة للمؤسسات باعتبارها تمثالترفيع في عدد  قصدالتنسيق مع األطرا  االجتماعية  -
االتفاقيات  البعض من وأنمهما من مصادر التشريع االجتماعي وتمكن من تجاوز ثغراته القانونية خاصة 

 وخصوصية المؤسسات. القطاعية لم تعد تستجيب إلى حاجيات
 ترويجي للصحة والسالمة المهنية.حول اإلطار ال 187المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد  -

 مراجعة النصوص التشريعية والعمل على إصدارها بالرائد الرسمي والمتعلقة بــ: -

 ضبط القواعد العامة لحفن الصحة وتهيئة أماكن العمل 

 الوقاية من التعرض للموارد الكيميائية الخطرة بالوسط المهني 

 عقود الشغل لممارسة طب الشغل بالمؤسسات 

 الوطنية للصحة والسالمة المهنية الجائزة 

وضمانا الحترام شروط حفن الصحة بالمؤسسات االقتصادية وبالوظيفة العمومية أعدت اإلدارة العامة لتفقد طب 
بطاقات توجيهية حول سبل  09أدلة و 09الشغل والسالمة المهنية بالتعاون مع معهد الصحة والسالمة المهنية 

كما واصلت مصالم تفقد طب الشغل والسالمة المهنية زيارات التفقّد والمتابعة  ".19-التوقي من فيروس "كوفيد
سبتمبر  14بالوسط المهني حيث بلت، إلى غاية  19-والتحسيس والتكوين في إطار التوقي من فيروس كوفيد

صص تنبيه كما بلت عدد ح 1548توصية و 518زيارة نتج عنها  4782، عدد زيارات التفقد والمتابعة، 2020
 حصة. 735التحسيس والتكوين 

  الضمان االجتماعيفي مجال 

تمام األمر عدد  - أفريل  27المؤرخ في  1974لسنة  499إعادة عرض مشروع األمر الحكومي المتعلق بتنقيم وا 
والمتعلق بتنظيم جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفالحي  1974

ي . ويهد  هذا األمر إلى الترفيع فهطرا  االجتماعية واستكمال التشاور بخصوص رزنامة تطبيقعلى األ
سّن اإلحالة على التقاعد للعاملين في القطاع الخاص والمنشآت العمومية الخاضعة للصندوق الوطني 

 ى األجير(. عل %1على المؤجر و %2) %3للضمان االجتماعي والترفيع في المساهمات االجتماعية بنسبة 



 

149 

منم فارق تكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والصندوق  -
 دينار. 180مبلغها الشهري الصافي  ال يتجاوزالوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية التي 

( 2020جويلية رة غ)نعكاس المالي تطبيق الزيادة في التعريفات التعاقدية والنقاط ذات االتأجيل تاريخ بداية  -
للتعهدات المضمنة بمحاضر االتفاق التي تم إمضاؤها في بداية السنة الجارية بين الصندوق ونقابات  طبقا

 31ومواصلة العمل بمقتضيات االتفاقية القطاعية إلى غاية مسديي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص 
 .2020ديسمبر 

 أطباء األسنان مع إمضاء محضر اتفاق ل إلىالتوصو مات الصحية الخد يالتفاوض مع ممثلي مسد -
 والبيولوجيين

 71من القانون عدد  13بناء على الفصل  2020جوان  30إصدار مقرر لوزير الشؤون االجتماعية بتاريخ  -
المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض يخول مواصلة التكفل بمصاريف منخرطي الصندوق  2004لسنة 
 بالنسبة لألطباء. لمقتضيات االتفاقية القطاعيةطبقا 

 في مجال النهوض االجتماعي

 :النهوض بالعائالت الفقيرة والعائالت محدودة الدخل .1

عائلة معوزة في شهر جوان  260352لفائدة  ادينار  240و 180إسناد منم مالية شهرية تتراوح قيمتها بين  -
انات العمومية وحذ  من ثبت عدم استحقاقهم لمقاييس وذلك بعد إجراء التقاطعات مع قواعد البي 2020

  االنتفاع.

تمتيع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بدعم ماّدي ظرفي لمساعدتها على مجابهة المصاريف اإلضافية  -
دينار وكل ابن يزاول  50بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، وتمكين كّل طفل متمدرس من منحة قدرها 

 ألف طالب.  35ألف تلميذ و 290دينار. وسيشمل هذا الدعم حوالي  120عاليا من منحة قدرها  تعليما
ألف أسرة بسجل برنامج األمان  300وضع مخطط عملي فني ولوجستي للتسريع في استكمال إدراج حوالي  -

ألف  900ز االجتماعي وحذ  األسر غير المعنية به ليبلت بذلك العدد الجملي لألسر المستهدفة ما يناه
تمام البحوث الميدانية لحوالي  ألف أسرة ووضع التطبيقات الخاّصة بنظام التنقيط واللجان الفنية  450أسرة وا 
 الجهوية واالعتراض حّيز االستغالل.

 د م 8الشروع في إنجاز برنامج اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل باعتماد قدره  -
جراءات وصيت االنتفاع بهذا البرنامج،وذلك إثر ضب  ط شروط وا 

المتعلق  2019جانفي  30المؤرخ في  2019لسنة  10األساسي عدد  التطبيقية للقانون  صالنصو  رإصدا -
 .األمان االجتماعي بإحداث برنامج
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 :النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة .2

كفل العاملة في مجال اإلعاقة )منم التمادي لفائدة مؤسسات التربية المختصة التابعة للجمعيات تقديم دعم  -
طارا. 485توفير و  د م 50بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت( بـ   عونا وا 

  .االستعداد النطالق نشاط المركب االجتماعي والتربوي بسيدي حسين -

: احالي إليواءبلت عدد مؤسسات او استحثاث انطالق النشاط بوحدة عيش إليواء المعوقين بالقيروان  -
 .مقيما من ذوي اإلعاقة 259مؤسسات تضم  5

مؤسسات  4 ليبلت عدد مؤسسات التأهيل والتكوين المهني واإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة ارتفاع -
 متربصا ومنتفعا بخدمات التأهيل الوظيفي. 127تضم 

وي اإلعاقة السمعية على شهادة شخص من ذ 31تحّصل  كما .2020سنة  متكونا 111عدد المتكونين  بلت -
 منهم بمؤسسات خاصة وللحساب الخاص. 15إثبات الكفاءة المهنية في اختصاصات مختلفة تّم إدماج 

 تبقى بعض النقائص يجري العمل على تجاوزها ومنها: ،ورغم كل المجهودات المبذولة في المجال

طلب إيواء( نظرا لبلوغ  200رعاية )أكثر من العدم القدرة على االستجابة لقائمات االنتظار لدخول مؤسسات  -
 طاقة االستيعاب القصوى لإليواء بالمؤسسات.

بطء نسق بناء المؤسسات الجديدة إليواء األشخاص ذوي اإلعاقة الفاقدين للسند العائلي وصعوبة تخصيص  -
 أراضي لفائدة وزارة الشؤون االجتماعية. 

 لتأهيلية واألنشطة الرياضية المالئمة واألنشطة الترفيهية نقص الخدمات التربوية المختّصة والخدمات ا -

نقص في التعريف بالمنافع والخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية العاملة في مجال اإلدماج المهني  -
 واالجتماعي لفائدة القاصرين عن الحركة العضوية والسمعية.

دماج األشخاص ذوي اإلعاقة والمجتمع نقص أو انعدام التواصل بين بعض المؤسسات العمومية لرع - اية وا 
 المدني.

ضعف وصعوبة التواصل مع المؤسسات الخاصة إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة المتحصلين على شهادة  -
 الكفاءة المهنية بسوق الشغل.

 :في مجال الدفاع االجتماعي .3

لعازبات ة على غرار األمهات ااالنطالق في بعث المشاريع االقتصادية لفائدة بعض الفئات االجتماعية الهش -
والمسرحين من السجون ومن مراكز اإلصالح التربوي وذلك في إطار خط التمويل الجديد المحدث صلب 

 2019ارس م 19 قرارات رئيس الحكومة بتاريخل اسنويا تنفيذ د م 1ميزانية وزارة الشؤون االجتماعية بكلفة 
 .ئدة الفئات الهشةلفا اقتصاديمشروع  100على تمويل  والذي ينّص 

  (.ألف دينار 300) صفاقسباالنتهاء من بناء مقر وحدة العيش التابعة لجمعية "الرفيق"  -

  .مواصلة بناء بقية مقرات وحدات العيش التابعة لجمعيات الطفولة الفاقدة للسند العائلي -



 

151 

إطار  ي والمولودين خارجالترفيع في المنحة الممنوحة للعائالت الحاضنة لألطفال في إطار اإليداع العائل -
وزير  )قرارشهريا دينار  200 شهريا إلى ينارد 100 الزواج منظوري المعهد الوطني لرعاية الطفولة من

 .)2020جانفي  20الشؤون االجتماعية المؤرخ في 

 تركيز مشروع الفرصة الثانية للمراهقات والمراهقين والتعهد بالمنقطعين عن التعليم حيث تّم تحديد مركز -
  .الدفاع واإلدماج االجتماعي بقابس كموقع نموذجي لتجسيد هذا المشروع

 :تتمثل أهم المشاريع فيما يلي لدعم اإلصالحات االجتماعية في مجال التعاون الدولي .4

مشروع التعاون التونسي األلماني "التحالف من أجل النمو االقتصادي والتشغيل والحوار االجتماعي الممول  -
 مليون أورو. 5الفدرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية بمبلت  من قبل الوزارة

 865.000مشروع مؤسسات مستدامة وتنافسية بتونس الذي يتم تنفيذه بتمويل من سويسرا والنرويج بملت قدره  -
 دوالر أمريكي.

بتمويل من  مل الدوليالتقّدم بأجندة العمل الالئق في شمال إفريقيا" الذي يتولى تنفيذه مكتب الع“مشروع  -
 مليون دوالر. 2وكالة التعاون الدولي السويسرية بملت قدره 

مشروع "كلنا ضّد عمل األطفال بتونس" الذي يتم تنفيذه من قبل مكتب العمل الدولي بتونس بتمويل من  -
 مليون أورو. 3وزارة العمل األمريكية بمبلت قدره 

حماية االجتماعية في تونس" الذي يتم تنفيذه من قبل مكتب مشروع حول "دعم الحوار االجتماعي وتعزيز ال -
 دوالر أمريكي. 800.000العمل الدولي بتونس بتمويل من الحكومة النرويجية بمبلت قدره 

 2021فاق سنة آ

إرساء صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل بناءا على التوافق الحاصل  إلى تسعى وزارة الشؤون االجتماعية
ا  االجتماعية حول آليات تمويله بالتساوي ومستوى المنافع المسداة لمن فقدوا شغلهم بصفة مؤقتة مع األطر 

وكذلك آليات المرافقة والتكوين وا عادة اإلدماج خاصة في ضوء األزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا 
مجهودات الدولة والصناديق المستجد وانعكاساتها االجتماعية من خالل البحث عن سبل جديدة لمعاضدة 

اإلجتماعية للمحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل. كما سيتم العمل على تكثيف مراقبة األنشطة 
 االقتصادية خاصة غير المنظمة لتعزيز التغطية االجتماعية وتدعيم موارد الدولة.

الجتماعي قصد مواصلة النظر في سيتم العمل على تفعيل نشاط المجلس الوطني للحوار ا ،من ناحية أخرى 
مجموعة النصوص القانونية والترتيبية والشروع في إعداد اإلستراتيجية الوطنية للوقاية من األخطار المهنية إضافة 
إلى العمل على تسوية وضعّية المتعاونين المتعاقدين في مجال تعليم الكبار عبر انتدابهم على دفعات باالعتماد 

 يس والمعايير الموضوعّية في إطار القطع مع كّل أشكال العمل الهّش.على جملة من المقاي
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إلى تفعيل كل  2021أما بخصوص النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، تسعى الوزارة خالل سنة 
لفقيرة امكّونات المنظومة الجديدة لبرنامج األمان االجتماعي ووضعها حيز التنفيذ لضمان شموليتها لكافة الفئات 

ومحدودة الدخل دون إقصاء مع العمل على استكمال الجانب المؤسساتي للبرنامج عبر إحداث المجلس الوطني 
 للتنمية اإلجتماعية والوكالة الوطنية للتنمية واإلدماج االجتماعي.

وخاّصة  19كما سيتواصل العمل على تكثيف الدعم لألسر الفقيرة ومحدودة الدخل للتخفيف من تداعيات كوفيد  
للحّد من االنقطاع المدرسي لألطفال والشبان والتوقي من سوء تغذيتهم وتدهور صحتهم ومؤهالتهم وقدراتهم 

 التعليمية والتكوينية وذلك بمساندة األسر ماديا وتحسيسها للعناية والتعهد بكل أبنائها.

لجمعيات اد تقييم شامل لقطاع اوبخصوص النهوض باألشخاص المعوقين، ستتولى المصالم الفنية للوزارة إعد
ضفاء النجاعة عليه. كما سيتم الترفيع في االعتمادات المخصصة  العاملة في مجال اإلعاقة بهد  تطويره وا 
لتسيير مراكز التربية المختصة بهد  تحسين الخدمات المسداة والترفيع في عدد التالميذ المسجلين بهذه المراكز. 

ي مراجعة االتفاقية المشتركة لألشخاص المعوقين قصد تحسين ظرو  اإلحاطة إضافة إلى ذلك سيتم الشروع ف
 بهاته الفئة وتدعيم إدماجها االجتماعي واالقتصادي تطبيقا لالتفاقيات الدولية ولدستور الجمهورية التونسية. 

