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 تمهيـد

والتي تؤسس لمسار  2035في تجسيد الخيارات الجوهرية لرؤية تونس  2023تنطلق تونس مع بداية سنة 
تنموي يرنو إلى تحقيق نقلة نوعية لمسار التنمية يرتكز على مقومات هيكلية جديدة أساسها االرتقاء 

تملك التكنولوجيات الحديثة وتوظيف كل الكفاءات والميزات  مع التركيز علىبتنافسية االقتصاد التونسية 
 في الخارطة أفضللفاعلين االقتصاديين من أجل تموقع متجددة لديناميكية خلق التفاضلية المتاحة و 

 . وتعزيز مقّومات التنمية الدامجة والمستدامة

البرنامج الوطني لإلصالحات مع التقّدم في تنفيذ  2025-2023الشروع في تنفيذ مخطط التنمية  تزامنوي
ضرورية في ظل عمق والمضامين الجديدة للسياسات واالستراتيجية العمومية والتي أصبحت أكثر من 

التحّوالت التي يشهدها االقتصاد الدولي والتي ساهم في تسريع نسقها األزمات الدولية المتعاقبة وذات 
 . األثر الكبير على االقتصاد الدولي

الظرفية للشأن التنموي على  والخصوصياتأهمية بالغة بالنظر لعديد االعتبارات  2023وتكتسي سنة 
 19طني بعالقة مع التداعيات الحادة وغير المسبوقة والمتواصلة ألزمتي كوفيد المستوين الدولي والو 

تواصل الضغوطات على الصعيد الخارجي وال حيث ينتظر  والحرب بأكرانيا خالل السنتين األخيرتين
د سعار مواأل والمستوى المرتفعالدولية وشروط التمويل سيما منها تقّلص النمّو العالمي واشتداد المنافسة 

وتزايد الضغوط على التوازنات تونس ه إلى لطلب الموجّ ل راجعت فرضه منالطاقة ومنتجات الغذاء وما ي
 المالية الجملية عموما.

من خالل تعزيز القدرة على الصمود الصعيد الوطني سيّتسم الوضع بتكثيف الجهود من أجل وعلى 
وذلك بالتوازي ئمة الستعادة النشاط االقتصادي توفير الشروط المالالتحسين التدريجي للتوازنات المالية و 

مع تنفيذ استراتيجيات جديدة وإصالحات معّمقة لتطوير الهيكلة االقتصادية وتحسين أداء المنوال التنموي 
 .بما يسهم في فتح آفاق مستقبلية واعدة لبالدنا

ربة التنموية من خالل المقاتحسين أداء الى  2023هذا األساس يستند الميزان االقتصادي لسنة وعلى 
ضمن خطة مناخ األعمال التوازنات المالية وتحقيق نقلة نوعية لمقومات تعزيز استقرار الحرص على 

ودعم الشراكة بين القطاع ومزيد حفز المبادرة واالستثمار إصالحية متناسقة من أجل استعادة الثقة 
اإلصالحات  التقدم في تنفيذة القادمة . كما ستشهد السنالعمومي والقطاع الخاص في مختلف المجاالت

واعتماد استراتيجيات جديدة لدفع اقتصاد المعرفة والرقمنة والنهوض باألنشطة الواعدة والتجديد الهيكلية 
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فضال عن تعزيز االندماج االجتماعي واالستثمار في رأس المال البشري وتكريس التنمية المستدامة وفقا 
 للخيارات الجوهرية للرؤية المستقبلية لتونس. 

هذا وتبقى النتائج المتوقعة متجانسة مع طبيعة آفاق تطّور االقتصاد الدولي الذي اليزال يتسم بالضبابية 
من جهة والتحسن التدرجي ألداء الفاعلين االقتصاديين بالتوازي مع تقدم برامج  وارتفاع درجة المخاطر

اإلصالحات المتعددة والتي تؤسس لمنظومة مساندة ومحفزة للفاعلين االقتصاديين وآلفاق أرحب للتنمية 
نتائج أفضل تؤسس لنسب نمّو واستثمار وتصدير مرتفعة  2024سنة الدامجة والمتوازنة على أن تشهد 

 . ومستدامة

في تحسين األداء ينتظر أن يسهم تنفيذ برنامج اإلصالحات مع صندوق النقد الدولي  وفي جانب آخر
من الوطني  تمتين الثقة في االقتصادو توطيد التعاون اإلقليمي والدولي  االقتصادي ونجاعة التنمية مع

.تنمية المستدامةديناميكية الاعتباره المحرك الجوهري لب الجنبياستقطاب االستثمار الوطني وا أجل مزيد
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 البـاب األول

 2022سنة  خاللالوضع االقتصادي 

تسببت فيها األزمات المتزامنة ومتعددة األبعاد وخاصة  بتواصل الصعوبات االقتصادية التي 2022اّتسمت سنة 
والتوترات األوكرانية -ازدادت حّدة بالتداعيات المباشرة وغير المباشرة لألزمة الروسيةاألزمة الصحية العالمية والتي 

غير المسبوق  رتفاعاالسالسل التزويد و الجيوسراتيجية المرتبطة بها حيث سّجلت الفترة األخيرة تواصل اضطراب 
ة العالمية بعنوان صادرات الغاز . وتجدر اإلشارة إلى أهمّية روسيا وأوكرانيا في التجار والطاقةلحبوب ألسعار ا

 الطبيعي والنفط الخام والمنتجات الفالحية. 

وأّدت هذه الصدمة إلى مراجعة نسب النمّو بجّل الدول نحو التخفيض وتسجيل تحّديات جديدة على مستوى أسواق 
تقّلبات اتبعه من وم االرتفاع غير المسبوق للتضخم المواد األولية وخصوصا األمن الغذائي والطاقي إضافة إلى

 أسعار الصرف وارتفاع نسب الفائدة.

اندالع األزمة فقد أّدى ، 2021ولئن تّم تسجيل بوادر انتعاشة اقتصادية خالل سنة  أّما على الصعيد الوطني،
تداعيات بسبب ال إلى بروز ضغوط إضافية على مستوى التوازنات المالية 2022األوكرانية في فيفري -الروسية

كلفة واردات استوعبت ميزانية الدولة االرتفاع القياسي لو حينية لهذه األزمة على مستوى نفقات الدعم الو مباشرة ال
. كما تّم تسجيل ارتفاع ملحوظ للعجز التجاري خاصة بسبب توّسع العجز الطاقي والغذائي الطاقة والمواد الغذائية

 حالة الجفاف. خاصة مع تواصل تسارع مؤشر األسعار عند االستهالكإلى جانب 

وما على مستوى االتفاق مع صندوق النقد الدولي  التأخر الحاصلب 2022سنة الوضع االقتصادي كما اتسم 
  .خارجيالتمويل التعبئة موارد في  صعوباتصاحبه من 

حول  توأمام هذه الوضعية الدقيقة، أقّرت الحكومة جملة من اإلجراءات العاجلة لتنشيط االقتصاد التي تمحور 
دعم سيولة المؤسسات وتسريع نسق انجاز المشاريع العمومية والخاصة وتطوير اإلطار المؤسساتي لمناخ األعمال 

إقرار عديد التدابير لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتيسير نفاذها  ودعم التصدير. ولقد تّم في هذا السياق
المتعلق بتحسين نجاعة تنفيذ  68المصادقة على المرسوم عدد و  الى التمويل ومساندتها القتحام األسواق الخارجية

مشاريع االستثمار العمومي والخاص والذي ترّكز على تيسير اإلجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية مع إقرار 
ومي أفضلية للمنتجات والخدمات والمؤسسات الوطنية وإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة والشراكة بين القطاعين العم

 والخاص.
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هذا إلى جانب التقدم في تنفيذ البرنامج المتعلق بإصالح مناخ األعمال وتطوير منظومة االستثمار من خالل 
موّحدة لكامل الخدمات الخاصة باحداث المشاريع وبلورة  تركيز بّوابةالعمل على إعداد األدّلة الالزمة للباعثين و 

صة بالقطاعات الواعدة فضال عن تحرير المبادرة وتيسير النفاذ خارطة طريق تتضّمن تقديم عروض القيمة الخا
 إلى السوق من خالل االنتقال إلى قائمة سلبية وضبط برنامج لتبسيط كراسات الشروط المعتمدة حاليا.

ي ذالبرنامج الوطني لإلصالحات والاإلعالن عن  2022وتكريسا لتالزم البعدين الظرفي والهيكلي، تّم خالل سنة 
إلى تأمين االستقرار الكلي على المدى القصير ودعم مقومات استدامة المالية العمومية على المدى المتوسط رمي ي

توفير هامش مالي إيجابي للمالية العمومية والذي  إلىالبرنامج الوطني لإلصالحات بالخصوص  يهدفو  والطويل.
ة داعمة للنمو أو عبر دعم مجهود االستثمار من شأنه أن يدعم الحركية االقتصادية سواء من خالل سياسة جبائي

 العمومي لتوفير الرافعة الضرورية لالرتقاء بمسار التنمية االقتصادية واالجتماعية.

تسهيل احداث يمكن هذا البرنامج الوطني لإلصالحات من تدعيم مقومات النمو واالستثمار من خالل سكما 
ة إلى جانب االرتقاء بالبنية التحتية والتكنولوجية بما يسمح بتوفير تكريس المنافسة الشريفالمشاريع االستثمارية و 

واعتماد مقاربة تشاركية للنهوض والمجمعات الصناعية  خدمات لوجستية أفضل وتدعيم دور األقطاب التكنولوجية
 لتجديد والبحث والتطوير لمساندة مجهود إعادة هيكلة النسيج االقتصادي.وا

الدفع المطلوب لالستثمار الخاص واستعادة الحركية االقتصادية، تضمن البرنامج  وحرصا على توفير متطلبات
الوطني لإلصالحات تعزيز آليات التمويل الضرورية خاصة منها لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

بة المالية والمؤسسات الناشئة إضافة إلى تعزيز االندماج المالي وتوفير خدمات الدفع االلكتروني مع تأمين الصال
 للقطاع البنكي.

 يةإصالحإجراءات  البرنامج الوطنيالوطنية، تضّمن  خياراتالواعتبارا للدور المركزي للقطاع العمومي في تجسيد 
ز مات مناخ أعمال محفّ للوظيفة العمومية بالنظر إلى دورها المحوري في تنفيذ السياسات العمومية وخلق مقوّ 

ركز الجهود على تحسين أداء المؤسسات العمومية وإعادة هيكلة التوازنات المالية لالستثمار واألعمال. كما ستت
 للعديد منها لتكون رافدا للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

وبخصوص المجال االجتماعي، ستتركز اإلصالحات على مزيد تثمين رأس المال البشري وتعزيز اإلدماج 
التحويالت االجتماعية نحو مستحقيها وتوفير آليات وبرامج التمكين  س تصويباالجتماعي ضمن رؤية جديدة تكرّ 

 االقتصادي لصالح الفئات الضعيفة لتشريكها في دورة اإلنتاج وخلق الثروة.

وكنتيجة لتداعيات األزمات المتالحقة، برزت الحاجة إلى تدعيم مقومات األمن الطاقي من خالل تسريع 
النهوض بمجال الطاقات المتجددة أن يسهم في التحكم في العجز  طاقي. ومن شأنالوطنية لالنتقال الة ستراتيجيالا

 الطاقي وتوفير إمكانات للعمل األخضر خاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا.
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ويعّد الخيار الجوهري الرامي إلى تكريس الرقمنة في مختلف المجاالت من أبرز مكونات البرنامج باعتبارها رافدا 
شطة االقتصادية والخدماتية ومقوما أساسيا لمناخ األعمال وبالنظر إلى أهمية الرقمنة في معالجة لمختلف األن

البيروقراطية اإلدارية وإضفاء الشفافية وجودة الخدمات إلى جانب تعصير الحوكمة االقتصادية من خالل التركيز 
ومية وتطوير منظومات المتابعة وتقييم على األداء وضبط مؤشرات النجاعة واعتماد عقود األداء للمؤسسات العم

 األثر بما يسمح بالتعديل الديناميكي والحيني لمجمل البرامج والسياسات العمومية.

وينتظر أن يبرز أثر تنفيذ البرنامج الوطني لإلصالحات على مستوى التحكم التدريجي في التوازنات المالية ال 
فيما ينتظر أن يتم تسجيل وقع إيجابي لهذه االصالحات على النمّو سيما المالية العمومية على المدى القصير 

 والتشغيل على المدى المتوسط والبعيد.

وتجدر اإلشارة إلى أهمية التوفق في التوّصل إلى اتفاق حول الزيادة في األجور في القطاعين الخاص والعام للفترة 
 ناخ اجتماعي يحفز على مزيد األداء وتحسين التنافسية. للمحافظة على القدرة الشرائية لألجراء وخلق م 2025-2023

 -التضخم تباطئ النمو االقتصادي وارتفاع قياسي لمستوى  –المحيط العالمي 

ا تزامني يفّسر بتراجع آفاق النمو اقتصادالدخول في حالة ركود  لىإوحّدة تداعياتها  زمات في العالمى تتالي األأدّ 
إلى جانب  تشديد السياسة النقدية من قبل جل البنوك المركزيةتسّبب في خم مما مع ارتفاع قياسي لمستوى التض

 بروز أزمة الطاقة في أوروبا. 

مستوى النمو  ؤوتشير التوقعات االقتصادية لصندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في شهر أكتوبر إلى تباط
مقدرة أوليا في تقرير شهر  3.6%و 2021سنة  %6.0مقابل  %3.2ليبلغ  2022االقتصادي العالمي خالل سنة 

 .2022أفريل 

 تقديرات النمو

 تقديرات شهر أكتوبر تقديرات شهر جويلية (%)النمو، 
 2021 2022 2021 2022 

 3.2 6.0 3.2 6.1 العالم

 1.6 5.7 2.3 5.7 أمريكا

 3.1 5.2 2.6 5.4 منطقة األورو

 2.5 6.8 2.3 6.8 فرنسا

 1.5 2.6 1.2 2.9 ألمانيا

 3.2 6.6 3.0 6.6 إيطاليا

 3.7 6.6 3.6 6.8 البلدان الصاعدة

 3.2 8.1 3.3 8.1 الصين

 2022أكتوبر  –المصدر: اآلفاق االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي 
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أّما على مستوى سوق الشغل وعلى الرغم من تباطؤ النمو االقتصادي، فإّن مؤشرات التشغيل بقيت مستقرة عند 
 اوتخالل شهر  3.8%ليبلغ  الواليات المتحدة األمريكيةفي  البطالةمستويات منخفضة نسبيا حيث تراجع معدل 

خالل شهر اوت مقابل  6.7%فيما بلغت نسب البطالة في منطقة األورو  2021وت أخالل  %5.7مقابل  2022
كرانية على سوق الشغل و األ-. علما وأّن تداعيات األزمة الروسية2021مسجلة خالل نفس الفترة من سنة  7.5%

 ونسب البطالة لم تتضح بعد.

وما خلفته األوكرانية -الروسيةزمة وفيما يتعلق بتطور األسعار، فقد شهدت نسب التضخم ارتفاعا قياسيا بسبب األ
 8.5%مؤشر األسعار عند االستهالك في الواليات المتحدة األمريكية  من ارتفاع ألسعار المواد األساسية حيث بلغ

إلى الترفيع  االحتياطي الفيدراليب دفعمّما  1981خالل شهر جوان وهو أعلى مستوى منذ  %9.1وخالل جويلية 
وهي الزيادة الخامسة على التوالي خالل سنة نقطة  75 بمقدار 2022خالل شهر سبتمبر  يةالفائدة الرئيس سعر في

خالل  %8.9خالل شهر اوت بعد ما كانت في حدود  9.1%التضخم في منطقة األورو بلغت نسبة  كما. 2022
 .شهر جويلية

األكرانية، إالّ أّن مراجعة اآلفاق االقتصادية العالمية -ارتفاعا هاما بسبب األزمة الروسيةالمحروقات وشهدت أسعار 
دوالر للبرميل  98.6حيث بلغ معدل سعر البرنت حوالي أّدى إلى تراجع أسعار المحروقات خالل األشهر األخيرة 

. وتجدر اإلشارة إلى أّن 2022خالل جوان  (دوالر للبرميل 120) لهأوت بعد تسجيل أعلى مستوى خالل شهر 
مليون برميل في اليوم بداية  2التخفيض في اإلنتاج بحوالي  2022أكتوبر  5أقّرت بتاريخ  +OPEPمجموعة دول 

. ويعد هذا التخفيض في اإلنتاج األكبر منذ بداية الجائحة الصحية مّما قد يؤّدي 2022من شهر نوفمبر من سنة 
 إلى ارتفاع أسعار المحروقات.

 

مقابل  2022 سبتمبرخالل شهر  0.9904 الدوالر ليبلغمقابل  ورواألسعر صرف واتسمت أسواق الصرف بتراجع 
 ر الفائدةاسعاالقتصادي والتفاوت في أتأثر اليورو بمخاوف الركود وت خاصة بسبب أ خالل شهر 1.0128معدل 

سعر الفائدة ألول مرة في  حذرة حيث تّم الترفيع في نقدية ةسياساعتمد البنك المركزي األوروبي ال سيما وأّن 
 .نقطة أساس( 50+) جويلية
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يتسم المشهد العالمي بوضع جيوسياسي واقتصادي غير مستقر مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بانسداد أفق 
على مراجعة آفاق النمو االقتصادي العالمي خاصة األوكرانية. وانعكس هذا الوضع -الحلول لألزمة الروسية

بمنطقة األورو التي تعّد الشريك الرئيسي لتونس. ومن شأن الركود االقتصادي المتوقع والمترتب عن انخفاض 
 .2023النمو وارتفاع غير مسبوق للضغوط التضخمية أن يطبع السياسات االقتصادية خالل سنة 

ويتوقع في نفس هذا السياق اشتداد الضغوط على التوازنات المالية للدول النامية بالنظر إلى االرتفاع النسبي 
للعجزين وأيضا انزالق األسعار عند االستهالك وما قد يترتب عنه من تفاقم المديونية وارتفاع نفقات خدمة 

 الدين. 

قي بالنظر إلى دوره في ضمان األمن الطاقي وتعديل العجز وأبرزت هذه األزمة أهمية التسريع في االنتقال الطا
 التجاري ال سيما مع التقدم في تنفيذ التعهدات بعنوان التحكم في االنبعاثات الكربون ومواكبة التغيرات المناخية. 

تحسن نسبي للنشاط االقتصادي مع تواصل تداعيات  –الوضع االقتصادي الوطني 
 االكرانية -األزمة الروسية

بعض قطاعات على مستوى  19-زمة الصحية لكوفيدببروز بوادر تعافي من األ 2022اتسمت الفترة األولى من سنة 
زمة. قبل األخالل فترة ما النتائج المسجلة ال تزال دون المستويات المسجلة إاّل أّن اإلنتاج خاصة قطاع الخدمات، 

على االقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بارتفاع األسعار  االكرانية تداعيات سلبية-زمة الروسيةألالندالع اكان و 
 .عالوة عن االضطرابات المسجلة على مستوى التزود بالمواد األولية واالساسية وليةالعالمية للمواد األساسية واأل

زمة األة جراء بصعوبات ماليّ  ارتفاع تكلفة اإلنتاج للمؤسسات التي ال تزال تمرّ وأّدت مختلف هذه التطورات إلى 
 تراجع الطلب الخارجي الموجه لتونس من قبل االتحاد األوروبي الشريك التجاري لتونس. والتي تزامنت مع  الصحية

 كرانيةو اإلجراءات التي تم إقرارها للتخفيض من تداعيات األزمة الروسية األ 
عمليات التزود بها وخاصة صعوبات ناجمة عن ارتفاع أسعار أهم المواد األولية باألسواق العالمية واضطراب 

 :2022دوالر في شهر مارس  320مادة القمح حيث بلغ سعر الطن معدل 
 .تشديد المراقبة على مسالك توزيع المنتجات االستهالكية الحساسة وخاصة مشتقات الحبوب المدعمة 
 واللهفة  اعتماد خطة اتصااااااالية ممنهجة والتصاااااادي للهفة واالحتكار في ظل تنامي الممارسااااااات االحتكارية

 االستهالكية.
  ّكميات إضافية من مادة القمح الصلب والقمح اللين في فترات ارتفاع االستهالك. ضخ 
  التنساايق الدوري مع الهياكل اإلدارية المعنية بتزويد السااوق بالمواد األساااسااية وتشااديد المراقبة على مسااالك

 توزيعها.
 ع من طاقة التجميع والخزن.الترفيع في أسعار الحبوب على مستوى اإلنتاج والترفي 
 .التوسع في زراعة الحبوب وخاصة مادة القمح الصلب مع توفير البذور وتوفير األسمدة الكيميائية 
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  وصاااااع خطة اتصاااااالية متكاملة حول مشاااااروع إصاااااالح منظومة الدعم والحث على ترشااااايد اساااااتهالك مادة
 الخبز.

ية ونقص مصاااادر التزود بالمواد البترولية حيث صاااعوبات ناجمة عن ارتفاع أساااعار النفط في األساااواق العالم
 :2022ماي  ىدوالر موفّ  104بلغ سعر البرميل الواحد معدل 

 .تعديل أسعار المواد البترولية 
 .تعديل جزئي ألسعار الكهرباء والغاز 
 .تطبيق أنظمة مراقبة استهالك الوقود في القطاع العمومي 
 مواد البترولية.تفعيل البرامج التحسيسية لترشيد استهالك ال 

في إطار تخفيف تداعيات األزمة على المؤسااااااسااااااات العمومية في ظل تفاقم صااااااعوبات التمويل والساااااايولة 
 وتأثير األزمة على شركات النقل الجوي والبحري:

  إصااادار األمر الرئاساااي المتعلق بالترخيص في إجراء مقاصاااة بين الديون الراجعة للدولة والشاااركة الوطنية
 لالتصاالت.

 .دراسة وضعيات عديد المؤسسات العمومية من اجل تشخيص حلول هيكلية لتأمين توازناتها المالية 

 الهيكلية تنفيذ اإلصالحاتنسبي في م تقدّ 

اتسمت الفترة المنقضية من السنة الجارية بالتسريع في تنفيذ محاور اإلصالحات الكبرى ضمن إطار شمولي 
 ان بلوغ األهداف المرسومة. ومتناسق يسمح بالمتابعة الدورية لضم

 المسار الديمقراطيودعم  اإلطار المؤسساتيعلى مستوى 

 تّم في إطار تنفيذ خارطة الطريق السياسية استكمال المحاور التالية: 

  ّق في استكمال االستشارة الوطنية االلكترونيةالتوف. 
  2022أوت  17واصدار الدستور التونسي الجديد في  2022جويلية  25الدستوري التونسي يوم  االستفتاءتنظيم. 
  16يتعّلق بتنقيح القانون األساسي عدد  2022سبتمبر  15مؤّرخ في  2022لسنة  55اصدار المرسوم عدد 

 .المتعّلق باالنتخابات واالستفتاء وإتمامه 2014ماي  26في  المؤّرخ 2014 لسنة
  2022ديسمبر  17تنظيم االنتخابات التشريعية المقررة ليوم. 

 اإلنجازات ذات الطابع االقتصادي

اعتبارا ألهمية معالجة اإلشكاليات المرتبطة باألزمة االقتصادية الراهنة وتجسيد األولويات االقتصادية للمرحلة تّم 
 التركيز على المحاور التالية: 

 تنشيط االستثمار وتحسين مناخ االعمال

 2022لسنة  317مر الرئاسي عدد ترخيصا( بمقتضى األ 25حذفها ) ثانية من التراخيص التي تمّ  قائمةصدار إ. 
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 كراس شروط( 200مرحلة جرد كراسات شروط تعاطي األنشطة االقتصادية ) استكمال. 
  اجراء إصالحي.  27ضّمت طار مجالس تحسين مناخ االعمال إاعنماد حزمة أولى في 
  تتعلق بتحسين القدرة التنافسية واالستثمارية ضمن خارطة الطريق االستثمارية وهي اجراء إصالحي  39رصد

وتقديم عروض قيمة الستقطاب االستثمارات الواعدة واستثمارات إعادة التوطين )مكونات السيارات، مكونات 
 ، القطاع الرقمي، والصناعات الصيدلية والبنية األساسية(.المتجددةالطائرات، الطاقات 

 معطياتوتوفر هذه المنصة قاعدة  2022الق العمل بالمنصة الرقمية "النفاذ الى السوق" خالل شهر فيفري انط 
 .محينة حول التراخيص وكراسات الشروط

 هم المعلومات حول مناخ االستثمار ومسار المستثمرأ الدليل الرقمي للمستثمر الذي يحتوي على  نشر. 
  واالستثمار "رائدات" الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني الجديد لريادة األعمال النسائية المنصةإطالق 
 يتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة  2022أكتوبر  19مؤرخ في  2022لسنة  68صدار مرسوم عدد إ

 انجاز المشاريع العمومية والخاصة.
 لقة بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر االستثمار صدار النصوص التطبيقية لقانون التمويل التشاركي المتعإ

 في أوراق مالية وعبر القروض وعبر الهبات والتبرعات.

