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 تقديم
المرتفع وفتح آفاق أرحب  المتوسط ذات الدخلو ى تونس إلى أن تكون في مصاف الدول المتقّدمة عتس

 واإلنصافلة العدامبادئ قائم على جديد  معالم مشروع مجتمعيمن خالل نحت  للتونسيات والتونسيين
محطة أساسية في  2035، في هذا اإلطار تمثل استراتيجية التنمية وضامن للحقوق والحريات والعيش الكريم

تمكن من تحديد التوجهات وتوضيح الرؤية المستقبلية التي تستجيب  خارطة طريقو مسيرة التنمية الشاملة 
مثل للكفاءات والطاقات والتقليص من الفوارق لتطلعات كل التونسيين والتونسيات ال سيما عبر التوظيف األ

 عبر التوزيع العادل للثروات.

خاّصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها تونس على المستوى أهمية بالغة  هذه االستراتيجيةوتكتسي 
جائحة كورونا من تداعيات تتطلب إعادة النظر في أفرزته السياسي واالقتصادي واالجتماعي وتحديدا لما 

المنوال التنموي لمواكبة هذه التطّورات واستنباط الحلول المالئمة للتعاطي معها بما يمكن البالد من التعافي 
 واالنتقال إلى مستويات أرفع من النمو وتحقيق التنمية الشاملة.

  خاصة الى: هذه الوثيقة االستراتيجيةاعداد  استندوقد 

 ،2014دستور  -
 العقد اإلجتماعي -
  2030المستدامة  أهداف التنمية -
 ،رتباط تونس بعمقها اإلفريقيتأكيدا ال 2063األجندة اإلفريقية  -
 الدراسات االستشرافية واالستراتيجيات القطاعية. -
بين القوى  للحوار قاعدة 2035التي تضبط األهداف واالستراتيجيات لتونس التوجيهية  تمثل هذه الوثيقةو 

طارا مرجعيا الذي يحدد األولويات  (2025 – 2023للمخطط التنموي للفترة ) الحية والفاعلة في البالد وا 
 . السياسات والبرامج التي تسمح ببلوغ األهداف المرسومةويضبط 

 منوال تنمية جديد
النمو نسق  والرفع مناالستثمار ودفع على خلق الثروة عدم قدرته محدوديته و  ة المعتمدالتنمي أثبت منوال

، التي 2035وفي هذا اإلطار تتنزل رؤية تونس من الفوارق بين الجهات. والتقليص  وخلق مواطن الشغل
منوال تنموي  من خالل مة،استجسد الطموحات الوطنية واإلصالحات الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستد

 يةاألولويات الوطن االعتباريأخذ بعين ، الهيكليواالجتماعي جديدة للتحول االقتصادي بديل ينبني على رؤية 
يضمن مساهمة كل  طار تمشي تشاركيإيحتكم الى قواعد الحوكمة الرشيدة والتوزيع العادل للثروة في و 

 . بتفعيل دور الجهات في دفع الحركية االقتصادية األطراف ويكرس الالمركزية والحكم المحلي
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 التحول االقتصادي الهيكلي شرط أساسي لإلقالع -1

زمات والتكيف مع األ التموقع على المستوى اإلقليمي والدولي والتأقلم متنوع وقادر علىتنافسي بناء اقتصاد 
يمكن من االنصهار في سالسل القيمة العالمية من خالل التركيز على  هيكلي تحولحداث إوالصدمات عبر 

المناولة الى اإلنتاج والمرور من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع 
أساسية لدعم القدرة  والتجديد كركائز والبحث العلمي واعتماد التحول الرقمي والتحول الطاقي مشتركال

جديدة تساهم في استحثاث نسق النمو ودفع فضال عن فتح افاق استثمار وتصدير ، األسواقالتنافسية وتنويع 
 التشغيل.

أشكال المخاطر على  من مختلفحصينه وت تموقع القطاع الفالحيكما تهدف المقاربة الجديدة الى إعادة 
ليصبح رافدا من روافد التنمية الجهوية والمناعة غرار التغيرات المناخية ومخاطر األسواق العالمية 

أكثر مردودية وقادرا  اقطاع هلجعل السياحي التحولوتجسيد  وضامنا لألمن الغذائيواالجتماعية االقتصادية 
 تحسين مناخ األعمالو خلق مناخ محفز لالستثمار  الى جانب والوطنية على التأقلم مع المتغيرات الدولية

 الموازي.االقتصاد ادماج محاربة االقتصاد الريعي و  الى جانب لحفز وتحرير المبادرة الخاصة

 والتأقلم مع التغيرات المناخية لضمان حق األجيال القادمة االقتصاد االخضر -2

 تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالكلمنوال التنموي الجديد على هشاشة الموارد الطبيعية يرتكز افي ضوء 
تقتضي المرحلة القادمة و  والتوظيف األمثل للموارد الوطنية ودعم قدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية

مار التأقلم مع التغيرات المناخية ودعم االستثالقدرة على والبرامج الكفيلة بدعم الخطط بلورة السياسات ووضع 
 .في المجال

جاذبية المدن والجهات وتحسين ظروف  تعزيزبالمحيط وحماية البيئة من العوامل األساسية ل تمثل العنايةو 
ومن هذا المنطلق تقتضي الخطة المستقبلية التركيز على معالجة  تساكنين ودعم التنمية المستدامة.عيش الم