شمل واليتي توسيع نشاط آلية اإلسعا  االجتماعي لت 2021وفيما يتعلق بالدفاع االجتماعي سيتم خالل سنة 
صفاقس وسوسة وتقييم وتطوير دور مؤسسات الرعاية االجتماعية بما يستجيب لحاجيات التعهد بالفئات 

 المستهدفة بناء على تقييم أدائها.

هذا وسيم العمل على تفعيل اإلستراتيجية الوطنية لمحو األمية والتعليم غير النظامي بعد عرضها على مجلس 
ه اإلستراتيجية إلى التقليص من النسبة العامة لالمية مع التركيز على النساء الريفيات وزاري للمصادقة. وترمي هذ

رساء الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الوطنية وجمعيات  والمناطق ذات األولوية وا 
 المجتمع المدني لمجابهة األمية. 

 في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج

 :فيازات في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج تمثلت اإلنج

طريق وسائل التواصل  عن 2020تأمين عدد من األنشطة الصيفية لديوان التونسيين بالخارج بعنوان سنة  -
فتراضي والصالون اال تقنية االتصال عن بعد( على غرار المنتدى السنوي للتونسيين بالخارجالحديثة )

 يين بالخارج بمساهمة مختلف المتدخلين العموميين.للخدمات المسداة لفائدة التونس

"تونسنا لإلدماج" صلب ديوان التونسيين بالخارج في ثالث مكاتب نموذجية )على مستوى اإلدارة  تركيز آلية -
إلدماج تيسير عملية ا هذا البرنامج إلى هد ويالمركزية والمندوبيتين الجهويتين بصفاقس ومدنين(. 
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ل خالل البرامج الوطنية التي توفرها الوكالة الوطنية للتشغيمن للمهاجرين العائدين االقتصادي واالجتماعي 
 العامة للنهوض االجتماعي. والهيئةوالعمل المستقل 

الشروع في تركيز منصة إلكترونية للكفاءات والجمعيات التونسية الناشطة في الخارج تحتوي على قاعدة  -
  قتضاء.معطيات يتم تحيينها بصفة دورية عند اال

إلى مارس  2020الذي يمتد من جويلية Tunisia HIMS انطالق المسم الوطني للهجرة الدولية في تونس -
وذلك بالتعاون بين المعهد الوطني لإلحصاء والمرصد الوطني للهجرة، ويعتبر هذا المسم األول من  2021

 مغادرة والوافدة. نوعه في تونس لشموليته حيث يهتم بمختلف الجوانب المحيطة بالهجرة ال

ن على تذليل الصعوبات الترتيبية واإلجرائية التي تعيق تركيز المجلس الوطني للتونسيي يتم العملمن ناحية أخرى 
بالخارج وخاصة منها التي قد تتطلب مراجعة بعض األحكام القانونية والترتيبية في عالقة برفض العديد من 

أساسها اختيار ممثلي الجمعيات الوطنية والجمعيات والمجالس المنتخبة  الجمعيات لعملية القرعة التي يتحدد على
 الناشطة في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج. 

 : 2021آفاق سنة 

على تعزيز دور التونسيين بالخارج في التنمية من خالل تكثيف اإلرشاد والتوجيه  2021سيتم العمل خالل سنة 
حداث تطبيقة حول أنشطة ودور ديوان المستثمرين الراغبين في بعث مشار                                                                   يع في تونس والتعريف بالحوافز وا 

التونسيين بالخارج في هذا المجال. كما سيتم العمل على تنظيم ملتقيات وندوات مع رجال األعمال والمستثمرين 
عية الالشباب. هذا وسيواصل الديوان أنشطته لربط الصلة مع التونسيين بالخارج من خالل تنظيم رحالت استط

 ومصيفات وتعليم اللغة العربية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة جمعيات التونسيين بالخارج. 

اهمة قية حول مساية أخرى سيتم كذلك السعي على توفير معطيات إحصائية دقيقة ومحينة وذات مصدحمن نا
تمام الدراسة حول تشخيص مصادر المعطيات اإلحصائية حول ال د هجرة في تونس قص                                                                          الهجرة في التنمية وا 

تحديد الجهات المنتجة والمجمعة لهذه المعلومات ووضع تصور لنظام معلومات مالئم لحسن حوكمة ظاهرة 
 الهجرة والتوصل إلى إبرام اتفاقيات مع هذه الجهات لجمع وتبادل البيانات والمعطيات المتوفرة لديها.

وطنية للهجرة حيث شرعت مجموعة من خبراء الشبكة مراجعة وثيقة اإلستراتيجية ال 2021كما سيتم خالل سنة  
بطلب من المرصد الوطني للهجرة وبالتعاون مع المركز الدولي لتطوير  األكاديمية للهجرة في شمال إفريقيا

سياسات الهجرة، في إعداد دراسة حول مدى مواكبة مشروع اإلستراتيجية الوطنية للهجرة للمستجدات الحاصلة 
 في المجال.
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 لصحةقطاع ا

بوضع استثنائي على المستويين العالمي والمحلي فرضه ظهور جائحة كورونا وتداعياتها  2020اتسمت سنة 
ّ                                           على كل  القطاعات بصفة عامة وعلى القطاع الصحي بصفة أدق  استوجبت تدخالت ظرفية استثنائية واستعجالية                                                ّ      

 لمجابهته.
بالصحة  ية بجميع أبعادها وتكريسا للحق الدستوري للتمتعبالتوازي، واعتبارا ألهمية دور القطاع الصحي في التنم

لتشمل عديد المجاالت ذات  2020للجميع، تواصلت التدخالت لدعم هذا القطاع والرفع من مردوديته خالل سنة 
 . 2021           ّ                                     األولوية سيتم  العمل على تعزيزها وتثمينها خالل سنة 

 

 :2020 أهم اإلنجازات واإلصالحات خالل سنة

بت وزارة الصحة أغلب جهودها ومواردها لمجابهة هذا الوباء وتبعاته  مقاومة جائحة الكورونال ففي مجا ّ                                                                صو   
من خالل وضع استراتيجية وطنية شاملة للتوقي والترصد والوقاية من انتشاره تتمثل أبرز مكوناتها في ضبط 

ها وتنسيق يد مهامها ومجال تدخلوتحد الهياكل المشرفة على تطبيق االستراتيجية على مستوي المنظومة الصحية
عملها مع هياكل الوزارات األخرى باإلضافة إلى وضع خطة للتقصي والتكفل بالحاالت المشبوهة والمؤكدة 

 ومسارات الخاصة على حسن التكفل بالمرضى من خالل إصدار أدلة إجراءاتو  ومرافقة المؤسسات العمومية
تي تم الحصول الهبات الو  مل على إحكام التصر  في الموارد الذاتيةالتكفل بالمرضى حسب المعايير الدولية والع

أدوات و  عليها في إطار مجابهة الوضعية الوبائية والحرص على التوزيع العادل للتجهيزات والمعدات الطبية
مكنت من مد المواطنين ومختلف المتدخلين بالمعلومات  الحماية الفردية مع إرساء خطة اتصالية محكمة

 رية. الضرو 
كما تم وضع مجموعة من المنصات اإللكترونية لمتابعة العديد من المعطيات من أبرزها المنظومة الرقمية 
ّ                                  للتصر  في المعدات الطبية والمنظومة المعلوماتية لمتابعة وضعية أسر ة اإلنعاش الطبي والمنظومة الرقمية                                                                 

 " لمتابعة مسار المرضى.( ومنظومة "أحميcovivre-20لمتابعة المرضى في الحجر الصحي )
           ّ                                                                                     بالتوازي، تم  إعداد البروتوكوالت الصحية القطاعية في أطار التحضير لرفع الحجر الصحي وبعد فتم الحدود 
مع تكثيف المعاينة الصحية لنقاط العبور الحدودية البرية وتنظيم دورات تكوينية في مجال الوقاية من فيروس 

 كورونا.
، تركزت التدخالت على جانب الوقاية حيث تواصل لتأثير في محددات الصحةدعم أولوية الوقاية واوبهد  

العمل على دعم البرامج الوطنية للرعاية الصحية األساسية من خالل دعم مجال التلقيم بتوفير اللقاحات 
لكبد ا وتعزيز البرنامج الوطني للتلقيم بإدراج التلقيم ضد التهاب د م 93واألمصال والمضادات الحيوية بكلفة 

 بـتقدر حاليا  للرفع من نسبة التغطية التي الفيروسي نوع أ ومواصلة تنفيذ الحملة الوطنية للتلقيم ضد الحصبة
85%. 
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 بتدعيم الفحوصات في فترة ما حول الوالدة واستهدا  الجهات البرنامج الوطني لسالمة األم والوليدكما تم تعزيز 
 ي في هذا المجال إضافة إلى مواصلة تنفيذ الحملة الوطنية للتقصيالتي تسجل نسب تغطية دون المستوى الوطن

     ّ                                                           المبك ر لسرطان الثدي ومعالجته والتحسيس به والتكفل بمجانية العالج.
في وضع خطط العمل السنوية من أجل التنزيل العملياتي  2020                ّ             وفي نفس اإلطار، تم  اإلنطالق سنة 

على غرار االستراتيجية الوطنية متعددة  2019و 2018ل سنتي                            ّ            لالستراتيجيات الوطنية التي تم  إعدادها خال
القطاعات حول مكافحة األمراض غير السارية والخطة الوطنية للحد من مقاومة المضادات الحيوية واالستراتيجية 

 الوطنية لصحة األم والوليد.
د مشروع قانون أساسي إعدا 2020شهدت سنة  تطوير اإلطار الترتيبي والتشريعي للقطاع الصحيسعيا إلى 

يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية ومشاريع أوامر حكومية تعلقت بمراجعة مهمة وزارة الصحة ومشموالتها، 
جانب ضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد  إلى                                                 وا عادة تنظيم مصالم اإلدارة المركزية لوزارة الصحة

حداث وحدة الصحة الرقمي  ة.                                       ومجاالت تطبيقه وا 
دراجهم بالفصل   112من القانون عدد  2                                                                         كما تم إعداد مرسوم يتعلق بإقرار خصوصية أسالك أعوان الصحة وا 

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات المحلية  1983ديسمبر  12المؤرخ في  1983لسنة 
 والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

مواصلة تنفيذ برنامج دعم طب االختصاص  2020، شهدت سنة ة الخدمات الصحيةتطوير جودوفي مجال 
بالمناطق الداخلية والشروع في إعداد ملفات طلب العروض )دراسات وتصميم( المتعلقة بإنجاز المستشفيات التي 

سبيبة و بجلمة وحفوز ومكثر وغار الدماء »تم إدراجها في إطار التعاون الدولي )مستشفيات جهوية صنف" ب 
والجم وتالة والدهماني ومستشفى جامعي بالقيروان ومستشفى متعددة االختصاصات بقفصة وتطوير الخدمات 

 الصحية بسيدي بوزيد ومستشفى االمراض السرطانية بتونس الكبرى(.
ل مستشفى والشروع في تعميم استغال 20كما تم اإلنطالق في أشغال إعادة تهيئة شبكات اإلعالمية الداخلية ل 

رساء التجربة النموذجية للمنظومة                                                                                                    منظومة أخذ المواعيد عن بعد في الهياكل الصحية العمومية وتطويرها وا 
الرقمية لبطاقة "الباس" في الهياكل الصحية العمومية إضافة إلى مواصلة إعداد دليل اعتماد مراكز تصفية الدم 

ن  جاز المسارات العالجية لمرضى السكري.                                                      واقسام االستعجالي ودليل اعتماد مراكز الكشف باألشعة وا 
دخول حيز اإلستغالل لبعض األقسام اإلستشفائية )اإلستعجالي بالمستشفى المحلي حسان  2020كما شهدت سنة 

                                               ّ                                          بلخوجة ببنزرت، قسم اإلنعاش وقسم العيادات الخارجي ة واالستعجالي بمستشفى األطفال البشير حمزة(.
 