 تكريس المنافسة النزيهة

  تفعيل العمل بالنسخة األولى لتطبيقات إعالمية لمتابعة حركية المعامالت في قطاعات مخازن التبريد والعجين
 .والسميد والفرينة الغذائي

 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة 2022مارس  20المؤّرخ في  2022لسنة  14عدد  إصدار المرسوم 
 .لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع

  المتعلق بضبط أحكام خاّصة تتعّلق بتنظيم مسالك توزيع المنتوجات  2022لسنة  47إصدار المرسوم عدد
 .بتها والتصدي للممارسات االحتكاريةالفالحية وتدعيم مراق

  لتحديد أسعار بعض المنتجات  2022مقررات ظرفية خالل الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر  10إصدار
 .االستهالكية وتجميد أسعار مدخالت اإلنتاج الفالحي

  نية لسالمة المتعلق بإحداث الوكالة الوط 2022مارس  24المؤرخ في  2022لسنة  17إصدار المرسوم عدد
 .المنتجات الصناعية ومراقبة السوق 

 المتعلق  2022أكتوبر  19المؤرخ في  2022لسنة  68حداث جهاز للدفاع التجاري بمقتضى المرسوم عدد إ
 .بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة

 تطوير أداء وكفاءة القطاع العمومي

 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم واعفاء المتصرفين ممثلي  2022لسنة  303عدد  الرئاسيمر اصدار األ
 .المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين
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  المتعلق بالمصادقة على دليل إجراءات موحد الختيار وتقييم أداء  2022ماي  23اصدار القرار المؤرخ في
 .واعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين

  ينص  2022بقانون المالية لسنة  المتعلق 2021ديسمبر  28المؤرخ في  2021لسنة  21عدد  المرسوماصدار
 .إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقيةمنه على تمكين الشركات من  20في الفصل 

 مقاصة  اجراءالمتعلق بالترخيص في  2022مارس  29المؤرخ في  2022لسنة  307مر الرئاسي عدد اصدار األ
 .بين الديون الراجعة للدولة والشركة الوطنية لالتصاالت

 البنك الخارجيركة )بنك تونس إقرار عدة عمليات تفويت في المساهمات غير االستراتيجية في البنوك المشت ،
 .التونسي االماراتي، البنك التونسي الكويتي(

 .دراسة وضعيات المؤسسات العمومية بغرض ضبط برامج اصالح هيكلي تدعم توازناتها المالية 

 تحديث الوظيفة العمومية 

  العموميينيتعلق بالتنقل الوظيفي لألعوان  2022أفريل  18بتاريخ  2022لسنة  387اصدار األمر رئاسي عدد 
 لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية.

  الدولةيتعلق بتنظيم العمل عن بعد ألعوان  2022أفريل  5مؤّرخ في  2022لسنة  310اصدار امر رئاسي عدد 
 .والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية

  يتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات  2022جوان  13مؤرخ في  2022لسنة  542اصدار االمر الرئاسي عدد
 .وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية

 تكريس االنتقال الطاقي

 2025-2022ددة على البرنامج الوطني إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتج المصادقة. 
 اإلطار( واالنطالق في اعداد 2022لغاء المعاليم الديوانية على توريد السيارات الكهربائية )قانون المالية لسنة إ 

 .الكهربائي التشريعي لتركيز البنية التحتية للشحن
 .االنطالق في اعداد االستراتيجية الوطنية المتعلقة بالهيدروجين األخضر 
  تتعلق خاصة بإيجاد األراضي المناسبة لهذه  62تيسير انجاز مشاريع الطاقات المتجددة ضمن المرسوم

 المشاريع.

 تعزيز الرقمنة

  بمختلف مكوناتهااالستراتيجية الرقمية  تنفيذ فيالتقدم. 
  الرقمية للمواطن على الجوال لتعميم االمضاء االلكتروني. الهويةإطالق 
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 االجتماعي اإلنجازات ذات الطابع

 من خالل: دعم االدماج االجتماعيحرصا على تكريس البعد االجتماعي للتنمية، ترّكزت الجهود على 

  مليون  5مليون دينار لتمويل مشاريع لفائدة العائالت المعوزة ومحدودة الدخل منها  8تخصيص اعتماد قدره
 .مليون دينار ضمن البرنامج الوطني للفئات الهشة 3و 2022دينار بميزانية الدولة لسنة 

 في استغالل قاعدة بيانات الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل في اسناد مختلف المنح والمساعدات  الشروع
 .االجتماعية

 خاص البحوث االجتماعية الميدانية لفائدة العائالت الفقيرة ومحدودة الدخل المدرجة ببنك المعطيات ال استكمال
 .ببرنامج األمان االجتماعي

 على الفئات الفقيرة ومحدودة  2022في توزيع بطاقات العالج االلكترونية "أمان" بداية من شهر فيفري  االنطالق
 .الدخل المسجلة بمنظومة األمان االجتماعي والمتحصلة على معرف اجتماعي

 25المؤرخ في  2022لسنة  441سي عدد المجلس األعلى للتنمية االجتماعية بمقتضى االمر الرئا احداث 
 .2022أفريل 

 ضعف اإلنتاج والنمو

مقابل  خالل الثالثي الثالث من السنة الجارية بحساب االنزالق السنوي  %2.9لناتج المحلي الثالثي بنسبة ا تطور
بحساب  %0.4مسجلة خالل نفس الفترة من السنة الماضية. كما شهد الناتج المحلي الثالثي ارتفاعا بنسبة  1.7%

 خالل التسعة أشهر األولى من السنة الجارية. 2.5%وبلغت نسبة تطور الناتج المحّلي  التغيرات الثالثية

اصة قطاع الخدمات بفضل تحسن خالمنتجة  لى تحسن القيمة المضافة لبعض القطاعاتهذا التطور إويعزى 
النقل النقل البحري و إثر تطور ، وقطاع النقل عمومانتيجة تحسن الوضع الصحي خاصة طاع السياحي، القأداء 

ارتفاع القيمة المضافة  القطاع الصناعي بفضل. هذا إلى جانب تطور الصادراتارتفاع الحديدي بالعالقة مع 
الصناعات الميكانيكية و  حذية والجلودالمالبس واألو  قطاع النسيجعلى غرار موجهة للتصدير للقطاعات ال
 المحروقات والبناء والتشييد والفسفاط.  اتقطاعوفي المقابل، تجدر االشارة إلى ضعف أداء والكهربائية. 
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 تطور الناتج المحلي الثالثي

 2021 2022 

 3ث 2ث 1ث كامل السنة 4ث 3ث 2ث 1ث (%)بحساب االنزالق السنوي( )

4.9- الفالحة والصيد البحري   -2.6  -0.7  -2.6  -2.5  3.1 1.9 1.1 

14.9- الصناعات الفالحية والغذائية  2,0 -2.2  3,0 -3.5  9,6 0,6 -6.8  

6.0- الصناعات الكيميائية  4,4 13,6 22,3 7,7 2,1 -2.0  -5.5  

2.3- 1,5 56,4 4,9 الصناعات الميكانيكية والكهربائية  11,3 4,1 6,3 9,3 

4.3- 60,9 12,5 صناعة مواد البناء والخزف  0,4 13,2 -6.7  -6.9  5,6 

3.5- 50,3 2,2 قطاع النسيج والمالبس واالحذية  3,4 9,3 10,8 16,4 13,2 

9.5- 20,2 16,7 28,8 13,5 23,4 قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي  -15.7  -13.6  

11.7- 60,4 8,5 قطاع البناء  -7.6  7,0 -12.2  -11.6  -3.3  

26.3- قطاع المناجم  42,3 49,2 72,2 28,8 57,9 6,3 -19.9  

 0,9 1,1 3,0 7,4 3,2 6,7 20,6 0,9 قطاع المعلومات واالتصاالت

13.5- خدمات النقل  42,2 0,0 14,0 6,9 8,6 16,0 17,7 

18.9- خدمات النزل والمطاعم والمقاهي  83,5 5,8 23,9 12,6 11,5 41,5 16,7 

0.9- المحلي اإلجماليالناتج   16,9 1,7 2,7 4,3 2,3 2,6 2,9 

 المصدر: المعهد الوطني لإلحصاء

  كما تشير المؤشرات الظرفية إلى تسجيل:

 نتيجة تحسن الوضع الصحي  2022مؤشرات القطاع السياحي خالل الثمانية أشهر األولى من سنة  تحسن
خالل نفس الفترة من السنة  %22.3مقابل تراجع با %209.6حيث ارتفع العدد الجملي للسياح األجانب بنسبة 

( والمغاربيين خاصة منهم %19.4مقابل  %236.5الماضية. وشمل هذا االرتفاع كل من السياح األوروبيين )
(. %38.8مقابل تراجع با %198.6) 2022الليبيين وبدرجة أقل الجزائريين بعد فتح الحدود البرية في جويلية 

د  م 1685.2إلى موفى شهر سبتمبر مقابل  د م 3124.8 لتبلغ %85.4العائدات السياحية بنسبة هذا وارتفعت 
 .2021مسجلة خالل نفس الفترة سنة 

 2022ألف طن خالل الثمانية أشهر األولى من سنة  2719.8اط بتسجيل فتواصل تحسن انتاج قطاع الفس 
وتبقى النتائج  %30.3 ليرتفع بذلك اإلنتاج بحوالي 2021مسجلة خالل نفس الفترة من سنة  2087.2مقابل 

 المسجلة بعيدة عن األهداف المرسومة.
  تراجع انتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بسبب التراجع الطبيعي لعدد من الحقول وغياب االستكشافات

لى موفى إ %13ط بنسبة الجديدة عالوة عن ضعف انتاج حقلي نوارة وحقل حلق المنزل حيث تراجع انتاج النف
فيما تراجع انتاج الغاز الطبيعي  2021سنة  1441لف طن مكافئ نفط مقابل أ 1277ليبلغ اإلنتاج  سبتمبرشهر 
ألف طن مسجلة خالل  1473ألف طن مقابل  1399) 2022أشهر األولى من سنة  التسعةخالل  %5 بنسبة
 (.2021سنة 

 . 2022سنة في  2.2%ومن هذا المنطلق، ينتظر أن تبلغ نسبة نمّو الناتج المحلي اإلجمالي 



 

13 

 ي االستثمار تباطؤ المجهود 

برنامج حيث تم إقرار  مناخ األعمالمزيد تحسين باستكمال حوكمة االستثمار و  2022الفترة األولى من سنة زت تميّ 
نسق االستثمار والحفاظ على ديمومة النسيج المؤسساتي استحثاث يهدف إلى  شامل وعاجل لتنشيط االقتصاد

المتعلق بتحسين نجاعة انجاز المشاريع  68لمصادقة على المرسوم إضافة إلى ا وتوفير التمويالت الضرورية
إقرار جملة من اإلجراءات لتحسين مناخ األعمال تهم باألساس كما شهدت السنة الجارية  العمومية والخاصة.

ية االستثمار من خالل حصر تراخيص االستثمار وتيسير إحداث المشاريع االستثمارية ومزيد حفز تكريس مبدأ حر 
 المبادرة الخاصة ومشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي.

 اإلجراءات العاجلة لتنشيط االقتصاد
 المحور األول: دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل

 خلدات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء األولوية لقطاع األشغال العامةتسوية جزء من مت .1
 مليون دوالر  50بعث خط تمويل خارجي إلعادة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة  .2
لالكتتاب في صااااناديق اسااااتثمارية مخصااااصااااة للمؤسااااسااااات الصااااغرى  د م 200احداث خط تمويل بقيمة  .3

 والمتوسطة 
 لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بعد إعادة الهيكلة  د م 50بقيمة  «mezzanine»احداث خط تمويل  .4
احداث آلية تحفيزية لتعزيز المحافظ الخاصاااااااة بتمويل المؤساااااااساااااااات الصاااااااغرى والمتوساااااااطة لدى البنوك  .5

 التجارية
 في خط االعتماد إلعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة  د م 100الترفيع با  .6
 اث خط تمويل للتجديد والرقمنة واالقتصاد األخضر والدائري إحد .7

 المحور الثاني: إعادة تنشيط االستثمار
 اصدار مرسوم يتعلق بسن أحكام خاصة لتحسين نجاعة االستثمارات العمومية والخاصة .8
 اعتماد مواثيق تنافسية قطاعية جديدة وتفعيل االتفاقيات الموقعة .9

 خرائط طريق االستثمار في القطاعات الواعدةالمصادقة واالنطالق في تنفيذ  .10
 إرساء مسار رقمي شامل لفائدة المستثمرين قبل نهاية السنة .11
 إطالق كل مشاريع االدارة اإللكترونية المحددة في إطار استراتيجية "تونس الرقمية" قبل نهاية السنة .12
 تسريع وتكثيف مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة .13
يوًما( والتخفيض من  12إلى  17ات بميناء رادس للتقليص من فترة مكوث الحاويات )من تحساااااين الخدم .14

 2022سبتمبر  ّفىقبل مو  %50تكلفة عبور البضائع عبر الميناء بنسبة 
 وضع برنامج إلحداث مباني صناعية جاهزة لالستخدام مع االستجابة السريعة للطلبات الجديدة .15
تسوية وضعية المشاريع الصناعية المعنية بأحكام اسقاط الحق فيما يتعلق بعدم دخول المشاريع المعنية  .16

-34ساانوات من تاريخ امضاااء عقد البيع المنصااوص عليها بالقانون عدد  3طور اإلنتاج الفعلي بعد فترة 

 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية  2009جوان  23مؤرخ في  2009
ة للدولة وتقييمها من اجل حسااااااااان توظيفها في إطار المشااااااااااريع العمومية بتوجرد األصاااااااااول الثا ضااااااااابط .17

 والخاصة
 تعزيز االبتكار التكنولوجي خاصة من خالل دعم وتطوير األقطاب التكنولوجية .18
 التسريع في انجاز مشاريع تهيئة المناطق الصناعية في الجهات الداخلية .19

 قانوني والترتيبي لمناخ األعمالالمحور الثالث: تسهيل اإلطار ال
 من المجلة الجزائية 96مراجعة الفصل  .20
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 دراسة اصدار عفو في مادة الصرف  .21
 تحديث قانون الصرف .22
مرسااااوم يتعلق بالضاااامانات المنقولة )تفعيل دور المنقوالت المادية وغير المادية كوساااايلة ضاااامان وائتمان  .23

 للتشجيع على التمويل(
 توظيف في رأس مال االستثمارمرسوم يتعلق بمجلة مؤسسات ال .24
مرساااااااااوم يتعلق بدعم االدماج المالي )تحساااااااااين نفاذ الفئات محدودة الدخل الى الخدمات المالية، حماية   .25

 المستهلك، الثقافة المالية...(
 «crowdfunding»نصوص تطبيقية تتعلق بالتمويل التشاركي  .26
 االجتماعي والتضامنياصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون االقتصاد  .27
 اصدار النصوص التطبيقية للمرسوم المتعلق بالمبادر الذاتي  .28
اعداد قائمة ساااالبية لممارسااااة األنشااااطة االقتصااااادية وإلغاء بقية التراخيص قبل نهاية الساااانة، علما أنه قد  .29

ترخيصا  25بقصر قرطاج على حذف  2022مارس  24تمت المصادقة خالل مجلس الوزراء المنعقد يوم 
 تتعلق بمزاولة عدد من األنشطة االقتصادية وتراخيص إدارية إلنجاز مشروع

مجلة أمالك الدولة )اصاااااااااااااادار نص موحد لمختلف األحكام والمبادئ المتعلقة بأمالك الدولة وحمايتها  .30
 وتطوير صيغة التصرف فيها في إطار مقاربة تستهدف حوكمة قطاع أمالك الدولة( 

من  19وإجراءات كراء األراضااي غير الفالحية لفائدة المسااتثمرين وفق الفصاال  أمر رئاسااي يحدد شااروط .31
 2019ماي  29المؤرخ في  45القانون عدد 

أمر رئاسي يحدد شروط وإجراءات البيع بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية الصناعية حسب الفصل   .32
 2019ماي  29المؤرخ في  45من القانون عدد  20

والمتعلق باالنتزاع من أجل  2016جويلية  11المؤرخ في  2016-53بمراجعة القانون عدد  مرساااااااااااااوم يتعلق .33
 المصلحة العامة

 تمكين الحاصلين على مقاسم فالحية من شهادات ملكية تسمح لهم بالتصرف الكامل في ممتلكاتهم .34
 تسوية وضعية التجمعات السكنية القديمة القائمة على الملك الخاص للدولة  .35

 الرابع: تبسيط اإلجراءات لدفع التصديرالمحور 
من أقسااااط تأمين الصاااادرات نحو الساااوق االفريقية جنوب الصاااحراء عن طريق  %50تحمل الدولة لااااااااااااااااا  .36

 صندوق ضمان مخاطر التصدير
ودعم هذا التوجه مع هياكل عمومية أخرى ناشاااااااطة  «SOFIT»إحداث الشاااااااركة الدولية العقارية لتونس   .37

 في قطاع الخدمات 
المة "صااااااااانع في تونس" على جميع المنتجات التونساااااااااية لتوحيد وتثمين العالمة ومزيد ترويج وضاااااااااع ع .38

 المنتوج التونسي 
 توسيع وتسهيل منح صفة المتعامل االقتصادي المعتمد .39
 «SOS Export»تجديد وتطوير خدمات المخاطب الوحيد المكلف بالتدخل السريع للتصدير  .40
التي تديرها شاااااااااااابكة تونس  «Trade Net»ة الخارجية عبر منصااااااااااااة رقمنة ثالثة إجراءات تتعلق بالتجار   .41

للتجارة )شااااااهادة الفحص الفني عند التصاااااادير، دفع الرسااااااوم الجمركية والضاااااارائب والغرامات عن طريق 
 التحويل اإللكتروني، إثبات المنشأ(

األساابوع العمل بحصااص االسااتمرار في جميع المؤسااسااات والهياكل المعنية بالتصاادير خالل عطلة نهاية  .42
 والعطل الرسمية.

. وتجدر اإلشارة المأمولنسق تطور االستثمار ال سيما الخاص دون ال زال وعلى الرغم من أهمية هذه المبادرات، 
 في هذا السياق إلى أّنه تّم تسجيل تطورات متباينة للمؤشرات المتعلقة باالستثمار على النحو التالي:
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 لىإ %41.9و %13.7 بنسبة التوالي على مصنعة والنصف األولية المواد وارداتو  التجهيز مواد واردات تطور 
 .2021 سنة من الفترة نفس خالل تباعا %30.8و% 17.3 مقابل الجارية السنة من أكتوبر شهر ىموفّ 

 شهر ىموفّ  إلى %8.1 بنسبة )قائم القروض البنكية المسندة للمؤسسات( لالقتصاد الممنوحة المساعدات تطور 
 .الماضية السنة من الفترة نفس خالل %5.0 مقابل 2022 سنة سبتمبر

 2022 سنة من األولى أشهر الستة خالل (%20.5) بنسبة الصناعي القطاع في االستثمار نوايا انخفاض 
 نوايا في ملحوظ ارتفاع تسجيل تم أنه إلى السياق هذا في اإلشارة وتجدرد(.  م 1310.8 مقابلد  م 1041.7)

 مواد صناعات قطاع في االستثمار لنوايا تراجع مقابل %55.4 بنسبة والمالبس النسيج قطاع في االستثمار
 نوايا وتطورت هذا. %64.6و %48.5 با التوالي على تقدر بنسبة الكيميائية والصناعات والبلور والخزف البناء

 .د م 568.2 لتبلغ %4.8 بنسبة 2022 جوان موفى إلى الخدمات قطاع في االستثمار
 سبتمبر شهر ىموف إلى %17.4 بنسبة الواحد للمشروعد  م 15 عن قيمتها تزيد التي االستثمارات نوايا ارتفاع 

 .2021 سنة من ذاتها الفترة خاللد  م 1391 مقابلد  م 1633 بلغت حيث 2022 سنة من
 ليبلغ 2022 سنة من األولى أشهر التسعة خالل %20.1 بنسبة المباشرة الخارجية االستثمارات حجم ارتفاع 

 مستوى  على الملحوظ التطور نتيجة الماضية السنة من الفترة نفس خاللد  م 1365.3 مقابلد  م 1639.4
 (. %87.4+) الخدمات قطاع في االستثمارات

 من أوت شهر موفي حدود إلى د م 2258.8 لتبلغ -6.4% بنسبة الدولة ميزانية بعنوان االستثمار نفقات تطور 
 .2022 سنة

سبر اآلراء الذي أعده المعهد الوطني لإلحصاء حول آراء رؤساء المؤسسات وتشير المعطيات المتوفرة حسب نتائج 
ه للمواد الصناعية خالل الثالثي الثاني من سنة ارتفاع مستوى الطلب الموجّ إلى  الصناعية وآفاق نشاط مؤسساتهم

ويبقى التزود . ع استمرار االرتفاع خالل الثالثي الثالثبالمقارنة مع الثالثي األول من نفس السنة مع توقّ  2022
بالمواد األولية العائق األول خاصة في ظل تواصل ارتفاع أسعارها. ويأتي ذلك تزامنا مع األزمة الروسية األوكرانية 

 لعالم.التي أدت إلى نقص فادح في المواد األولية القادمة من البلدين باإلضافة إلى تضرر سالسل التوريد في ا

باألسعار الجارية وأن  %12.1وعلى هذا األساس، ينتظر أن يتطور االستثمار الجملي خالل كامل السنة بنسبة 
 .من الناتج المحلي اإلجمالي %16.2تبلغ نسبة االستثمار 

 التشغيل

. 2021من سنة نفس الفترة  خالل %18.4خالل الثالثي الثالث من السنة الجارية مقابل  %15.3بلغ معّدل البطالة 
ألف  4011.7ألف من مجموع السكان النشيطين الذي بلغ عددهم  613.6إرتفع عدد العاطلين عن العمل ليبلغ و 

خالل نفس الفترة % 42.4مقابل  %37.8( 24-15وبلغت نسبة العاطلين عن العمل من الشباب من الفئة العمرية )
خالل  %25.1مقابل  %24.3ي الشهائد العليا لتصل إلى من السنة الفارطة وارتفعت نسبة البطالة من بين حامل

 .الثالثي الثالث من السنة الفارطة



 

16 

الجهود المبذولة خالل الفترة المنقضية من السنة الحالية من أجل دفع التشغيل والعمل المستقل وتفعيل من  رغموبال
تسم بالتفاوت بين المناطق المؤشرات ت ال زالت، تنمية روح المبادرة والعمل المستقلآليات وبرامج دعم التشغيل و 

  .وحسب الجنس والمستوى التعليمي

 

  -توّسع حاّد للعجز التجاري  -ة التجاريتطور المبادالت 

خالل نفس  د م 11974مقابل  د م 19240عجزا بلغ  2022أفرز الميزان التجاري إلى موّفى شهر سبتمبر من سنة 
سعار االرتفاع الهام ألالواردات بنسق أكثر من الصادرات بعالقة مع  رنتيجة تسارع تطوّ  2021الفترة من سنة 

 الحبوب والسّكر والزيوت النباتية.المحروقات و واردات 

انتعاشة ملحوظة حيث بلغ حجم الصادرات  2022سّجلت المبادالت التجارية خالل التسعة أشهر األولى من سنة قد و 
 د م 42285. كما بلغ حجم الواردات 2021خالل نفس الفترة من سنة  د م 45582( مقابل %25.8+د ) م 61525

 .2021مقارنة بنفس الفترة من سنة  د م 33607( مقابل 35.0%+)
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(  م د)الميزان التجاري 

الصادرات الواردات العجز التجاري
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مقارنة بنفس الفترة من  %68.7نقاط لتبلغ بذلك  5ونتيجة لذلك سّجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا با 
 .2021سنة 

 بنسق أقّل من الوارداتتدّعم مستوى الّصادرات 

 حسنسجيل تبت 2022اّتسمت النتائج المسّجلة على مستوى الصادرات خالل األشهر التسعة األولى من سنة 
والفسفاط والكيمياء  %84.0كّل القطاعات التصديرية وبالخصوص قطاع الطاقة وزيوت التشحيم با  ألداء ملحوظ
وقد شهد قطاع الصناعات المعملية تطّورا هاّما  ض المنجمي.نتيجة استرجاع نسق االنتاج بالحو  %72.1بنسبة 

مدفوعة بشكل أساسي  %13.5حيث سّجلت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية زيادة بنسبة  %17.6با
والصادرات  %21.9ارتفعت صادرات النسيج والمالبس واألحذية بنسبة و  بتصدير األسالك والكوابل الكهربائية

الفالحة والصناعات الغذائية انتعاشة هامة بنحو  يقطاع ت صادرات. كما عرف%26.6 نسبةلية األخرى بالمعم
32.1%. 

