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تتولى ،  2022وتوقعات سنة  2021-2016الفترة  النجازاتانطالقا من التقييم والتشخيص الدقيق 
 تإعداد تقرير يتعلق بضبط اآلفاق واالستراتيجيا الشاملة وباعتماد المقاربة التشاركية القطاعيةاللجان 

السياسات وتحديد و  التوجهاتوذلك من خالل رسم 2025-2023 للفترة القطاع واألهداف الخاصة ب
والمشاريع التي ينبغي ادراجها بالمخطط لبلوغ االهداف العامة  االهداف الكمية والنوعية والبرامج

 .2035بالوثيقة التوجيهية تونس وتجسيم االولويات المرسومة 
يساهم في اعمالها كل و  الوزير المشرف على القطاعانجاح اعمال هذه اللجان تسيير و ويسهر على 

وممثلون عن االتحاد هياكل عمومية ومؤسسات تمويل وزارات و المتدخلون والمنتمون الى القطاع من 
واالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري  العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة

عن  ممثل اشغال اللجان ويحضر. االكادميون ومكونات المجتمع المدني والخبراء و والهياكل المهنية 
  ل عن وزارة المالية اشغال مختلف اللجان القطاعيةوزارة االقتصاد والتخطيط وممث

الميادين  مختلفالدراسات المنجزة في  االستئناس بنتائجالقطاعية  اللجانعلى اإلطار  هذاويتعين في 
ومخرجات االستشارة االلكترونية واالخذ بعين االعتبار التغيرات الديموغرافية واالسقاطات والمجاالت 

االقتصادي  تراجع النمو العالمي وتدهور الوضع ظل في القضايا المطروحة  والتعمقفي  السكانية
وذلك بهدف وضع السيناريوهات  السيما تداعيات جائحة كورونا األمني والصحيواالجتماعي 

ثقة الشركاء واسترجاع  وضعه على المسار الصحيح االقتصاد الوطني و العادة تنشيط المالئمة 
احداث لجان فرعية تعهد لها دراسة وتحليل بعض المسائل  هذا االطارويمكن في  االقتصاديين .
 الخصوصية.

ويجدر التذكير بأهمية التركيز بصفة خاصة عند إعداد التقارير القطاعية على المسائل ذات األولوية 
حداث  لالقتصاد القدرة التنافسية وتحسين ظروف العيش والرفع من التشغيلالنهوض بمثل  وا 

والطاقة واالمن الغذائي والتصرف المستديم  مةداالمستفع التصدير واالستثمار والتنمية المؤسسات ود
 مع مراعاة مبادئ حقوق االنسان وادماج النوع االجتماعي .في الموارد الطبيعية

 اهم العناصر التالية: القطاعي التقرير  ويتضمن
 الهيكلية والظرفية للقطاعشكاليات اال 
  القطاعية االستراتيجية  
  السياسات واإلصالحات الهيكلية واإلجراءات القطاعيةالمحاور الرئيسية لخطة التنمية :

 المصاحبة 



  العوائق واقتراح السبل الكفيلة بتجاوز   2025-2023االستثمار الخاص المتوقع للفترة
 تنشيطه العادةالمؤسساتية واإلجرائية والمالية والعقارية وعلى مستوى المناخ العام 

 مع إعطاء األولوية للمشاريع التي  2025-2023المقترح للفترة  العمومي برنامج االستثمار
 هي بصدد االنجاز

 2025 - 2023للفترة  المقترح وبرنامج االستثمار افاق الشراكة مع القطاع الخاص 
  على المتابعة والتقييم تساعد 2025 وأهداف كمية في آفاق سنةمؤشرات 
  تحقيق اهداف التنمية المستدامةالمساهمة في 
 0محسب درجة النضج )حسب الصنف )مشروع وطني ومشروع جهوي( و  تبويب المشاريع 

 : (4مو 3مو 2مو 1مو
 : مشروع بصدد االنجاز 0م  -
 : مشروع جاهز لالنجاز )دراسة جاهزة او بصدد االعداد وطريقة تمويل محددة 1م  -

 (وعقار متوفر
 مشروع بصدد اعداد الدراسات الفنية وطريقة تمويله غير محددة : 2م  -
 : مشروع تم اعداد دراسة الجدوى في شأنه 3م  -
 : فكرة مشروع 4م  -

 
 جذاذات المشاريع 

 المالحق 
 2025 -2023على متابعة سير تقدم اشغال اعداد المخطط للفترة  وزارة االقتصاد والتخطيطتسهر 