 2021توقعات وتوجهات سنة 

المكتسبات في المجال الصحي وتعزيز دوره االقتصادي واالجتماعي والرفع من مستوى خدماته، ستتمحور لدعم 
 حول: 2021التدخالت خالل سنة 

 "الصحة والرفاه للجميع" سيتم ضبط األولويات متابعة تنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة -
 طبقا بتونس الصحي النظام مؤشرات ستكمال إعداد دليلللغايات التي تم رصدها في المجال إلى جانب ا
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 الصحي القطاع متابعة من يسمم المتوسط بما شرق  في منطقة للصحة العالمية المنظمة ضبطته لما
  المرسومة. والمقارنة بالغايات

ج معبر مواصلة تنفيذ البرامج الوطنية ذات الصلة على غرار البرنا الصحة األساسية والطب الوقائيدعم  -
دراج حمالت  الوطني للتلقيم والبرنامج الوطني لصحة األم والطفل والبرنامج الوطني لحماية المحيط.... وا 

 تحسيسية وتثقيفية بعالقة مع تداعيات فيروس كورونا وتداعياته.
سيتّم العمل على مزيد تطوير ودفع االستثمار في مجال الصناعة الدوائّية وخاّصة  دعم السياسة الدوائية -

كما سيتم  .نها أدوية األمراض الخطيرة والمزمنة بهد  تعزيز موقع تونس في مجال الصناعة الدوائّيةم
العمل على مواصلة تزويد المستشفيات والصيدليات باألدوية الضرورية والترفيع في مستوى المخزون 

 اإلستراتيجي لألدوية بالصيدلية المركزية.
)االستراتيجية الوطنية  2019و 2018التي تم إعدادها خالل سنتي  طنيةاإلستراتيجيات الو اإلنطالق في تنفيذ  -

متعددة القطاعات حول مكافحة األمراض غير السارية والخطة الوطنية للحد من مقاومة المضادات الحيوية 
 واالستراتيجية الوطنية لصحة األم والوليد...(

الشروع  2021ات في هذا المجال، ستشهد سنة والتقليص من التفاوت بين الجه دعم البنية التحتية الصحية -
في اإلنجاز الميداني للمشاريع المدرجة في إطار التعاون الدولي )المستشفى الجامعي بالقيروان، المستشفيات 

 الجهوية بسبيبة ولجم، المستشفيات متعددة اإلختصاصات بقفصة وسيدي بوزيد....(
لى إنعاش البحث في المجال الصحي بالمؤسسات العمومية سيتم العمل ع دعم مجال البحث العلمي والتجديد -

من خالل دعم أسسه وموارده وتوجيهه نحو األولويات الوطنية في الصحة. وفي هذا اإلطار تم بعنوان 
مخصصة لدعم  د م 7إقتراح خط تمويلي للبحث والتجديد في الصحة يقدر بـ 2021ميزانية القطاع لسنة 

حداث المنصة الوطنية للبحث و  دعم لجان حماية األشخاصو  ية العموميةمخابر البحث بالمؤسسات الصح ا 
في المجال الصحي. كما سيتم اإلنطالق في إنجاز مركزين جديدين للبحوث السريرية متعددة اإلختصاصات 

 واألمراض السرطانية فضال عن بعث المشروع الوطني للجينات ومشروع العينات البيولوجية.
ية والبرنامج الخصوصي لقطاع الصحة على مستوى الحوكمة ورقمنة القطاع إصالح للمنظومة الصح -

على استكمال المشاريع المبرمجة لتطوير المنظومة  2021، سيتم العمل خالل سنة ومقاومة الفساد
لتقديم خدمات صحية جيدة  المعلوماتية قصد رقمنة المؤسسات الصحية والعمل على استغاللها ودعمها

وتضمن المساواة وذلك من خالل تدعيم البنية التحتية الرقمية وتطوير النظام المعلوماتي  تتميز بالشفافية
وتعميم االستغالل وتطوير الخدمات الصحية الرقمية وتطوير الكفاءات وتوفير المساندة واإلحاطة الفنية لكل 

 المتدخلين. 

والشروع في  2030لصحية في أفق على مشروع السياسة ا 2021                 ّ                   ومن المنتظر ان تتم  المصادقة خالل سنة 
إنجاز المرحلة الثالثة للحوار المجتمعي عبر إنجاز برنامج العمل المفصل وتحديد الكلفة التقديرية لمختلف 
مكونات السياسة الصحية المستقبلية التي تم إعدادها خالل المرحلة الثانية من الحوار المجتمعي خالل الفترة 

2017-2019 . 
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 لصحية:تطور المؤشرات ا
 

 مؤشرات في مجال الصحة
2017 2018 2019 2020 

2021 

 )تقديرات(
 75.58 75.53 75.5 75.4 75.4 أمل الحياة عند الوالدة

 5.78 5.83 5.9 5.9 6 نسبة الوفيات باأللف

 748 753 758 763 768 عدد السكان لكل طبيب

 13.98 14.03 14 14.3 14.1 باأللف نسبة وفيات األطفال

 والدات المؤمنة صحيا نسبة ال
 99.3 99.1 98.9 98.8 98.5 ألف والدة حية 100لكل 

 22140 21873 21598 21356 21064 عدد األسرة في القطاع العمومي

 2173 2169 2165 2161 2157 عدد مراكز الصحة األساسية

 348 300.1 269 204 173.2 ) د ميزانية التنمية للقطاع الصحي )م





 

159 

 : الرابعالجزء  
 تجسيم طموح الجهات

تنفيذ مشاريع ذات صبغة من خالل  هات الداخلية وتحسين ظرو  العيشدعم التنمية بالج 2020سنة  تواصل
 مواصلة اإلصالحات المؤسساتية في مجال الالمحورية والالمركزيةو جهوية تستجيب لحاجيات وأولويات الجهات 

 لتصبم الجهة شريكا فاعال في أخذ القرار وفي وضع وتنفيذ ومتابعة المخططات التنموية.

 دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها

يتجسد هذا المحور في تهيئة مناخ جاذب لالستثمار على المستويين االجتماعي واالقتصادي وذلك بحسن 
حكام توظيفها ودفع االستثمار الخاص وتوفير  استغالل الطاقات والمنظومات االقتصادية الكامنة بالجهات وا 

 الظرو  المالئمة للعيش لتثبيت المتساكنين بأراضيهم مع تكريس مبدأ التمييز اإليجابي.

 في: 2020وتتمثل أبرز إنجازات سنة 

المتعلق باالقتصاد االجتماعي والتضامني  2020جوان  30المؤرخ في  2020لسنة  30إصدار قانون عدد  -
والذي يهد  إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى االقتصادية وقيم التطوع والتضامن االجتماعي وهيكلة 

 تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي وتحسين جودة الحياة.بما يمكن من االقتصاد غير المنظم 
ممولة من واعدة بتونس والالشروع في إنجاز الدراسة الخاصة بدعم التحول االقتصادي وتنافسية القطاعات ال -

 طر  البنك االفريقي للتنمية.
الشروع في تمويل عدد من المشاريع النموذجية في إطار المنظومات االقتصادية بثماني واليات نموذجية  -

يهد  إلى تطوير المنظومات المستهدفة وحل اإلشكاليات المتعلقة بمراحل  الذي IRADAضمن برنامج 
منظومة التكوين المهني لتستجيب لحاجيات القطاع الخاص وخصوصيات  تركيزها إضافة إلى تطوير

 الجهات المعنية.
  .2030مواصلة إنجاز دراسة استراتيجية لتنمية المناطق الحدودية في أفق سنة  -
 االنتهاء من إنجاز دراسة للنهوض بمنظومة السياحة البديلة بواليات إقليم الوسط الغربي.  -
 .2050اصة بالمخطط االستراتيجي للتنمية لوالية جندوبة في أفق االنتهاء من الدراسة الخ -

 على تطوير مناخ األعمال بالجهات ورصد مكامن االستثمار عبر: 2021ومن المنتظر أن يتواصل العمل سنة 

ولتنمية والية سوسة في أفق  2050الشروع في إعداد دراسات استراتيجية لتنمية إقليم تونس الكبرى في أفق  -
2030. 

  IRADAمواصلة تمويل عدد من المشاريع النموذجية في إطار المنظومات االقتصادية ضمن برنامج  -
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الشروع في تمويل مشاريع في إطار االقتصاد االجتماعي والتضامني وتمكين هذا الصنف من المشاريع من  -
منها  اصةامتيازات خصوصية للرفع من جاذبية عديد المناطق الستغالل خصوصياتها وامكانياتها وخ

 الواليات ذات الطابع الفالحي.

 تحسين ظروف العيش على المستويين المحلي والجهوي  

يعتبر محور تحسين ظرو  العيش على المستويين المحلي والجهوي من الركائز األساسية للمخطط التنموي 
 باعتبار مساهمته في تقليص الفوارق التنموية بين الجهات.  2016-2020

 للتنمية ي الجهو  البرنامج

لدولة هد  معاضدة المجهود التنموي لبيعتبر البرنامج الجهوي للتنمية أداة تدخل تكميلية للبرامج القطاعية 
للمساهمة في الحد من الفوارق بين الجهات وتحسين ظرو  العيش والتقليص من مستوى الفقر والبطالة وذلك 

اإلنارة المناطق الريفية والحضرية بالماء الصالم للشرب و  من خالل إنجاز مشاريع البنية التحتية المتعلقة بتزويد
 والطرقات والمسالك، ودعم موارد الرزق وتحسين السكن للفئات الضعيفة.

بعنوان تحسين ظرو   د م 352رصد اعتمادات تعهد ودفع بقيمة  2020وقد تم في إطار ميزانية البرنامج لسنة 
حداث وتدعيم مواطن الشغل والتكوي ن المهني. وقد مكنت اعتمادات الدفع المرصودة في إطار ميزانية العيش وا 

والتي بلغت إلى غاية شهر  2019-2015من تغطية جزء من التعهدات السابقة لسنوات  2020البرنامج لسنة 
باإلضافة إلى تغطية جزء من اعتمادات الدفع المطلوبة بعنوان البرنامج لسنة  د م 488حوالي  2019ديسمبر 

2020 . 

-1997االنتهاء من إعداد دراسة تقييمية لتدخالت البرنامج الجهوي للتنمية للفترة  2020 أن يتم خالل سنة وينتظر

والتي ستفضي إلى تقديم مقترحات تخص مجاالت تدخل البرنامج باعتبار تعميم النظام البلدي على كافة  2018
 رنامج.البهذا ين نجاعة وفعالية واستدامة تراب الجمهورية وبروز حاجيات جديدة بالجهات وذلك بهد  تحس

كما سيتم تفعيل مخرجات وتوصيات الدراسة التقييمية للبرنامج وذلك بمراجعة منشور السيد رئيس الحكومة عدد 
المتعلق بتسريع نسق إنجاز البرنامج الجهوي للتنمية وستشمل هذه المراجعة خاصة  2013أوت  06بتاريخ  26

ت تدخله وطريقة تسييره وذلك قصد االستجابة للحاجيات المستجدة للجماعات المحلية مكونات البرنامج ومجاال
وتجاوبا مع الصالحيات الجديدة التي أصبحت تتمتع بها في إطار النظام الالمركزي الجديد باإلضافة إلى تعميم 

 النظام البلدي على كامل التراب الوطني.

اص للباعثين الشبان وتوفير جزء من التمويل الذاتي فقد تم في وفي إطار العمل على دفع نسق االستثمار الخ
 د م 10منها  د م 15ضمن آلية اعتماد االنطالق تخصيص اعتمادات بقيمة  2020إطار ميزانية البرنامج لسنة 

 د م 5" و1للمساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع البنك التونسي للتضامن ضمن آلية "اعتماد االنطالق 
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مساهمة في توفير التمويل الذاتي لمشاريع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ضمن آلية اعتماد لل
 .2االنطالق 

ألف مشروع مكنت من توفير  20في تمويل قرابة  2012" منذ انبعاثها سنة 1وقد ساهمت آلية "اعتماد االنطالق 
 .د م 108ألف موطن شغل باعتمادات جملية تقدر بحوالي  25حوالي 

 إحداثمشروعا مكنت من  150" فقد ساهمت هذه اآللية في تمويل ما يزيد عن 2وبخصوص "اعتماد االنطالق 
 .د م 25موطن شغل بقيمة جملية تقدر بحوالي  2800حوالي 

 2021وفي إطار الحرص على مزيد دعم تدخالت البرنامج الجهوي للتنمية فإنه من المنتظر أن تشهد سنة 
حداث وتدعيم مواطن الشغل  د م 355,6بحوالي  تخصيص اعتمادات ستوجه لعناصر تحسين ظرو  العيش وا 

 والتكوين المهني ودعم سعر شراء الحلفاء وا عادة تهيئة المناطق الصناعية خارج مناطق التنمية الجهوية.

ة اعتماد آللي د م 10بعنوان آلية اعتماد االنطالق منها  د م 15تخصيص اعتمادات بقيمة  2021سنة  سيتم
 .2 آللية اعتماد االنطالق د م 5و 1 االنطالق

 برنامج الحضائر الجهوية

اإلشرا  على برنامج الحضائر من خالل متابعة خالص العملة  وزارة االقتصاد والمالية ودعم االستثمارتواصل 
 :2020ضمن البرنامج الجهوي للتنمية وقد تم خالل سنة 

تماعية للعملة المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي حيث مواصلة فتم اعتمادات التغطية االج -
 ألف عامل بالتغطية االجتماعية. 47تم تمتيع حوالي 

في انتظار استكمال وزارة  2018( منذ شهر فيفري ادينار  180سنة ) 60صر  منم العملة الذين تجاوزوا  -
صدار "األمر الحكو  مي المتعلق بإحداث برنامج خصوصي لتسوية الشؤون االجتماعية لإلجراءات الالزمة وا 

 ( سنة فما فوق".60الذين بلغوا سن ) 2010وضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد سنة 
 أوتعامال في موفى شهر  46861تسجيل تقلص في عدد عملة الحضائر حيث بلت العدد الجملي للعملة  -

الممتدة بين شهري لمسندة خالل الفترة لتبلت بذلك المنم ا 2019في موفى ديسمبر  47819مقابل  2020
 .د م 154حوالي  2020 أوتو جانفي 

 على: 2021وسيتم العمل سنة 

 وضع اآلليات لتسوية وضعية عملة الحضائر. -
عامل ومواصلة خالص منم عملة  46000حوالي  2021تقليص عدد عملة الحضائر ليبلت في موفى سنة  -

 الحضائر مع تمتيعهم بالتغطية االجتماعية.
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تفعيل األمر الحكومي المتعلق بإحداث برنامج خصوصي لتسوية وضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد  -
( سنة فما فوق وتمكين المعنيين من االنتفاع بمنحة تعادل المقدار الصافي 60الذين بلغوا سن ) 2010سنة 

 ينارا( وبطاقة العالج المجاني.د 180للمنحة المسندة في إطار "البرنامج الوطني إلعانة العائالت المعوزة" )

 د لخالص عمال الحضائر. م 230رصد مبلت  2021وسيتم سنة 

 التنمية المندمجةبرنامج 

تهم كامل  معتمدية 90مشروعا موزعة على  90يشمل برنامج التنمية المندمجة في قسطيه األول والثاني إنجاز 
مليون ساكن،  2,9لفائدة حوالي  د م 543,2تقدر بـ  2020وت أمحينة إلى موفى  بكلفة جملية واليات الجمهورية
يتوقع أن يث ح مويل المشاريع الفردية المنتجةعناصر البنية األساسية والتجهيزات الجماعية وتويشمل التدخل 

ومجموع الدفوعات  د م 497,4إلنجاز مختلف عناصر البرنامج  2020سنة  في موفىتبلت جملة التعهدات 
 يلي: فيمااإلنجازات المادية للبرنامج . وتتمثل د م 477,3

لفائدة حاملي  932موطن شغل منها  8590ستمّكن من توفير  3795إرتفاع عدد المشاريع الفردية المنجزة إلى  -
 الشهائد العليا

مبرمجة وتشمل مجاالت مختلفة من أهّمها الصناعات  7624منتفع من جملة  4953االنتهاء من تكوين  -
  التقليدية والفالحة.