 

وخاصة مشتريات  تصاعديال اهامنحتسمت الفترة األولى من السنة الجارية بتواصل أّما على مستوى الواردات فقد إ
نظرا الرتفاع األسعار العالمية للمحروقات. كما ازدادت واردات المواد األولية ونصف  %100.8 نسبةالمواد الطاقية ب

وذلك بالعالقة مع تواصل ديناميكية قطاعات  2021خالل نفس الفترة من سنة %32.2مقابل  %37.0المصنعة بنسبة 
وذلك نتيجة  2021سنة  %12.3مقابل  %39.9الصناعات المعملية. وقد سّجلت واردات المواد الغذائية ارتفاعا با 

لألثر المزدوج الرتفاع الكميات الموّردة واالرتفاع المستمّر على مستوى األسعار العالمية خاّصة الحبوب والزيوت 
 النباتية والسكر.
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2022تطور الصادرات الى موفّى شهر سبتمبر 

الفالحة والصناعات الغذائية الطاقة الفسفاط والكيمياء النسيج والمالبس والجلد المواد الميكانيكية والكهربائية صادرات معملية أخرى
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 توّسع غير مسبوق للعجز الطاقي والعجز الغذائي 

خالل االشهر  %60د أي بنسبة تجاوزت  م 1556د مقابل  م 2496ليبلغ توّسعا ملحوظا  العجز الغذائيسّجل 
 والسكر الحبوب واردات قيمة بعالقة مع ارتفاع 2021 سنة من مقارنة بنفس الفترة 2022 سنة من التسعة األولى

 والقهوة. النباتية والزيوت

 

 2022خالل األشهر التسعة األولى من سنة  %111العجز الّطاقي ارتفاعا غير مسبوق بلغ نسبة تفوق شهد قد و 
 د( ويعزى ذلك الى االرتفاع الهام ألسعار المحروقات. م 3332د مقابل  م 7043) 2021مقارنة بنفس الفترة من سنة 

 تحّسن ملحوظ لميزان الخدمات

د الى حدود  م 3196.7لتبلغ  %82بنسبة  نا ملحوظا حيث ارتفعت العائدات السياحيةالخدمات تحسّ سّجل ميزان 
مجموع صادرات  ّسن، وهو ما أّدى إلى تح2021د خالل نفس الفترة من سنة  م 1748.2مقابل  2022أكتوبر  10

 الخدمات.

الى حدود  %14د أي بنسبة  م 6802.5لتبلغ  تواصل األداء المتمّيز لتحويالت التونسيين بالخارجفقد وبالّتوازي، 
وهو ما ساهم في تعديل تغطية العائدات  2021د خالل نفس الفترة من سنة  م 5964.2مقابل  2022أكتوبر  10

 على العجز الجاري.المسّلطة الجارية للنفقات وبالتالي تخفيف الضغوط 
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2022تطور الواردات الى موفّى شهر سبتمبر 

مواد التجهيز مواد أولية ونصف مصنعة مواد نفطية مواد غذائية مواد استهالكية 
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تطور الميزان التجاري حسب المواد

مواد غذائية مواد أولية ونصف مصنعة مواد التجهيز مواد استهالكية  مواد نفطية العجز التجاري
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 تفاقم العجز الجاري 

مقابل  2022األشهر االولى من سنة  التسعةمن الناتج( خالل  %6.7ادل د )أي ما يع م 9666بلغ العجز الجاري 
من الناتج(. ويعزى هذا التراجع الهام باألساس الى توّسع الميزان التجاري بنسبة  %4.2د )أي ما يعادل  م 5435
وذلك رغم التحّسن النسبي لميزان  2022د خالل التسعة األشهر األولى من سنة  م 19240ليبلغ  %60تفوق 

عالوة على تدّعم  %82الخدمات ومداخيل العوامل، حيث مّكنت االنتعاشة الهاّمة للمقابيض الّسياحية بنسبة 
من تخفيف الّضغوطات المسلطة على الميزان الجاري. وقد بلغ تطّور مستوى  %14مداخيل الشغل بنسبة 

مقابل  2022أكتوبر  19يوم توريد الى حدود  105أي ما يعادل  د م 23061.3االحتياطي من العملة الصعبة ليبلغ 
  .2021يوم توريد خالل نفس الفترة من سنة  127أي ما يعادل  د م 21013.9

وتجدر اإلشارة الى أّن توّسع مستوى العجز الجاري قد تصاحبه مخاطر وضغوط التمويل التي تبقى قائمة بالعالقة 
التمويل الخارجي الضرورية لتمويل ميزانية الدولة بسبب ارتباط السحوبات بإصدار قوانين مع صعوبة تعبئة موارد 

والذي  وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعّذر اللجوء إلى األسواق المالية العالمية بسبب تراجع الترقيم السيادي
خارجي وارتفاع مستوى تسديد التمويل الرد الستثمارات األجنبية المباشرة وصعوبة تعبئة مواتزامن مع ضعف حجم ا

 خدمة الدين الخارجي.

 ارتفاع قياسي لمؤشر األسعار

تسجيل تسارع ملحوظ لنسق تطور مؤشر األسعار عند االستهالك من  2022شهدت العشرة أشهر األولى من سنة 
. وبلغ 2022 خالل شهر جانفي %6.7مقابل  خالل شهر أكتوبر بحساب االنزالق السنوي  %9.2شهر آلخر ليرتفع 

 .2021خالل نفس الفترة من سنة  %5.5مقابل  2022خالل العشرة أشهر األولى من سنة  %8.0التضخم معّدل 

 %26.2وشمل هذا االرتفاع أغلب مجموعات سلة األسعار ولكن بالخصوص أسعار مجموعة التغذية والمشروبات )
ومجموعة  %9.5والتعليم بنسبة  %14.7غ والمشروبات الكحولية بنسبة والتب %10.1 بمعّدلمن السلة( التي ارتفعت 
  .%9.7 المالبس واألحذية بنسبة
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التضخم بحساب االنزالق السنوي
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(2022أشهر 10)المساهمة في التضخم 
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على التوالي  %6.2و %8.5ارتفعت أسعار كل من المكونة الحرة والمؤطرة بنسبة  ،وحسب نظام تحديد األسعار
خالل العشرة أشهر  %11.8بحساب المعدل، وشمل االرتفاع بالخصوص المواد الغذائية الحرة التي ارتفعت بنسبة 

وذلك نتيجة التسارع القياسي ألسعار المواد  2021خالل نفس الفترة من سنة  %6.3مقابل  2022األولى من سنة 
. كما شهدت العشرة أشهر %13.1خضر والغالل الطازجة( بنسبة الفالحية )الدواجن والبيض والزيوت الغذائية وال

 ترفيعا في أسعار عديد المواد المؤطرة على غرار المحروقات والتبغ والكهرباء والغاز والماء. 2022األولى من سنة 

تسارع األوكرانية والتي أدت إلى -الروسيةألزمة نسب التضخم بعدة أسباب يبقى أهمها تداعيات ا ويفسر ارتفاع
كبير لألسعار العالمية لجل المواد األساسية واألولية وخاصة الطاقة والحبوب والذي سرعان ما انتقل إلى األسعار 

 وأيضا اللجوء المفرط للتداين الداخلي لتغطية حاجيات تمويل الميزانية. المحلية

 نسبة التضخم معدل ار لتبلغتشير التقديرات إلى تواصل المنحى التصاعدي لألسع 2022وبالنسبة لكامل سنة 
 .2021خالل سنة % 5.7مقابل  8.3%

  الترقيم السيادي لتونستطور 

 في: 2022تتمثل حصيلة الترقيم السيادي لسنة 

 " تخفيض وكالة التصنيف العالميةFitch " للترقيم السيادي لتونس إلى مستوىCCC  2022مارس  18في 
 .2021ويلية ج 08 مع آفاق سلبية في -Bمستوى  مقابل

 " وضع وكالة التصنيف العالميةMoody’s الترقيم السيادي لتونس في مستوى "Caa1  للتخفيضقيد المراجعة 
 .2021أكتوبر  14مع آفاق سلبية في  Caa1مقابل  2022سبتمبر  30في 

 وكالة التصنيف العالمية " تخفيضR&I الترقيم السيادي لتونس في مستوى "B  اوت  10مع آفاق سلبية في
 .2021نوفمبر 16مع آفاق سلبية في  +Bمقابل مستوى  2022

 :فيلى تخفيض الترقيم السيادي لتونس من طرف وكاالت التصنيف العالمية إالعوامل الرئيسية التي أدت تتمّثل و  

  التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فيالتأخر. 
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6,2%5,5% 5,6%

المواد الحرة المواد المؤطرة

تطور التضخم حسب مجموعات المواد 

2022 2021
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تطور التضخم حسب القطاعات
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 الضغوط على السيولة استمرار. 
  التصرف فيما يتعلق بالمالية العمومية والقطاع الخارجي هامشضعف. 
 .األثر االقتصادي والمالي الهام للحرب الروسية االكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع في نسبة التضخم 

 وتعتبر وكاالت التصنيف أّنه من الممكن تحسين الترقيم في صورة:

  تنفيذ اإلصالحات نسقاستحثاث. 
  ياسي واالجتماعي وتغيير منحى المديونية على المدى القصيرالس االستقرارتحقيق. 
  التمويالت الخارجية الالزمة لتغطية تمويل الميزانية. تعبئةالتوفق في 

 :تشير التقارير إلى ومن أهم المخاطر التي من شأنها أن تتسبب في تخفيض اضافي للترقيم

 استدامة المديونية العمومية. التأخر في تنفيذ إصالحات المالية العمومية وتأثيره على 
 .التأخر في تعبئة موارد التمويل الخارجي 

 االستنتاجات

 في:ا والمتمثلة أساس تطلب مزيد تعزيز القدرة على مواجهتهاالتي تسلبية المخاطر تعّدد الب 2022سنة اتسمت 

 مّما أّدى الى تسارع االكرانية-الروسيةزمة األوبروز األزمة الصحية على الصعيد العالمي  تداعياتواصل ت 
إضافة في أغلب البلدان  النقديةات تشديد السياس وهو ما فرضمستويات قياسية وبلوغها  األسعار العالمية

 .في أوروباحادة  أزمة طاقةوتسجيل الغذاء  زمةأتفاقم  لىإ
  والمحروقات على الصعيد الوطنيالمتعلقة بانخفاض انتاج قطاعي الفسفاط تواصل اإلشكاليات الهيكلية. 
  القطاع الفالحيتواصل موجات الجفاف وتأثيره الحاّد على.  
 الموجه لتونس.الطلب الخارجي بالموجهة للتصدير  الصناعية قطاعاتتأثر أداء ال 
  االستثمار الخاص والعمومي.تسجيل بطء في تنفيذ مشاريع 
 عالوة عن ارتفاع  الدعمات التأخر في اصالح منظومارتفاع األسعار العالمية و  ارتفاع كلفة الدعم بسبب

  .التحويالت لفائدة المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات مالية كبرى 
  خدمة الدين. علىتراجع سعر صرف الدينار انعكاس 
  المقدرة الشرائية ها على وتداعيات التضخم المستوردوارتفاع الضغوط التضخمية بسبب تراجع اإلنتاج ارتفاع

 للطبقات الضعيفة والمتوسطة.

  وفي المقابل، برزت عّدة فرص من شأنها تعزيز إمكانات نمو أفضل ال سيما:

 خاصة في الطاقات المتجددة. تسريع تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص  
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 .تعزيز التحول الرقمي والطاقي 
  المرفأ المالي وتونس الرياضية وميناء  من خالل معالجة اإلشكاليات المطروحة المهيكلة المشاريعدفع(

 النفيضة(.
 للحد من مظاهر االحتكار والمضاربة والتهريباالقتصادية  تشديد الرقابة. 
 االتفاق حول الزيادة في األجور على القدرة الشرائية واستقرار المناخ االجتماعي. مفعول 
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 البـاب الثاني 

 2023منـوال النمو لسنة 

واالنطالق في رسم منوال تنموي جديد يمكن  2035سنة محورية في مسار بناء رؤية تونس  2023تعتبر سنة 
طابعا خاصا باعتبارها السنة األولى  2023وتكتسي سنة  .األهداف المنشودةالمستقبلية وبلوغ  من كسب الرهانات

والذي يتضمن برنامجا متكامال لإلصالحات الهيكلية المعمقة يؤسس لهيكلة  2025-2023لتنفيذ المخطط التنموي 
 على المستويين الدولي والوطني. التحّوالتاقتصادية جديدة تستجيب للخيارات التنموية وتواكب 

بما أّدى إلى د المخاطر وتعدّ  مستقرالعالمي غير الوضع باعتبار ال سنة صعبة 2023نتظر أن تكون سنة وي
 النقديةات لسياسالتضخم وما قد يصحبه من مزيد تشديد تراجع نسق النمو والمبادالت العالمية مع ارتفاع نسب ا

 البلدان المتقدمة.في أهم 

ّثر الوضع االقتصادي بصعوبات الظرف الدولي خاصة في ظّل تتالي أّما على الصعيد الوطني، فينتظر أن يتأ
موجة األزمات طيلة السنوات الماضية والتي أضعفت قدرة االقتصاد على الصمود إلى جانب بروز تداعيات 

االنخفاض إضافة إلى تواصل وقطاع الصناعات المعملية الغذائية  الجفاف وتأثيرها الحاد على اإلنتاج الفالحي
 . النفط والغازيعي لمخزونات الطب

 د التحديات وعمق التعقيدات والتي تتمثل بالخصوص في:في تعدّ  2023تكمن خصوصية سنة كما 

  نظرا لضعف المجهود االستثماري خالل السنوات األخيرة والتأخر في تنفيذ  النمو الكامنانخفاض نسق
 .االصالحات الهيكلية

  ائي وتبعاته على منظومات اإلنتاج الفالحي.الم شحّ الو  المائيةالنقص في الموارد تفاقم إشكالية 
  الفسفاط ودخول حيز االستغالل للشبكة الحديدية  انتظامية انتاج ونقلالتي أّثرت على  اإلشكالياتتعّقد

 وعديد المشاريع العمومية المهيكلة. السريعة ومشاريع الطاقات المتجددة

في استرجاع ودعم الديناميكية االقتصادية من  2023خالل سنة  ل التنموي تتمثل أولوية العمومن هذا المنطلق، 
والنهوض بالتصدير والتحكم التدريجي في توازنات المالية العمومية إضافة إلى استعادة خالل دعم االستثمار 

في تجسيم هذا إلى جانب الشروع  اإلصالحات الهيكليةفي تنفيذ تسريع الثقة في اآلفاق المستقبلية من خالل ال
  اإلصالحات المدرجة قي إطار اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي.
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 استرجاع نسق النموّ 

فرضيات حذرة و نسق يستند إلى وه %1.8نسبة تطور الناتج المحلي اإلجمالي ب 2023يفترض منوال النمو لسنة 
بالخصوص ارتفاع المخاطر الضمنية تأخذ في عين االعتبار طبيعة المرحلة على المستوى الوطني ولكن وواقعية 

 على الصعيد الدولي.

النشاط االقتصادي العراقيل أمام رفع  يبقى رهين 1,8%بنسبة  نموّ  تحقيقفإن  ورغم صعوبة الظرف االقتصادي
رصد اإلمكانات البشرية والفنية و تفعيل مختلف اإلصالحات القطاعية لتحسين مناخ األعمال  وهو ما يتطلب

فضال  2023لسنة واإلجراءات المضمنة ببرنامج الحكومة ورصد االعتمادات الالزمة لتسريع تنفيذ برامج العمل 
لالتخاذ اإلجراءات التعديلية في  عن إقرار متابعة دورية لتطور المؤشرات االقتصادية واالجتماعية ذات العالقة

 اإلبان.

 العراقيل من: وستمكن عملية رفع

 استرجاع انتظامية إنتاج وتصدير الفسفاط 
 تحسين تنافسية القطاع الصناعي  
 دخول الشبكة الحديدية السريعة طور االستغالل 
  الرفع من نجاعة الخدمات اللوجستية بالمواني البحرية 
  تحسين خدمات النقل الجوي 
 مزيد تطوير القطاع السياحي 
 صال والمعلوماتتدعيم دور قطاع تكنولوجيات االت 
 دعم التجديد واالبتكار 
 تكريس المنافسة الشريفة وإصالح الهياكل التعديلية 
  إدماج القطاع الموازي في الدورة االقتصادية ومقاومة التهريب 
 تحسين المنظومة القضائية 
 تسريع نسق تحديث المنظومة التشريعية 
 مثيليات التونسية بالخارج.ضبط استراتيجية للديبلوماسية االقتصادية وتفعيل دور الت 
 دعم التوجه نحو إفريقيا وتعزيز االندماج مع دول الجوار 
 تسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية 
 دفع أكبر لالستثمار العمومي 
  .تحسين مردودية وانتاج القطاع الفالحي والصيد البحري 
 لفة االقتراض. تعبئة موارد التمويل الكافية للمشاريع العمومية ذات مردودية تفوق ك 
  استكمال إصالح المنظومة التشريعية والتحفيزية لالستثمار 
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  تحديث منظومة اإلحاطة ومرافقة المستثمرين 
 .الرفع من نسق االستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة 
 رقمنة مسار المستثمر 
 تيسير تنفيذ المشاريع بعنوان الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي 
 جذرية لإلشكاليات العقارية المرتبطة باالستثمار إيجاد حلول 
  تسريع مراجعة األمثلة العمرانية 
 ضبط استراتيجية فاعلة لمشاريع الشراكة 
 اتخاذ القرارات الالزمة النطالق مشروع النفيضة بكّل مكوناته 
  اعتماد صيغة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الستغالل األصول غير المستعملة 
 :مواكبة منظومة الجباية لألولويات الوطنية المتعلقة با 

 إعادة هيكلة المؤسسات وتحقيقي اإلنعاش االقتصادي 
  التشجيع على االستثمار والتصدير 
 دعم البحث والتطوير والتجديد 
  تشغيل الكفاءات 
 قليص عدم اثقال كاهل المؤسسات االقتصادية بضرائب إضافية من شأنها الضغط على السيولة والت

 من القدرة التنافسية
 اإلبقاء على االمتيازات الممنوحة إلى حين الخروج من األزمة االقتصادية. 

  -تواصل الضبابية وعدم اليقين حول اآلفاق االقتصادية في العالم –التطورات االقتصادية العالمية 

وتواصل المخاطر السلبية خاصة في تتسم اآلفاق االقتصادية العالمية بالضبابية وارتفاع منسوب عدم اليقين 
ت مراجعة نسب النمو العالمية نحو التخفيض تمّ وبالفعل فقد . كرانيةاأل-زمة الروسيةظل التطورات األخيرة لأل

على اعتبار ارتفاع نسب التضخم وما قد يترتب عنه من تداعيات على مستوى الزيادة في كلفة اإلنتاج وبالتالي 
 . وارتفاع نسب الفقر في العالم النقديةات لسياساديد وما قد يترتب عنه من مزيد تش المّس من القدرة الشرائية

 2021سنة  (%6.0)و 2022منتظرة لسنة  %3.2مقابل  2023سنة  %2.7ينتظر أن ينمو االقتصاد العالمي بنسبة و 
وتجدر االشارة إلى أّن تراجع آفاق النمو ستكون  .2022أكتوبر الصادرة في حسب تقديرات صندوق النقد الدولي 

في  3.7%( مقارنة مع الدول النامية )2022سنة  2.4%مقابل  2023سنة  1.1%أكثر حّدة في البلدان المتقدمة )
  (.2022و 2023

غناء االستعلى  درة االقتصاد األوروبيوق الحد من مستوى التضخم المرتفعالتقديرات رهين التوفق في وتبقى هذه 
االقتصاد العالمي بتشديد السياسات النقدية المتبعة في العالم والخروج من  وأيضا مدى تأثر عن الغاز الروسي

 مرحلة االنكماش االقتصادي.
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 لى: إ 2023تستند التوقعات االقتصادية العالمية لسنة بصفة أدق، و 

 بسبب تباطء  2022سنة  1.6%مقابل  2023خالل سنة  1.0%االقتصاد األمريكي بنسبة نسق نمو  تباطؤ
  الطلب الداخلي بعنصريه االستهالك واالستثمار بالعالقة مع ارتفاع األسعار وتشديد السياسة النقدية.

 زمة الروسيةبسبب األ 2022خالل سنة  %3.1مقابل  2023سنة  0.5% نسبةتباطؤ النمّو في منطقة األورو ب-
النقدية حيث قام البنك المركزي األوروبي بإنهاء شراءاته الصافية من  السياسة وأيضا نتيجة تشديد االكرانية

 شمل التباطؤ جل بلدان المنطقة. و 2022في أسعار الفائدة في جويلية  2011األصول والترفيع وألول مرة منذ 
 .(%2.3مقابل  %1.0) فرنساو  (%3.0مقابل  %0.7إيطاليا ) وخاصة

  ( نتيجة انتعاش الطلب 2022 سنة %1.7 مقابل %1.6) 2023سنة اليابان خالل شبه استقرار النمو في
 وذلك رغم ضعف الطلب الخارجي.  المحلي المدفوع بمزيج من السياسات المالئمة

  الصين بسبب تراجع في ضعف النمو االقتصادي  همردّ استقرار النشاط االقتصادي بالبلدان الصاعدة والنامية
  .19-الحتواء جائحة كوفيدقطاع البناء وتطبيق الحجر الصحي 

 النمو العالمي
(%) 2020 2021 2022* 2023* 

 2.7 3.2 6.0 -3.1 العالم

 1.0 1.6 5.7 -3.4 الواليات المتحدة االمريكية

 0.5 3.1 5.2 -6.3 ورومنطقة األ

 0.3- 1.5 2.6 -4.6 ألمانيا

 0.7 2.5 6.8 -7.9 فرنسا

 0.2- 3.2 6.6 -9.0 ايطاليا

 3.7 3.7 6.6 -2.0 الصاعدة والناميةالبلدان 

 4.4 3.2 8.1 2.2 الصين

 6.1 6.8 8.7 -6.6 الهند

 2022 أكتوبر -صندوق النقد الدولي -اآلفاق االقتصادية العالمية المصدر: 

 2022منتظرة لسنة  %4.3مقابل  2023سنة  %2.5ليبلغ وينتظر أن يتباطأ حجم المبادالت التجارية العالمية 
بسبب تراجع الطلب العالمي بالعالقة مع االنكماش االقتصادي العالمي فضال عن االضطرابات على مستوى 

البلدان المتقدمة بدرجة أكبر صادرات ارتفاع سعر صرف الدوالر. وسيشمل هذا التباطؤ و  التزود بالمواد األولية
صادرات من  دالت البلدان الصاعدة والناميةمباوبدرجة أقل  (%6.0مقابل  %2.0الواردات )و  (%4.2مقابل  2.5%)
 (. %2.4مقابل  %3.0) وواردات (%3.3مقابل  2.9%)

دون المستويات المسجلة قبل وإن كان  ألسعارلتطور اانفراج نسبي يتم تسجيل  وبخصوص التضخم، ينتظر أن
(. كما ينتظر أن 2022 خالل سنة %7.2مقابل  2023سنة  بالبلدان المصنعة 4.4%االكرانية )-زمة الروسيةاأل
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خالل  %9.9مقابل  2023سنة  8.1%لتبلغ  تتواصل نسب التضخم في مستويات مرتفعة بالدول الصاعدة والنامية
رتفاع أسعار المواد األولية بالنظر إلى األثر المزدوج ال هذا وتبقى المخاوف التضخمية قائمة .2022سنة 

 .صرفالواالنخفاض المتواصل لسعر 

اإلشارة إلى تداعيات التضخم وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية على القدرة الشرائية بعالقة مع هيكلة وتجدر 
في الدول  %25االستهالك حيث يبلغ معّدل االنفاق على المواد الغذائية حوالي ثلث الدخل في البلدان النامية و

 ذات الدخل المرتفع.

بالعالقة مع التباطؤ االقتصادي العالمي  2023خالل سنة  %13وستشهد أسعار المحروقات تراجعا بنسبة 
  .وتخفيف القيود على العرض

تراجع سعر صرف أهم العمالت في معظم االقتصادات النامية إزاء الدوالر نتيجة السياسة النقدية االمريكية وأّدى 
 .زمات الغذاء والطاقةتفاقم أو سعار العالمية للمواد الغذائية والمحروقات إلى ارتفاع األ الصارمة

  2023منوال النمّو لسنة 

األزمات  تداعياتبعالقة مع عمق  صعبة على جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية سنة 2023سنة  عدّ ت  
 . االقتصادية األخيرة وحّدة انعكاسها على االقتصاد الوطني

التحكم في التوازنات المالية و تحقيق االستقرار االقتصادي للخروج من األزمة  المرحلة القادمةوتستدعي أولويات 
بما يسمح تأمين استدامة مسار اإلصالحات التي تشّكل منطلقا لمنوال تنموي جديد يستند إلى تكريس النجاعة 

 وتحسين الهيكلة االقتصادية وتحقيق االندماج بجميع أبعاده وتعزيز االستدامة. 