  والنمو األخضربالقطاعات المتجددة والنهوض  االقتصاد الدائري وتثمين النفايات وتطوير 

 تحديد أدوار مختلف المتدخلين 
 للدولةالدور االستراتيجي  -1

للحد من الفوارق بين االفراد الدور االجتماعي للدولة تدعيم  ، يستوجبان تحقيق النمو العادل والمستدام
للحماية االجتماعية نية وطودعم قدرات الفئات الهشة ومحاربة الفقر من خالل إرساء أرضية  والجهات
على جميع المستويات والعمل على  الخدماتجودة  تحسين عالوة علىالتعليم والتكوين بمستوى  واالرتقاء

 تعميمها لتشمل كل الفئات وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لكي ال يبقى أي فرد خارج السرب.
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 لضمان نجاعة المقاربة التنموية،وبما أن تالؤم البعدين االقتصادي واالجتماعي يعتبر شرطا أساسيا 
 للتمكين االقتصاديمة توفير األرضية المالئعبر الدور االقتصادي للدولة  تدعيم القادمة تستوجب المرحلة

ما يتطلبه للمبادرة الخاصة و لالستثمار و  أساسية متطورة وخلق مناخ محفزبنية  الذي يتجسم من خالل تعميم
 .تمويلالمنظومة ل يروتطو للقاعدة التشريعية  من تحيين

 قطاع الخاصالدور  -2

والسهر على السياسات العمومية  وبلورةالقطاع الخاص أهم شريك للدولة في رسم التوجهات العامة  يعتبر
المعرفة ورأس المال  اقتصاد المجهود التنموي للدولة عبر االستثمار فيحيث يساهم في معاضدة  تنفيذها،

ة ذات القيمة المضافة العالية واالنخراط بصفة فعالة في سالسل القيمة البشري وفي القطاعات واألنشط
 العالمية بما يسمح بتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني وتكريس مقومات التنمية المستدامة.

 خيارا استراتيجيا  االقتصاد االجتماعي والتضامني -3

قطاع ك القادمة للفترة تنميةالمنوال ا وأحد أهم ركائز خيارا استراتيجييمثل االقتصاد االجتماعي والتضامني 
في تحقيق العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للثروة  لدورهاعتبارا  والخاص العام ينقطاعلل مكملثالث 

ومواطن  الثروة خلق على قدرته بفضل والمستدام اإلدماجي النّمو محركات أحداذ يمثل  ،الرفاهتحقيق و 
 عليها.  تأسس والتضامن التي االجتماعي الّتماسك لقيم بالنظر قةالالئ الشغل
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 محاور التنمية
 رأس المال البشري  المحور األول:

  منظومة تعليمية وتكوينية شاملة ومتكاملة ومستدامة
 التعليم المبكر

حقا بحوالي اكدت الدراسات أن كل دوالر يتم إنفاقه في برامج التربية قبل المدرسية يعود في شكل استثمار ال
التربية في مرحلة الطفولة المبكرة واالتجاه نحو تعميم  تطوير منظومةدوالر. وعلى هذا األساس سيتم  17

دون تمييز فرص الحصول على نوعية  لكل طفلتتاح  لكي التعليم المبكر وجعل السنة التحضيرية إجبارية
 جيدة من النماء والرعاية.

  تكافؤ الفرص التعليمية
رساء مبدا تكافؤ الفرص في التعليم إزالة كل العقبات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والجغرافية يستوجب ا

ترمي الى مواصلة ترسيخ مبدا  2035والصحية التي تحول دون تكريسه. وعلى هذا األساس فان رؤية تونس
التوزيع العادل اب ومن كل طفل وشتقريب المؤسسة التعليمية والعمل على  اجبارية ومجانية التعليم

البشرية والمادية والبيداغوجية بما يمكن من نفس التحصيل العلمي والمعرفي للجميع  والمنصف لإلمكانيات
واالندماج  خلق فرص ثانية للتعلمالتعليمي ووالتسّرب ظاهرة الفشل  المتسّببة في جانب مقاومة العوامل الى

 وتكريس مبدا التعلم مدى الحياة.
 التعليم جودة تعزيز دعائم

خلق بيئة محفزة على التحصيل المعرفي والخلق واالبتكار من خالل احكام  تهدف الخطة المستقبلية الى
وتفعيل المعابر بين مكونات  الترابط والتنسيق والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية والتكوينية

والرفع من جودة التحليل والتأليف وحل المسائل  قدرة علىالمن التلقين الى تنمية بالتعليم  المنظومة واالنتقال
 ليواكب حاجيات المتعلم ومتطلبات سوق العمل. المحتوى المعرفي

 مخرجات تتوافق ومتطلبات السوق 
انفتاح المؤسسات التعليمية ان المالئمة بين التعليم والتكوين ومتطلبات االقتصاد والمجتمع يستوجب مزيد 

وتحديد حاجيات المؤسسات االقتصادية من الكفاءات  طها االقتصادي واالجتماعيوالتكونية على محي
والتوجيه المدرسي  التخصصاتومراجعة  ذات القيمة المضافة العالية المهن الجديدة والمهارات واستشراف

كخيار  وتثمين التكوين المهني تدعيم التعليم والتكوين التقني والتكنولوجي والهندسيالى جانب والجامعي 
 أخر للنجاح.
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 علمي وتجديد تكنولوجي في تفاعل مع المحيط بحث
الرفع من و  توجيه المجهود البحثي نحو األولويات الوطنية الكبرى المقبلة على  فترةسيتم التركيز خالل ال