عنصر  981عنصر من جملة  979ارتفاع عدد العناصر الجماعية المنجزة أو التي بصدد اإلنجاز إلى  -
عنصر  161عنصر في البنية األساسية و 527عنصر في البنية األساسية المنتجة و 291مبرمج وتتمثل في 

 في التجهيزات الجماعية.

اتفاقيات )ومالحق( مع البنوك المعنية بتمويل المشاريع  إبرام 2020ولتحسين األداء وحفز المبادرة الخاصة تم سنة 
برام  الفردية )البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفالحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة( وا 

ان و اتفاقيات مع هياكل المساندة )الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني والدي
الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض باالستثمارات الفالحية ووكالة 

 إعطاء عماإلرشاد والتكوين الفالحي وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى( وبعث دورات تكوينية لفائدة الباعثين 
 باعثي المشاريع الفردية ضمن برنامج التنمية المندمجة.لفائدة  2و 1األولوية في إسناد اعتماد االنطالق 

 100القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة المخصص لفائدة ضمن ، 2020إلى غاية شهر أوت كما تم 
موطن  790توفير  مكنت من د م 15,4مشروعا فرديا بقيمة  520، انجاز د م 1000معتمدية بكلفة جملية تقدر بـ 

 واالنطالق في اعداد الدراسات الفنية والتنفيذية ودراسات موطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا، 181منها  شغل
بلغت االعتمادات  حيث ع في انجاز بعض العناصر الجماعيةالجدوى لمختلف العناصر المبرمجة والشرو 
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للشروع في دفعا  د م 18,0و تعهدا د م 61,8 حوالي 2020للعناصر الجماعية إلى موفي شهر أوت المفتوحة 
 انجاز الدراسات وبعض العناصر الجماعية.

للقسطين األول  د م 9.6) ضمن ميزانية الدولة 24.6للبرنامج منها  د م 64.6تخصيص  2021وستشهد سنة 
 اعتمادات موظفة على القروض الخارجية. د م 40و (للقسط الثالث د م 15والثاني و

 مشاريع التنمية الفالحية المندمجة

في إطار دعم التنمية بالمناطق الريفية ذات مؤشر التنموية الجهوية األقل من المعدل الوطني، شهدت سنة 
واصلة إنجاز م إلى االنتهاء من انجاز المشروع الخاص بواليتي تطاوين وقبلي في مرحلته الثانية إضافة 2020

على  19متوسط اجماال نظرا لتأثير جائحة كوفيد مشاريع التنمية الفالحية المندمجة بعّدة واليات بنسق أقّل من ال
 تقدم اإلنجاز المادي. 

( وقفصة 2من انجاز مشاريع التنمية الفالحية المندمجة بواليات قابس )المرحلة  اإلنتهاء 2021 وستشهد سنة
 ةفومواصلة انجاز عدد من المشاريع بواليات سليانة والكا  والقصرين ومدنين وصفاقس وبنزرت وزغوان إضا

االنطالق الفعلي في انجاز مشروع جديد للتنمية الفالحية المندمجة بالقيروان من خالل االدماج االقتصادي  إلى
 واالجتماعي للفئات الهشة بمناطق تدخل المشروع. 

وتتمثل المكونات األساسية لهذه المشاريع في انجاز عديد العناصر المتمثلة في تنمية المنظومات الفالحية وتعبيد 
حداث البحيرات الجبلية واآلبار إضافة إحداث  لىإ المسالك الفالحية وأشغال المحافظة على المياه والتربة وا 

حداث  وتهيئة المناطق السقوية ودعم اإلنتاج الفالحي عبر التوسع في غراسات األشجار المثمرة والزياتين وا 
 لدخل لصغار الفالحين الشبان والمرأة الريفية.ل موفرةأنشطة 

 رنامج التنمية الحضرية المتكاملة:ب

يشمل برنامج التنمية الحضرية المتكاملة إنجاز مشروعين نموذجيين بوالية القصرين تتمثل في مشروع حي 
الخضراء بمعتمدية سبيطلة ومشروع حي الزهور وحي الكرمة بمعتمديتي الزهور والقصرين الشمالية وذلك بكلفة 

 .د م 25,3 بـجملية تقدر 

إلنجاز د دفعا  م 4,1تعهدا و د م 12,6تحقيق استثمارات في حدود  2020 إلى موفى أوتتم اإلطار  في هذاو 
الدراسات والعناصر الجماعية على غرار السوق البلدي والفضاء الصناعي ومركزي الصحة العمومية ومركبي 

ياه ومد شبكة تصريف المالطفولة وملعب الحي إلى جانب انجاز أشغال البنية األساسية من تعبيد الطرقات 
النجاز المشاريع  د م 0,8صر  اعتمادات في حدود إلى جانب  المستعملة وتركيز وحدات االنارة العمومية.

 .الفردية
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( د م 2ومشاريع فردية  د م 1,5)عناصر جماعية  د م 3,5تعهد قدرها  اعتماداتصر   2021وسيتم سنة 
 (.د م 2ومشاريع فردية  د م 4,9ة )عناصر جماعي د م 6,9واعتمادات دفع قدرها 

 دماج األحياء السكنيةبرنامج تهذيب وا

دماج األحياء السكنية  2020شهدت سنة  لذي امواصلة انجاز مختلف مكونات الجيل األول من برنامج تهذيب وا 
ألف  865لفائدة حوالي  د م 611حيا موزعة على كافة واليات الجمهورية بكلفة جملية تقدر بـ  156يشمل تهذيب 

تركيز البنية األساسية وبناء التجهيزات  شملت د م 26 بـ حيث تم في هذا اإلطار انجاز استثمارات جمليةساكن 
 . االقتصاديةالجماعية والرياضية والفضاءات 

حيا بكلفة جملية  146 لفائدةكما تم االنطالق في انجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية 
حيا  58، وذلك من خالل استكمال الدراسات لمشاريع القسط األول من البرنامج الذي يضم د م 665 بـقدر ت

  .د م 2.3بـ واالنطالق في انجاز األشغال باستثمارات تقدر 

اسية البنية األسأشغال والتي تشمل مواصلة انجاز مختلف مكونات الجيل األول من البرنامج  2021وستشهد سنة 
مالعب األحياء وبناء الفضاءات متعددة االختصاصات والفضاءات الصناعية وانهاء األشغال بمكون وانجاز 

 .د م 52.1بـ تحسين السكن باستثمارات جملية تقدر 

ي األشغال ف كما سيتم مواصلة انجاز الجيل الثاني من برنامج تهذيب وادماج األحياء السكنية من خالل االنطالق
حيا وذلك  43واالنطالق في اعداد الدراسات الفنية لمشاريع القسط الثاني الذي يضم  ،لمشاريع القسط األول

  .د م 36.4بـ باستثمارات جملية تقدر 

 رساء أسس الحوكمة الجهوية والمحلية الرشيدةدعم الالمركزية وا

رساء أسس الحوكمة الجهوية والمحلية ودفع التن ة بكامل مية المحليّ في إطار متابعة تنفيذ مسار الالمركزّية وا 
 :2020تراب الجمهورية تم خالل سنة 

تنظيم استشارة وطنية حول تفعيل مسار الالمركزية ضمت مختلف األطرا  الفاعلة من ممثلي اإلدارات  -
والمجتمع المدني واألحزاب والخبراء تم خاللها تقييم مدى نجاح األداء البلدية على ضوء ما تضمنته فصول 

 حلية.مجلة الجماعات الم
العمل على دعم البلديات بالموارد البشرية والرفع من نسبة التأطير من خالل تفعيل برنامج الحراك الوظيفي  -

إطار في اختصاصات ذات أولية لفائدة الجماعات المحلية  900الذي يهد  إلى إعادة توظيف حوالي 
 250فرصة عمل وسيشمل  1031وبرنامج االنتداب الخصوصي الذي سيتواصل على امتداد سنتين وسيوفر 

 بلدية.
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تعزيز رقمنة الخدمات البلدية من خالل تركيز منظومة المعر  الوحيد للمواطن الذي يهد  إلى إرساء  -
تاحة الفرصة لإلدارة لتوفير خدمات مندمجة، ومشروع إرساء منصة  مرجعية موحدة للتعريف بالمواطن وا 

المحلي، ومشروع الخالص االلكتروني لألداءات البلدية رقمية إلسناد رخص البناء على المستوى الوطني و 
 كذلك اعداد منصة خاصة بتنظيم عملية الحراك الوظيفي لفائدة البلديات.

د  م 336بـبلدية( بكلفة جملية تقدر  86االنطالق في انجاز البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات الجديدة ) -
نجاز مشاريع البنية األساسية والمشاريع الشبابية واالقتص ويشمل انجاز المقرات البلدية واقتناء المعدات  ادية.وا 

االنطالق في انجاز البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات التي شهدت عمليات توسعة لحدودها الترابي في  -
من خالل التدخل  د م 115بلدية( بكلفة جملية تقدر بـ  185إطار تعميم النظام البلدي على كافة المتساكنين )

نجاز المشاريع الشبابية واالقتصادية.   بالبنية األساسية وا 
بلدية القائمة من خالل انجاز البرنامج  272مواصلة انجاز برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية لفائدة  -

. ومواصلة انجاز مشاريع القسط األول من البرنامج الخصوصي 2020السنوي لالستثمار البلدي لسنة 
. واالنطالق في انجاز المشاريع المدرجة 2018-2015ياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي للفترة لتهذيب األح

 د. م 70بلدية بكلفة جملية تقدر بـ 29مشروعا بـ 29من البرنامج الذي يضم  2019بقسط 
ممول من قبل بلدية ال 31مواصلة انجاز برنامج دعم المسائلة والالمركزية وفعالية البلديات "تدعيم" لفائدة  -

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

 :2021وفي إطار مواصلة العمل على تركيز مسار الالمركزية ستشهد سنة 

مواصلة تنفيذ برنامج تدعيم قدرات البلديات من طر  مركز التكوين ودعم الالمركزية من خالل إنجاز  -
 المعد من القبل البلديات حسب احتياجاتهم. 2021برنامج 

 اصلة انجاز برنامج تجهيز البلديات الجديدة والبلديات التي شملتها عملية توسعة لحدودها الترابية.مو  -
بلدية في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة  272بـ  2021انطالق انجاز برنامج االستثمار البلدي لسنة  -

 .2022المحلية وا عداد برنامج االستثمار البلدي لسنة 
 من برنامج تهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي. 2019قسط  استكمال انجاز -
 د م 40االنطالق في انجاز برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة بكلفة  -

 دفع التعاون الدولي الالمركزي 

زيز قدرات عفي معاضدة مجهودات الدولة في دفع التنمية بالجهات وتتساهم لتعاون الدولي الالمركزي آلية يمثل ا
الجماعات المحلية وذلك من خالل تشخيص وا عداد وبرمجة ومتابعة تنفيذ برامج ومشاريع التعاون الدولي في 

 ميادين التنمية الجهوية والتخطيط.

 :2020وفي هذا اإلطار شهدت سنة 
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" في مكونه الخاص "بدعم الحكم المحلي والجهوي  ADEC بتونسمواصلة إنجاز مشروع دعم الالمركزية  -
هد  بيات الوسط الغربي والشمال الغربي وال لفائدة" GIZبالتعاون مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي " 

دعم قدرات اإلدارات الجهوية للتنمية ودواوين التنمية في مجاالت عدة كالتخطيط والتقييم والمتابعة وا عداد 
نة استراتيجية التنمية لوالية جندوبة في أفق سإعداد  حيث تم في هذا اإلطارالتقارير التنموية للواليات. 

2050.  
الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية والتي تهد  إلى وضع إطار دامج لمختلف السياسات  -

 والبرامج التنموية في الجهات وتمكن من تحديد التوجهات الكبرى والرؤية المستقبلية في هذا المجال. 
ع "المبادرة من أجل التنمية الجهوية" )الجيل الثالث( بالتعاون مع الوكالة األلمانية مواصلة إنجاز مشرو  -

يهد  إلى تحسين ظرو  عيش المواطنين عامة والفئات الهشة خاصة عبر الذي  "GIZللتعاون الدولي"
 ةالتدخل لتحسين بعض الخدمات العمومية في قطاعات مثل التربية والصحة والطفولة على مستوى البني

  التحتية والتجهيزات الجماعية بواليات الشمال الغربي والوسط الغربي.