 نمواإلنتاج وال

يعزى هذا المستوى . و 2022سنة  %2.2مقابل  2023سنة  1.8%تطور الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ينتظر أن ي
تراجع الطلب الخارجي النظر إلى الموجهة للتصدير بالمعملية  الصناعاتالنشاط في قطاع تباطئ من النمو إلى 

فيما ينتظر  تواصل تراجع انتاج قطاع المحروقاتإضافة إلى  من قبل االتحاد األوروبي الشريك التجاري لتونس
 المنتجة األخرى. نمو معتدل لجل القطاعاتأن يتم تسجيل 

وتجدر اإلشارة إلى أن . ($ 4277.8) 2023د خالل سنة  13688.9وعلى هذا األساس، سيبلغ الدخل الفردي 
 تصنيفات البنك الدولي. حسب 2022تونس مصنفة ضمن الدول ذات الدخل المتوسط شريحة دنيا خالل سنة 
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 على أساس: 2023ويرتكز منوال النمو لسنة 

  الفرضيات التالية:لى إستنادا ا باألسعار القارة 1.3%ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفالحي بنسبة 

  مليون قنطار خالل الموسم الحالي 17.9مليون قنطار من الحبوب مقابل  19إنتاج حوالي. 
  ألف طن في الموسم الحالي 1180طن من زيتون الزيت مقابل  ألف 1240 تاجإن.  
  ألف طن في الموسم الحالي 368ألف طن من التمور مقابل  372انتاج حوالي.  
  2022لف طن خالل سنة أ 345ألف طن من القوارص مقابل  480إنتاج. 

وستشهد السنة القادمة مواصلة الجهود لتكريس األمن الغذائي إلى جانب تنفيذ محاور السياسة الفالحية 
التي تستند بالخصوص إلى تكريس االستغالل المستدام للموارد الطبيعية مع تعزيز القدرة على التكيف مع 

 ة ودعم اإلنتاج واإلنتاجية. المتغيرات المناخية والنهوض بقطاع الصيد البحري وتربية األحياء المائي

  المعملية لصناعاتالقيمة المضافة ل تباطؤبسبب  1.5%ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 
في ظل غياب مخزونات المحروقات الطبيعي لوالتراجع  الموجهة للتصدير بعالقة مع تراجع الطلب الخارجي

 االستكشاف والبحث والتجديد.

إلى أهمية الجهود المبذولة لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج وتجدر االشارة 
والمالبس والجلد بعالقة مع اعتماد ميثاق التنافسية في القطاع. هذا إلى جانب تفعيل ميثاق الشراكة بين 

ستشهد السنة  القطاعين الخاص والعام للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع مكونات السيارات. كما
القادمة أيضا التقدم في القطاعات الواعدة والتجديد والتطوير التكنولوجي فضال عن التقدم في تنفيذ خطة 

 العمل الرامية إلى المرور إلى الصناعة من الجيل الرابع والصناعة الذكية والنظيفة.

  طور الناتج المحلي اإلجمالي أي بنسق أرفع من نسق ت 1.8%قطاع الخدمات بنسبة القيمة المضافة في نمو
 المنتجة تقريبا. جل القطاعاتالنسبي لإلنتاج في  تحسنالبفضل 

4 2544 278

8 586

13 689

20162017201820192020202120222023

تطور الدخل الفردي المتاح

الدخل الفردي بالدوالر الدخل الفردي المتاح بالدينار
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العرض تحسين وتنويع موازاة مع مواصلة  2023وينتظر أن يسترجع القطاع السياحي سالف حيويته سنة 
البيئية  تموقع تونس كوجهة سياحية فضال عن تطوير السياحة لتطوير مردودية القطاع وتدعيم السياحي

 ئية والسياحة الرياضيةاالستشفاالطبية و  سياحةالو واألعمال وسياحة المؤتمرات والواحية  والثقافية والصحراوية
وتنمية السياحة البديلة. كما ينتظر أن تشهد السنة القادمة تطور النشاط في قطاع النقل بجميع مكوناته 
وخاصة النقل الحديدي نتيجة دخول خط الشبكة الحديدية السريعة طور االستغالل والنقل البري بعالقة مع 

 الترفيع في أسطول الحافالت. 

ريع تنفيذ اإلصالحات الضرورية والهامة لتجاوز األزمة االقتصادية هذا وتبقى هذه النتائج مرتبطة بمدى تس
استحثاث الحركية االقتصادية وتطوير أداء وحدات واالجتماعية واسترجاع النسق العادي للنمو من خالل 

 اإلنتاج.

االرتقاء ويستوجب الرجوع إلى مستوى الناتج المحلي اإلجمالي المسّجل خالل فترة ما قبل األزمة الصحية مزيد 
بنسق النمو وذلك من خالل استهداف القدرات الكامنة في عديد القطاعات وتسريع دخول حيز العمل 

 االستراتيجية القطاعية الجديدة وباألخص األنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.

 االستثمار

يسمح بتوفير بيئة بما المقبلة من أجل مزيد تحفيز االستثمار وتحسين مناخ األعمال  خالل السنة الجهود ستتكثف
مستويات  إلى االستثماري  بالمجهود االرتقاءمع استثمارية جاذبة ومالئمة الستقطاب االستثمارات الوطنية واألجنبية 

تسريع نسق اإلصالحات القادمة وستشهد الفترة  .أرفع تستجيب لمتطلبات المرحلة التي يشهدها االقتصاد الوطني
الرامية الى حفز المبادرة الخاصة وتحرير االستثمار بما يسهم في استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية 

 . إرساء مقومات نمو ادماجي ومستداموتحرير المبادرة من أجل الرفع من القدرة التنافسية لالقتصاد و 

اجراء تّم تحديدها في إطار تشاركي مع  120كما سيتم اعتماد برنامج اصالح مقومات مناخ االعمال سيشمل 
 القطاع الخاص والهياكل العمومية المعنية.

وسيتّم اعتماد استراتيجية جديدة للنهوض بالتجديد في إطار توظيف المهارات والكفاءات الوطنية والقدرات 
 سسات ومنظومة البحث العلمي والتطوير.التكنولوجية المتاحة للمؤ 

واستنادا لآلفاق والفرص المتاحة الناجمة عن اإلصالحات الهيكلية واالستراتيجيات القطاعية المحّفزة لالستثمار 
ينتظر أن يتطور االستثمار  مناخ األعمال،لمختلف اإلجراءات التي تم إقرارها لتحسين  الدفع المنتظرخاصة و 

من الناتج  %16.5د ما يعادل  م 26731.5ليرتفع حجم االستثمار إلى  2023عار الجارية سنة باألس %14.0بنسبة 
د بعنوان االستثمارات الخارجية المباشرة  م 2962المحلي اإلجمالي. كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 

 .2022د سنة  م 2384مقابل 
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  :ويبرز التوزيع القطاعي لالستثمار بالخصوص

   د باألسعار  م 1845لتبلغ  2023سنة  %20.9ر االستثمارات في قطاع الفالحة والصيد البحري بنسبة تطو
  .سيقع انجازها من قبل القطاع الخاص %54منها  2023الجارية سنة 

 السنة المقبلة تشهد وس. 2023سنة  د م 3803.6لتبلغ  ارتفاع االستثمارات في قطاع الصناعات المعملية
تدعيم االستثمار في القطاعات الواعدة وخاصة صناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلية 
واألحذية مع التركيز على توفير بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة وبعث مراكز للكفاءة والبحث 

 والتطوير في قطاع السيارات. 
 بعالقة مع االنطالق  د م 3505لتبلغ % 5.9معملية بنحو ارتفاع االستثمارات في قطاع الصناعات غير ال

في إنجاز برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة إنتاج الطاقة الشمسية عالوة على استحثاث 
االستثمار في الحوض المنجمي وخاصة فيما يتعلق بمشروع أم الخشب وفسفاط المكناسي ومشروع النقل 

 الهيدروليكي. 

ستشهد أيضا تسريع نسق االصالحات الهيكلية ذات الصلة بتطوير مناخ  2023االشارة الى أن سنة وتجدر 
األعمال واستحثاث المبادرة الخاصة. وستشمل االصالحات بالخصوص رفع القيود المكبلة للمبادرة الخاصة 

في هذا المجال على تحرير  ومقاومة البيروقراطية وتشعب اإلجراءات اإلدارية إلحداث المؤسسات. وسيتم التركيز
 االقتصاد من خالل وضع قائمة حصرية في التراخيص الواجب اإلبقاء عليها لتعاطي األنشطة االقتصادية بما

واالنتقال من مرحلة المراقبة  االقتصاديين المتعاملين قبل من اعتمادها وتيسير شفافية االجراءات تكريس في يساهم
ودعم  تبسيط اإلجراءات اإلدارية والديوانيةمزيد القبلية إلى مرحلة المراقبة البعدية. كما ستتركز اإلجراءات على 

ومشاريع  إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة إلنتاج الكهرباءفي  قدممن خالل الت الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 المياه. مشاريع تحلية  أيضااللوجيستية و 

إلى السوق نفاذ الستترّكز الجهود لتكريس وفي إطار تكريس قواعد المنافسة النزيهة وتكريس االستدامة التنموية، 
تطوير األطر التشريعية والترتيبية والمؤسساتية للمراقبة االقتصادية وتعزيز المنظومة التشريعية والترتيبية و 

منافسة غير الشريفة إضافة لتنفيذ مخطط رقابي يستهدف كافة أوجه الرقابة لمكافحة االحتكار ومظاهر ال
ومستجدات األسواق والعمل على إرساء رقمنة مسالك توزيع المنتجات األساسية للتصدي لالحتكار والممارسات 

 .المخلة بالمنافسة الشريفة

ي بين الهياكل المتداخلة في الستثمار عبر ضمان التقارب الوظيفمنظومة اتحسين حوكمة هذا إلى جانب 
عالوة على تحسين مردودية المؤسسات العمومية وتحفيز االستثمار المسداة للمستثمر  خدماتالاالستثمار ورقمنة 

العمومي من خالل إعداد برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها من خالل مراجعة األطر 
 .دفع االستثمار العموميالقانونية والتنظيمية مما يسهم في 
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ويتطلب االرتقاء بالمجهود االستثماري استكمال االصالحات النوعية لمناخ األعمال ال سيما تحرير المبادرة 
وتوفير كل اإلحاطة والمساندة خالل كامل مراحل إعداد المشروع وتيسير النفاذ إلى التمويل وتوفير منظومات 

 عثين في المجاالت الرائدة والمجددة. جديدة مواكبة للجيل الجديد من البا

 المبادالت الخارجية

خاصة بالنظر إلى  2023سنة خالل من أولويات العمل التنموي الخارجية  استرجاع سالمة التوازنات الماليةيعّد 
ة بسالسل التزويد الصعوبات المرتبطتذبذب األسعار العالمية وبروز السياسات الحمائية إضافة إلى تفاقم 

  .واالمدادات

جّل القطاعات االقتصادية على أساس تعزيز ديناميكية الّصادرات ل 2023ة النمو لسنمنوال  أهداف تّم ضبطولقد 
وتعزيز النفاذ لألسواق الخارجّية وتوفير تسهيالت على مستوى التمويل بالّنسبة للمؤّسسات الّصغرى والمتوّسطة 

  .الّتصديري واالرتقاء بجودة وتنافسية المنتوج 

 %25.6مقابل  2023باألسعار الجارية سنة  %7.1تطّور صادرات السلع والخدمات بنسبة  ويفترض منوال الّنمو

وبالتوازي، من المنتظر أن تشهد  .الموجه لتونسبالعالقة مع تراجع الطلب الخارجي وذلك  2022مقّدرة سنة 
 . 2022مقّدرة سنة  %30.6مقابل  2023الجارية سنة  باألسعار %4.8 السلع والخدمات تطّور بنسبة واردات

 2023باألسعار الجارية سنة  %7.0ويتضّمن التوزيع القطاعي للّصادرات، تطّور قطاع النسيج والمالبس بنسبة 
 .تراجع الطلب الخارجيبسبب  2022سنة  %17.7مقابل 

باألسعار الجارية خالل  %4.8ئية بنسبة ومن المنتظر أن تتطّور صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربا
ذلك بالعالقة مع تباطء صادرات األسالك والكوابل الكهربائية وقطع  2022مقّدرة سنة  %11.7مقابل  2023سنة 

 العالمي.ارتفاع تكاليف المدخالت على المستوى تراجع النمو بمنطقة األورو و غيار السيارات نتيجة 

15,8%

16,0%

16,2%

16,5%

15%

16%

17%

0

10000

20000

30000

2020202120222023

(د.م)االستثمار الجملي  (د.م)االستثمار الخاص  )%(نسبة االستثمار الجملي من الناتج 



 

32 

تطور بعالقة مع  2023باألسعار الجارية سنة  %10.0بنسبة  الفوسفاط ومشتقاتهصادرات كما يتوقع أن تتطور 
  .وتحّسن اإلنتاج الوطني الخارجيتزايد الطلب األسعار العالمية و 

ترشيد نتيجة  2023سنة  الغذائية غير االستهالك مواد تراجع وارداتوفيما يتعلق بالواردات، تستند التقديرات إلى 
 . تهالكية غير الّضرورّيةواردات المواد االس

 2022سنة  %75.7مقابل  2023باألسعار الجارية سنة  %6.0يتوّقع أن تتطّور واردات مواد الطاقة بنسبة كما 

 ولالسعارعلى المستوى العالمي. طلبالتراجع المنتظر للنتيجة 

تطّور أن تو  2022سنة  %34.1مقابل  %5.5 نسبةب واردات المواد األولية ونصف المصنعة تتطّوروينتظر أن 
ارتفاع كلفة المبادالت التجارية ال سيما بالنظر إلى  2022سنة  %13.2مقابل  %3.6 واردات مواد التجهيز بنسبة

 خاصة المعادن. وبغلب المواد األولية أ المرتبطة بارتفاع أسعار 

نقطة لينحصر في حدود  1.5تقّلصا با  التجاري  يسجل العجز، ينتظر أن هذه التطوراتمجمل  واستنادا إلى
  .2022مقّدرة سنة  %17.3مقابل  2023اإلجمالي سنة  المحلي الناتج من 15.8%

بعالقة مع استرجاع النشاط  2023سنة  %50.0المداخيل السياحية بنسبة يتوقع أن ترتفع الخدمات، وفيما يتعلق ب
تعزيز البرامج تحفيز الطلب على الوجهة التونسية عبر  بفضل مفعول الجهود الرامية إلىالسياحي سالف نسقه 

والنفاذ الجوي واالرتقاء بجودة المنتوجات والخدمات في المؤسسات السياحية وتحسين أدائها وتشجيع الترويجية 
هيكلة االستثمار بتيسير النفاذ إلى التمويل البنكي ودعم التحول الرقمي للمؤسسات السياحية عالوة على مزيد 

 صنافه. أقل السياحي بمختلف الن

وذلك  2022مقّدرة سنة  %12.5مقابل  2023سنة  %6.0بنسبة تحويالت التونسيين المقيمين بالخارج كما ستتطور 
 .الصعوبات المتوقعة على مستوى االقتصادات االوروبية بعالقة مع

ينتظر أن يتقّلص العجز حيث  تجاري وإجماال، سيمّكن هذا الّتطور للمبادالت من التحّكم ولو نسبيا في العجز ال
 .2022مقّدرة سنة  %9.4مقابل  2023من الناتج المحلي اإلجمالي سنة  %8.2الجاري ليبلغ نسبة في حدود 

تبرز أهمية الخارجية، المالية  التوازناتضرورة التحكم التدريجي في الوضع االقتصادي والمالي و واعتبارا لدقة 
بعنوان المشاريع الممولة من موارد تمويل خارجية  نسق الّسحوباتبشروط ميسرة مع تحسين  تعبئة الموارد المالية

 .الفرص المتاحة في إطار الّتعاون الثنائي ومتعدد األطرافالمثلى من  االستفادةإضافة إلى 

لضغوط على يشّكل التحكم في العجز الجاري من أوكد التحّديات للسنة القادمة بالنظر إلى أهميته في تقليص ا
المّدخرات من العملة في ظّل وضع يتسم بارتفاع أسعار الواردات وخاصة المواد الطاقية والحبوب. علما وأن 

 العجز الطاقي يمثل أكثر من ثلث العجز التجاري.
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كما تجدر اإلشارة إلى أهمية فض إشكاليات إنتاج ونقل الفسفاط نحو مصانع التحويل وموانئ التصدير باعتبار 
كانات المتاحة للرفع من حجم صادرات الفسفاط ومشتقاته خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي وارتفاع اإلم

 األسعار.

ومن شأن اعتماد استراتيجيات فاعلة الستقطاب السياح وتنويع المنتوج السياحي أن يدعم العائدات بالعملة 
ستثمار الخارجي نحو الدول المتاخمة إضافة إلى أهمية االستفادة من الفرص المتعلقة بتغير مسارات اال

 لألسواق الكبرى وخاصة السوق األوروبية. 

 التضخم

تزامن تطور مؤشر األسعار عند االستهالك نتيجة لالتصاعدي نسق التواصل  2023سنة تشهد من المنتظر أن 
 عدة عوامل منها بالخصوص:

 في ظل التوقعات باستمرار تداعيات األزمة  تواصل الضغوط على األسعار العالمية للمواد األولية واألساسية
 األوكرانية والتوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي.-الروسية

 المواد األساسية تزامنا مع منح مالية إلى جانب مواصلة تعديل أسعار  االنطالق في اصالح منظومة دعم
 المحروقات.

  واإلنتاج  منظومات االنتاج الفالحيعلى الجفاف وضعف تساقطات األمطار ة موجو  التغيرات المناخيةتأثير
 .المواد الغذائية الطازجةالفالحي عموما والتداعيات المنتظرة على أسعار 

وينتظر أن تسهم السياسة النقدية التقييدية تزامنا مع التحكم في نسق تطور األجور في الوظيفة العمومية في 
 لي في الحّد من تفاقم الضغوط التضخمية.التحكم في الطلب وبالتا

 من اتجاه مزيد التحكم في مسالك التوزيع ومقاومة االحتكار والتقليصهذا إلى جانب أهمية الجهود المبذولة في 

 التزويد.  انتظامية ضمان على السهر على عالوة الموازية والتجارة التهريب

الكبيرة المنتظرة بعالقة مع تذبذب الطلب الخارجي  سنة حاسمة بالنظر إلى الصعوبات 2023وستشّكل سنة 
الموجه لتونس وارتفاع األسعار العالمية وتواصل الضغوط التضخمية بما يستدعي بذل أقصى الجهود للمحافظة 

 على التوازنات المالية الجملية.

 الهيكلية الداعمة لمنوال النمو على المدى المتوسط  إلصالحاتا

على تشخيص دقيق للواقع التنموي  مرحلة اإلصالحات العميقة التي تمت صياغتها بناء تعتبر المرحلة القادمة
والوقوف على أبرز اإلشكاليات والتحديات الدولية واإلقليمية والوطنية بمختلف أبعادها السياسية واالقتصادية 

 والمناخية واألمنية والصحية. واالجتماعية 
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تجسيم مبادئ العمل والعدالة االجتماعية والتضامن والشفافية والثقة  وينبني البرنامج الوطني لإلصالحات على
القدرة على ومقاومة الفساد وذلك بهدف تحقيق االستقرار االقتصادي والمالي وهو ما يفترض بالخصوص تعزيز 

ن نجاعة وتعزيز االندماج واستعادة الثقة في مناخ األعمال والرفع ملرفع من النمو الكامن لفاق آوفتح الصمود 
تجاوز الصعوبات المتشابكة التي لم يسبق لتونس أن مختلف الفاعليين االقتصاديين. وستتركز الجهود على 

اإلصالحات تنفيذ وعدم الظرفية والهيكلية واجهتها في تاريخها الحديث والتي كانت نتاج لتراكم اإلشكاليات 
 لوضع الدولي واإلقليمي.الضرورية التي تّم اإلعالن عنها هذا باإلضافة إلى تقلب ا

في تنفيذ اإلصالحات الكبرى للقضاء على األسباب الكامنة وراء كل  ،انبّ وفي اإل ،وتفرض دقة المرحلة الشروع
هذه االختالالت طبقا لمسار إصالحي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل 

 خلق الثروة ويكرس مبادْى المساءلة واالنصاف. يو 

بدرجة األخذ بعين االعتبار أولوية تعزيز االستقرار المالي الى ويستند التمشي المعتمد في تنفيذ اإلصالحات 
أولى وذلك باستهداف النجاعة وترشيد النفقات العمومية مع تسريع مراجعة النصوص الترتيبية والمتعلقة بإحكام 

 لتصّرف في الشأن العمومي وتوفير مقومات الصمود في ظّل تواتر األزمات والصدمات. التنظيم وا

كما يراعي التمشي الموضوعي لإلصالح خصوصيات المرحلة المتسمة باحتدام الضغوط المالية وعدم توفر 
ات من الهوامش المالية والذي فرض التدّرج والحرص على ضمان التفاعالت اإليجابية بين مصفوفة اإلصالح

 خالل إحكام البرمجة والتناسق وااللتقائية فيما بينها. 

وتشمل اإلصالحات عدة محاور تنبع من عمق التجربة التونسية وتّم تصورها وفقا لمقاربة شمولية وتدريجية 
وتوفير فرص أرحب لالستثمار ودفع التحكم التدريجي في التوازنات المالية للمسار اإلصالحي. وتهدف إلى 

 بعاده وتكريس االستدامة التنموية بالتوازي مع دعم رافعات التنمية كالحوكمة والرقمنة.أودعم االدماج بجميع النمو 

 التحكم التدريجي في التوازنات المالية

 إّن الرفع من نسق النمو وتعزيز قدرة االقتصاد الوطني على الصمود أمام األزمات يتطلب تحقيق االستقرار
وسيتسنى  التوازنات الكبرى على المدى القصير لتكريس مقومات اإلقالع االقتصادي. والتحكم فياالقتصادي 

من خالل إصالح المنظومة الجبائية  والتحكم نسبيا في التوازنات المالية تجسيم هذه النجاعة االقتصادية
ستدامة وتحديث القطاع العمومي وإصالح منظومة الدعم بما يضمن توفير هامش مالي يضمن االستقرار وا

كما سيتم العمل على االنطالق في تنفيذ خطة شاملة إلصالح وحوكمة  المالية العمومية على المدى المتوسط.
 المؤسسات العمومية. 

اعتبارا للدور المحوري للجباية في توضيح الرؤى أمام المتعاملين االقتصاديين وفي معاضدة المجهود االستثماري 
على اصالح القادمة  لنمو سيتم التركيز خالل المرحلةلالستثمار وااعمة من خالل اعتماد سياسة جبائية د
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جل تحقيق استقرار السياسة الجبائية بما سيمّكن من استرجاع ثقة المستثمرين. وسيرتكز أالمنظومة الجبائية من 
يبة على ألنظمة التقديرية للضر ومراجعة اتحصيل المداخيل الجبائية  تحسين قدرة الدولة على اإلصالح على

 رقمنة إدارة الجبايةو  الدخل وحصرها في مستحقيها ومواصلة توسيع قاعدة األداء وترشيد االمتيازات الجبائية
 .الفوارق الجبائية وذلك من خالل تكريس العدالة الجبائية ودعم الشفافيةوالحّد من 

إعادة هندسة اإلجراءات مع التركيز على ضمان التناسق بينها ومن  على صالح الوظيفة العموميةإوسيرتكز 
 حكام التصرف في الموارد البشريةكما سيتم العمل على إ وتوسيع مجاالت الخدمات عن بعد. رقمنة اإلدارة ثمة

ا في بماعتماد برامج متجددة للتحكم في الموارد البشرية و  مراجعة النظام األساسي للوظيفة العمومية من خالل
. وفي إطار التمديد في مدة العطلة لبعث مؤسسةو  دعم برامج التنقل الوظيفيذلك حفز المغادرة االختيارية و 

وضع و  رساء العمل عن بعد في الوظيفة العموميةوإ تحديث اإلدارة سيتواصل الجهد من أجل تركيز دور الخدمات
تطوير و داء الفردي لألعوان العموميين تقييم األمراجعة آليات و  برنامج للتصرف التقديري في الوظائف والمهن

واألخذ في االعتبار ألهمية  منظومة التأجير لتحفيز الكفاءات وربط عملية التأجير بمستوى األداء واإلنتاجية
 يةالمعلومات اتمنظومالتطوير  استقطاب الكفاءات والمهارات واالرتقاء بقدراتهم المعرفية والتجديدية إلى جانب

  .البيانات المفتوحةوتعزيز 

وبهدف خلق هامش في الميزانية وتوفير اعتمادات إضافية موجهة لالستثمار العمومي باعتباره محركا أساسيا 
الستقطاب االستثمار الخاص ودفع النمو االقتصادي واالجتماعي خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتدخالت 

 تبرز أهمية التحكم في كتلة األجور وفي نفقات الدعم. ،والصحة االجتماعية الموجهة وتطوير قطاعات التعليم

من الحفاظ  مكسبا اجتماعيا يمكنّ  عدّ الذي ي   ساسيةمراجعة وتعديل منظومة دعم المواد األوتندرج في هذا اإلطار 
 مستحقيهتوجيه الدعم الى إلى  ويرتكز اصالح منظومة دعم المواد األساسية .على القدرة الشرائية للتونسيين

اعتماد تمشي تدريجي تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئات. وسيتم  مع متوسطة الدخلضعيفة و من العائالت خاصة 
وإرساء منصة رقمية مفتوحة للتسجيل االختياري  2023سعار على مدى أربع سنوات انطالقا من سنة األلتعديل 

 لكل المواطنين. 