تعزيز البحث ودعم الشراكة فضال عن  صنسبة االنفاق الوطني في البحث والتطوير وتحفيز االستثمار الخا
رساء من طبيقي التنموي الت ظومة متطورة لتثمين البحث العلمي المرتبط بحاجيات المؤسسات االقتصادية وا 
 دعم اشعاع تونس اإلقليمي والدولي.و

 مجتمع متماسك ومتجذر في هويته
   ثقافة مبدعة تحترم االختالف

نشطة الثقافية ومتابعتها تطوير مشاركة المواطن في األ يقتضي الخيار االستراتيجي في المجال الثقافي الى
رساء ثقافةو واالقبال عليها وجعل الثقافة ممارسة وسلوكا في حياة الفرد تمكنه من االندماج والتواصل  متفتحة              ا 

 .فضال عن دعم الصناعات الثقافيةتحترم االختالف ومحفزة على التنافس اإلبداعي 

 اسرة متماسكة ومشاركة 

تطوير وظائف اء الفرد وتطوير المجتمع ومن هذا المنطلق سيتم العمل على تعتبر االسرة اللبنة األساسية لبن
تعزيز التوازن واالستقرار االسري والتماسك االسرة ودعم مشاركتها في الحياة االقتصادية والحياة العامة و

 بين جميع افرادها ودعم تقاسم المسؤولية من اجل جيل متشبع بقيم المواطنة وحقوق االنسان.

 شريك متساوي الحظوظ المرأة

من  االرتقاء بمكانة المرأة إلى مرتبة الشريك المتساوي الحظوظيقتضي تحقيق التنمية المستدامة والعادلة 
والتصدي  التمييزالقضاء على كافة أشكال في الحياة االقتصادية واالجتماعية و  مشاركتها الفاعلةخالل 

 .الوسط الريفياقتصاديا خاصة في  تمكين المرأةزيد وم الفرص وتكريس تكافؤللعنف الموجه ضد المرأة 

 األطفال والشباب قوة فاعلة

منذ  تدريجيوفق مسار  لتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا الشبابية التوجه نحو االستثمار األمثل في الطاقات
ء من خالل تطوير قدرات الطفل ليكون سليما ومتوازنا ومحصنا من كل مظاهر اإلقصا مرحلة الطفولة

على والتشجيع عتماد منهج الحوار والتشاور بابه في سلوكيات محفوفة بالمخاطر  والتطرف واالنزالق
 .والحد من جميع اشكال العنف الموجه ضدهم اليومية المشاركةحقهم في  ممارسة
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 المعرفة الثاني: اقتصادالمحور 
 التحول الرقمي 

التطورات التكنولوجية العالمية إرساء بيئة رقمية     ّ ألهم   ايستوجب تطوير االقتصاد الوطني وجعله مواكب
وتكنولوجية داعمة للتحول الرقمي في تونس عبر وضع سياسة وطنية لتطوير القطاعات التكنولوجية من 

 خالل:
 .إرساء منظومة يقظة لالستيعاب التكنولوجي 
  الصطناعي والبيانات الناشئة في مجال التكنولوجيات المستقبلية على غرار الذكاء ا المؤسساتتطوير

 الضخمة وذكاء االعمال.
 ستثمارات األجنبية في أنشطة الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.لال جاذبإطار  وضع 
  بعث خطة وطنية للنهوض برأس المال البشري في المجال التكنولوجي والرقمي والهندسة موجهة لصناعة

 الجيل الرابع.
 تطوير البنية التحتية الرقمية  

 اء بالقيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي االرتق
يمثل تعزيز التموقع في سالسل القيمة العالمية السبيل األمثل لكسب رهان التحول التكنولوجي وبناء اقتصاد 

استقطاب و المعرفة بما يسمح باالرتقاء بتنافسية االقتصاد الوطني والرفع من قدرته اإلنتاجية وطاقته التشغيلية 
 التالية: االولوياتسيتم التركيز على وفي هذا المجال ألجنبية والمشاريع الكبرى. االستثمارات ا

  واالبتكارالتجديد:  
  للنهوض بالمؤسسات الناشئة لدفع المبادرة وتعزيز التجديد واالبتكار. متكاملة ارساء منظومة 
  خصوصية لتمويل التمويل الموجهة للمؤسسات الناشئة من خالل إحداث صناديق تمويل  الياتتطوير

إقرار تسهيالت إعادة  الى جانبمراحل إعداد المشاريع عند االنطالق وتخصيص خطوط تمويل عمومية 
 التمويل.

 ن عبر وضع برامج للتطوير المشترك بالتعاون مع ين والباعثيلمبتكر لوالمساندة  تطوير اإلحاطة
 المؤسسات ومراكز البحث 

  جيات المستقبل )الذكاء االصطناعي، التعل م االلي، البيانات إحداث مراكز بحث للتميز مخصصة لتكنولو                  ّ                                    
 الضخمة ...(. 