 :2021وسيتم خالل سنة 

 االنتهاء من صياغة االستراتيجية الوطنية للتنمية الجهوية  -
 . 2050استراتيجية التنمية لوالية جندوبة في أفق سنة  استكمال -
بلدية الممول من قبل  31البلديات "تدعيم" لفائدة  مواصلة انجاز برنامج دعم المسائلة والالمركزية وفعالية -

 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
لي بالتعاون مع المركز الدو  والبيئة المنجز من طر  وزارة الشؤون المحلية «إدامة»مواصلة تنفيذ برنامج  -

الحكومة التونسية  والذي يهد  إلى دعم جهود CILG-VNG Internationalللتنمية المحلية والحكم الرشيد 
في عملية إرساء الالمركزية من خالل تعزيز قدرات الجهات الفاعلة مركزيا ومحليا في قيادة وتنفيذ مسار 

  بلدية موزعة على كامل تراب الجمهورية. 13إرساء الالمركزية وضمان استدامتها ويستهد  البرنامج 
جتماعية من أجل تنمية دامجة بتونس والممول الشروع في إنجاز مشروع دعم اإلصالحات االقتصادية واال -

 MENA TRANSITION»من طر  صندوق االنتقال الديمقراطي لبلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

FUND»  والمعهد التونسي للقدرة التنافسية  االقتصاد والمالية ودعم االستثماروالمنجز من طر  وزارة
قدرات الهياكل العمومية في مجال االقتصاد الكلي ومتابعة وتقييم والدراسات الكمية والذي يهد  إلى تعزيز 

 سياسات التنمية الجهوية.
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 : الخامسالجزء  
 مستدامةاللتنمية ا

 اإحكام التصرف في الموارد الطبيعية وترشيدهالباب األول: 

ونس. ة وتنميتها من المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها السياسة التنموية بتيعتبر ضمان استدامة الموارد الطبيعي
حكام استغالل مختلف الموارد الطبيعية الشرط المحوري الستدامة التنمية في بالدنا. وقد  ويمثل موضوع تعبئة وا 

على  19فيد في هذا الصدد إنجازات متواضعة في مجملها وذلك بالنظر لتأثيرات جائحة كو  2020شهدت سنة 
دعم هذه اإلنجازات عبر التركيز بالخصوص على  2021انجاز المشاريع والبرامج. وينتظر أن تشهد سنة 

 المشاريع والبرامج المتواصلة والمعطلة.استحثاث نسق انجاز 

 الموارد المائية

لقطاعات وتنمية ا في إطار حوكمة قطاع المياه ولمجابهة الطلب المتزايد وتلبية حاجيات الماء الصالم للشرب
تعتمد على مقاربة اإلدارة  التي 2050االقتصادية، ينتظر استكمال الدراسة االستشرافية حول الماء في أفق 

خاصة منها و  خطة تعبئة الموارد المائية التقليديةالعمل على تنفيذ المندمجة للموارد المائية. كما سيتم مواصلة 
الستغالل الرشيد للموارد المائية عبر برنامج تحسين العمل على ا إلى السطحية عبر انجاز السدود إضافة

 %95الماء تقدر بـ في االقتصاد بمعدات للري  القابلة للمساحات تجهيز االقتصاد في مياه الري وذلك لبلوغ نسبة
 ، فضال عن تدعيم دور الجمعيات المائية في إدارة األنظمة المائية. 2021مع نهاية سنة 

 في: 2021ريع المزمع إنجازها خالل سنة وتتمثل أهم مشا

 مالق العلوي بالكا  وتعلية سد بوهرتمة بجندوبة،أشغال بناء سد مواصلة  -
 أشغال انجاز مشروع سّد تاسة بالكا  وسد خالد بباجة، فياالنطالق  -
دعيم الوطن القبلي لت –ربط سّدي سيدي سعد والهوارب بالقيروان وتعصير قنال مجردة  أشغالمواصلة  -

 منظومة تحويل المياه،
طق سوسة لتلبية منطقة تونس الكبرى ونابل والمناوالقلعة الكبرى بمنوبة بخزاني السعيدة  أشغالمواصلة  -

 الساحلية من حاجيات الماء الصالم للشرب،
مواصلة انجاز مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة في جزئه األول الذي يشمل واليات منوبة وأريانة  -

 رت، وبنز 
 الرغاي وتعلية سد سيدي سعد. استكمال دراسة انجاز سد -
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 الماء الصالح للشرب

بجملة من األوضاع الصعبة تميزت بالجفا  وانتشار وباء كورونا، مّما أثر على نسق انجاز  2020إتسمت سنة 
 :المتعلقة بـالمشاريع وتحقيق النتائج المنتظرة واألهدا  المرسومة 

 ية وغير التقليدية الموارد التقليد تعبئة -
 التزود بالمناطق الريفية  تحسين -
 مردودية الشبكات تحسين -

 البرامج الكبرى التي من أهمها: مختلف البرامج والمشاريع وخاصةنسق إنجاز تطور  2021وينتظر أن تشهد سنة 

وحة تفوق لتحسين نوعية المياه بالتخفيض في درجة ملوحة المياه الموزعة بالجنوب التونسي ذات م مواصلة -
 غ/ل1.5غ/ل إلى مستوى ال يتجاوز 2

ناء محطة شغال بوانجاز أ صفاقسمحطة تحلية مياه البحر ب الغير التقليدية من خالل انجاز المواردتعبئة  -
  الزارات.تحلية مياه البحر ب

 ومواصلة اشغال محور الجلب بباجة بنزرتبشغال محور الجلب أالشروع في  -
 مردودية الشبكات بالوسط والجنوب التونسي إنجاز مشروع تحسين  مواصلة -
 مواصلة تزويد المناطق الريفية. -

د  م 70قرابة  كاستثمارات لقطاع الماء الصالم للشرب منهاد  م 500ولتنفيذ هذه البرامج، تّمت برمجة حوالي 
 .ل وتوزيع المياهوالباقي سيتم انجازه عن طريق الشركة الوطنية الستغال الهندسة الريفيةسيتم انجازها عن طريق 

 حماية الثروة الطبيعية

تعتبر تونس من بين الدول األكثر عرضة لالثار السلبية للتغيرات المناجية واثارها السلبية وخاصة فيما يتعلق 
بالظواهر الطبيعية الحادة على غرار الفيضانات والجفا  وارتفاع درجات الحرارة والتصحر واالنجرا  واالنجراد 

 زيد العناية بالمحافظة على الثروة الطبيعية وحسن توظيفها.بما يستدعي م

 بدور تضطلع حيث الطبيعية الثروة مكونات في هامة مكانة الفالحية واألراضي والمراعي الغابات تحتلو 
 %8.47 الغابي من الغطاء العمل على رفع نسبة 2021سيتواصل خالل سنة  هام وبيئي اجتماعي واقتصادي

 تتمثل أهم مشاريع قطاع الغابات والمراعي في:. و 2021مع نهاية سنة  %8.51 إلى 2020سنة نهاية متوقعة مع 

 استكمال مشروع التصر  المندمج في الغابات الذي يهم واليات زغوان وسليانة وباجة وجندوبة والكا ، -
بالشمال والوسط واليات  8مواصلة إنجاز مشروع التصر  في المشاهد الطبيعية بعد اعادة هيكلته والذي يهم  -

 الغربي،
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واليات وهي: الكا   5مواصلة انجاز برنامج التصر  في الموارد الطبيعية بالمناطق الهشة الذي يشمل  -
وسليانة وبنزرت وسيدي بوزيد والقيروان. وتهم بالخصوص مناطق ذا قدرة ضعيفة لمجابهة التغيرات المناخية 

 بها، مع التركيز على تدعيم البنية االساسية الريفية
 مواصلة إنجاز مشروع تنمية الموارد الطبيعية حول جبل طرزة بوالية القيروان، -
ن وسيدي واليات القصريمواصلة إنجاز مشروع التنمية الفالحية الريفية حول البحيرات الجبلية الذي يهم  -

لمحكم للمياه االبحيرات محركا للتنمية بالجهة عبر االستغالل  يهد  إلى جعل هذهوالذي  بوزيد والقيروان
 المردودية الكبيرة للفالح، توتهيئة مصبات األودية حولها بالغراسات المنتجة ذا

تنفيذ البرنامج السنوي للغابات عبر تكثيف عمليات التشجير والبرنامج السنوي للمحافظة على المياه والتربة  -
 عبر برمجة عديد العناصر في الغرض.

 فالحة عصرية ضامنة لألمن الغذائي

 مناطق السقويةال

نتاجية المناطق السقوية التي تساهم بنسبة هامة في القيمة المضافة لقطاع الفالحة ل ترتكز ستحسين مردودية وا 
 بعد ما مراحل على بالتركيز وتثمينها الموجودة العمومية السقوية المناطق وتعصير تهيئة إعادة الجهود على

 لندرة المياه.  رااإلنتاج على حساب االحداثات الجديدة وذلك نظ

على تدارك التأخير في إنجاز المشاريع المتواصلة عبر استحثاث نسق االنجاز في العمل  2021سنة  يتموس
مختلف الواليات على غرار مشاريع تعصير وتهيئة المناطق السقوية العمومية للتقليص من نسبة ضياع المياه 

هك(  2800وحوض مجردة السفلى في مرحلته الثانية ) هك( 3200وتحسن اإلنتاجية وذلك بمناطق سيدي ثابت )
هك(، إضافة إلى مواصلة انجاز مشروع تثمين المناطق السقوية بواليات  2750هك( والعروسية ) 6500ومرناق )

آال  هك من المناطق السقوية العمومية  9ـلالقيروان والقصرين وسيدي بوزيد من خالل تنمية سالسل القيمة 
التعاونيات الفالحية كمحّرك للتنمية بالجهة ومشروع تكثيف المناطق السقوية بـواليات جندوبة الذي يعتمد على 

ألف هك مع احداث مؤسسة تعنى بالمناطق السقوية  25وباجة وسليانة وبنزرت ونابل وصفاقس الذي يشمل 
  العمومية بالشمال عوضا عن الجمعيات المائية.

وية لصيانة التجهيزات المائية وتهيئة المسالك الفالحية قصد تسهيل استغالل انجاز البرامج السن كما سيتم مواصلة
مزيد إيالء العناية بالواحات باعتبارها جزءا هاّما من المناطق  إلى المناطق السقوية وتحسين انتاجيتها إضافة

مستوى التدفق  علىالسقوية عبر مواصلة برنامج تعويض اآلبار العميقة لتفادي الضعف الذي شهدته هذه اآلبار 
 وتدّني نوعية المياه بالواحات. 

هك بمنطقة المحدث  300انجاز مشروع إحداث حزام من الواحات على مساحة  سيتواصل تنمية الصحراء وبهد 
 وزارة الدفاع الوطني. تحت اشرا جنوب معتمدية الفوار من والية قبلي 
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 ي بحر ال صيدال

برنامج  مواصلة تنفيذ إلى ريع دعم البنية األساسية المينائية إضافةمواصلة إنجاز عدد من مشا 2020شهدت سنة 
 دعم وكالة موان  وتجهيزات الصيد البحري بالتجهيزات األساسية لتحسين خدماتها تجاه حرفائها. 

ل لبنية التحتية للصيد البحري علاستحثاث نسق انجاز المشاريع المتواصلة  2021ومن المنتظر أن تشهد سنة 
يئة مواني سيدي يوسف وسيدي منصور وقابس وطبلبة والمهدية وقلعة األندلس وقليبية. وفي إطار غرار ته

المحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستديمة للصيد البحري، ينتظر دعم المجهودات المتواصلة لمجابهة 
فة االصطناعية لبلوغ إضافية من األرص 2كلم 100الصيد العشوائي خصوصا عبر تكثيف الرقابة وتركيز 

 .2021 بالمناطق الساحلية ذات األولوية مع موفى سنة 2كلم 1640

 والطاقات المتجددة الباب الثاني: ترشيد استهالك الطاقة

 في مجال ترشيد استهالك الطاقة والطاقات المتجددة: 2020سنة شهدت 

في  ميغاوات 500الفولطاضوئية بقدرة  مشاريع لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسّية اتفاقّيات إعداد -
 ،2020انتظار عرضها على البرلمان للمصادقة خالل الثالثي األخير من سنة 

متابعة سير تنفيذ مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المتحصلة على موافقات مبدئية في إطار  -
 (،2018( والثانية )2017نظام التراخيص للجولتين األولى )

نتائج الدعوة الثالثة لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص حيث تم  نعالإ  -
ميغاواط باستثمارات جمليه  70إلنتاج للطاقة الشمسية الفلطاضوئية مشروع  16ـ ل إسناد الموافقة المبدئية

 د، م 150تقدر بـ 
ميغاواط لكل محطة طور  10بقدرة  2و 1ية توزر انتاج الكهرباء من الطاقة الفولطاضوئ محطتيدخول  -

 .د م 50اإلنتاج بكلفة 
ميغاواط واالنتهاء  1فلطاضوئية في إطار نظام التراخيص طور االستغالل بالنفيضة بقدرة  محطةدخول أول  -

 ،ميغاواط بتطاوين وهي بصدد تجارب التشغيل 10بقدرة  ثانيةمن إنجاز محطة 
لمشاريع اإلنتاج الذاتي من الطاقة الشمسية الفلطاضوئية بقدرة  2020تمبر موفى سب إلى موافقة 52 إسناد -