من جل اصالح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في االنتقال الطاقي أستتكثف الجهود من كما 
تحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة األسعار و التوجه التدريجي نحو حقيقة أسعار المحروقات خالل 

هذا إلى زن. مع المحافظة على دور الشركة التونسية لصناعات التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخ
برامج موازاة مع التقدم في تنفيذ التعديل التدريجي ألسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة جانب 

 .ترشيد استهالك المواد البتروليةي و االنتقال الطاق
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 تحسين مناخ األعمال لدعم المبادرة ودفع االستثمار 

التسريع في نسق تنفيذ تبرز أهمية ي وخلق مواطن الشغل، في دفع النمو االقتصاد دور االستثمارلاعتبارا 
بهدف استعادة جاذبية تونس وتعزيز تموقعها في خارطة وذلك  تحسين مناخ األعمالاإلصالحات المتعلقة ب

 العالمية مع إحكام توظيف الميزات التفاضلية والفرص المتاحة.وضمن سالسل القيمة الدولية  االستثمار

لى القائمة إحرية االستثمار وذلك من خالل المرور  أتحرير المبادرة الخاصة وتكريس مبد يرتكز اإلصالح على
السلبية للتراخيص ومراجعة كراسات الشروط المعتمدة وتطوير حوكمة الهياكل التعديلية واللجان المكلفة بإسناد 

 التراخيص والحوافز لتسهيل النفاذ الى السوق. 

تثمار من خالل الرفع من مردودية الهياكل اإلدارية وتطوير ورقمنة الخدمات تبسيط مسار االسهذا إلى جانب 
فضال عن إقرار إطار تشريعي  المسداة للمستثمر عبر التسريع في إرساء منظومة معلوماتية مندمجة لالستثمار

 محفز لتطوير الخدمات اللوجستية ومنظومة التصرف في الموانئ.

سيتّم العمل خالل الفترة المقبلة على  ،أصحاب المبادرات لبعث مشاريع صغرى وسعيا لمزيد فتح اآلفاق أمام 
إرساء االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل توفير إطار تشريعي مبسط ومنظومة حوكمة ناجعة وآليات 

ر المنظومة اإلضافة إلى تطوين. هذا بتحفيز مرنة السيما على مستوى النفاذ إلى التمويل وكذلك المرافقة والتكوي
 النصوص التطبيقية لقانون المبادر الذاتي.والتجديد وإصدار  التشريعية والمؤسساتية للنهوض بالمؤسسات الناشئة

في توفير إطار محفز لبعث المؤسسات واالستثمار وخلق مواطن الشغل  المنافسة الشريفةاعتبارا ألهمية تكريس و 
من جهة أخرى،  ول على السلع والخدمات بأعلى جودة ممكنةحصالدعم القدرة الشرائية للمستهلك و من جهة و 

تكريس المنافسة النزيهة من خالل تدعيم األطر التشريعية والترتيبية والمؤسساتية للمراقبة االقتصادية تبرز أهمية 
مخطط  تنفيذإلى وتعزيز المنظومة التشريعية والترتيبية لمكافحة االحتكار ومظاهر المنافسة غير الشريفة إضافة 

 .رقابي يستهدف كافة أوجه الرقابة ومستجدات األسواق فضال عن ارساء رقمنة مسالك توزيع المنتجات األساسية

 كاليةشإ عالجةمستتركز الجهود على وتوفير التمويالت الالزمة،  تدعيم األسس المالية للقطاع البنكيوبهدف 
 تفاقياتا امبرإ من يةوملعما كولبنا نمكيتو نوديلا صتخالسا خنام نحسيت خالل من كوللبن لمصنفةا نديولا

 في ختصةم كمحام اثحدوإلبنكية ا نديولا صتخالسا تاركشب قلمتعلا ننولقاا عةجامرو حرفائها عم لحص
لمعايير ا مع المالءمة قصد اإلصالحات ومواصلة لماليوا لبنكيا للمجاا في ةلقضاا وينكتوة يرلتجاا تعاازلنا

المالية من خالل مراجعة القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية في اتجاه تحديث الدولية بالنسبة للسوق 
 .س المال وتحسين جاذبية السوق الماليةأاإلطار التشريعي وتدعيم مهام السلطة الرقابية ألسواق ر 

خالل الفترة الالحقة بأهمية ة العموميالمؤسسات قة بتحسين نجاعة وأداء كما ستحظى اإلصالحات الهيكلية المتعلّ 
اعتبارا للدور المحوري للمؤسسات العمومية في تنفيذ السياسات االقتصادية و قصوى خدمة للمواطن واالقتصاد. 
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سيتم في هذا المجال بلورة رؤية والمساهمة في النمو واالستثمار وخلق مواطن الشغل، واالجتماعية للدولة 
ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات مع التوجه نحو ت العمومية استراتيجية لدور الدولة في المؤسسا

حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز اعتماد إطار قانوني جديد يؤسس للى جانب إ االستراتيجية من غيرها
مية حوكمة المؤسسات العمو هيئة بعث وااللتزام بمعايير التصرف الحديث فضال عن على الشفافية والمساءلة 

كما سيتم اعتماد خطط إلعادة هيكلة المؤسسات العمومية  .لدولةل يةمساهمتالستراتيجية االتشرف على تنفيذ 
 .بما يمكن من تأمين استدامتها وتحسين نجاعتها في الدورة االقتصادية من صعوبات هيكلية أو مالية والتي تشك

 بعادهأبجميع  دعم االدماج

ي واالجتماعي والمالي والرقمي رافدا أساسيا لتحقيق نمو إدماجي وتقليص التفاوت يُعّد تعزيز االدماج االقتصاد
وتكافؤ الفرص بما يسهم في التقليص من الهشاشة االجتماعية العدالة بين الفئات على أساس االنصاف و 

 ونسب الفقر. 

تنفيذ سياسة متكاملة لتعزيز ، سيتم العمل على تنمية الرأس المال البشري تماشيا مع األولويات الوطنية في مجال 
باإلضافة  لى المدرسة والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث والتشغيلإالقدرات في هذا المجال من الطفولة 

لى التركيز على إرساء منظومة صحية شاملة تضمن تغطية صحية شاملة وتكرس قرب الخدمات وجودتها إ
 الصحية وتعزيز القدرة على التصدي لألمراض المستجدة والطوارئ الصحية.وتوفير مقومات الوقاية 

ذات الصلة وبخاصة  التقدم في تنفيذ اإلصالحاتتعزيز االدماج االجتماعي و جل أمن  ستتكثف الجهودكما 
ز الدخل وتعزي وضعيفة محدودة برنامج األمان االجتماعي الذي يهدف لدعم الحماية االجتماعية لفائدة الفئات

تكريس المساهمة الفاعلة في الحياة االقتصادية هذا إلى جانب قدراتها على االندماج االجتماعي واالقتصادي. 
  .التمكين االقتصادي للمرأة من خالل تعزيز  واالجتماعية

لى تحسين عرض الخدمات المالية من خالل توسيع إوبالتوازي، ستتجه اإلصالحات في مجال االدماج المالي 
ودعم التثقيف ها حماية مستهلكيإضافة إلى  لخدمات الماليةلدعم النفاذ و خل مؤسسات التمويل الصغير مجال تد

وتدعيم حوكمة االستراتيجية  حداث مجلس وطني للدفوعاتوإ الدور الرقابي للسلطات الرقابيةوتعزيز  المالي
الي. وسيمكن تطوير قاعدة بيانات الوطنية لدعم االدماج المالي من خالل احداث المجلس الوطني لإلدماج الم

 شاملة حول االدماج المالي من إرساء منظومة ناجعة لقيس مستوى االدماج المالي. 

 وفي والرجال النساء من االجتماعية الفئات كافة جل تكريس االدماج الرقمي بتمكينأ كما ستتكثف الجهود من

 أجل من معقولة وبتكلفة المطلوبة بالجودة واالتصال المعلومات تكنولوجيا خدمات إلى النفاذ من المناطق جميع

 البنية تعزيز. وتندرج في هذا اإلطار المبادرات الرامية إلى الرقمية الفجوة من والحد االجتماعي االدماج ضمان

 ة وتطوير الترابط البيني وغيرها. العالي بالسعة لنفاذا توفيرو  الرقمّية التحتّية
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ي مستويات الدخل األدنى وتوسيع المظلة االجتماعية لتغطية الفئات المعوزة وسيمّكن التحسين المستمر ف
والضعيفة وتوفير اآلليات الداعمة للتمكين االقتصادي وادماج القطاع غير المنظم في الدورة االقتصادية من 

 مساندة السياسات االجتماعية والبرامج العمومية الهادفة لمقاومة الفقر. 

 ميةتكريس استدامة التن

التنمية وفقا للتعهدات ستدامة الضامن الصالحي اإلمسار للاألساسية  دعامةال يمثل االنتقال الطاقي والبيئي
الوطنية ذات الصلة فضال عن توفر فرص هامة للمبادرة واالستثمار خاصة في الطاقات المتجّددة وأنشطة 

 االقتصاد األخضر والتي من شأنها خلق مزيد من مواطن الشغل.

 القطاع وبعث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباءة إصالح المنظومة التشريعية ورقمنفي اإلصالح محاور  تتمثل
من خالل  انتاج الهيدروجين األخضر فضال عن تطوير وتسريع مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا عبر إيطاليا

جل أ كما ستتكثف الجهود من .لتصديرمالئم إلنتاج الهيدروجين للسوق المحلية واالتشريعي الطار إرساء اإل
تحسين النجاعة في استعمال الطاقة من خالل تطوير اإلطار التشريعي وتفعيل ودعم تدخالت صندوق االنتقال 

 .الطاقي

وتطوير وتحسين خدمات التطهير  لوقاية والحد من التلوث الصناعيلستتكثف الجهود ، ففي المجال البيئي اأمّ 
حماية وتهيئة إلى  باإلضافة لتصرف في النفايات الصلبة والمرور نحو التثمين والرسكلةوإعادة هيكلة منظومة ا

تكريس حوكمة القطاع و  الشريط الساحلي من خالل مواصلة برامج ومشاريع حماية واستصالح الشريط الساحلي
 .البيئي

 رافعات استراتيجية لإلصالحات الهيكليةك والحوكمة الرقمنة

لرقمنة في تنفيذ السياسات العمومية وتجسيم االصالحات الهيكلية من خالل ما توفره من يكمن الدور الحيوي ل
مقّومات الشفافية والنجاعة من خالل تيسير النفاذ للخدمات العمومية بالسرعة والجودة الالزمة فيما سيسهم مزيد 

 االرتقاء بمنظومة الحوكمة في تعزيز الثقة في إدارة الشأن العام.

خالل السنوات القادمة من أجل تكريس مقومات التحول الرقمي كأداة لتحقيق نقلة نوعية في المنهجية  سيتم العمل
االستراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد. ومن أبرز اإلصالحات التي ستعنى بتعزيز الرقمنة هي 

والمالي وتطوير البنية التحتية للشبكات ة الرقمنة واالدماج االجتماعي الرقمي وكممراجعة اإلطار التشريعي وح
والقدرة على االيواء والتحول الرقمي لإلدارة العمومية واألمن السيبرني ومكافحة الجرائم االلكترونية إضافة للعمل 
على استغالل البيانات واليقظة التكنلوجية والذكاء االصطناعي وتدعيم القدرات وتنمية الثقافة الرقمية وتطوير 

بما يمكن من الرفع في مساهمة قطاع تكنولوجيا االتصال في الناتج المحلي  عمال في مجال الرقمنةمناخ األ
 اإلجمالي وبالتالي جعل تونس قطبا تكنولوجيا إقليميا ودوليا.
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ولتعزيز الحوكمة الرشيدة والقضاء على الفساد والرشوة وسوء التصرف وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة والمحاسبة 
الجديدة لنسخة د اعتماافي ق الطالنواكمة ونية للحوطلاجعية رلحالية للمالنسخة اجعة ارمل ستكمام اسيت

خاليا دور  ريطوتو معيدتد ولفساامكافحة ة ودشيرلاكمة ولثانية للحانية وطلاتيجية ارالستاد ادعإفي ق الطالنوا
  من المجلة الجزائية. 96ية ومراجعة الفصل مولعماكمة بالهياكل ولحا
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  الثالثاب ـالب

 2023السياسة المالية وتمويل االقتصاد لسنة 

على دوره في تمويل االقتصاد وتعبئه االدخار والتصرف في المخاطر  2022حافظ القطاع المالي خالل سنة 
على الرغم من تواصل صعوبات الظرف االقتصادي على المستويين الداخلي والخارجي. وقد ساهمت المؤسسات 
واألسواق المالية بصفة نشيطة في معاضدة تدخالت الدولة عبر االستجابة الى تزايد حاجيات المالية العمومية 

موارد االقتراض الداخلي وذلك بالنظر الى صعوبة النفاذ الى األسواق العالمية بسبب تراجع الترقيم السيادي  من
التقدم في تنفيذ جملة من اإلصالحات المالية خاصة على مستوى اإلطار  2022للبالد. كما شهدت سنة 

 المؤسساتي والتشريعي المنظم للقطاع. 

والمضمنة  2025-2023لتنفيذ االصالحات المالية المبرمجة في المخطط  2023وستتكثف الجهود خالل سنة 
بالبرنامج الوطني لإلصالحات الهيكلية وذلك بغرض االستعادة التدريجية للتوازنات المالية ال سيما تحقيق استدامة 

القتصاد الدين العمومي على المدى المتوسط والبعيد مع العمل في ذات الوقت على تغطية حاجيات تمويل ا
وبخاصة توفير السيولة المالئمة للمؤسسات االقتصادية لتنفيذ استثماراتها الى جانب مواصلة دعم المالية 

 العمومية. 

في هذا اإلطار تتمثل االستراتيجية المرسومة في مجال تمويل االقتصاد في الترفيع التدريجي في نسق االدخار 
المالئمة ومزيد تنسيق سياسة  الخارجية المالية الموارد تعبئة وحسن موميةالع المالية هيكلة إعادة عملية في والتقدم

الميزانية مع السياسة النقدية في ظل تواصل الضغوط على النفقات واألسعار فضال عن العمل على تسيير النفاذ 
  خطط التنمية.إلى التمويل خاصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين في األنشطة المجددة وفقا ألولويات م

 السياسة المالية .1

الستكمال تنفيذ مختلف اإلصالحات المبرمجة في إطار إعادة هيكلة القطاع  2023سيتواصل العمل خالل سنة 
المالي بمختلف مكوناته وذلك بهدف االرتقاء بأدائه الى أفضل المعايير الدولية من حيث الخدمات المسداة 

  والصالبة المالية والحوكمة الرشيدة.
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 القطاع البنكي

مجهوده في تمويل األفراد والمؤسسات والدولة وان كان بنسق معتدل في  2022واصل القطاع البنكي خالل سنة 
والحرب في أوكرانيا وتبعات ذلك على وضعية السيولة  19-ظرف اقتصادي متأثر بمخلفات جائحة كوفيد

المصرفية. كما تواصل المجهود اإلصالحي للقطاع عبر اصدار جملة من المناشير الجديدة من قبل البنك 
المصنفة وتنظيم نشاط االستعالم االئتماني وتنفيل نسب  المركزي التونسي ال سيما فيما يتعلق بمعالجة الديون 

 القطاع. الفائدة وحوكة 

في تأمين التمويالت الالزمة الستعادة النشاط  القطاع المصرفي دور على تعزيز 2023سنة  ويتجه العمل خالل
سيتم المواصلة االقتصادي مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية. وفي هذا اإلطار 

في مسار االمتثال لمعايير التصرف الحذر والمعايير ما والمضي قدتعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية على 
 المحاسبية الدولية. 

في إطار  غير االستراتيجيةالعمومية مواصلة تنفيذ استراتيجية التفويت في المساهمات كما سيتركز العمل على 
فية لدعم إعادة هيكلة القطاع المصرفي الى جانب تطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضا

 التمويل لفائدة المشاريع االستثمارية.

سيتم العمل على تعزيز مقومات الحوكمة وترسيخ ثقافة المخاطر وتعزيز مسؤولية مجالس اإلدارة على  ،بالتوازي 
مستوى القيادة االستراتيجية للبنوك وترسيخ ثقافة األداء والمسؤولية االجتماعية فضال عن إيالء أكثر أهمية 

تكنولوجية والسيبرنية لمواكبة التطورات الحاصلة لنماذج أعمال المؤسسات البنكية وتأمين سالمة لليقظة ال
 منظوماتها المعلوماتية.

 نظام الصرف

مزيدا من الضغوطات بسبب التداعيات المباشرة للحرب الروسية األوكرانية  2022شهد سوق الصرف خالل سنة 
بين موفي  %14.1على ميزان المدفوعات حيث تراجعت قيمة الدينار تجاه الدوالر األمريكي بنسبة جمليه ناهزت 

بسوق الصرف دينار للدوالر الواحد بالعالقة مع التطورات المسجلة  3.29لتبلغ  2022شهر أكتوبر وموفى جانفي 
الدولية خاصة الترفيع في نسب الفائدة من قبل البنك الفيدرالي األمريكي وكذلك نتيجة لتطورات الميزان الجاري 
السيما ارتفاع كلفة واردات المواد الغذائية والطاقية وارتفاع خدمة الدين الخارجي حيث تراجعت الموجودات 

 يوم توريد. الصافية من العملة األجنبية الى أقل من مائة 

وفي هذا اإلطار سيواصل البنك المركزي التونسي جهوده خالل السنة القادمة وفق سياسة صرف مرنة تمكنه 
بالتعهدات يتعلق  الملحة خاصة فيمالحاجيات االقتصاد األجنبية لالستجابة ادارة الموجودات من العملة من 

ل على الحد من اختالل التوازنات الخارجية واستيعاب الصدمات على ميزان ممع الع المالية مع الخارج
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رات سوق الصرف واتخاذ السياسات والتدابير لتطوّ الدقيقة  المتابعةيستدعي تحقيق هذا الهدف إحكام و  المدفوعات.
لدعم تعبئة صرف مكاتب ال من جهة والعمل على تطوير أنشطة قيمة الدينارفي  رات الحادةالتغيّ ب لتجنّ الالزمة 

 السيولة من العملة األجنبية من جهة أخرى.

الذي يهدف إلى المساهمة في العمل بقانون الصرف الجديد أن يتّم خالل السنة القادمة انطالق كما ينتظر 
تحسين مناخ األعمال لحفز المبادرة واقتحام األسواق الخارجية. وسيتم العمل بالخصوص على تجاوز العوائق 

تجسيم  وذلك من خالل بالعملة األجنبيةبهها المؤسسات وقطاع األعمال فيما يخص المعامالت التي تجا
 اإلصالحات العملية التي تّمت دراستها ضمن مجالس مناخ األعمال. 

وستشمل هذه اإلصالحات بالخصوص مراجعة اآلجال وتبسيط اإلجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة 
تثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك األجنبية بالنسبة للمس

األجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع األسواق 
نوان التخلي عن الطلبيات الخارجية. وستسمح اإلجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويالت المالية العائدة بع

وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء تحويالت مالية جراء خطأ أو عدم توّفر رصيد 
 بالحساب البنكي أو إشكال في عملية الدفع اإللكتروني.

ك التونسية وكذلك كما سيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ومداخيلهم لدى البنو 
استقطاب القطاع غير المنظم نحو مسالك التمويل الرسمية. وسيتضمن اإلطار التشريعي الجديد للصرف 

لبنوك من أجل استقطاب موارد االدخار والتحويالت بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة. اتشجيعات لفائدة 
ل في إطار النهوض بالصادرات وإحداث حسابات وبالتوازي سيتم مراجعة االجراءات المتعلقة بحسابات التداو 

التجارة الدولية. وفي نفس السياق ينتظر مزيد تقليص آجال اإلجراءات بالتوجه نحو المراقبة البعدية ورقمنتها 
وتوفيرها على الخط والترفيع في األسقف المعتمدة للتحويالت الجارية إضافة إلى تيسير التداول بالعمالت 

واكبة حاجيات المؤسسات المصدرة والمستثمرين والمؤسسات الناشئة والخبرات التي تتعامل اإلفريقية بغرض م
 .اإلفريقيةمع السوق 

 السوق المالية

 حيث تم اإلعالن عن مشروع إرساء بورصة 2022 سنة في مجملها خالل نتائج ايجابية سجلت السوق المالية
بالبورصة  المدرجة الشركات عدد الذي يهدف الى مضاعفةالمنتوجات الفالحية  بتداول تنطلق األولية للمواد
 وتحسيس التونسية المالية للسوق  اإلقليمي السوق. كما تكثفت األنشطة الموجهة الى دعم اإلشعاع عمق ويدعم

 إلصدار تبعا للمؤسسات المجتمعية والمسؤولية المستدامة التنمية بمنظومة االندماج بضرورة المدرجة الشركات
 سنة الشركات لصالح المالية السوق  هيئة مع بالشراكة التونسية البورصة أعدته الذي المجتمعية سؤوليةالم دليل

 ".المستدامة البورصات"  ومبادرة المستدامة للتنمية المتحدة األمم اتفاقية الى تونس بورصة وانضمام 2021



 

44 

الرقي مزيد  بهدفمستويات مختلفة تشريعية وتنظيمية وفنية  2023اإلصالحات خالل سنة  تشملينتظر أن و 
وتعزيز دورها في تمويل االقتصاد. فعلى المستوى التشريعي ينتظر أن يتدعم مسار  المالية بأداء السوق 

على غرار مراجعة القانون  قانونية وترتيبية جديدةمراجعات وتنقيحات واصدارات اإلصالحات من خالل القيام ب
وإصدار القانون المتعلق مجمعة القانوني للسماح بإصدارات رقاعية  اإلطاربالسوق المالية وتنقيح المتعلق 

بسندات الدين القابلة للتداول فضال عن دعم منظومة الحوافز لالدخار طويل المدى، باإلضافة الى مراجعة 
ة نشاط صناع السوق لرقاع منظومة المختصين في رقاع الخزينة في اتجاه دعم السيولة وتمكينهم من ممارس

 الخزينة وسندات الدولة عموما. 

تكثيف الحمالت التحسيسية لرفع مستوى وعي عبر ترسيخ ثقافة البورصة وبالتوازي سيتكثف الجهد من أجل 
اإلجراءات وكذلك تدعيم حوكمة السوق والتحكم في  بأهمية االدراج بالبورصة فضال عن مزيد تبسيطالمؤسسات 

منظومة في االلتزام باعتماد المعايير الدولية وكذلك العمل على االندماج  تكريستملة سيما عبر المخاطر المح
الذي  المسؤولية المجتمعيةدليل  اعتمادا على تدعيم المسؤولية المجتمعية لجميع المتدخلينو التنمية المستدامة 

 كات. أعدته البورصة التونسية بالشراكة مع هيئة السوق المالية لصالح الشر 

اثراء قائمة المنتجات المالية المتداولة بنواتج جديدة  2023ستشهد سنة  المنتوجات والخدمات تنويعوفيما يخص 
بتسعيرة جديدة إحداث أقسام في إطار تكريس التوجه نحو  المشتقة وصناديق االستثمار من أهمها المنتجات

صلة االصالحات التشريعية المرتبطة خاصة بقطاع ال سيما فيما يتعلق بتداول المواد األولية وموا البورصة
االستثمار في رأس المال. وبالتوازي سيتكيف العمل من أجل ادراج مؤسسات جديدة ببورصة األوراق المالية 

 السوق وتأمين اشعاعها في المحيط اإلقليمي والجهوي. ةبتونس إلثراء ديناميكي

وإدراج التكنولوجيات مزيد رقمنة الخدمات ومسايرة للتطور التكنولوجي سيتواصل العمل خالل السنة القادمة على 
" ومنصة تداول منتوج زيت myinvestiaضمن المشاريع الجديدة لبورصة تونس على غرار منصة " الحديثة

 .2023 الزيتون المنتظر بعثها في بداية سنة

 قطاع التأمين

مواصلة مسار اإلصالح عبر اتخاذ جملة من االجراءات الجديدة للرفع من أداء  2022لتأمين سنة شهد قطاع ا
التصرف وكذلك  على الرقابة الترتيبي وتعزيز المؤسسات العاملة خاصة فيما يتعلق بالتقدم في تعصير اإلطار

 المعلومات لتبادل شراكات لى تفعيلالعالمية باإلضافة ا للمعايير القطاع تنظم التي االحترازية المعايير مواءمة
 . القطاع مختلف هياكل مع

ديناميكية هامة في عالقة باإلصالحات  2025-2023وينتظر أن يعرف قطاع التأمين في بداية المخطط التنموي 
المبرمجة وفي مقدمتها مراجعة مجلة التأمين التي تتضمن أحكاما جديدة تتعلق بتدعيم منظومة الحوكمة صلب 
الهياكل التنظيمية لمؤسسات التامين من أهمها احداث وظيفة الموفق التأميني، هذا الى جانب تعزيز الرقابة على 
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 وكذلك تعصير معايير التصرف الحذر اإلرهاب وتبييض األموال مكافحة جرائم منظومة مالمؤسسات العاملة ودع
وكذلك االنطالق في تطبيق المعايير الدولية لإلفصاح المالي  مبدأ المالءة المالية حسب المخاطرباعتماد 

ية وتطوير استعمال المتعلق بالتأمين بداية من السنة المقبلة الى جانب التقدم في تعصير األنظمة المعلومات
 تكنولوجيات المعلومات واالتصال في مختلف المسارات الداخلية.