 .النهوض بالبحث والتطوير في القطاع الخاص في إطار شراكات بين الجامعات والمؤسسات 
 باألساس على ستتكثف الجهودبالنظر إلى الرهانات واألولويات الجديدة لبحث والتطوير ا دعم:  

 لتجديد والبحث على الصعيد الدولي دعم شراكات مع مراكز ا 
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  إحكام تموقع المؤسسات في القطاعات الواعدة وذات قيمة مضافة عالية )صناعة الطيران، وصناعات
 ...(.نيةالصيدال الصناعاتالدواء، والميكاترونيك، والصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة و 

 ادة الهيكلة االقتصادية والرفع من قدرات اإلنتاج التي لها دور محوري في إع تنمية العناقيد االقتصادية
  :تعزيز االندماج االقتصادي على المستوى الداخلي والخارجيو والتطوير والتجديد 

 الستراتيجية العناقيد الصناعيةالقاعدة الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل مؤسسات تطوير قاعدة ال  
 جمع مؤسسات التعليم والبحث بك على كافة األصعدة والعمل المشتر اإلنتاجية  خلق حلقة من الترابطات

 والتطوير والتمويل والتسويق. 
 مواكبة التحوالت المتسارعة في سالسل القيمة العالمية لمن خالل تطوير التشريعات  تطوير سالسل القيمة

ن ذلك حتما وتثمين واستغالل الفرص المتاحة في األنشطة الواعدة واألنشطة ذات التنافسية العالية. وسيكو 
 عبر:

  ضبط امتيازات تهدف إلى مزيد جذب االستثمارات األجنبية المباشرة خاصة في المشاريع التكنولوجية وذات
 القيمة المضافة العالية.

 .تشجيع ودعم األنشطة ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي 
 .مزيد النهوض بالبحث العلمي واالبتكار والتجديد 
 عالية.اء بالقيمة المضافة للمنتجات التي أثبتت قدرة تنافسية دعم وتطوير ومزيد االرتق 
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 متنوعو تنافسي  الثالث: اقتصادالمحور 
إرساء هيكلة اقتصادية جديدة مواكبة  يفترضقيق أهداف التنمية المطلوبة حإّن كسب رهانات المرحلة وت

 .ن الدولي والوطنييلمجمل التحّوالت على المستوي
دةاعتماد سياسات قطاعية      ّ   متجد 

 دافعة لنسق النمو لباقي  باعتبارهاالمحرك األساسي لتطوير االقتصاديات  مثلت التيحديث الصناعة ت
 :4.0المرور الى الصناعة  وهو ما ،القطاعات المنتجة بما يمكن من الرفع في إحداثات الشغل

 .تي التعليم والتكويني منظومف واالستثمار دعم المشاريع في األنشطة ذات المحتوى التكنولوجي العالي -
 تطوير الشراكات و  والمندمجةالمدن الصناعية الذكية انشاء جيل من  -
لتسهيل اندماج المؤسسات  االمثل ّ للمنتجات باعتباره الحل إلنتاج المشتركا من المناولة الىالمرور  -

  في سالسل القيمة المضافةالتونسية 
 دفع و  في ضمان االمن الغذائي ودعم التصدير هدور  تبارباع :تعصير الفالحةو  تموقع القطاع الفالحي إعادة

 2035وتهدف رؤية تونس  والفقراء. لفئات الضعيفة ال سيما النساءل مواطن الشغل الجهوية وتوفير التنمية
ضمن األولويات الوطنية كرافد أساسي للتنمية المستدامة وذلك من  تموقع القطاع الفالحيالى إعادة 

 خالل:
 األساسية للفالحة الرقمية ودعم البحث العلمي الفالحي. وضع الركائز   -
  تثمين البعد التكنولوجي والمعرفي والرفع من مردودية وقدرات منظومات اإلنتاج الفالحي  -
 .المناخية تالتغيراالتأقلم مع حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها والرفع من قدرة القطاع على  -
 ستراتيجية وذات القيمة المضافة العالية.النهوض بسالسل اإلنتاج اال -
ضمان دخل مجزي للفالح وتوفير التمويالت الضرورية ودعم االقتصاد االجتماعي والتضامني في  -

 المجال الفالحي 
ّ                    : يتميز النسيج االقتصادي بمساهمة معتبرة لقطاع الخدمات إال  أن الهيكلة الحاليةتطوير الخدمات ال  قطاعلل                                                       

 اعتماد إصالحات جديدة تهدف إلى: لذلك وتستوجب الفترة القادمةطني لدعم تعكس المجهود الو 
    الكفاءاتتنمية و  تطوير اإلطار المؤسساتي والتشريعي -
على  أداء أنشطة الخدمات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية طويراعتماد برامج خصوصية لت -

 والتجارة االلكترونية. والصناعات الثقافية والثقافية ديلةغرار السياحة الب
  تمثل الطاقة أبرز التحديات التي تواجهها تونس نظرا للتراجع المستمر لمؤشر االستقاللية التحول الطاقي

تهدف و  .( بما من شأنه ان يهدد استدامة التنمية%43) 2020الطاقية والذي بلغ أدني مستوياته خالل سنة 
 الخطة المستقبلية الى دعم وضمان االمن الطاقي من خالل: 
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  اعتماد الطاقات المتجددة خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية للرفع من مؤشر االستقاللية الطاقية وذلك من
خالل حفز القطاع الخاص على االستثمار في المجال وجلب االستثمارات األجنبية ودعم التكوين والرفع 

 2035من المزيج الطاقي في غضون  % 40اليد العاملة لتحتل الطاقات المتجددة  من كفاءة
   تطوير الموارد الحالية من خالل دعم البحث واالستكشاف واالستثمار في الطاقة  
  من خالل دعم الربط الكهربائي مع دول الجوار والدول األوروبية واستكشاف تنشيط التبادل الطاقي