 ،ميغاواط 10,8
التنوير العمومي بلدّيــة وذلك بالنسبة للبناءات والمنشآت وشبكة  350الشروع في إنجاز تدقيق طاقي لـ  -

لبلدي في مار ارسم خطة عمل لتنفيذ المشاريع وضبط برنامج متكامل لالستثيهد  إلى  وأسطول العربات
 ،ميدان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة

لتجهيز أسقف منازل العائالت محدودة الدخل بالطاقة الشمسّية االنطالق في إعداد البرنامج الوطني  -
 الفولطاضوئية،
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ترسيم دراسة تحت عنوان "تنمية اقتصادية منخفضة للكربون" تهد  إلى توفير الظرو  المالئمة لتشجيع  -
 ،د م 2.4تثمار لتحقيق أهدا  المساهمة المقررة وطنيا في قطاع الطاقة بكلفة االس

بالمائة من  20تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية في المؤسسات العمومية الذي يهد  للتخفيض بـ  مواصلة -
 .2021استهالك الطاقة في الهياكل والمؤّسسات العمومّية المركزّية والجهوّية في أفق 

عقد  40إبرام  من خالل برامج التحكم في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات مواصلة تنفيذ -
برام و  برنامج في القطاع الصناعي برام و  د برنامج في قطاع النقلو عق 10ا   عقد برنامج في قطاع الخدمات 20ا 

ساحة وتركيز ممن الالقطات الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن والمهن الصغرى  2مألف  62تركيز و 
ناهز تركيز قدرة تو  الخدمات والصناعة يفي مجال تسخين المياه بالطاقة الشمسية في قطاع ²ألف م 12,5

برنامج  ضمنفي الجهد المنخفض ميغاواط من المحطات الشمسية إلنتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة  20
برام و  المباني الشمسية  غاواط في مجال التوليد المؤتلف للطاقة.مي 22عقود برامج وتركيز قدرة تناهز  2ا 

مصادرها  وتنويع الطاقة استهالك ، فسيتواصل العمل لتحقيق االنتقال الطاقي وترشيد2021بسنة أما فيما يتعلق 
 وذلك من خالل:

في تركيب المحطات الشمسية الفلطاضوئية في إطار اللزمات موضوع طلب العروض الصادر  االنطالق -
 ميغاواط، 500بقدرة  2018سنة 

دخول محطات جديدة إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة حيز االستغالل متحصلة على موافقات مبدئية  -
 في إطار نظام التراخيص، 2018و 2017خالل سنتي 

ينتظر أن يتم الذي  2025-2021في تنفيذ البرنامج الوطني إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة  االنطالق -
 وذلك من خالل: مصادقة عليه قريباإعداده وال

  نشـــــــــر دعوة خامســـــــــة لتقديم مشـــــــــاريع إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام
 التراخيص،

  نشــر طلب عروض دولي لتركيز مشــاريع إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشــمســية الفولطاضــوئية
 (،2025-2021في إطار نظام اللزمات )وفقا لما سيحدده البرنامج الوطني 

  نشـــــــــر طلب عروض دولي لتركيز مشـــــــــاريع إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في إطار نظام
 (،2025-2021اللزمات )وفقا لما سيحدده البرنامج الوطني 

  مواصــــــلة إســــــناد التراخيص لمشــــــاريع اإلنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة
 بالجهدين العالي والمتوسط،

 ميغاواط من المحطات الشمسية الفولطاضوئية على أسطم المنازل، 15 تركيز -
في تنفيذ برنامج وطني يهد  إلى الحّد من الهشاشة الطاقية للعائالت محدودة الدخل التي تستهلك  االنطالق -

 ،كيلوواط ساعة في الشهر والتي تمثل حوالي مليون عائلة 100أقل من 
 ، LED يون فانوس متوهج بفوانيسمل 4برنامج استبدال في تنفيذ  االنطالق -
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برنامج "بروسول إالك" االجتماعي للعائالت ذات االستهالك المحدود للكهرباء )أقل من في تنفيذ  االنطالق -
 كيلواط ساعة في السنة(، 1200

برنامج "بروسول إالك" اإلقتصادي للعائالت ذات االستهالك المتوسط للكهرباء )بين في تنفيذ  االنطالق -
 كيلواط ساعة في السنة(، 1800و 1200

 ، برنامج استبدال الثالجات القديمة بثالجات ذات كفاءة طاقية عاليةفي تنفيذ  االنطالق -
 ،برنامج العزل الحراري ألسطم المنازلفي تنفيذ  االنطالق -
 الممول من البنك األلماني للتنمية مشروع النجاعة الطاقية في المؤسسات العموميةفي تنفيذ  االنطالق -

 وصندوق اإلنتقال الطاقي،
أللماني الممول من البنك امشروع تجهيز المؤسسات العمومية باألنظمة الفولطاضوئية في تنفيذ  االنطالق -

 للتنمية وصندوق اإلنتقال الطاقي،
 ،برنامج تجديد شبكة التنوير العموميفي تنفيذ  االنطالق -
 ،بلدية 350برنامج التدقيق الطاقي لـ  مواصلة -
 برنامج التحكم في الطاقة بالمساجد،في تنفيذ  االنطالق -
 ،2021برنامج صيانة األنظمة الفوطوضوئية باألنظمة الفطوضوئية قسط  مواصلة -
 ،د أ 800برمجة القيام بعديد الحمالت التحسيسية والتوجيهية المتعلقة بالتحكم في الطاقة بكلفة جمليه حوالي  -
 إحداث هيئة تعديلية بقطاع الكهرباء، -
 ،"مجلة للطاقات المتجددة" إلرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع إعداد -
 .برامج التحكم في الطاقة في قطاعات الصناعة والخدمات والسكن والنقلمواصلة تنفيذ  -

 الباب الثالث: تهيئة ترابية متوازنة تشمل كل الجهات وتحترم التوازنات البيئية

وي ات واإلجراءات التي يتم ضبطها على المستوى الوطني أو الجهتمثل التهيئة الترابية جملة االختيارات والتوجه
لتنظيم استعمال المجال الترابي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى للبنى األساسية والتجهيزات العمومية 
حكام توزيع السكان  والتجمعات السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في االعتبار الخصوصيات الوطنية وا 

 في إطار تنمية مستدامة للحفاظ على حق األجيال القادمة.  واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني

ومن هذا المنطلق، تلعب التهيئة الترابية دورا هاما وأساسيا في مجال التخطيط الترابي وتوفير األرضية المالئمة 
 لتركيز البنى التحتية والتجهيزات العمومية الكبرى.

، يتواصل العمل خالل سنة 2020-2016نفيذ البرنامج الذي تم ضبطه بالمخطط الخماسي للتنمية وفي إطار ت
  إلنجاز ما يلي: 2020

 اإلعداد للشروع في دراسة المثال التوجيهي لتهيئة الساحل الشرقي لبنزرت.  -
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األوربي(  تحاداالاإلعداد النطالق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني )سيقع تمويله من طر   -
وتم في الغرض باعتماد المسار التشاركي إعداد مذكرة توجيهية للتهيئة الترابية لتكون إطارا لجميع دراسات 

 ومشاريع التهيئة الترابية وخاصة
دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني. ويتم حاليا إعداد الضوابط المرجعية للدراسة وملف طلب  -

 . العروض الخاص بها

 أ د. 500بـــــــ  2020وتقّدر اعتمادات الدفع المفتوحة على ميزانية الدولة لسنة 

مع الحرص على مواصلة  2020-2016مواصلة العمل على تجسيم برنامج مخطط التنمية  2021وستشهد سنة 
  ة أساسا في:والمتمثل 2017تنفيذ اإلصالحات واألهدا  اإلستراتيجية التي تم ضبطها والشروع فيها منذ سنة 

 مراجعة اإلطار التشريعي للتهيئة الترابية ضمن المجلة الجديدة. -
 الرفع من نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات األمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي -
 تحسين االتصال والتواصل مع مختلف األطرا  المتدخلة في مجال التهيئة الترابية، -
 ة من خالل نشر دراسات التهيئة الترابية على موقع الوزارة.دعم مبادئ الحوكمة المفتوح -

مواصلة إعداد الدراسات التي انطلق إنجازها في السنوات األخيرة  2021وسيتم في هذا اإلطار خالل سنة 
 باإلضافة إلى:

 .اإلعداد النطالق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية لمدينة مدنين -
 وض بخصوص مهمة مساندة تقنية لمصالم اإلدارة العامة للتهيئة الترابية.القيام بطلب عر  -

د  أ 700د تعـهدا و أ 300في ميدان التهيئة الترابية  2021وينتظر أن تبلت االعتمادات المرصودة خالل سنة 
 دفعا.

 الباب الرابع: حماية البيئة

تمثلت أهّم  وفي هذا اإلطار وى العيشللحّد من التلوث والرفع من مست 2020سنة تواصلت الجهود خالل 
 في: حماية البيئةاإلنجازات في مجال 

دعم البلديات من خالل استكمال األشغال المتعلقة بتهيئة مساحات خضراء بدوار هيشر وجرادو من والية  -
 زغوان وغار الدماء وأريانة. كما تّم تحسين حديقة الحيوانات بشنّني من والية قابس إضافة إلى توزيع
 تجهيزات حضرية لفائدة البلديات لتركيزها بالمساحات الخضراء والحدائق العمومية والمنتزهات الحضرية.



 

174 

النهوض بالتربية البيئية والتربية من أجل التنمية المستدامة بالشراكة مع وزارة التربية من خالل تهيئة الحدائق  -
مكون في مجال التنمية  54احداث نواة تضم مدرسة ومعهد. كما تّم  400وتنشيط نوادي البيئة في حوالي 

 المستدامة من متفقدي وزارة التربية. 
 د. م 12بكلفة  بوالية سيدي بوزيدبئر الحفي/سيدي علي بن عون إنجاز محطة  -
تطهير د و  م 5.7أشغال توسيع وتهذيب شبكات التطهير بجبل الجلود وسكرة والساحلين بكلفة  االنتهاء من -

 .د م 1.5وتطهير المنطقة الريفية ورغش بوالية جندوبة بكلفة  د م 13.5ة شعبيا بكلفحّيا  36
 .تنفيذ مشروع النهوض بالسياحة اإليكولوجية ودعم التنوع البيولوجي الصحراوي  مواصلة -
يس لخيار بهد  التأسالقتصاد األخضر االنطالق في تنفيذ مكونات خارطة الطريق الوطنية لالنتقال نحو ا -

 مع األخذ بعين االعتبار الفرص التي يتيحها االقتصاد االجتماعي والتضامني والدائري. االقتصاد الجديد
استكمال عدد من الدراسات على غرار حماية وتثمين حديقة البلفدير ومشروع النهوض بالسياحة البيئية  -

 بالحدائق الوطنية دغومس وجبل بوهدمة والدراسة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

 : في مجال التصرف في المياه المستعملة أساسا إلى 2021وستوجه اإلستثمارات سنة 

 واليةبمحطات تطهير جديدة بالوسط الحضري وهي: بن قردان بوالية مدنين والقطار  4انتهاء أشغال إنجاز  -
  .قفصة والكندار بوالية سوسة والسبيخة بوالية القيروان

 حيا شعبيا. 16انتهاء تطهير  -
محطات التطهير وهي: جنوب مليان والمهدية والمحرس والجم وسيدي  6أشغال توسيع وتهذيب  ةمواصل -

  .بوعلي والوردانين
  .مواصلة أشغال محطتين تطهير صناعيتين بالمنستير والمكنين -
والخليدية وتاكلسة وبئر مشارقة وتيبار  2محطات تطهير جديدة: سوسة الشمالية  10إنطالق أشغال إنجاز  -

 .الزرقاء وتالة وفريانة/تالبت والسواسي والرديف/أم العرائس ووادي
تهذيب قنال الخليج لتحويل المياه المعالجة من محطة التطهير شطرانة نحو المصر  البحري بكلفة  إنتهاء -

 .د م 65
 توسيع شبكات التطهير الرئيسية برواد وتهذيب وتدعيم شبكات التطهير بوالية بنزرت وتوسيع أشغالإنتهاء  -

 .وتهذيب شبكات التطهير بمدن سوسة وحمام سوسة ومساكن والقلعة الصغرى وزاوية سوسة
  .تهذيب التجهيزات بمحطات الضخ بواليات سوسة والمنستير والقصرين أشغالإنتهاء  -
أشغال توسيع شبكة التطهير بمنطقة حروش بقمرت وتهذيب محطات الضخ بالمرسى وقمرت  مواصلة -

 .تطهير بجبل الجلود وأريانة والقيروانوقرطاج وتهذيب شبكة ال
 مواصلة تهذيب محطات الضخ بوالية بن عروس ووالية سوسة ومنبليزير وشط الغابة وتونس الشمالية؛  -
إنجاز محطة تحويل المياه المستعملة بطبلبة والبقالطة ومحطة تحويل المياه المستعملة من أكودة  مواصلة -

 .إلى محطة التطهير سوسة حمدون 
  .ة تهذيب وتوسيع شبكات التطهير بمدن طبلبة والبقالطة والمكنين وزرمدين ومنزل نور وبنبلة وبنانمواصل -
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 .مواصلة تهذيب وتدعيم شبكات التطهير بمدن ساقية الدائر وساقية الزيت وتطاوين ووالية قابس -
وادي  54 يفهر وتنظالسنوي المخصص لصيانة األودية والمجاري العابرة للمدن والذي يهم ج البرنامجتنفيذ  -