لضمان تناغمها وتناسقها مع التوجهات واالولويات القطاعية وعلى التنسيق بين مختلف السياسات 
 .2035تونس الوطنية الواردة بوثيقة 

 

 المراحل والرزنامة   
 15  محتوى مخطط التنمية واقتراح السياسات والبرامج ضبط : 2022 ماي  15 -فيفري

 الى وزارة االقتصاد والتخطيطواحالتها  القطاعيعلى المستوى والمشاريع 
  شغال المقاربة والتحكيمأ :2022ماي  



 غة مشروع الوثيقة النهائية للمخطط وعرضه على الحكومة للمصادقةصيا :2022 جوان 

 

  والقطاعات المنتجة مشاريع البنية األساسية والتجهيزات الجماعية تأليفي حول  جدول
 2025  - 2023المقترحة للفترة 

    الوالية:............                     
 القطاع:.............                     

صنف 
 المشروع
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بما في ذلك المشاريع  2025- 2023ذكر كل المشاريع المقترحة لإلنجاز خالل فترة المخطط 

 المتواصلة 
 (4وم 3و م 1وم 0درجة النضج )  م  صنف المشروع:
 كما هو مبين بمختلف الوثائق اسم المشروع:

 كلفة المشروع: الكلفة كما تم تحديدها بمختلف الوثائق
 الدفوعات التي سيتم تحقيقها خالل فترة المخطط: االستثمارات المبرمجة 

 

 

 



 ملحق

 قائمة اللجان القطاعية

 اللجان الهياكل املشرفة
 دعم املنظومة األمنية -1 وزارة الداخلية

 تطوير املنظومة العسكرية -2 وزارة الدفاع الوطني

والهجرة  وزارة الشؤون الخارجية

 والتونسيين بالخارج

 السياسة الخارجية والدبلوماسية االقتصادية -3

املنظومة القضائية والسجنية-4 وزارة العدل  

االقتصاد والتخطيطوزارة  الجملية والقدرة التنافسية التوازنات -5   

االقتصاد والتخطيطوزارة  االستثمارمناخ -6   

الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام 

 والقطاع الخاص

 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  -7

االقتصاد والتخطيطوزارة  التنمية الجهوية-8   

االقتصاد والتخطيطوزارة  والتضامني االجتماعياإلقتصاد -9   

املالية والتأمين املالية العمومية والجباية والسوق -10 وزارة املالية  

السياسة النقدية والجهاز املصرفي-11 البنك املركزي التونس ي  

التكوين املنهي والتشغيل-12 وزارة التكوين املنهي والتشغيل   

  الحوكمة الرشيدة وإصالح اإلدارة  -13 رئاسة الحكومة

املرأة والطفولة وكبار السنو  وزارة األسرة املرأة واألسرة والطفولة وكبار السن -14   

الشؤون الدينية-51 وزارة الشؤون الدينية  

حوكمة املنشآت واملؤسسات العمومية -61 رئاسة الحكومة  

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد 

 البحري 

التنمية الفالحية والصيد البحري واملوارد الطبيعية-71  

والطاقةواملناجم وزارة الصناعة  التنمية الصناعية والتجديد التكنولوجي-81   

واملناجم والطاقةوزارة الصناعة  الطاقة واملناجم والطاقات املتجددة-91   

وتنمية الصادراتوزارة التجارة  التجارة والدعم-20   

كالنقل واللوجستي-12  وزارة النقل  

ية واالقتصاد الرقميتكنولوجيات االتصال واإلعالم-22 وزارة تكنولوجيات االتصال  

السياحة والصناعات التقليدية-32  وزارة السياحة   

التجهيز األساس ي والسكن والتهيئة الترابية-42 وزارة التجهيز واإلسكان   

لداخليةوزارة ا الحوكمة املحلية ودعم الالمركزية -52   



حماية البيئة -62 وزارة البيئة   

العقاريةوزارة أمالك الدولة والشؤون  املسائل العقارية-72   

التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد -82 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 التكنولوجي

التربية -92 وزارة التربية   

الصحة -30 وزارة الصحة   

التنمية االجتماعية -13 وزارة الشؤون االجتماعية   

والهجرة  وزارة الشؤون الخارجية

 والتونسيين بالخارج

الهجرة والتونسيين بالخارج-23  

الشباب والرياضة -33 وزارة شؤون الشباب والرياضة   

الثقافة والتراث-43 وزارة الشؤون الثقافية  

االقتصاد االزرق-53 الكتابة العامة لشؤون البحر  

 

 