 الغاز الصخري 
 خيار استراتيجي قدرة التنافسيةدعم ال

تمثل أحد أهم العناصر المحددة لرفع القدرة  التيالبنية األساسية والخدمات اللوجستية االرتقاء بجودة  -
توفير بنية أساسية بالموصفات التنافسية للمؤسسة االقتصادية ومحددا أساسيا لالستثمار وذلك من خالل 

  .  ةينائية للحد من كلفة اللوجستيالرفع من نجاعة الخدمات المو  العالمية
 .للمنتجات الوطنية بما يدعم القابلية على التصدير أو االستهالك المحلي التنافسية السعرية دعم -
عبر التنظير مع المعايير الفنية جودة المنتوجات واحترام المعايير الصحية والبيئية والمجتمعية  تطوير -

  والصحية الدولية 
 رجية ودعم التصديرتنويع األسواق الخا

  من خالل: تطوير القاعدة التصديرية 
 . اليات المساندة الواعدة وتطويرتصويب االمتيازات والتمويل وتوجيهها نحو القطاعات الجديدة  -
تطوير العناقيد و الرفع من المحتوى التكنولوجي للمنتوجات واالرتقاء في سالسل القيمة العالمية  -

 درة التصديرية العالية.االقتصادية للقطاعات ذات الق
    التونسية خاصة باألسواق الناشئة االفريقية والعربية الشركاتتدويل و  تنشيط ودفع صادرات الخدمات -

  تمتاز تونس بموقع جغرافي استراتيجي وبرصيد هام من االتفاقيات ندماج في األسواق العالمية اال تكريس
 سيتجه العمل بالخصوص نحو:ذلك الثنائية واإلقليمية والقارية ظلت غير مستغلة ل

اإلسراع في إنجاز مناطق التجارة الحرة الحدودية خاصة ببن قردان الستعادة النشاط التصديري الحدودي  -
 بليبيا.

واستكشاف أسواق جديدة متعددة األبعاد بتطوير التمثيل الديبلوماسي  االقتصادية الديبلوماسيةتفعيل  -
 .ليمية والقارية للتجارةوالحرص على تفعيل االتفاقيات اإلق

 دفع االستثمار الخاص 
  :المؤسسات وبعثرفع القيود المكبلة للمبادرة الخاصة  تحرير المبادرة الخاصة وتيسير النفاذ إلى السوق 

رفع العوائق القانونية و التراخيص اإلدارية المتعلقة بتعاطي األنشطة االقتصادية  عدد على تقليصالتركيز و 
  المتعلقة بالملكية والصرف والتمويل والشغل  وخاصةلالستثمار 

 :تحسين مناخ األعمال 
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  منظومة  التسريع في إرساءالرفع من مردودية الهياكل اإلدارية وتطوير الخدمات المسداة للمستثمر عبر
 معلوماتية مندمجة لالستثمار ورقمنة الخدمات المسداة للمستثمرين،

  االلكترونية،تيسير اعتماد آليات التجارة الدولية و جستية النهوض بالبنية التحتية والنجاعة اللو 
  وتحفيز المؤسسات على االنخراط في البورصة،تعصير منظومة التمويل 
  مع متطلبات سوق  ءمتال لجعلهاتطوير منظومة التعليم العالي والتربية والتكوين واإلدماج المهني

 الشغل. 
 لعام والخاص تطوير حوكمة مشاريع الشراكة بين القطاعين ا  
  في سالسل القيمة: االندماجتعزيز 

  توحيد سياسات االستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في رسمها وحسن متابعتها  
  في عدد والحرب الروسية االكرانية  19التي افرزتها جائحة كوفيد إحكام استغالل الفرص الجديدة المتاحة

من الشركات العالمية الكبرى إلعادة توطين بعض  من األنشطة الحيوية السيما في إطار توجه عدد
 "،Relocalisationاستثماراتها "

 .إرساء استراتيجية وطنية للذكاء االقتصادي وتعصير منظومة اليقظة االستراتيجية 
 2035في غضون المحلي  من الناتج % 25االرتقاء بنسبة االستثمار الجملي الى  الى وتهدف الخطة

 يل التنميةمنظومة متكاملة لتمو 
 تيسير النفاذ الى مصادر التمويل 

تمكين مختلف و  حاجيات مختلف األعوان االقتصاديينلستجابة الى االو  اتقديم خدمات أكثر تنوع من خالل
  الرسمية.الفئات خاصة الفقيرة ومحدودة الدخل من الولوج الى مصادر التمويل 

   .2015سنة  %36مقابل  2035في أفق  %45 االرتقاء بنسبة االدماج المالي الى الى وتهدف الخطة

     تعزيز استقرار القطاع المالي 
ضفاء النجاعة الالزمة على و تكريس استدامة المالية العمومية لالقادمة  الفترة ستتكثف اإلصالحات خالل ا 

 احداث مؤسسات وأسواق مالية الى جانب تدخالت الدولة 
في  %20سبة االدخار من الدخل القومي المتاح إلى مستوى الترفيع في ن المستقبلية الى الخطةتهدف و 

  . 2035غضون سنة 
   ارساء جهاز مالي داعم للتنمية المستديمة 

تمويل لالجهاز المالي  تعزيز تدخالتو من التلوث  حدواألليات الجبائية الموجهة لل تطوير النواتج المالية
ريع النجاعة الطاقية واالقتصاد الدائري والبنى التحتية القطاعات المتصلة بالفالحة والطاقات المتجددة ومشا