وبالتوازي، ستشهد السنة القادمة العمل بالنظام األساسي الجديد لشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية الذي 
 يهدف الى تطوير حوكمة القطاع ومالئمتها المع أفضل المعايير المعتمدة. 

تحسين الخدمات المسداة واالستجابة أكثر الى حاجيات المؤسسات واألفراد سيتواصل العمل على وبهدف مزيد 
مبدأ  اثراء نواتج التأمين وبخاصة األصناف االدخارية منها على غرار التأمين على الحياة من خالل ادراج

التأميني وتوسيع  دفع اإلندماج لى جانبإ ،األشخاصاالختصاص الوجوبي في ممارسة نشاط التأمين على 
  التأمين إلى مشغلي شبكات الهاتف الجوال ووسطاء البورصة. مسالك توزيع عقود

هذا وفي ظل التغيرات المناخية ومدى تأثيرها المباشر والسلبي على النشاط االقتصادي، ينتظر إعتماد إطار 
ويل الكوارث الطبيعية للفترة قانوني ينظم صنف التامين على الكوارث الطبيعية في إطار خارطة الطريق لتم

2022-2026 . 

وفيما يتعلق بتحسين النتائج الفنية لمؤسسات التأمين خاصة صنف التأمين على السيارات سيتم خالل السنة 
القادمة استكمال قاعدة البيانات موضوع مركزية المخاطر في جزئها المتعلق بأساطيل السيارات من المنتظر، 

ولى التي اهتمت بالمعالجة اآللية للعقود الفردية لتامين السيارات، أن يتم استكمال المرحلة بعد انتهاء المرحلة األ
الثانية الخاصة بتوسيع مجال معالجة المركزية لعقود تأمين أساطيل السيارات المكتتبة بصفة فردية خالل السنة 

 ل تامين السيارات. القادمة في ظل التصدي لظاهرة الغش تجاه مؤسسات التامين ال سيما في مجا

 تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

ال تزال المؤسسات االقتصادية الوطنية، ال سيما الصغرى والمتوسطة منها، تعاني من تداعيات جائحة كورونا 
ورغم  التي أثرت سلبا على وضعيتها المالية الهشة أصال وعلى قدرتها على المحافظة على استدامة نشاطها.

عديد  2022مكانيات وتواصل الضغوطات على المالية العمومية، اتخذت الحكومة خالل سنة محدودية اإل
اإلجراءات التشريعية والترتيبية والمالية لدعم سيولة هذه الشريحة من المؤسسات ومساعدتها على تخطي األزمة 

 واستعادة نسق نشاطها والمحافظة على ديمومتها وقدرتها التشغيلية.

 جملة من اإلجراءات العاجلة لتنشيط االقتصاد 2022من سنة  في شهر أفريلوفي هذا اإلطار أعدت الحكومة 
خالص جزء من متخلدات  من أهمهافي جزء منها دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل تضمنت 

ة للتمويل التنشاركي كآلية بديلة الدولة تجاه مؤسسات قطاع البناء واألشغال العامة وإصدار النصوص التطبيقي
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ومكملة للتمويل التقليدي، هذا الى جانب مواصلة العمل على تعبئة خطوط تمويل خارجية بشروط ميسرة على 
األمانات بهدف االكتتاب في صناديق استثمارية و  د لفائدة صندوق الودائع م 200غرار خط تمويل بقيمة 

د لفائدة الصندوق التونسي  م 50" بقيمة mezzanineتمويل "مخصصة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وخط 
العمل  2022الصغرى والمتوسطة بعد إعادة هيكلتها المالية. كما تواصل خالل سنة  لدعم المؤسساتلالستثمار 

بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض االستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثالث 
  نقاط.

في تحفيز البنوك على تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تم  منظومة الضمانلعبه توباعتبار الدور الذي 
تقاسم المخاطر المنجّرة بهدف  «Dhamen Express»اإلطالق الرسمي لبرنامج ضمان اكسبراس  2022خالل سنة 

التي ال  االقتصاديةلمال للمؤسسات من مؤسسات القرض والمستثمرين في رأس ا ةالممنوح عمليات التمويلعن 
 .مليون دينار 15تتجاوز كلفة استثماراتها 

على تذليل الصعوبات أمام نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة للتمويل  2023وسيتواصل العمل خالل سنة 
مؤّسسات لهذه الشريحة من الوجعلها أكثر مالءمة للحاجيات الحينية مؤسسات القرض تنويع تدخالت البنكي عبر 

خاصة بعد صدور القانون المتعلق بتنظيم نشاط االستعالم االئتماني ومراجعة نسب الفائدة المشطة التي ينتظر 
 أن تسهم بصفة مباشرة في تعزيز قدرات المؤسسات المالية على تحليل المخاطر.

التشريعي المنظم لرأس كما ستتكثف الجهود في اتجاه دعم األموال الذاتية للمؤسسات من خالل اصدار اإلطار 
مال االستثمار بما يمكن من احداث أصناف جديدة من الصناديق االستثمارية قصد مزيد اإلحاطة بالمؤسسات 
الصغرى والمتوسطة في مختلف مراحل تطورها وبخاصة المرحلة األولى لإلحداث التي عادة ما تتسم بدرجة 

 مخاطرة عالية. 

 االدماج المالي

تسجيل إنجازات مهمة على مستوى تنفيذ االستراتيجية الوطنية لالندماج المالي. ففيما يتعلق  2022شهدت سنة 
منصة للدفع االلكتروني من قبل البنك المركزي لخالص فواتير الخدمات العمومية  بالرقمنة، تم إطالق

«paysmart.tn».  اء على القيمة المضافة منح امتياز جبائي يعفي من األد 2022كما تم في إطار قانون المالية
 .دفع المساعدات االجتماعية لما يقارب مليون منتفعا باستخدام المحافظ االلكترونيةلهذه الخدمات. كما تم 

حداث خّط لتمويل على ا 2022وفي مجال النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني نص قانون المالية لسنة 
للتشغيل مليون دينار على موارد الصندوق الوطني  30اد قدره باعتم مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني

إلسناد قروض بشروط تفاضلية خالل  يعهد التصرف فيه الى البنك التونسي للتضامن. ويخصص هذا الخط
 . 2024ديسمبر  31إلى  2022الممتدة من غر ة جانفي الفترة 
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ج المالي من الوقوف على اإلنجازات والنقائص وقد مكن التقييم النصف مرحلي لالستراتيجية الوطنية لالندما
والتحديات القائمة وطرح جملة من التوصيات للمرحلة القادمة تخص أساسا إعادة تمويل مؤسسات التمويل 

وإعادة هيكلة جمعيات التمويل الصغير والتثقيف المالي وحوكمة قطاع  واإلدماج التأميني الصغير والرقمنة
 االندماج المالي.

المصادقة نحو مزيد تطوير الجانب المؤسساتي من خالل  2023ومن هذا المنطلق سيتجه العمل خالل سنة 
حسب أفضل  نشاط مؤسسات التمويل الصغيروتأطير على مشروع قانون االندماج المالي الذي يسمح بتوسيع 

جديدة لالقتصاد االجتماعي وإرساء ديناميكية  دعم اإلدماج التأمينيالممارسات. كما سيتكثف الجهد من أجل 
 اإللكتروني. أنظمة الدفع و  والتضامني ودعم التثقيف المالي ومزيد التشجيع على استعمال الرقمنة

جمعيات إعادة هيكلة  برنامج على استكمال 2023وفي خصوص التمويل الصغير، سيتواصل العمل خالل سنة 
مؤسسات التمويل الصغير فضال تمويل  يدة إلعادةواحداث اليات جد التمويل الصغير على المستوى الجهوي،

عن تنويع المنتوجات والخدمات المسداة وتطوير اليات ضمان القروض المسندة بواسطة مؤسسات التمويل 
 الصغير.

 تمويل االقتصاد .2

على مستوى تعبئة الموارد الالزمة لتمويل ميزانية الدولة وكذلك على  2022تواصلت الضغوطات خالل سنة 
ى السيولة المصرفية في ظل تواصل صعوبات الظرف االقتصادي وبروز تطورات غير مالئمة على الساحة مستو 

العالمية أدت إلى ارتفاع حاجيات التمويل مقارنة بالتقديرات األولية هذا بالتوازي مع التراجع الهيكلي لحجم 
عالمية. ورغم هذه الضغوطات واصل االدخار الوطني إضافة إلى ارتفاع كلفة االقتراض في السوق المالية ال

الجهاز المالي توفير الدعم الالزم للدولة لتمويل عجز الميزانية وذلك مع تغطية حاجيات التمويل لباقي األعوان 
 االقتصاديين. 

ما يساعد على التقليص بالوطني  االدخار تحسين نسبة ضرورة ويرتكز تمويل االقتصاد بالنسبة للسنة المقبلة على
من اللجوء الى االقتراض الخارجي من أجل استعادة التوازنات المالية الجملية خاصة في ظل سبيا ولو ن

الضغوطات المسلطة على المالية العمومية مما يستوجب إضفاء التنسيق األنجع على السياسات الكلية والتقدم 
 في اإلصالحات الهيكلية الضرورية.

 االدخار الوطني

العمومية مما أدى إلى اللجوء بكثافة إلى  وبخاصة المالية تناميا في حاجيات تمويل االقتصاد 2022عرفت سنة 
وقد شمل هذا التراجع االدخار الخاص  االقتراض الخارجي في ظل التراجع المتواصل لالدخار الوطني.

سجل على مستوى والمؤسساتي على حد سواء حيث تواصل انخفاض نسق تطور ادخار األسر كنتيجة للتراجع الم
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 أما فيما يخص االدخار المؤسساتي، فقد تم تسجيل العديد ،الناتج الداخلي الخام وبالتالي الدخل الوطني المتاح
 غير والمؤسسات للدولة بالنسبة ارتفاع مستويات العجز أهمها من والهيكلي الظرفي الطابع المعوقات ذات من

 عن فضال المنتجة، المؤسسات نشاط وتراجع العمومية المالية ىعل المتزايدة الضغوطات مع بالعالقة المالية
 االدخار تعبئة على وخيمة تداعيات له كانت الذي الوطني االقتصادي النسيج في المهيكل غير القطاع تنامي

 .الرسمية المالية المنظومة قنوات عبر

على جملة من اإلجراءات الهادفة إلى استرجاع ديناميكية تعبئة االدخار  2022وقد نص قانون المالية لسنة 
الخاص وذلك عبر الترفيع في المبلغ األقصى القابل للطرح من الضريبة بعنوان فوائض الحسابات الخاصة 

دينار  10000دينار إلى  5000دينار وكذلك فوائض القروض الرقاعية من  6000دينار إلى  3000لالدخار من 
 نويا.س

الوطني كمورد  االدخار نسبة في التدريجي الترفيع من أجل 2023وفي هذا السياق سيتكثف الجهد خالل سنة 
د ما  م 18143.4ارتقاع حجم االدخار الوطني ليبلغ  2023ويفترض منوال النمو لسنة  .أساسي لتمويل االقتصاد

 .2022منتظرة لسنة  10.2%د و م 15248.9من الدخل القومي المتاح مقابل على التوالي  10.8%يعادل 

التحسن النسبي لمستوى الدخل وكذلك التقدم في االصالحات الضرورية لضمان  الى وتستند هذه التقديرات
والطويل وهو ما يقتضي النهوض باالدخار المؤسساتي، من  المتوسط المدى على االدخار االرتقاء بإمكانيات

ومواصلة  المالية السوق  دعم أداء مزيد وكذلك التقاعد نظام واصالح العمومية المؤسسات هيكلة خالل إعادة
 االدخار تحسين كما يستدعي النهوض بأصناف التأمين ذات القدرات الكامنة السيما التأمين على الحياة.

 هذا. يةللدولة من خالل تحسين أداء منظومة الجبا الذاتية الموارد ودعم التصرف نفقات ترشيد مزيد العمومي
 وتعزيز الرسمي المالي الجهاز دائرة في المنظمة وغير الموازية األطر في المتداولة السيولة ادراج جانب الى

 النواتج وتطوير الخدمات وتحسين المالية الثقافة تطوير عبر المالي االدخار بخصوص المواطن لدى الثقة
 .المالية

 المالية العمومية

 2022تحيين ميزانية الدولة لسنة 

إلى تراجع عجز الميزانية دون اعتبار  2022أفضى تنفيذ ميزانية الدولة خالل الثمانية أشهر األولى لسنة 
خالل نفس الفترة من سنة  د م 3387.5مقابل  د م 3023.6لتبلغ  %10.7التخصيص والمصادرة والهبات بنسبة 

 %14بالنسبة للموارد الذاتية مقابل  %22.1في عالقة بتطور المداخيل بنسق أسرع بكثير من النفقات ) 2021
 بالنسبة للنفقات(. 
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مردها باألساس األثر  %18.7فعلى مستوى الموارد الذاتية للدولة، عرفت المداخيل الجبائية زيادة هامة بنسبة 
نوات لسوألحكام قوانين المالية ل %30.7اإليجابي لعملية العفو الجبائي حيث ارتفعت الضريبة على الشركات با 

( اللذان يمثالن %19.1+( واألداء على القيمة المضافة )%9+األداء على الدخل )السابقة خاصة فيما يتعلق ب
في عالقة بارتفاع  %2.6من جملة المداخيل الجبائية. وبالتوازي تطورت المداخيل غير الجبائية بنسبة  59%

، وسجلت الهبات ارتفاعا %22.1المساهمات با مقابل تراجع عائدات  %213.7مداخيل عبور الغاز الجزائري با 
 .2021خالل الثمانية أشهر األولى من سنة  د م 44.3مقابل  د م 936.3ملحوظا لتبلغ 

من مجموع النفقات، وتضاعفت  %51.7ما يمثل  %4.8أما على مستوى النفقات فقد عرفت كلفة األجور زيادة با 
نتيجة  %305( في عالقة مباشرة بارتفاع دعم المحروقات بنسبة د م 2014مقابل  د م 4165.7نفقات الدعم )

. 2021مقارنة بالثمانية أشهر األولى من سنة  %12وتراجع اإلنتاج المحلي با  %66ارتفاع أسعار برميل البرنت با 
 في د م 10250.7لتبلغ  2022في المقابل استقرت خدمة الدين العمومي خالل الثمانية أشهر األولى من سنة 

 .%18.6وارتفاع تسديد الفائدة بنسبة  %5.7عالقة بتراجع تسديد أصل الدين بنسبة 

في حين تراجعت موارد االقتراض  %45ولتمويل عجز الميزانية عرفت موارد االقتراض الخارجي زيادة هامة بنسبة 
خالل نفس  د م 9659.3مقابل  د م 11298.5ليبلغ بذلك مجموع القروض  2022في موفي أوت  %5الداخلي با 

 . %17الفترة من السنة الفارطة أي بنسبة تطور في حدود 

وباعتبار تباطؤ استعادة ديناميكية النشاط االقتصادي وتداعيات الحرب الروسية األكرانية وارتفاع األسعار العالمية 
العمومية لكامل سنة للنفط مقارنة بالفرضية المعتمدة بقانون المالية األصلي، يتوقع أن تبلغ مؤشرات المالية 

للميزانية لكامل  ن المتوقع أن يبلغ العجز الصافيمستويات تتجاوز التقديرات األولية لقانون المالية. وم 2022
من الناتج مقدرة أوليا  %6.7و د م 9308من الناتج مقابل  %7.7ما يمثل  د م 11099ما قيمته  2022سنة 

 %82.6من الناتج مقابل  %80.2يتقلص الدين العمومي إلى مستوى  وأن 2021مسجلة سنة  %7.6و د م 9988و
  .في قانون المالية األصلي

مقارنة بتقديرات قانون  %6.5بنسبة  2022وتستند هذه التطورات الى ارتفاع الموارد الذاتية للدولة لكامل سنة 
خاصة بعنوان  %2.7ل الجبائية بافي عالقة بتطور المداخي 2021مقارنة بإنجازات سنة  %22.6المالية األصلي و

دوالر  100.5دوالر إلى  75الضريبة على الشركات البترولية بعد مراجعة معدل سعر برميل النفط الخام من 
 د م 1115لتبلغ  د م 655خاصة في عالقة بالزيادة الهامة للهبات بقيمة  %44.3با والهبات والمداخيل غير الجبائية

مقارنة بالتقديرات األولية  %26.6ينتظر أن ترتفع موارد االقتراض الداخلي بنسبة  . كما2022بعنوان كامل سنة 
أي  د م 21194ليبلغ بذلك مجموع القروض  %5.8لقانون المالية وأن تتراجع موارد االقتراض الخارجي بنسبة 

 مقدرة أوليا. د م 19983مقابل % 6بزيادة با 

 %7.9بنسبة  مسجلة بذلك ارتفاعا 2022فى ديسمبر في مو  د م 50914أما على مستوى النفقات فينتظر أن تبلغ 
وتعزى الزيادة المسجلة مقارنة  .2021مقارنة بالنتائج المسجلة سنة  %17.2و مقارنة بقانون المالية األصلي
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نتيجة زيادة قيمة دعم المحروقات  %31.1بالتقديرات األولية باألساس إلى ارتفاع نفقات التدخالت بنسبة 
في حين تراجعت نفقات التسيير  %1.2د في عالقة بتطور األسعار وارتفاع نفقات التأجير بنسبة  م 4737 اب
. هذا وينتظر %14.7في إطار العمل على ترشيد هذه النوعية من النفقات ونفقات االستثمار با  %7.4با  %7.4 با

 د(. م 14351أن تستقر نفقات خدمة الدين في المستويات المقدرة أوليا )

د مقارنة بقانون المالية  م 1017د مسجلة زيادة با  م 19690وبناء على هذه التطورات بلغت حاجيات التمويل 
د موزعة  م 21194قيمة  2022. وباعتبار موارد الخزينة الصافية بلغت موارد االقتراض المحينة لكامل سنة 2022

 . %44والداخلي بنسبة  %56بين االقتراض الخارجي بنسبة 

في إطار الحرص على الحد من انخرام توازنات  2023تتنزل تقديرات ميزانية الدولة لسنة وعلى هذا األساس 
الدين العمومي من خالل تحقيق استدامة مستوى عجز الميزانية و  المالية العمومية قصد التقليص التدريجي من

هوامش التحرك المتاحة والبحث استعادة طنية و الو  األولوياتحسن إدارة النفقات العمومية وإعادة توزيعها حسب 
ومن هذا المنطلق سيتم خالل الفترة القادمة االنطالق في تفعيل عدد  عن موارد تمويل إضافية وبديلة لالقتصاد.

 من اإلصالحات االقتصادية والجبائية والمالية في عالقة بكتلة األجور ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية. 

  2023ميزانية الدولة لسنة  توازن 

ج مقارنة بالنتائ %14.5 د مسجلة بذلك زيادة با م 69640قبضا وصرفا في حدود  2023لسنة قّدرت ميزانية الدولة 
 . 2022لكامل سنة  المحينة

 %1.8سعار القارة بنسبة ألعلى جملة من الفرضيات من أهمها نمو الناتج المحلي با يراتوقد بنيت هذه التقد
 2022مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة  %12.9للدولة بنسبة  ذاتيةالموارد تطور ال 2023رض ميزانية سنة وتفت

والهبات المداخيل غير الجبائية و  لمداخيل الجبائيةبالزيادة الهامة المتوقعة ل عالقةد في  م 46424لتبلغ قيمة 
 تباعا.  %15.7و %12.5 بنسبة

 ضريبة على الشركاتالضريبة على الدخل و للويستند نمو المداخيل الجبائية على أهمية التطور المرتقب 
والمعاليم الديوانية تباعا  داء على القيمة المضافةاألمعلوم على االستهالك و الو على التوالي  %8.7و %8.5 با
لمتوقع لالستهالك والنشاط االقتصادي بالعالقة مع الزيادات في األجور والتطور ا %11و %12.5و %16.5 با

وعليه ستستقر نسبة لدعم موارد الدولة.  إلجراءات الجبائية اإلضافيةل المردود المحتمل بصفة عامة، وكذلك على
 .2022محينة في  %24.9مقابل  من الناتج %25في حدود  2023الضغط الجبائي لسنة 
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 تطور موارد الدولة

 (%نسبة التطور ) (ق م) 2023 (%نسبة التطور ) (ق م تعديلي) 2022 د م بحساب

 المداخيل الجبائية
 األداءات المباشرة 
 (%الحصة من المداخيل الجبائية ) 
 األداءات غير المباشرة 
 (%الحصة من المداخيل الجبائية ) 

36040 

15001 

41.6 

21039 

58.4 

18.5 

18.3 

 

18.7 

40536 

16290 

40.2 

24246 

59.8 

12.5 

8.6 

 

15.2 

 39.2 5534 28.3 3975 المداخيل غير الجبائية 

 الهبات
 الموارد الذاتية

1115 

41130 

- 

22.6 

354 

46070 

-68.3 

12 

 موارد االقتراض
 االقتراض الداخلي 
 (%الحصة من موارد االقتراض ) 
 االقتراض الخارجي 
 (%الحصة من موارد االقتراض ) 

 موارد الخزينة
 موارد االقتراض والخزينة

21194 

9278 

43.8 

11916 

56.2 

-1504 

19690 

49 

37.1 

 

59.8 

 

-20.7 

-8.4 

24117 

8158 

33.8 

15959 

66.2 

-901 

23216 

13.8 

-12.1 

 

33.9 

 

-40.1 

17.9 

 13.9 69286 10.5 60820 جملة الموارد 

بالنفقات، ضبطت تدخالت الدولة للسنة المقبلة على أساس إعطاء األولوية لتصحيح وضعية المالية  وفيما يتعلق
 حاتاإلصالالعمومية مع مواصلة دعم الدور االجتماعي للدولة وهو ما يتطلب االنطالق الفوري في تفعيل 

من المنتظر و  .لالستثمار العموميفي نفقات التأجير والدعم وتوفير هامش للدولة قدر اإلمكان  الرامية للتحكم
مقدرة بقانون المالية  %15.1د و م 21832من الناتج مقابل  %14د ما يمثل  م 22771 التأجير نفقاتأن تبلغ 

باعتبار خالص جزء من متخلدات الدولة تجاه  %25.7، وأن تتطور نفقات التسيير بنسبة 2022التعديلي لسنة 
وارتفاع  %26.4نتيجة تراجع نفقات الدعم با %8تتراجع نفقات التدخالت بنسبة المزودين. وفي المقابل يتوقع أن 

اللتحويالت االجتماعية استنادا للمفعول المرتقب لإللغاء التدريجي لدعم المحروقات والمواد األساسية واستبداله 
د  م 1402بقيمة  الموزعةالطارئة وغير بدعم الدخل والتحويالت النقدية المباشرة. كما ينتظر أن ترتفع النفقات 

 %31.5د بعنوان نفقات التأجير، وأن ترتفع نفقات االستثمار بنسبة  م 388منها  2023د في موفى  م 1650لتبلغ 
لتبلغ االعتمادات ذات الصبغة التنموية )تدخالت ذات صبغة تنموية، استثمار مباشر ومشاريع ممولة بقروض 

من الناتج  %5.2مليار دينار و 7.5من الناتج مقابل  %5.6مليار دينار أي ما يعادل  9.1خارجية موظفة( حوالي 
 .2022محينة لسنة 

 د م 20737بلغ لت %44.4بنسبة نفقات تسديد خدمة الدين العمومي  2023ترتفع خالل سنة وبالتوازي ينتظر أن 
 تباعا. %23و %54.4بالعالقة مع ارتفاع نفقات األصل والفائدة با 
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 ور نفقات الدولةتط

 (%نسبة التطور ) (ق م) 2023 (%نسبة التطور ) (ق م تعديلي) 2022 د م بحساب

 4.3 22772 6.8 21832 تأجيرنفقات ال

 25.7 2313 14.7- 1840 نفقات التسيير

 8- 17219 48.6 18707 نفقات التدخالت

 26.4- 8832 99 11999 الدعممنها:  

 31.5 4692 20.8- 3567 نفقات االستثمار

 56.5- 57 89.8- 131 نفقات العمليات المالية

 23 5601 23 4553 )فائدة الدين( نفقات التمويل

 193.1 1650  563 النفقات الطارئة وغير الموزعة

 54.4 15136 11.6- 9806 الدين أصل نفقات خدمة

 100 200 79.8- 100 قروض وتسبقات الخزينة الصافية

 13.9 69640 10.5 60820 العموميةجملة النفقات 

ما  د م 8890أن ينحصر العجز الصافي للميزانية في حدود  2023وبناء على هذه التطورات يتوقع خالل سنة 
وتستوجب تغطية هذا من الناتج.  %77.4د و م 125629وأن يبلغ حجم الدين العمومي من الناتج  %5.5يمثل 

من االقتراض الخارجي موزعة بين قروض  %66.2متأتية بنسبة  د م 24117العجز تعبئة موارد اقتراض بقيمة 
 د(. م 200) القروض المعاد إقراضهاو  د( م 1600) ، القروض الخارجية الموظفةد( م 14159) دعم الميزانية

 تطور عجز الميزانية ونسبة المديونية من الناتج
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 2023اإلجراءات الجبائية لسنة 

المتضمن لعديد اإلجراءات  2026-2023باالنطالق في تفعيل برنامج اإلصالحات  2023اتسم قانون المالية لسنة 
الجبائية والمالية واالقتصادية قصد تصحيح وضعية المالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف يدعم 

 القتصاد.الدور االجتماعي للدولة ويساعد على دفع االستثمار الخاص ودعم ا

وتمحورت أهم اإلصالحات الجبائية المدرجة بقانون المالية حول تدعيم تدخالت الدولة ذات الطابع االجتماعي 
لفائدة الفئات الهشة، مساندة المؤسسات االقتصادية ودعم إعادة هيكلتها المالية، مواصلة اإلصالح الجبائي 

واالقتصاد الموازي فضال عن تحسين قدرة الدولة على  وترشيد االمتيازات الجبائية، التصدي للتهرب الضريبي
 تحصيل المداخيل الجبائية ودعم الميزانية ومالءمة التشريع الجبائي مع المعايير الدولية.