واليات وهي تونس وأريانة ومّنوبة وبن عروس وبنزرت ونابل وسوسة  9كلم موّزعة على  84ومجرى بطول 
  .د م 3,4س وذلك باعتمادات في حدود والقيروان وصفاق

 .د م 3ربط المنطقة الصناعية بالنفيضة بكلفة  -
 .د م 12لفة إنجاز شبكة تحويل المياه الصناعية المستعملة بالمكنين بك -

 :2021ينتظر خالل سنة ،                    التصر ف في النفايات  ّ          أم ا في مجال

 سيديو مواصلة انجاز الدراسات المتعلقة بوحدات المعالجة والتثمين بتونس الجنوبية والمهدية وجزيرة جربة  -
 .بوزيد والقصرين وقفصة وسليانة والكا  وقبلي وتطاوين

 .ت القيروان ونابل وبنزرت وسيدي يوزيدأشغال خانة جديدة ببرج شاكير وواليا إنجاز -
وحدات معالجة وتثمين بكل من واليات قابس وسوسة وينزرت يتم اسنادها للخواص في إطار  3 انجاز -

 .الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عن طريق اللزمة
 .فاقس ومدنينوحدات لمعالجة وتثمين النفايات بكل من باجة/جندوبة وص 3في دراسة إنجاز  االنطالق -
في دراسات وأشغال تهيئة وتأهيل المصبات المراقبة في طور االستغالل ببرج شاكير ونابل  االنطالق -

 .وصفاقس

الشريط  صلة أشغال حمايةلموا ستخصص االستثمارات باألساس ،حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفيما يخّص 
 فالز المنستير وكرنيش بنزرت وجزء منو ليمان سو لقنطاوي الجنوبية لجهة ا البحري من اإلنجرا  الساحلي 

 واط شو شط مامي ببنزرت وأغير جربة أشغال واالنطالق في الشريط الساحلي بكاب زبيب )والية بنزرت( 
سلقطة )والية المهدية( إضافة إلى ومواصلة أشغال إعادة بناء رصيف اإلرساء بالميناء القديم بغار  - الرجيش

السنوية  البرامجفضال عن انجاز  اية القنال الشمالي لسبخة بن غياضة من التموجاتحمو الملم )والية بنزرت( 
نجاز الفسم الشاطئية وبرامج التحسيس والتكوين نجاز أمثلة إ. كما سيتواصل المتعلقة بتنظيف الشواط  وا 

س بالمهدية االتصر  في المناطق الساحلية الحساسة ودراسات استصالح وتهيئة سباخ سيدي خليفة وسبخة الديم
 وسبخة المنستير)الساحلين( وسبخة المالم.

 سيتم: المحافظة على الملك العمومي البحري وفي إطار 

مواصلة تحديد و  د م 1,1مشروع رقمنة الملك العمومي البحري وارتفاقاته بكلفة جملية تقدر بحوالي  مواصلة -
ليمان منطقة سو حلي )منطقة أغير بجربة وا عادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة مناطق من الشريط السا

 .(وسبخة بوزيد من والية نابل وسبخة الساحلين وسبخة خنيس من والية المنستير ومنطقة مدغشقر بصفاقس
ميناء الصيد و  تحديد الملك العمومي المينائي لعدة موان  بحرية )ميناء الصيد البحري بالبقالطة وا عادةتحديد  -

 يد البحري بالمهديةميناء الصو  ميناء الصيد البحري بسوسةو  لصيد البحري بالكتفميناء او  البحري بالمنستير
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لميناء الترفيهي ياسمين او  الميناء الترفيهي ببنزرتو  الميناء التجاري بصفاقسو  البحري بالهوارية الصيدميناء و 
 (.الحمامات

  .نسالداراسات الخاصة بمشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي بتو إنجاز مواصلة  -

 :2021ينتظر خالل سنة  مقاومة التلوث الصناعي، وبخصوص

إعداد الدراسات االستراتيجية للوقاية والحّد من التلوث وتشخيص وتحديد مصادر التلوث وتقييم الحالة البيئية  -
 .لمختلف األوساط ومقاومة كل مصادر التلوث والضرر وجميع أشكال تدهور المحيط

ومراقبة ومتابعة المخالفات  الكبرى لتنفيذ برامج تأهيل بيئي لوحداتهمحث وتشجيع أصحاب المؤسسات   -
الملّوثة والتجهيزات المخصصة لمعالجتها وضبط ومتابعة تنفيذ برامج إزالة التلوث وبرامج التدخل السريع 

لمياه ا لمجابهة الوضعيات الطارئة والحوادث المتسّببة في التلوث ووضع برامج وآليات لمراقبة ومتابعة نوعية
والتربة والهواء فيما يتعلق بتأثيرات التلوث ووضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات للوقاية والحد من مخاطر المواد 

 الكيميائية والنفايات الخطرة وذلك إيفاءا بالتزاماتنا تجاه االتفاقيات الدولية ذات العالقة.

وطنية لتنفيذ المساهمات المحّددة وطنيا بموجب سيتّم دعم القدرات ال وفي مجال مجابهة التغيرات المناخية،
إتفاق باريس حول المناخ والمساهمة في المجهودات الدولية للتخفيف من إنبعاثات الغازات الدفيئة والتأقلم مع 
التغيرات المناخية وتقديم الدعم والمساندة الفّنية للقطاعات المعنية إلنجاز دراسات الحساسية للتغّيرات المناخية 

ات إدراجها ضمن استراتيجي عداد البرامج الخاصة بالتخفيف من االنبعاثات الغازية، إلى جانب العمل علىوا  
وخطط التنمية القطاعية وتقييم ومتابعة البرامج والمشاريع في مجال التخفيف والتأقلم وتقدم تنفيذ االلتزامات 

 .واتفاق باريس (INDCs)الوطنية بموجب المساهمات المحددة وطنيا 

وقصد التقليص من وقع الكوارث ال سيما تواتر الفيضانات والجفا ، سيتم العمل على تدعيم القدرات الوطنية 
لرصد المخاطر الطبيعية وتعزيز اإلنذار المبكر للتوّقي من الكوارث والحّد من آثارها ووضع وتدعيم خطط 

ر وبرنامج العمل الوطني للحّد من مخاطللتصر  في الكوارث الصناعية والتكنولوجية وا عداد اإلستراتيجية 
 الكوارث.

لجّيدة في ا الحوكمةنشر ممارسات  علىالوزارة المكلفة بالبيئة  ستعمل، وفيما يتعلق بمجال الحوكمـة البيئيـة
دماج البعد البيئي في التهيئة والتخطيط الترابي من خالل تحليل التأثيرات المنتظرة للتغيرات  مجال حماية البيئة وا 

لتربية وضع مخطط استراتيجي لإلتصال وا فضال عنلمناخية واقتراح طرق المالئمة في مجال التخطيط الترابي. ا
البيئية من خالل العمل على تكثيف حمالت التحسيس واإلعالم والتشجيع على األعمال من أجل تونس خضراء 

 مات البيئية(. )مخطط للتصر  في األز وضمان التربية والتواصل البيئي والتصر  في وضعيات األزمات البيئية 
ستوجه أساسا د  م 152.5 بـ 2021تقّدر اإلستثمارات خالل سنة  ،مجال حماية المدن من الفيضاناتفي و 

 لمواصلة:
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 .د م 178تونس الغربية من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بحوالي حماية األول من  القسط -
 .د م 34ي در بحوالـــلية تقـــــــانات بكلفة جمـــــبرى من الفيضـــــــــكحماية المناطق الشمالية والشرقية لتونس ال -
 .د م 7تهيئة وادي قابس بكلفة جملية تقدر بحوالي  -
  .حماية بعض المدن من الفيضانات على غرار مدينة العالية والجريصة ونفطة ومرناق والقصرين -
 د.  م 5الي لية تقدر بحو ـــــانات بتونس بكلفة جمـــــــــإعداد الدراسة اإلستراتيجية للتصر  في مخاطر الفيض -

موزعة على واليات منوبة وبن  2022-2021مدينة مبرمجة لسنتي  35ومن المنتظر االنطالق في أشغال حماية 
عروس وبنزرت ونابل وزغوان والكا  وباجة وجندوبة وسليانة والمنستير والمهدية وصفاقس والقيروان والقصرين 

  د. م 197بكلفة جملية تقدر بحوالي  توزر وقابس ومدنينو وقفصة 





 

 

 الملحـق اإلحصائي
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i 

 د( الجارية )مسعار األبواالستعماالت الموارد  : I جدول عدد

 2017 2018 2019 2020 2021 

 121109,6 111074,7 113843,6 105268,5 96298,3 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 60125,0 54549,0 68399,3 64764,4 54103,6 واردات الخيرات والخدمات

 26016,4 24814,0 23360,6 21002,6 20113,5 االستهالك العمومي

 89291,5 83541,2 82208,6 76095,3 69514,3 االستهالك الخاص

 115307,9 108355,2 105569,2 97097,9 89627,8 جملة االستهالك 

 17002,6 14472,5 19940,0 19553,6 18138,6 تكوين رأس المال الثابت 

 47630,0 43145,0 56119,8 50975,2 42198,4 صادرات الخيرات والخدمات

 



 

ii 

 (%)الجارية سعار األبواالستعماالت الموارد  : II جدول عدد 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 9,0 2,4- 8,1 9,3 7,2 ر السوق الناتج المحلي بأسعا

 10,2 20,2- 5,6 19,7 18,7 واردات الخيرات والخدمات

 4,8 6,2 11,2 4,4 9,3 االستهالك العمومي

 6,9 1,6 8,0 9,5 7,8 االستهالك الخاص

 6,4 2,6 8,7 8,3 8,1 جملة االستهالك 

 17,5 27,4- 2,0 7,8 4,4 تكوين رأس المال الثابت 

 10,4 23,1- 10,1 20,8 17,4 والخدمات صادرات الخيرات

 



 

iii 

 (%)القارة سعار األبواالستعماالت الموارد  : III جدول عدد 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 4,0 7,3- 1,0 2,7 2,0 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 4,0 17,4- 7,4- 1,7 3,5 والخدماتواردات الخيرات 

 1,3 2,1- 0,3 0,2 0,3 االستهالك العمومي

 1,6 3,9- 1,3 2,1 2,4 االستهالك الخاص

 1,5 3,5- 1,0 1,7 1,9 جملة االستهالك 

 11,9 30,9- 3,8- 2,0 0,3 تكوين رأس المال الثابت 

 5,1 21,8- 1,2- 4,4 4,6 صادرات الخيرات والخدمات

 

  



 

iv 

  الجارية رالتمويل باألسعاو : االدخار  IVجدول عدد  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 121109,6 111074,7 113843,6 105268,5 96298,3 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 4335,8- 3702,1- 3640,4- 3241,8- 2737,0- صافى المداخيل من الخارج

 116773,8 107372,7 110203,2 102026,7 93561,3 الناتج القومي اإلجمالي

 6459,3 6165,4 6282,8 5384,1 4771,5 صافى التحويالت الجارية

 123233,2 113538,0 116486,0 107410,8 98332,8 الدخل الوطني المتاح اإلجمالي

 115307,9 108355,2 105569,2 97097,9 89627,8 جملة االستهالك 

 7925,3 5182,8 10916,8 10312,9 8705,0 االدخار الوطني

 6,4 4,6 9,4 9,6 8,9 )%(النسبة من الدخل المتاح 

 17002,6 14472,5 19940,0 19553,6 18138,6 تكوين رأس المال الثابت 

 14,0 13,0 17,5 18,6 18,8 )%( النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي

 10371,5- 8940,7- 9637,0- 11646,9- 9870,7- ري العجز الجا

 8,6 8,0 8,5 11,1 10,3 )%(النسبة من الناتج المحلى اإلجمالي 
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 (%)باألسعار القارة اإلجمالي : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي  Vجدول عدد   

 2017 2018 2019 2020 2021 

 2,6- 5,5 0,8 11,3 1,8 الفالحة والصيد البحري 

 5,0 11,7- 0,7- 1,1 1,3 الصناعات المعملية

 1,6- 5,0 0,6 4,2 1,7 الصناعات الفالحية والغذائية 

 8,0 12,0- 2,0 2,1- 5,6- مواد البناء والخز  والبلور 

 7,0 19,0- 1,5- 1,5 4,3 الميكانيكية والكهربائية الصناعات 

 3,3 250,0 50,9- 3,5 16,5- تكرير النفط 

 4,3 0,1- 3,4 3,0- 2,3 الصناعات الكيميائية 

 8,0 22,0- 3,0- 1,5 0,4 صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 1,8 1,6 1,6 0,4- 4,0- عة التبتصنا 