النهوض بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات  الى جانب وكذلك الخدمات االجتماعية التأقلمذات القدرة على 
 المالية. 
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 االقتصاد األخضر والتغيرات المناخية الرابع:المحور 
خالل العشرية  حيث شهدت البالد للتغيرات المناخيةية تعتبر تونس من بين الدول األكثر عرضة لألثار السلب

 تهددوبوتيرة متسارعة ظواهر طبيعية حادة كالجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة التي  المنقضية
 من هشاشة جزء هام من السكان وخاصة الفقراء. وتزيد استدامة الموارد الطبيعية

الى الرفع من قدرة الموارد الطبيعية على التأقلم مع  2035تونس وعلى هذا األساس تهدف الرؤية المستقبلية 
ضمان حق األجيال  معالتغيرات المناخية وحسن توظيفها وضمان استدامتها لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة 

 القادمة فيها وذلك من خالل:
 ضمان األمن المائي 

 التصرف الرشيد في الموارد المائية
 حاليا % 92مقابل  % 95مائية السطحية لبلوغ نسبة تعبئة بـ مواصلة تعبئة الموارد ال 
  واعتماد التقنيات دعم طاقة خزن السدود وحمايتها من الترسبات التي أصبحت تهدد استدامتها

  المالئمة التي تتماشى مع المحيط الطبيعي لهذه السدود ومراقبة االحواض الصبابة 
  ي فائض االمدادات خالل الفترات الممطرةفيما بينها إلحكام التصرف فتشبيك السدود 
 تحويل فائض المياه اثناء فترات الذروة الى الجهات المعطشة 
  تعميم التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق الريفية وضمان الحق الدستوري في الماء واستنباط

 حلول خصوصية للمناطق المعطشة
 حلية المياه المالحة ومياه البحر باستعمال الطاقات تدعيم استعمال الموارد المائية غير التقليدية وت

 المتجددة للحد من التبعية الطاقية
 دعم البحث العلمي في مجال المياه 

 . الرفع من نجاعة الموارد المائية وحمايتها
  إعادة النظر في حوكمة قطاع المياه وبناء شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال

 د المائيةالتصرف في الموار 
 الرفع من قدرة المجامع الفالحية ومؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني الناشطة في المجال 
  الرفع من مردودية شبكات الري وا عادة تأهيل المنشآت المائية للحد من نسبة ضياع المياه داخل                                                                                        

 حاليا % 50مقابل أكثر من  2035 افق في % 30المناطق السقوية لبلوغ 
 عمال التقنيات المقتصدة للماء وربط االمتيازات والحوافز المالية باعتماد هذه التقنيات تكثيف است 
 إعادة النظر في السياسات الفالحية والتوجه نحو الزارعات األقل استهالكا للمياه 
  في أفق  % 50                                                                                 تثمين المياه المعالجة وا عادة استعمالها في القطاعات الفالحية والصناعية وبلوغ نسبة

 حاليا  % 8.3مقابل  2035
  دعم االرشاد والتوجيه الفالحي 
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 التأقلم مع التغيرات المناخية. 
  الرفع من قدرة الفئات الهشة وخاصة الفقراء والنساء بالوسط الريفي على التأقلم مع التغيرات المناخية

 وتوفير مختلف اشكال الدعم 
  لتجمعات السكنية لمن الفيضانات الرفع من نجاعة التخطيط العمراني ووضع مخططات للحماية 
  إرساء بنية أساسية تأخذ بعين االعتبار للتغيرات المناخية 
  هاالتكيف مع لكل المتدخلين حول التغيرات المناخية وطرق المعلومات وتوفير جمع  
  والمحليتقييم المخاطر على المستويين الوطني  مناهجتطوير. 
 ن التغيرات المناخية )الفيضانات والجفاف والحرائق حول إدارة األزمات الناجمة ع وضع مخططات

 وارتفاع مستوى البحر وارتفاع درجات الحرارة(
 .وضع استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر والتجرد وزحف الرمال والجراد  

 . ودعم االقتصاد الدائري  الحد من التلوث وحماية البيئة
 االرتقاء بمؤشر النجاعة البيئية

نقطة سنة  80الى  2020سنة  نقطة 46.7الى االرتقاء بمؤشر النجاعة البيئية من  2035تهدف رؤية تونس 
 لتصبح تونس في مصاف الدول ذات النجاعة البيئية المرتفعة وذلك من خالل: 2035
  المناطق و بمختلف أنواعه عبر تعميم خدمات التطهير باألحياء السكنية  مصادر التلوثالقضاء على

في افق  % 90لرقابة على نوعية المياه لبلوغ نسبة معالجة للمياه الموزعة بـ وتكثيف ا الصناعية
 حاليا. % 73مقابل  2035

  كخيار استراتيجي عبر تطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كالطاقة  الطاقات النظيفةاعتماد
 حاليا % 3 مقابل 2035 قافمن المزيج الطاقي في  % 40الشمسية والرياح والكتل الحيوية لبلوغ نسبة 

 لدعم االستقاللية الطاقية هذا فضال عن دعم برامج االقتصاد في الطاقة والحد من الفقر الطاقي. 
 دعم االقتصاد الدائري 

  والتي مثلت أبرز مصادر التلوث وساهمت بقدر كبير في  النفايات الصلبةالتصرف الرشيد في
 تراجع مؤشر النجاعة البيئية لتونس