فبهدف دعم الدور االجتماعي للدولة ومواصلة اإلحاطة بالفئات االجتماعية الهشة سيتجه العمل نحو مساندة 
المالي من خالل تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على القروض  ودعم إدماجهمصغار الفالحين 

الموسمية لزراعات الحبوب المسندة من قبل البنوك لهذه الفئة ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 
النظام القانوني  ثالث نقاط وتمكين مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية من تكفل الدولة بمساهمة األعراف في

للضمان االجتماعي لمدة سنتين لدعم نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل بها. كما سيتم في نفس اإلطار 
دعم اإلدماج المالي للفئات االجتماعية من ذوي الدخل غير القار وتحفيز البنوك على تمويلها عن طريق صندوق 

من ذوي الدخل غير القار، والترفيع في المبلغ األقصى ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات االجتماعية 
ألف  200ألف دينار إلى  150للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لفائدة حاملي الشهائد العليا من 

دينار للقرض الواحد، إضافة إلى تخفيف مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية 
جتماعي بتخلي الدولة عن الفوائض الموظفة على القروض المتحصل عليها في هذا اإلطار شريطة للسكن اال

. هذا إلى جانب دعم التوازن المالي للصناديق االجتماعية بالترفيع في 2024خالص أصل الدين قبل موفى 
والمساهمة  2026إلى  2023مقدار المساهمة االجتماعية التضامنية المستوجب دفعها خالل الفترة الممتدة من 

من الدخل السنوي  %1الدنيا المستوجبة على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات مع اإلبقاء على نسبة 
 الصافي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين.

 مالءمة التشريعوفي إطار مساندة المؤسسات االقتصادية ودعم إعادة هيكلتها المالية شملت أهم التدابير الجبائية 
الجبائي مع النظام المحاسبي للمؤسسات والتمديد في آجال استعمال شركات االستثمار ذات رأس مال تنمية 
والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لألموال الموضوعة على ذمتها لتمويل عمليات إحالة أو إعادة 

عن معالجة إشكالية القروض غير المجدية قانون تحسين مناخ االستثمار، فضال  ألحكامهيكلة المؤسسات طبقا 
للمؤسسات التي تمر بصعوبات مالية ودعم إعادة هيكلتها من خالل طرح الديون األصلية وفوائدها التي لم يقع 

يوما والتي يتم التخلي عنها من قبل البنوك  360تسجيل عمليات استخالص في شأنها لفترة ال تقل عن 
الي والمؤسسات المالية إلدارة الديون لفائدة المؤسسات موضوع برنامج إعادة والمؤسسات المالية لإليجار الم
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الهيكلة واإلعفاء من الضريبة على الشركات المداخيل االستثنائية التي تحققها المؤسسات المنتفعة بالتخلي. كما 
عيم األسس المالية شملت التدابير مزيد تحسين إجراءات وشروط استرجاع فائض األداء على القيمة المضافة وتد

للمؤسسات وحثها على االستثمار من خالل التخفيض في اجل ارجاع فائض األداء على القيمة المضافة من 
يوم بالنسبة لفائض األداء المتاتي من االستثمار واستثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل  21إلى  30

يوم بالنسبة إلى فائض األداء المتأتي من  90إلى  120ل، ومن مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهي
  االستغالل.

الجبائية من خالل التقليص التدريجي في عدد نسب ومواصلة لمسار اإلصالح الجبائي سيتم تبسيط األنظمة 
وتوحيد  %19وإخضاعها لنسبة  %13األداء على القيمة المضافة بمراجعة قائمة العمليات الخاضعة لنسبة 

 %35مختلف نسب الضريبة على الشركات في حدود النسبة العامة مع اإلبقاء على نسبة الضريبة المحددة با 
 .%10والحذف التدريجي لنسبة 

كما سيتم العمل خالل الفترة القادمة على ترشيد االمتيازات الجبائية بعنوان اإلعفاءات المخولة لألشخاص 
المتأتية من التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية وفي الحقوق االجتماعية الطبيعيين بعنوان القيمة الزائدة 

بالشركات العقارية، واألداء على القيمة المضافة والمعاليم األخرى الموظفة على رقم المعامالت، وإحالة 
، ات الحفر والتنقيبمنح االعفاء من المعاليم الديوانية عند توريد معدّ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، و 

 .ألجانب من قبل المؤسسات المصّدرة كّليا عند توريد األمتعة الشخصية والسيارات السياحيةل الممنوحةاالمتيازات و 

وبغرض دعم االمتثال الضريبي والحد من ظاهرة االقتصاد الموازي وترشيد تداول األموال نقدا تم ضمن قانون 
والتشجيع على التصريح التلقائي باألداء  ديرية في مادة الضريبة على الدخلمراجعة األنظمة التق 2023المالية 

وتحسين استخالص الديون المثقلة من خالل مراجعة خطايا التأخير والترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد 
مستوجبة أو بالنسبة إلى المؤسسات التي لم تصرح بجميع األداءات والمعاليم ال %15إلى  %10االستهالك من 

بجزء منها أو التي تخلدت بذمتها ديون جبائية لم تبرم في شأنها روزنامة خالص وكذلك المؤسسات التي تصرح 
من المبالغ المدفوعة نقدا والتي  %20بمداخبل أو أرباح منقوصة، هذا إلى جانب توظيف خطية في حدود 

يمة المضافة الموظف على البضائع والخدمات دينار عوضا عن قبول طرح األداء على الق 500تتجاوز قيمتها 
واألمالك وكذلك األعباء واستهالكات األصول التي تساوي أو تفوق كلفتها المبلغ المذكور والتي يتم خالص 

النظام الجبائي للمبادر الذاتي مع التشريع الجبائي الجاري به مقابلها نقدا. وفي نفس اإلطار تم إقرار مالءمة 
األشخاص الناشطين في القطاع الموازي نظام جبائي ونظام ضمان اجتماعي مبسط يعتمد  منحالعمل في اتجاه 

، وربط تجديد بطاقات اإلقامة لألشخاص عل دفع مساهمة واحدة تشمل الضرائب والمساهمات االجتماعية
تسوية وضعيتهم الطبيعيين من ذوي الجنسية األجنبية الذين يمارسون أنشطة خاضعة للضريبة بالبالد التونسية ب

 الجبائية.
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وحرصا على مزيد التقدم في رقمنة وتعصير اإلدارة تضمنت اإلصالحات إمكانية دفع معاليم السفرات إلى الخارج 
معلوم الخدمة الموظف على عمليات الدفع االلكتروني لالداءات والمعاليم المنجزة لدى عن بعد وتحميل 

 بنكية على ميزانية الدولة.المحاسبين العموميين بواسطة التحويالت ال

وبالتوازي شملت أحكام قانون المالية جملة من اإلجراءات لمعاضدة المجهود التضامني لتمويل ميزانية الدولة 
وتكريس العدالة الجبائية منها بالخصوص إقرار ضريبة جديدة توظف على العقارات التي يملكها األشخاص 

دينار تسمى "الضريبة على الثروة العقارية"، الترفيع في تعريفة المعلوم  مليون  3الطبيعيون والتي تساوي أو تفوق 
مليم  100دينار وتوسيع مجال تطبيق معلوم الطابع الجبائي المحدد با 1مليم إلى  600الموظف على الفواتير من 

عن كل تذكرة والمستوجب على تذاكر البيع ليشمل تذاكر البيع المسلمة من قبل جميع المغازات ذات األجنحة 
إحداث معلوم على ، فضال عن ألف دينار 100المتعددة التي تحقق رقم معامالت سنوي خام يساوي أو يفوق 

دينار حسب نوعية  20دينار أو  100باتصدير الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية والرمل السيليسي يضبط 
المنتجات عن كل طن يتم تصديره وترشيد النفقات العمومية الناجمة عن تغّير سعر الصرف بين تاريخ إبرام 
الصفقات والطليات الدولية وتاريخ الخالص الفعلي للمتعهدين األجانب وذلك بالترخيص للمشتري العمومي في 

 بالعملة األجنبية حسب سعر الصرف في تاريخ فتح االعتماد.فتح االعتماد المستندي مباشرة 

 الجهاز النقدي 

بحدة التوترات التضخمية المسجلة مما أدى الى الترفيع في نسبة الفائدة  2022تأثرت السياسة النقدية خالل سنة 
نقطة أساسية لتبلغ  25با نقطة مئوية في شهر ماي والثانية  75 االمديرية للبنك المركزي في مناسبين األولى ب

 .6.25%نقطة أساسية لتبلغ  25الترفيع في نسبة الفائدة على االدخار با في أكتوبر. كما تم بالتوازي  7,25%

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات الى ارتفاع نسب الفائدة الموظفة على وتيرة القروض المسندة الى المؤسسات 
 وبالتالي على ديناميكية الطلب اإلجمالي ونسق النشاط االقتصادي عموما.  2022واألفراد لكامل سنة 

ومن شأن هذه الوضعية وان كانت ستسهم في كبح ارتفاع مستويات األسعار أن تزيد نسبيا في حدة الضغوطات 
جهات االقتصادية في ظل تراجع األفاق االقتصادية العالمية وتزايد الضغوط التضخمية العالمية واشتداد تو 

 السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى في العالم.

على هذا األساس يتوقع أن يواصل البنك المركزي خالل السنة الفترة القادمة انتهاج سياسة نقدية حذرة تهدف 
الى المالئمة بين متطلبات التحكم في التضخم وتوفير الدعم المالي المالئم لالقتصاد وبخاصة المؤسسات 

 والمتوسطة لمساعدتها على تخطي صعوبات الظرف والمحافظة على نشاطها ومواطن الشغل بها. الصغرى 





 

 

 نيالثاالجزء  
 ودعم طاقته التشغيليةنحو تطوير هيكلة االقتصاد 
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 البـاب األول

  تطوير السياسات القطاعية وتعصير البنية األساسية

 السياسات االقتصادية

 الفالحة والصيد البحري 

المخزون المائي بالسدود  بتواصل انحباس األمطار للموسم الرابع على التوالي، حيث تراجع 2022تميزت سنة 
مقارنة بنفس الفترة من  5.6تقدر با  نقصأي بنسبة  ،2022 نوفمبر 15إلى حدود يوم  3مليون م 676.5 بحوالي

 .الجملية ن طاقة الخزن م %29.2ل المخزون الحالي قرابة . ويمثّ  )3مليون م 716.9حوالي ) السنة الفارطة

من  تعزيز األمن الغذائيالتنموي وساهم في القطاع الفالحي دوره ورغم هذه الظروف المناخية الصعبة، واصل 
ي من المنتظر تلقطاع الانعكس إيجابيا على نسبة نمو إا ممّ خالل تطوير اإلنتاج لعديد المنظومات االستراتيجية، 

تّم إنجازها  %1.2سلبية في حدود  باألسعار القارة للسنة الفارطة مقابل نسبة نمو 2022خالل سنة  % 1.4أن تبلغ 
 لعناصر التالية:ى اعل باألساس النموّ  . ويرتكز هذا2021خالل سنة 

  (،2021م. ق سنة  16.5م. ق من الحبوب )مقابل  17.9إنتاج حوالي 
  (،%71.4بنسبة تطور أي  2021ألف طن في سنة  700مقابل زيتون الزيت )من طن  مليون  1.2إنتاج 
  ألف طن سنة  142ألف طن من منتجات الصيد البحري وتربية األحياء المائية )مقابل  147إنتاج حوالي

2021،) 
  2021ألف طن سنة  345ألف طن من التمور مقابل  368إنتاج. 

د  م 1699.3د مقابل  م 2799.7با  عجزا ماليا يقّدر 2022إلى موفى شهر أكتوبر الميزان التجاري الغذائي  وسجل
 %67.3مقابل  %62 حدود وبذلك تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى .2021نفس الفترة من سنة  خالل

وذلك بسبب االرتفاع  %41.9. ويعزى هذا التراجع إلى تطور الواردات بنسبة 2021سنة خالل نفس الفترة من 
 57+بالنسبة للقمح الصلب و % 85+سعار المواد الغذائية األساسية على غرار الحبوب )الغير مسبوق أل

( علما وأّن الصادرات %55+( والسكر )%60+بالنسبة للشعير( والزيوت النباتية ) +60%بالنسبة للقمح اللين و%
( ومنتجات %39+متأتية خاصة من تحسن عائدات زيت الزيتون )% 30.8الغذائية قد سجلت إرتفاعا بنسبة 

 (.%15 +البحر)



 

60 

كما تشير التوقعات إلى تسجيل تراجع في مؤشر نسبة تغطية الواردات الغذائية بالصادرات خالل كامل سنة 
وذلك على أساس نمو  2021تم تسجيلها سنة  %70مقابل  %64 أن تبلغ هذه النسبة المنتظرمن  ث، حي2022

 .%20وتطور للصادرات با  %30الواردات با  قيمةفي 

التي ترتكز على أربعة محاور  2035الشروع في تنفيذ االستراتيجية الفالحية في أفق  2023وينتظر خالل سنة 
( 2) رات المناخيةالتكيف مع التغيّ على قدرة المستدام للموارد الطبيعية مع الستخدام ( اال1إستراتيجية. وهي:)

النهوض باإلنتاج واإلنتاجية مع ( 3) ضمان استدامتهالنهوض بقطاع الصيد البحري وتربية األحياء المائية و 
 . إرساء محيط فالحي شامل يضمن اإلدماج مع إطار مؤسساتي مالئم( 4) ضمان الجودة

على تعزيز األمن الغذائي واستعادة توازن المنظومات االنتاجية وذلك من  2023ترتكز الجهود خالل سنة سو 
 :خالل

  من خالل  وذلكتدعيم منظومات اإلنتاج الفالحية وتحسين سالسل القيمة بما يضمن دخال مجزيا للفالح
 ،دعم اإلحاطة بالفالحين وتوفير مستلزمات اإلنتاج في أفضل الظروف بما يؤمن نجاح المواسم الفالحية

 بشراكة األعمال  توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال النهوض بالمنظومات الفالحية والنهوض
partenariat d’affaires)لرفع من القيمة المضافة لفائدة مختلف المتدخلين وخاصة منهم صغار ل ( وذلك

 ،الفالحين
  مواصلة برامج تعصير وتهيئة المناطق السقوية لدعم سالسل القيمة المرتبطة بها وربطها باألسواق المحلية

 ،والوطنية
 التنمية مشاريع  تنفيذ هشاشة االقتصادية من خاللمن الفقر وال فية والحدّ المساهمة في تنمية المناطق الري

 ،مواصلة اعتماد المقاربة التشاركية واعتماد النوع االجتماعيالفالحية المندمجة و 
  لمرأة الريفية )النقل والتأمين(لتوفير المحيط المالئم، 
 شروط التمتع بمصادر التمويل التقليدية اال تتوفر فيه تيإيجاد آليات تمويل لفائدة الفئات الهشة ال، 
  ّة للدخل عبر اإلحاطة بالمنتفعين على المدى المتوسط لضمان ديمومتها وتبنيها من دعم العناصر المدر

 .طرف المنتفعين

للقيمة المضافة في القطاع الفالحي سلبية تحقيق نسبة نمو  2023، فينتظر خالل سنة المستوى الكميأما على 
 باألسعار القارة، وذلك استنادا باألساس على توقعات اإلنتاج التالية:  %0.3بنسبة 

  الموسم الحالي خاللألف طن  1200ألف طن من زيتون الزيت مقابل  900إنتاج، 
  مليون قنطار خالل الموسم الحالي، 17.9مليون قنطار من الحبوب مقابل  19إنتاج حوالي 
  ألف طن في الموسم الحالي 368 ألف طن من التمور مقابل 340انتاج حوالي، 
  ألف طن في الموسم  150مقابل  ألف طن من منتجات الصيد البحري وتربية األحياء المائية 153إنتاج

 الحالي،
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  2022د خالل سنة  م 1367.6د مقابل  م 1847 تناهزل 2023خالل سنة تطور حجم االستثمارات. 

منتظرة سنة  %64مقابل  %70نسبة تغطية في حدود  2023ينتظر أن يسجل الميزان التجاري الغذائي سنة كما 
مقابل ارتفاع طفيف في نسبة الواردات الغذائية ال  %13لصادرات الغذائية با ل نمووذلك على أساس  ،2022

 .2022سنة بمقارنة  3%يتجاوز 

 الصناعات المعملية

بصفة مباشرة يعتبر من أهّم المساهمين يمثل القطاع الصناعي أحد الركائز األساسية لالقتصاد الوطني حيث 
النمو االقتصادي وتطوير الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين نتائج البحث العلمي فضال عن تحقيق  في

 ة. الجهات وتحقيق التنمية المستدام تنميةالدور الذي يلعبه في 
على مجابهة الصعوبات الظرفية الناتجة على عوامل خارجية وداخلية منها  2022سنة د تركزت الجهود خالل وق

وال سيما مواطن المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا والسعي إلى المحافظة على المؤسسات الصناعية وديمومتها 
لحفاظ على توازن المنظومات اإلنتاجية والتنسيق مع مختلف الوزارات واألطراف المهنية المعنية لالشغل بها 

 .الصناعية واستدامتها
ثر التراجع المسّجل في حدة االعتصامات إشهد مناخ األعمال في قطاع الصناعات المعملية تحسنا نسبيا و 

واالضطرابات االجتماعية التي تواجه المؤسسات الصناعية، ويبقى هذا التحسن ضعيفا نسبيا ولم يرتق إلى ما 
ب لمواجهة احتدام المنافسة مع الدول التي مّرت إلى تسريع برامج االنتقال الصناعي وذلك من خالل هو مطلو 

 تنفيذ حزمة إصالحات هاّمة. 
وفي ظل هذه الظروف، تم اتخاذ عدة إجراءات للمحافظة على ديمومة المؤسسات الصناعية. وعلى هذا األساس 

 : على 2022تركزت الجهود خالل سنة 

  على النسيج المتواجد وتطويره من خالل بعث آلية جديدة لدفع االستثمار في مجال البحث والتجديدالمحافظة 
"Pmn-innov" للرفع من القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، 

  2022خالل التسعة أشهر األولى من سنة برنامج ال هذا حيث شهد تنفيذ برنامج التأهيل الصناعيفي التقدم 
د  م 240.7 استثمارات جملية تقدر بابمخطط تأهيل  138 تمت المصادقة علىكما  مؤسسة. 156انخراط 

 د. م 36.2تقدر با  ومنح
 د  م 33.9 اتقدر ب االستثمارات التكنولوجية ذات الصبغة األولوية باستثماراتمن  ملف 425 المصادقة على

استثمارات تكنولوجية ذات أولوية( خالل بلغت منح التأهيل )برامج تأهيل، بذلك د. و  م 11.8با ومنح جملية 
سنة لمن الميزانية المرصودة  %163وهو ما يمثل حوالي د،  م 48 قرابة 2022ة أشهر األولى من سنة تسعال

 د. م 29.4با  المقّدرة 2022
  تقديم المساندة الفنية للمؤسسات الصناعية لحثها على إرساء نظم الجودة بالتعاون مع القطاع الخاص حيث

من السنة جوان  شهر لغ عدد المؤسسات المتحصلة على شهادات الجودة منذ بداية البرنامج إلى موفىب
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من الهدف  %18ما يمثل  2022 مؤسسة خالل السداسي األّول من سنة 18 مؤسسة منها 2403، الحالية
 (،2022مؤسسة خالل سنة  100)المرسوم 

  من خالل المحافظة على شهائد االعتراف  التحتية للجودةتطوير منظومة البنية مواصلة العمل على مزيد
( والمنظمة الدولية العتماد المخابر EAالدولي المتبادل لالعتماد المبرمة مع المنظمة االوروبية لالعتماد )

(ILAC( والمنتدى الدولي لالعتماد )IAF وتطوير عدد الهيئات المتحصلة على شهائد االعتماد وتطوير )
والتجارب المسداة لفائدة المؤسسات الصناعية للتثبت من جودة وموائمة منتوجاتها مع  عدد التحاليل

 ،المقتضيات الفنية قصد تمكينها من اقتحام أسواق جديدة للتصدير
 ويعتبر هذا اإلجراء  .2022ة خمس سنوات ابتداء من سنة لمدّ  حتضان تونس لمقر الجهاز العربي لالعتمادا

ز العربي لالعتماد بإشعاع تونس على المستوى العربي والدولي في مجال ريادة اعترافا رسميا من الجها
 ،االعتماد وتقييم المطابقة

 مجاالت في االفريقية الريادة وبالتالي التوالي علىللمرة الثالثة  الجائزة االفريقية "كايزن" الحصول على 
 افريقي مركز لبعثواإلستعداد  الغرض في اليابانية يةالفنّ  والضوابط للمعايير طبقا اإلنتاجية تحسين وأدوات
 .واإلنتاجية للجودة

 تم: البنية التحتية التكنولوجية،وفي مجال 

 وتدعيم مخابره بالمعدات  أشغال بناء مشروع المجمع التقني بالمنطقة الصناعية بالعقبةستكمال ا
  ،والتجهيزات المخبرية الالزمة

 وإمضاء إتفاقية حوكمة مركز من سوسة والمنستير  مراكز الموارد التكنولوجية بكلّ  بناءأشغال  ستكمالا
 ،الموارد التكنولوجية بسوسة ودخوله طور اإلنتاج

 والمركز والبلور والخزف البناء لمواد التقني المركز مخابر وخاصة الثمانية الفنية المراكز مخابر تطوير 
ومخبر  للكيمياء الفني والمركز واألحذية للجلود الوطني والمركز والكهربائية الميكانيكية للصناعات التقني
 بكلفة صلبها معداتال لمركز الفّتي للتعبئة والّتغليف وتجديدالتابع لوالمواد الخطرة  النقلو القابلة للتّحلل المواد 
 .د م 9 حوالي تبلغ تقديرية جملية

 التحفظات التي تم تسجيلها في إطار عملية تقييم  رفع قصد بناء مقر خاص بالمجلس الوطني لالعتماد
شرط االستقاللية باعتبار استغالله حالّيا لمقر على وجه ب المتعلقةالنظراء مع المنظمة األوروبية لإلعتماد 

 الكراء 
  طار نظرة شاملة ومكّملة لباقي عناصر البنية التحتية للجودةإفي إعادة هيكلة النظام الوطني للمترولوجيا 

 وترشيد االستثمارات في هذا المجال وبلوغ االعتراف الدولي بالنظام الوطني للمترولوجيا.
  2023) ضمان الجودة قصد تنمية اقتصادية مستدامة فني تونسي ألماني جديد حول تعاون تنفيذ برنامج-

2026 .) 