 9,0 15,0- 1,3- 0,1- 0,2 صناعات مختلفة 

الصناعات المعملية غير الصناعات الفالحية )
 (والغذائية

1,2 0,4 -1,0 -15,8 7,1 

 10,7 9,2- 1,8- 1,7- 3,2- الصناعات غير المعملية 

 12,0 0,5- 21,1 17,1- 12,4 المناجم 

 15,0 1,0- 8,1- 3,1- 12,2- المحروقات 

 4,5 3,0- 4,7 0,9 2,7 الكهرباء 

 3,0 1,8 2,1 3,3 2,2 الماء 

 9,0 18,0- 0,4- 0,5 1,5- البناء واألشغال العامة 

 5,3 10,6- 2,2 3,2 4,7 الخدمات

 4,0 7,0- 1,1 1,0 1,0 التجارة 

 7,0 21,0- 2,4- 3,2 8,5 النقل 

 3,0 2,5 3,7 3,1 0,4 المواصالت 

 9,5 37,0- 6,8 8,3 8,3 النزل والمقاهي والمطاعم 

 5,5 1,1 4,6 4,9 14,3 مؤسسات مالية 

 5,0 14,0- 2,7 3,4 2,7 إصالح وصيانة 

 4,9 6,0- 2,5 2,5 2,7 خدمات أخرى للتسويق 

 4,3 4,1 4,0 5,4 22,2 إنتاج خدمات الوساطة المالية غير المحتسبة 

 4,5 8,9- 0,9 3,2 2,3 جملة أنشطة التسويق

 1,5 1,9- 1,0 0,4 0,7 جملة األنشطة غير المسوقة

 1,5 1,8- 0,9 0,4 0,6 موميةاإلدارة الع 

 3,0 0,2- 3,5 4,3 4,1 الجمعيات 

 3,5 8,1- 4,1 4,2 4,1 أعمال منزلية 

 3,8 7,4- 0,9 2,6 2,0 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 4,6 5,0- 1,9 3,7 2,8 األداءات غير المباشرة بعد طرح المنم

 4,0 7,3- 1,0 2,7 2,0 الناتج المحلي بأسعار السوق 



 

vi 

 (%باألسعار الجارية ) : القيمة المضافة للقطاعات والناتج المحلي اإلجمالي VI جدول عدد 

 2017 2018 2019 2020 2021 

 2,8 11,2 6,5 19,0 10,6 الفالحة والصيد البحري 

 10,4 7,9- 4,7 8,9 9,9 ناعات المعمليةالص

 4,1 9,2 9,6 9,5 7,3 الصناعات الفالحية والغذائية 

 13,4 7,6- 13,0 3,7 0,8- صناعات مواد البناء والخز  والبلور 

 12,4 14,8- 2,7 9,6 17,0 الصناعات الميكانيكية والكهربائية 

 7,4 257,9 50,5- 8,4 72,8- تكرير النفط 

 10,6 4,9 12,2 2,1- 9,5 الكيميائية الصناعات 

 12,3 19,8- 0,0 14,1 11,2 صناعات النسيج والمالبس والجلد 

 5,3 5,2 13,8 9,1 17,0 عة التبتصنا 

 14,5 12,9- 2,2- 10,4 6,5 صناعات مختلفة 

 12,4 12,2- 3,5 8,8 10,5 (الفالحية والغذائية الصناعات الصناعات المعملية غير)

 16,3 12,5- 6,3 5,8 0,7- غير المعمليةالصناعات 

 18,2 4,5 41,6 17,3- 10,5 المناجم 

 20,8 17,8- 1,2 23,5 5,2 المحروقات 

 9,7 0,9 9,3 44,0- 29,2- الكهرباء 

 7,6 6,4 2,1 3,3 10,4 الماء 

 14,5 13,9- 6,5 7,6 1,6 البناء واألشغال العامة 

 11,0 5,4- 9,3 11,4 9,6 الخدمات

 10,2 1,3- 7,8 8,5 7,7 تجارةال 

 12,4 15,7- 3,5 13,7 13,3 النقل 

 3,5 3,5 3,7 1,4 0,4 المواصالت 

 15,5 33,4- 18,4 18,1 14,9 النزل والمقاهي والمطاعم 

 12,9 8,3 21,6 20,1 19,4 مؤسسات مالية 

 10,3 9,5- 12,3 9,9 9,3 إصالح وصيانة 

 11,2 0,3- 7,2 10,1 7,4 خدمات أخرى للتسويق 

 5,9 6,2 25,9 22,1 37,8 (-)إنتاج خدمات االوساطة المالية غير المحتسبة  

 10,3 4,7- 7,2 11,0 8,0 جملة أنشطة التسويق

 4,9 6,8 11,9 3,3 8,4 جملة األنشطة غير المسوقة

 4,8 7,0 11,8 3,2 8,4 اإلدارة العمومية 

 6,1 3,8 15,4 7,5 7,3 الجمعيات 

 5,6 4,7- 14,9 7,8 7,3 ةأعمال منزلي 

 9,0 2,3- 8,1 9,3 8,1 الناتج المحلي بتكاليف العوامل

 9,1 3,6- 8,6 8,9 1,7- األداءات غير المباشرة بعد طرح المنم

 9,0 2,4- 8,1 9,3 7,2 الناتج المحلي بأسعار السوق 

 



 

vii 

 (د م) سب القطاعاتح تبرأس المال اإلجمالي الثا تكوين:  VIIجدول عدد  

 2017 2018 2019 2020 2021 

 486,5 1 331,5 1 450,0 1 302,8 1 266,8 1 والصيد البحري  الفالحة

 572,0 1 480,0 1 532,0 2 291,8 2 100,7 2 المعملية الصناعات

 400,0 410,0 620,0 590,0 520,0 الفالحية والغذائية الصناعات

 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 عة التبتصنا

 200,0 200,0 334,0 315,0 329,0 والبلور الخز مواد البناء و  صناعات

 250,0 250,0 570,0 520,0 480,0 الكهربائيةالميكانيكية و  الصناعات

 90,0 150,0 173,0 110,0 90,0 تكرير النفط 

 320,0 200,0 350,0 320,0 270,0 ةالكيميائي الصناعات

 190,0 150,0 185,0 176,8 181,7 والجلد المالبسالنسيج و  صناعات

 100,0 100,0 280,0 240,0 210,0 مختلفة صناعات

 794,1 3 936,0 2 930,0 3 745,0 3 819,3 2 غير المعملية الصناعات

 224,1 135,0 180,0 250,0 227,3 المناجم

 300,0 1 450,0 1 670,0 1 730,0 1 410,0 1 المحروقات

 580,0 1 856,0 160,0 1 940,0 602,0 الكهرباء

 290,0 145,0 300,0 280,0 250,0 الماء

 400,0 350,0 620,0 545,0 330,0 العامةواألشغال  البناء

 620,0 7 580,0 6 465,0 9 258,0 9 010,5 9 الخدمات

 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 إصالح وصيانة

 500,0 2 250,0 2 300,0 3 661,9 2 472,6 2 النقل

 600,0 600,0 995,0 613,0 619,0 المواصالت

 320,0 250,0 370,0 342,9 372,8 المطاعموالمقاهي و  النزل

 100,0 4 380,0 3 700,0 4 540,2 5 451,1 5 وخدمات أخرى  التجارة

 530,0 2 145,0 2 563,0 2 956,0 2 941,3 2 الجماعية التجهيزات

 002,6 17 472,5 14 940,0 19 553,6 19 138,6 18 الثابتتكوين رأس المال  جملة

  



 

viii 

 مؤشر التنمية البشرية:  VIIIجدول عدد  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

90.73 0.735 0.729 مؤشر التنمية البشرية  0.743 0.752  

       : تقديرات*

 : مؤشرات ديمغرافية IXدول عدد ج 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021*  

 11.982 11.852 11.732 11.608 11.494 11.304 عدد السكان )باأللف(

 1.38 1.35 1.32 1.29 1.22 1.39 نسبة النمو الطبيعي 

 18.8 18.5 18.4 18.6 18.2 19.4 نسبة الوالدات )باأللف(

 5.8 5.8 5.9 5.9 6 5.5 نسبة الوفيات )باأللف(

 75.6 75.5 75.4 75.4 75.4 75.4 مؤمل الحياة عند الوالدة )بالسنة(

 2.2 2.19 2.2 2.2 2.21 2.31 مؤشر الخصوبة

       : تقديرات*

  



 

ix 

 والتعليم العالي والتكوين المهني التربيةت المؤشرات في مجا:  Xجدول عدد  

 نسب التمدرستطور المعطيات الخاصة ب

 سنة التحضيريةت الخاصة بالتطور المعطيا
 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

 90.6 88.5 88 85.5 86.9 85.9 (%)نسبة االلتحاق بالسنة التحضيرية 

 تطور المعطيات الخاصة بالمرحلة االبتدائية
 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

 4587 4583 4583 4576 4568 4597 عدد المدارس

 1192 1172 1149 1123 1101 1079 أللف(عدد التالميذ )با

 48.918 48.743 48.008 47.941 47.470 47.010 عدد الفصول

 68.667 65.981 63.228 63.642 64.000 64.944 عدد المدرسين

 24.4 24 23.9 23.4 23.2 23 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 17.3 17.8 18.2 17.6 17.2 16.6 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

 259 256 251 245 241 236 معدل عدد التالميذ بالمؤسسة الواحدة

 تطور المعطيات الخاصة بمرحلة اإلعدادي العام والتعليم الثانوي 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

 99.2 99.1 99.2 99.2 99.2 99.1 (%) سنة 11-6نسبة التمدرس

 99.3 99.1 99.1 99.1 99.1 99 (%)ذكور 

 99.1 99.1 99.2 99.3 99.3 99.2 (%)إناث 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

 1449 1437 1431 1424 1421 1409 عدد المؤسسات

 952 927 900 888 884 893 )باأللف(عدد التالميذ

 35.169 34.683 34.127 34.814 34.862 34.969 عدد الفصول

 75.071 73.979 72.887 73.665 74.249 75.056 عدد المدرسين

 27 26.7 26.4 25.5 25.4 25.5 معدل عدد التالميذ بالفصل الواحد

 12.7 12.5 12.3 12 11.9 12 معدل عدد التالميذ للمدرس الواحد

 657 645 629 623 621 634 احدةالو معدل التالميذ بالمؤسسة 



 

x 

 بالتكوين المهنيتطور المعطيات الخاصة 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

عدد المتكونين في الجهاز الوطني للتكوين المهني 
 66 66 73.0 66.8 67.0 72.6 المقيس )باأللف(

 بالتعليم العاليتطور المعطيات الخاصة 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

 230.5 232.9 233.7 241.1 250.9 263.8 عدد الطلبة في القطاع العمومي )باأللف( 

  35.4 33.5 31.2 31.3 30.6 عدد الطلبة في القطاع الخاص )باأللف(

 52.1  49.1 48.7 54.4 57.9 عدد المتحصلين على شهادات عليا )القطاع العمومي( )باأللف(

   8.6 7.7 8.7 7.8 )القطاع الخاص( )باأللف(عدد المتحصلين على شهادات عليا 

       : تقديرات*

  



 

xi 

 مؤشرات في مجال الصحة : XIجدول عدد  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

 75.58 75.53 75.4 75.4 75.4 75.3 أمل الحياة عند الوالدة بالسنة

 5.78 5.83 5.9 5.9 6 5.9 باأللف نسبة الوفيات

 748 753 758 742 750 760 عدد السكان لكل طبيب

 13.98 14.03 14 14.3 14.1 14.2 نسبة وفيات األطفال باأللف

 99.3 99.1 98.9 98.8 98.5 98 نسبة الوالدات المؤمنة صحيا

 22140 21873 21598 20520 20480 20400 عدد األسرة في القطاع العمومي

 2173 2169 2165 2105 2100 2100 عدد مراكز الصحة األساسية

 348 300.1 269 204 173.2 133.9 د( ميزانية التنمية للقطاع الصحي )م

       : تقديرات*

 اضة والشباب والطفولة والثقافةمجاالت الريمؤشرات في :  XIIجدول عدد 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

 349 329 311 297 277 250 عدد المالعب المعشبة 

 275 268 248 236 224 205 عدد القاعات الرياضية 

 200 190 181 169 147 145 عدد المجازين في الرياضة المدنية )باأللف( 

 360 355 352 348 344 333 عدد دور الشباب 

 242 235 230 234 227 225 عدد دور الثقافة 

 431 429 427 427 420 403 عدد المكتبات العمومية 

       : تقديرات*

  



 

xii 

 الدخل والنهوض االجتماعي مؤشرات في مجال :  XIIIجدول عدد 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

   15.2 15.2 15.2 15.2 (%) نسبة الفقر

 ساعة(  40األجر األدنى المضمون لمختلف المهن )
 )بالدينار في الشهر(

289,639 305,586 323,439 343.104 343.104 

 

 ساعة( 40األجر األدنى المضمون لمختلف المهن )
 )بالمليم في الساعة(

1671 -- -- --  

 

 ساعة( 48نى المضمون لمختلف المهن )األجر األد
 )بالدينار في الشهر(

338,000 357,136 378,560 403.104 403.104 

 

 ساعة( 48األجر األدنى المضمون لمختلف المهن )
 )بالمليم في الساعة(

1625 -- -- --  

 

5.5041 15.504 14,560 13,736 13,000 األجر األدنى الفالحي المضمون )بالدينار في باليوم(   

  20953.6 20953.6 20953.6 20953.6 20953.6 د( التحويالت االجتماعية )م

   23.4 23.4 23.4 23.4 (%)نسبة التحويالت والنفقات االجتماعية من الناتج 

  260 248 243 250 250 عدد المنتفعين ببرنامج العائالت المعوزة )باأللف(

  260 248 243 250 250 )باأللف( عدد المنتفعين ببطاقات العالج المجاني

  470 623 620 620 620 )باأللف( عدد المنتفعين بالتعريفات المنخفضة

  290 290 147 147 147 عدد الجمعيات الناشطة في مجال النهوض بالمعوقين

  290 290 288 237 237 عدد الفروع التابعة للجمعيات

  310 310 311 314 314 عدد مراكز التربية المختصة للمعوقين

 : التشغيل XIVجدول عدد 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

 17.3 18 15.3 15.4 15.3 15.6 (%)سنة فما فوق(  15نسبة البطالة )

 14.6 15.2 12.3 12.5 12.4 12.4 ذكور

 23.2 24 22.4 22.7 22.6 23.5 إناث
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