  المياه المعالجة وا عادة استعمالها في القطاعات الفالحية والصناعية تثمين                                                                 
  االقتصاد الدائري تثمين النفايات المنزلية والصناعية وفواضل البناء ودعم 

 االستهالك واإلنتاج المستدام
  تخفيض البصمة االيكولوجية عن طريق تغيير طرق اإلنتاج وترشيد االستهالك للحد من إهدار

 طبيعية والمخلفات والفضالت الموارد ال
   في تحقيق األمن  ان يساهممن شأنه ما ب 2035مع موفى  % 50تقليص هدر المواد الغذائية بنسبة

 .  والتبعية الغذائية والتقليص في نسب الجوع الغذائي
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 لعدالة االجتماعيةلمحور الخامس: اا
 مستوى معيشي ودخل الئق ومستدام 

والرفع من قدرتها على الصمود لكل فرد واسرة  حياة كريمة الى ضمان 2035س تون المستقبلية الخطةتهدف 
وتقليص الفوارق والحد من نسب البطالة وخاصة لدى  امام االزمات بما يمكن من القضاء على الفقر المدقع

ا في أصحاب الشهائد العليا والنساء وذلك عبر احداث مواطن شغل الئقة ومستدامة لجميع النساء والرجال بم
احداث المؤسسات  والتشجيع على ودفع المبادرة الخاصة. ذلك الشباب وذوي االحتياجات الخصوصية

 تطوير االقتصاد االجتماعي والتضامنيالى جانب  لدى الشباب والنساء ثقافة المبادرة الخاصةوترسيخ 
الهشة والتحكم في  التوزيع العادل للثروة الوطنية ودعم الفئاتوكقطاع نشيط ومشغل وتركيز دعائمه 

 .األسعار وتوجيه الدعم نحو مستحقيه
حقا وهدفا من اهداف التنمية المستدامة لعالقته المباشرة بكرامة االنسان ورفاهيته وعلى  السكن الالئقيعتبر 

 .وخاصة لألسر محدودة الدخل فرص التملكالى توفير المزيد من  2035 رؤية تونس ترميهذا األساس 
التي تستجيب للحاجيات المتطورة للمواطن  المدن الذكية والمستدامةنحو تطوير  دف التوجهويقتضي هذا اله

وتراعي الفئات ذات االحتياجات الخصوصية والنوع االجتماعي وتأخذ بعين االعتبار  وحقوق االجيال القادمة
 الخصوصيات الثقافية.

 حماية اجتماعية شاملة تكرس اإلدماج ضامنة لمبدأ تكافؤ الفرص
 منظومة حماية اجتماعية شاملة تكرس اإلدماج ضامنة لمبدأ تكافؤ الفرصإرساء المستقبلية  الخطةتهدف 

إرساء  ويتجسم هذا التوجه في. االجتماعي والسلم االستقراركقاعدة لضمان  الحوارتكريس  وتساهم في
في حد أدنى من الدخل  فردتكرس حق ال أبعاده فللتوقي من الفقر بمختل أرضية وطنية للحماية االجتماعية

تستهدف كل الفئات ومندمجة لإلدماج االجتماعي سياسة شاملة  اعتماد وذلك عبر والخدمات االجتماعية
السيما الطفولة المهددة وذوي اإلحتياجات الخصوصية. ويندرج هذا التمشي في إطار مقاربة متعددة األبعاد 

تعزيز آليات ترسيخ المبادرة الذاتية و من خالل عيش الوظروف التربية والتكوين وتحسين مجاالت تشمل 
ودعما لقيم التضامن يبن مختلف األجيال وتعزيز التماسك االجتماعي سيتم العمل على  .التمكين االقتصادي

  بهدف تنويع مصادر التمويل وتقريب وتحسين الخدمات المسداة. مراجعة منظومة الضمان االجتماعي
 دأ الحق في الصحة للجميع  تغطية صحية شاملة تكرس مب

الحاجيات  فضال عنلمنظومة الصحية ومجابهة التحديات التي تواجهها النهوض بانحو  في إطار السعي
في المجال الصحي الى  2035تهدف رؤية تونس  ،والمتطلبات الظرفية والعاجلة التي أفرزتها جائحة كورونا

      ّ      بما يمك ن من  زام بتكريس مبدأ التغطية الصحية الشاملةوالوفاء بااللت للجميع مبدا الحق في الصحةإرساء 
ة            ّ الصحة األسري  من جعل وي توفير نظام رعاية صحية آمن ومتفاعل مع متطلبات الفرد وبالجودة المرجوة

من الخدمات الصحية  حزمةهذا النظام ويطور  .صحة الجوار المحور الرئيسي لنظام الرعاية الصحيةو 
األساسية لألرضية الوطنية  مكوناتمن ال مكون إرساء نظام قاعدي موحد للجميع كمع  األساسية لكل السكان

تعزيز الدور المرجعي للقطاع العمومي للصحة في المنظومة الصحية عالوة على  ا. هذاالجتماعيةللحماية 
  .الوطنية إدماج الصحة في جميع السياساتوهو ما يتطلب 
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 ئة الترابيةوالتهي التنمية الجهويةالمحور السادس: 
   في إطار الالمركزية جهات تساهم في صياغة أولوياتها

  تركيز مجالس جهوية منتخبة ومجالس  عبرلالمركزية بناء النظام السياسي والمؤسساتي استكمال
 . وفقا لدراسات يتم إعدادها في الغرضلألقاليم التي سيتم تحديدها 

  في النظرالمهام الموكلة له وخاصة منها ليضطلع ب المجلس األعلى للجماعات المحليةتفعيل 
 العمومية السياسات بين التناسق ضمان على لسهروا الجهات بين والتوازن  بالتنمية المتعلقة المسائل

 .والوطنية المحلية والمشاريع والبرامج والمخططات

 والسلطة محلية بصفتها جماعة الجهة بين االرتباط فكو  ،إعادة هيكلة اإلدارة الجهوية والمحلية 
 .التفريع وفق مبدأ التكامل من إطار في بينهما الصالحيات توزيع واعادة الالمحورية

  بما التأطير نسبة من والرفعمن االطارات الفنية واإلدارية  بالموارد البشرية الجماعات المحليةدعم 
 ار الالمركزي.المس تجسيم إطار في جديدة بصالحيات والتكفل العمومية التدخالت نجاعة مع يتالءم

 المالية استقالليتهاضمان  على يساعد بمافي الموارد المالية للجماعات المحلية  ترفيع التدريجيال 
 بالنجاعة المطلوبة. صالحياتها الجديدة بممارسة وتكفلها

 تحديد  يعتمد مسار خالل من محلية كجماعات والجهات للبلديات الشروع في نقل الصالحيات
 الخدمات وتحسين العمومية التدخالت في والنجاعة التوازن  لضمان والتدرج ةالقطاعي األولويات

 المسداة للمواطنين
  متناسق مع اإلحصائيات الوطنية لتوفير معلومة إحصائية  ومحلي نظام إحصائي جهوي إرساء

مدققة وُمحيَّنة بصفة دورية تغطي كامل القطاعات والوحدات اإلدارية بما يساعد على حسن اختيار 
 وبلورة البرامج والمشاريع التنموية الجهوية والمحلية.

  عقود برامج وأهدافضبط العالقة التنموية بين السلطة المركزية والسلط الجهوية والمحلية عبر 
 والمحاسبة.  والمساءلة تضمن النجاعة في إنجاز المشاريع والبرامج العمومية

 تهيئة ترابية ناجعة
 وتراث طبيعي ذو قدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية متكاملة مناطق حضرية وريفية

ان تحقيق مبدأ التكامل والتضامن بين مختلف الجهات والتوظيف األمثل للثروات والمشاهد الطبيعية والرفع 
من قدرتها على التأقلم مع التغيرات المناخية يقتضي إعادة النظر في السياسات المعتمدة لضمان توزيع 

االقتصادية والتجهيزات العمومية المهيكلة على كامل التراب الوطني من خالل وضع  منصف لألنشطة
االيكولوجية والديموغرافية ومتطلبات التنمية  تراعي التوازنات الترابيةوالتنمية  استراتيجية جديدة للتهيئة
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 وتأخذ في االعتبار أساسا: االقتصادية

  جلب االستثمارات الوطنية واالجنبية وتثمين الروابط  لجعله قادرا على الشريط الحدودي البري تنمية
المغاربية في المجال ليلعب الشريط الحدودي دوره الطبيعي في تنمية التجارة البينية وفي التكامل 

 االمن القومي الشاملفي دعم  ياالقتصادي مع دول الجوار إضافة الى بعده / عمقه االستراتيج

 لتخفيف الضغط على المدن وتقريب الخدمات  رة للتنميةطقا تكون جديدة  أقطاب عمرانية إحداث
 من المواطنين

  لمقاومة البناء الفوضوي وانتشار االحياء العشوائية وتحسين جودة  سياسة جديدة للمدينةوضع
 الحياة داخل المدن لتكون جاذبة لالستثمارات.

 جهات جاذبة لالستثمار وذات قدرة تنافسية عالية 
  وتنويع القاعدة االقتصادية بالجهاتأو إقليم لكل جهة  ة للمنظومات االقتصاديةخارطة جهويإعداد 

وتهيئة  .وفق القدرات والثروات الطبيعية المتوفرة بها والتي يتعين استغاللها للرفع من قدرتها التنافسية
 الواليات ودعم سياسة التسويق الترابي. بمراكزعصرية  "مراكز حياة"

 وفق مثال تهيئة متناسق وتيسير ربط المناطق  للنقل والخدمات اللوجستية تعصير البنية التحتية
عبر توسيع شبكة الطرقات السيارة والطرقات  والموانئالداخلية بالمراكز الحضرية للمدن الكبرى 

بما  االنتقال الرقميتحقيق لالعالي  التدفقاالنترنات ذات  وبشبكة الحديديةالسريعة وشبكة السكك 
 .الفجوة الرقمية بين الجهاتالحد من الفرص و  يضمن تكافؤ

  خاصة في مجاالت الصحة والتربية والتعليم والخدمات اإلدارية ودعم  التجهيزات الجماعيةتحسين
 األنشطة الشبابية والرياضية والثقافية.

  إنجاز المشاريعالرفع من نسق ب حظـا األقلوخاصـة فـي الجهـات  دولـةللدور التنمـوي التعزيـز 
 القائم على مساهمة أكبر للقطاع العمومي في االستثمار  وتفعيل مبدأ التمييز اإليجابي العمومية

  قصد تنويع القاعدة االقتصادية من خالل تثمين  ولويات التنموية وفق مبدأ التدبير الحراأل تحديد
  لدى الجهات.المتوفرة الدراسات االستراتيجية الجهوية والقطاعية 