 

63 

  :2035تنفيذ االستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق  في 2023خالل سنة الشروع 

  إدراج العديد من اإلصالحات  من خاللتوفير مناخ أعمال مالئم لتنمية االستثمارات واألنشطة االقتصادية
م الهيكلية في عديد المجاالت على غرار الجباية والبنية التحتية اللوجستية والصناعية واإلطار القانوني المنظ

 ،لالستثمار والمنافسة وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والخدمات العقارية
 إقرار برنامج وطني نموذجي لتطوير النسيج الصناعي بالجهاتو  بالجهات الصناعية اإلستثمارات تسهيل،  
 تبسيط ومراجعة اإلجراءات والنصوص القانونية والتشريعية ذات العالقة باإلستثمار، 
 عمليات رقمنة وتطوير الخدمات اإلدارية والجبائية المسداة لفائدة المؤسسة الصناعية عن بعد تسريع.  

 2023سيتم العمل خالل سنة ، ودعم ديمومته والمحافظة على النسيج الصناعيتحفيز االستثمار  وفي إطار
 على: 

  السوق  في الفائدة نسبة ومعدل االستثمار قروض فائض نسبة بين بالفارق  الدولة تكفلبرنامج التمديد في 
، وذلك في 2024و 2023لفترة جديدة تغطي سنتي بنفس اإلجراءات والشروط  نقاط ثالث حدود في النقدية

إطار الرفع من تنافسية المؤسسات والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها عبر تيسير حصولها على 
 ،والتوسعةالتمويالت الالزمة الستثمارات اإلحداثات 

 سة تقييمية لخط االعتماداوذلك بعد القيام بدر  بسنتينتواصل عمل خط التمويل لفترة جديدة  إقرار.  

 : 2023وعلى مستوى التشريعات، سيتم خالل سنة 

  وضبط تركيبته وطرق تسييره بإحداث المجلس الوطني للتنمية الصناعيةمشروع أمر يتعلق،  
  المتعلق  2006أفريل  24المؤرخ في  2006لسنة  1210بتنقيح وإتمام األمر عدد يتعلق مشروع أمر حكومي

 ،بضبط التنظيم اإلداري والمالي للمجلس الوطني لالعتماد وطرق تسييره
  لفائدة الوكالة العقارية الصناعية لقطعة أرض كائنة مصلحة العمومية يتعلق باإلنتزاع من أجل المشروع أمر

معتمدية الكاف الغربية من والية الكاف الزمة لتهيئة مدخل المنطقة الصناعية  نوبيةبعمادة وادي الرمل الج
 بوادي الرمل.

 : 2023خالل سنة  تمّ سي، المالبسو في قطاع النسيج  اتدعم القدرة التنافسية للمؤسسفي إطار و 

  االستثماراتإلى جانب تحيين قيمة  2026-2022إلى  2023-2019مراجعة وتحيين الميثاق القطاعي من 
لمشاريع االندماج المقترحة ومراجعة األهداف الكمية للفترة الجديدة )قيمة الصادرات، إحداث مواطن الشغل، 

  .تحسين نسبة االندماج...(
   اللجان المشتركة )اللجنة الفنية المشتركة  ذلك في إطار مخرجاتمراجعة قواعد المنشأ األورومتوسطية و

لجنة األورومتوسطية لقواعد المنشأ، التعاون التونسي والكوميسا )قواعد المنشأ ، الالباكستانيةالتونسية 
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للكوميسا(، اللجنة الفنية لقواعد المنشأ للدول األعضاء للدول العربية، اللجنة الفنية المشتركة التونسية 
اللجنة الفنية  ،سية المصريةاإلندونيسية، اللجنة الفنية المشتركة التونسية القطرية، اللجنة الفنية المشتركة التون

 ZLECAFالمشتركة التونسية األردنية في مجال االعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، التعاون التونسي و
 ((.ZLECAF)قواعد المنشأ 

  "مواصلة تنفيذ مشروع "البرنامج الشامل للنسيج والمالبس(GTEX-MENATEX)  ّتمديده إلى  الذي تم
 .د م 7.5يقدر با بتمويل، 2023غاية سنة 

 .تكثيف الرقابة على نشاط توريد المالبس المستعملة حسب التشاريع الجاري بها العمل في الغرض 
  (حاليا %30)تكوين لجنة للنظر في كيفية إلغاء المعاليم الديوانية الموظفة على صادرات قطاع المالبس 

 .مع الجزائر
  وتحفيزهم على " الفرانشيز"دعوة موردي الماركات األجنبية المنتصبة بتونس في إطار نظام االمتياز التجاري

مباشر أو غير مباشر واشتراط التزود محليا بخدمات مسداة من قبل مؤسسات  باستثمارالتصنيع المحلي 
 .تونسية

  نشاط توريد المالبس المستعملة وتفعيل بند إتالف األحذية والمصنوعات الجلدية  علىتكثيف الرقابة
 .المستعملة أو إعادة تصديرها

 الفجة-إنجاز محطة التطهير بالقطب التنموي المنستير في التسريع. 

 على: 2023سنة خالل  ستتركز الجهود، أما بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية

 عبر: من القيمة المضافة ودفع التصدير الرفع 

  مساندة و تعليب تحت عالمات تجارية تونسية الالتشجيع على و مواصلة تثمين زيت الزيتون التونسي
المؤسسات المصدرة إلنجاز برامجها اإلشهارية والترويجية في األسواق الخارجية الواعدة للتعريف 

 بالمنشأ التونسي لزيت الزيتون المعلب.
 من باعتبارهما  مشتقات التمور والطماطم المجففةل ةقيمالالعمل على تطوير سالسل  مواصلة

 لتصدير.لالقطاعات الواعدة بالنظر إلى اإلمكانيات الهامة 

  اتجو منتبمواصلة الترويج للعالمة التونسية المميزة للجودة  خاللمن المنتجات الغذائية  بجودةالنهوض 
 ،زيت الزيتون و الهريسة والسردينة 

 :تحسين حوكمة القطاع عبر 

 العام القطاع بين الممضى الشراكة ميثاق وتنفيذ مراجعةل والمهنة المعنية الوزارات مع التنسيق 
 مراجعة والذي يتضمن بالخصوص ،2019-2025 فترةلل األلبان بمنظومة للنهوض الخاص والقطاع
 وذلك األسعار ديناميكية نظام تفعيل مع االستهالك إلى اإلنتاج من المستويات كافة على األسعار

 . الجودة حسب الحليب لخالص موحد نظام وإرساء الكلفة عناصر لتطور وفقا
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 الزيتون  زيت لصناعة والخاص العام القطاعين بين شراكة ميثاق مشروعلى ع واالمضاء المصادقة 
 .2023-2030 فترةلل وتصديره

ميثاق  تفعيل صناعة السيارات ومكونات السياراتلقطاع  بالنسبة 2023ستشهد سنة  ،للقطاعات الواعدةوبالنسبة 
 2027الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع مكونات السيارات في أفق 

 والذي يهدف إلى:

 توفير بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة محفزة لالستثمار”"Automotive Smart City، 
 ،)تحفيز االستثمار في مجال تركيب وتصنيع السيارات )إصدار كراس شروط في الغرض 
 ،الرفع من قيمة الصادرات من خالل استهداف أسواق جديدة وتطوير اللوجستية وتبسيط اإلجراءات اإلدارية 
 جددة والتقنيات التوجه نحو االستثمارات المتعلقة بتصنيع الجيل الجديد من السيارات كالمستعملة للطاقات المت

 ،“ voiture autonome, voiture connectée, voiture électrique” الذكية 
 ،دفع مصنعي الشاحنات/السيارات نحو تحقيق قيمة مضافة ونسبة إدماج أكبر 
  استقطاب مجامع الشركات الخاصة الكبرى لالستثمار في مشاريع هامة لتصنيع جزء من الحاجيات الوطنية

 .من السيارات

 :2023، ستشهد سنة قطاع تصنيع مكونات الطائراتما بخصوص أ

  إحداث خط تمويل لفائدة الشركات الناشطة في مجال صناعة مكونات الطائرات خاصة في مجاالت البحث
 والتجديد والمشاريع الصغرى المجددة،

  الضروريين السيما في المهن تعزيز مركز االمتياز في مهن صناعة الطيران بالمغيرة بالتجهيزات والمكونين
 الحديثة والترفيع في سقف تكفل الصندوق الوطني للتشغيل في كلفة عمليات التكوين،

 ،تبسيط االجراءات الديوانية خالل التعامالت بين المؤسسات الناشطة في القطاع 
  سنويا. %7الصادرات بنسبة و  %8.5مواطن الشغل با تطوير إحداثات 

ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتعلق  تفعيل 2023ستشهد سنة  لصيدليةالصناعات اعلى مستوى و 
 بقطاع الصناعات الصيدلية والذي يهدف إلى: 

  السيما من خالل إحداث وكالة لألدوية،2025تطوير حوكمة قطاع الصناعات الصيدلية في أفق ، 
 ،ترشيد الدعم وتطوير نجاعة نظام التزود باألدوية 
  تبسيط اجراءات الحصول على تراخيص الوضع لالستهالك بالسوق المحلية تطوير و"AMM"  لألدوية

 وتقليص آجال الحصول عليها،
  40إلى  %18رفع معدل تصدير اإلنتاج المحلي من%، 
  62إلى  % 51الحاجيات الوطنية من األدوية من حيث القيمة من الرفع من نسبة تغطية%، 
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 50موطن شغل بنسبة تأطير تصل إلى  4000أكثر من  إحداث%. 

ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص  إمضاء 2023، ستشهد سنة قطاع الجلود واألحذيةوبخصوص 
 خالل نفس السنة تفعيلهواالنطالق مباشرة في  2027في أفق  الجلود واألحذيةللنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع 

  والذي يهدف إلى:

  في  المنافسة النزيهة بين المنتجات المصنعة محليا لقطاع الجلود واألحذية ونظيراتها الموردةإرساء أسس
 ،إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

 دعم القدرة التنافسية للشركات التونسية بالسوق المحلية وفي الخارج،  
  األخرى من الجلود، تطوير القيمة المضافة لمختلف مراحل إنتاج األحذية والمنتجات 
 ،تحسين صورة الصناعة المحلية باألسواق العالمية 
 مراجعة تدخل هياكل الدعم والمساندة للنهوض بالقطاع، 
  أشخاص. 10مؤسسة صناعية جديدة ذات قدرة تشغيل تفوق  50إحداث 

وطنية للنهوض على إعداد استراتيجية  2023خالل سنة  بالقطاعات الواعدةكما سيتم العمل في إطار النهوض 
بتونس لما يوفره هذا النشاط من هامش للتحسن مما يجعل من تونس قطبا صناعيا متخصصا  بصناعة السفن
 في هذا النشاط.

 ، وذلك من خالل:لمرور إلى الصناعة الذكيةل المبادرة الوطنية مواصلة تنفيذ 2023كما سيتّم خالل سنة 

  والقطب التنموي  (نسيج )اختصاصدخول مراكز الكفاءات القطاعية بكل من القطب التنموي بالمنستير
 طور النشاط الفعلي، ببنزرت )صناعات غذائية( والقطب التكنولوجي بسيدي ثابت )صناعة األدوية(

  للمرور إلى مؤسسة إضافية من عمليات الدعم  100بالمؤسسات لتمكين  ةمواصلة تقديم اإلحاطة المباشر
 ،الصناعة الذكية

  تطوير آلية لتمويل العمليات المندرجة في إطار المخططات المقترحة من قبل المؤسسات الصناعية للعبور
 ،4.0إلى الصناعة الذكية 

  مسار العبور إلى الصناعة الذكية  اعتمادمؤسسة صناعية بضرورة وجدوى  1000تحسيس وتوعية 
  4.0 ريف بمفهوم الصناعة الذكيةوضع خطة اتصالية وآليات للتع، 
   في هذا المجال اعتمادهاخبير في مجال الصناعة الذكية واألساليب الممكن  1500تكوين ما يفوق عن  
  حلول ذكية لفائدة المؤسسات 100تطوير ما يقارب عن،  
  النشاط الفنية طورمخابر مفتوحة المحدثة على مستوى المراكز  4دخول الا،  
  إحداث مصنع ذكي للقيام بالتجارب وبالعمليات التكوينية لفائدة الطلبة في مجال الصناعات الشروع في

  ،الذكية
 الشروع في إحداث نظام لالعتراف بالكفاءات في مجال الصناعة الذكية، 
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  المناجم

  2022اإلنجازات المنتظرة لسنة 

حقق قطاع الفسفاط ارتفاعا في اإلنتاج الى موفي شهر سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ 
ا هكما تمكنت الشركة من استعادة جزء من أسواق .مليون طن مبرمجة 4.5مليون طن و 2.3مليون طن مقابل  2.8

 فضال عنألف طن من الفسفاط الخام مع موفي السنة،  120ن يتم تصدير حوالي أالتقليدية حيث ينتظر 
دوالر  320بلغت االنتعاشة التي تشهدها أسعار مواد الفسفاط واالسمدة الكيميائية على المستوى العالمي حيث 

 .2020دوالر للطن الواحد سنة  80و 2021دوالر سنة  172 مقابل 2022سنة 

اط التجاري عبر القطار من مناطق اإلنتاج بالحوض المنجمي انخفاضا في نسق نقل الفسف 2022كما شهدت سنة 
 ألف 878نحو مصانع التحويل بكل من قابس والصخيرة، حيث تمكنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية من نقل 

ويعود  .2021طن خالل نفس الفترة من سنة  ألف 925طن من الفسفاط التجاري الى موفي شهر أوت مقابل 
ذها معطلون عن نفّ التي عتصامات االبسبب  13تعطل حركة القطارات على الخط الحديدي رقم هذا التراجع الى 

 .العمل بمحطتي منزل بوزيان والمكناسي

إرتفاعا ملحوظا في جل المواد المنجمية  2022سنة أن تشهد خالل مواد غير الفسفاطية، ينتظر وبخصوص ال
ة امتيازات استغالل في دخول عدّ  2022إلنفراج أزمة وباء كورونا في العالم. كما سجلت سنة بالنظر وذلك 

ن يبلغ عدد رخص البحث السارية المفعول مع موفى أينتظر  ،االنتاج الفعلي. أما بالنسبة للسندات المنجمية
امتيازا  74ت االستغالل بلغ عدد امتيازاين أكما يتنظر  .2021سنة  107رخصة بحث مقابل  110السنة حوالى 

 .2021سنة  69مقابل 

خالل  %4.7 ينتظر أن تسجل القيمة المضافة باألسعار القارة لقطاع المناجم ارتفاعا با ،وعلى المستوى الكمي
  .2021سنة  %13مقابل ارتفاع با  2022سنة 

  2023توقعات سنة 

ألف طن شهريا خاصة مع التحسن  400العودة التدريجية لنسق اإلنتاج وبلوغ معدل انتاج في حدود  ينتظر
 13رقم  ينالنسبي لألوضاع االجتماعية بالحوض المنجمي، باإلضافة الى تحسن نسق نقل الفساط بعودة الخط

 قطارات يوميا الى مصانع التحويل. 9تأمين نقل حوالي لللعمل  15و

 على: 2023خالل سنة تكز العمل ن ير أوينتظر 

  2022مليون طن سنة  4مليون طن مقابل  5.6رفع نسق انتاج الفسفاط ليبلغ، 
  2022مليون طن سنة  3.5مليون طن مقابل  4.7رفع نسق نقل الفسفاط عبر السكك الى حوالي، 
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 ،التسريع في انجاز المشاريع الكبرى المعطلة 
  ألف طن من الفسفاط، 400تصدير حوالي 
  ،تسريع حّل إشكالية التلّوث البيئي بمراكز التحويل وذلك بتسريع انجاز مشاريع التأهيل البيئي 
  اإلنطالق في دراسة استراتيجية لقطاع الفسفاط التونسي ومشتقاته لتحديد المحاور االستراتيجية لضمان

 .2040استدامة وتطوير القطاع إلى حدود سنة 

، دخول مشروع "كاف الرصاص" بوالية 2023ن من المنتظر أن تشهد سنة فم ،فسفاطيةاللمواد غير وبخصوص ا
 2025-2023( مشروعا جديدا إلنتاج األمالح خالل الفترة 11باجة إلنتاج الرصاص حيز االستغالل، تطوير )

من  كما ينتظر أن يشهد إنتاج الجبس تطورا ملحوظا وذلك مع دخول كلّ  .( مشاريع جديدة بشط الجريد9منها )
وادي مستاوة" بوالية تطاوين حيز -امتياز استغالل "جبل الحزام" بوالية سيدي بوزيد و"بئر مقابلة" و"زملة البيضاء

"وادي الغار" و"البدر" بتطاوين و"جبل ركائز  :لترفيع في انتاج بعض المشاريع الناشطة وهيا فضال عن ،اإلنتاج
 .البيضاء" و"بئر الجديد" بوالية قفصة

خالل سنة  % 20.1ينتظر أن تتطور القيمة المضافة باألسعار القارة لقطاع المناجم با  ،ستوى الكميوعلى الم
 . 2022سنة  %4.7مقابل ارتفاع با  2023

تشمل بالخصوص في قطاع الفسفاط د  م 211منها د  م 311كما ينتظر أن تبلغ االستثمارات الجملية حوالي 
 المكناسي باإلضافة الى مشاريع تأهيل المغاسل والتأهيل البيئي. مواصلة إنجاز مشروع أم الخشب ومشروع

 النقل والخدمات اللوجستية

مرحلة الذي سيمثل و ، 2025-2023باالنطالق في مراحل إعداد المخطط الثالثي للتنمية للفترة  2022تميزت سنة 
العزلة عن المناطق  فكّ ل وعامل والتشغيلللنمو  كمصدر هامّ دوره القطاع لاستعادة و للخروج من األزمة هامة 

إعادة . كما يرتكز على عّدة إصالحات هيكلية تتمحور حول وتحسين ظروف ومستوى العيش الدلخليةوالجهات 
على األداء  والقدرة والنهوض بالحوكمةإعادة الهيكلة و  والمؤسساتيةاألطر القانونية  القطاع ومراجعةتنظيم 

إرساء نقل مستديم )النجاعة و  لوجيات الحديثة والرقمنة وتطوير النقل الذكيتكثيف استعمال التكنو باإلضافة إلى 
 .الطاقية(

 :2022إنجازات 

 حافلة  300 تدعيم أسطول الحافالت للنقل العمومي الجماعي تلبية للحاجيات الضرورية من خالل إقتناء
أسطول شركة نقل أخرى لفائدة الشركات الجهوية للنقل علما وأّن  300وشركة نقل تونس لفائدة مستعملة 

 امنه ،2022ديسمبر  31أشهر في  7سنة و 12 يناهز معدل عمرببالنسبة للحافالت  اتقادمل سجّ قد تونس 
 معدل عمرو  سنة( 13حافلة بمعدل عمر يساوي أو يفوق  516سنوات ) 10 الا حافلة بمعدل عمر يفوق  797
 ،عربات المترو من نوع "سيمانس"بالنسبة ل سنة وشهران 32 يبلغ
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 لخط استكمال أشغال اE  دة المنوبية إلى حي بوقطفة على محطة السيّ الشبكة الحديدية السريعة من من
 ،2022عند موفى سنة حيز االستغالل  هع دخولقّ و تعلما وأّنه ي بالتجارب الفّنية والقيامكم  6.3مسافة 

 ملفات إقتناء العقارات الخاصة بمركز التعهد والصيانة ومركز االيواء والترابط لمشروع مترو  ستكمالا
 ي إطار تحرير حوزة المشروع، غصفاقس وذلك 

 مليون طن 25.3 حواليب 2022 سنة موّفىعند  التونسية للموانئ العابرة البضائع حركة تسجيل انخفاض في 
نتيجة لتراجع الواردات وذلك مليون طن  26.5 بحوالي المقّدرة 2022 لسنة األولّية بالتوقعات مقارنة %5 بنسبة

 ،%6 بنسبةوارتفاع الصادرات  %10بنسبة 

 مقارنة بسنة  %7مسافرا( با  ألف 632 )حوالي 2022 عند موّفى سنة المسافرين تسجيل زيادة في حركة
. كما شهدت حركة السياح إستئناف نشاطها بعد فترة توقف حيث %5وزيادة في حركة السيارات با  ،2021

 ألف سائح، 45ينتظر تسجيل 

 وبنزرت ورادس الوادي حلق لموانئ والبحرية يةالبرّ  المداخل تأمين برنامج إستكمال، 

 نجاز مشاريع البنية األساسية للموانئ البحرية بكلّ تقديم عروض تلقائية إلالمستثمرين الخواص على  إقبال 
على إثر وذلك رادس وبنزرت وجرجيس في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص  موانئمن 

 اللزماتوالمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح  2020ماي  20بتاريخ  2020لسنة  316 مر عدداأل إصدار
  ومتابعتها.

  :2023أهداف 

  لخط الشبكة الحديدية  % 300 مع توقعات بزيادة بابالعالقة  %39تطور نشاط النقل الحديدي للمسافرين بنسبة
 ، %128تعود لتطور في نقل الفسفاط بنسبة  %79السريعة وزيادة في النقل الحديدي للبضائع بنسبة 

  حيز دخول بالعالقة مع 2023خالل سنة  %78تحسن مداخيل الشركة الوطنية للسكك الحديدية بنسبة 
 الخط عدد دخولو  13على الخط عدد  االعتصامات فّض و  السريعة الحديدية الشبكة من E االستغالل للخط

)نقل  اقتحام أسواق جديدة بالنسبة لنشاط نقل البضائعو  حيز االستغاللوأم العرائس  ي بين المتلو  الرابط 15
 ،تأهيل معدات نقل المسافرين على الخطوط البعيدةو  حمض الفسفوريك(

  مكنين المضاعفة خط المترو الرابط بين بالحديدية الكبرى والمتعلقة السكك مشاريع  إنجازالشروع في
 الرابط بين تونس والقصرين، 6واستئناف تأهيل وتعصير الخط الحديدي رقم  والمهدية

 عربة مترو من نوع سيمانس، 11وحافلة  135حافلة جديدة وتأهيل  175 إقتناء شركة نقل تونس لا 
  والتقسيمات والبحث العقاري في األمثلة الهندسية والبحث العقاري  ةرافيإنجاز الدراسات الطوبوغ إستكمال

 ،سلمشروع مترو صفاق T في مشروع خط الترامواي
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  الشروع في إنجاز دراسات تهيئة المعابر الحدودية بكّل من بوشبكة بوالية القصرين وملولة بوالية جندوبة
ورأس جدير بوالية مدنين بهدف تطويرها وفقا للمواصفات الدولية من خالل تركيز فضاءات إسناد خدمات 

 وفضاءات تجارية وترفيهية، 
 طن مليون  26.6 حوالي) 2023 سنة خالل التونسّية بالموانئ البضائع حركةفي  %5زيادة بنسبة  تسجيل 

والواردات  %3تقديرات لتطور الصادرات بنسبة  وذلك باحتساب ،(2022 لسنة متوّقعة طن مليون  25.3 مقابل
 ،%8بنسبة 

  2022سنة  مع مقارنة (مسافرا ألف 662 حوالي) 2023 أواخر المسافرين حركةفي  %5تسجيل زيادة بنسبة .
 ألف 285 ستبلغ حيث 2022 سنةب مقارنة % 12 بنسبة هاّما تطَورا المصاحبة السيارات حركة ستشهد كما

 مقارنة %100 بنسبة ارتفاع أي ،سائحا ألف 91 حوالي 2023 لسنة السياح حركةكما ينتظر أن تبلغ  .سيارة
 ،المتوفرة الحجوزات على اعتمادا وذلك 2022 بسنة

 وصفاقس وقابس وجرجيس، سوسة لموانئ والبحرية البرية المداخل تأمين 
  إلى  لمشروعل ستغلّ الممع المستثمر  التعاقدذلك من خالل بالنفيضة و ميناء المياه العميقة  إنجازالشروع في

واختيار مكتب الدراسات لإلحاطة  تصفية الحوزة العقارية لمنطقة الخدمات اللوجستية المحاذية للميناءجانب 
عداد المخطط إ الفنية ومراقبة إنجاز مطرف الحاويات واختيار مهمة المساندة إلنجاز محطة السوائب و 

 ،التوجيهي للمنطقة اللوجستية بالنفيضة
  مواصلة إنجاز مشروع تطوير وتوسعة مطار تونس قرطاج وتهيئة مطار صفاقس واقتناء منظومة الكشف

 ات والحراسة بالكاميرا.عن المتفجر 

 السياحة 

باستقرار للوضع الصحي العام للبالد وفتح الحدود التونسية الجزائرية  2022 سنةخالل تميزت الوضعية السياحية 
، حيث تم تسجيل 2022البرية، مما ساهم في ارتفاع مؤشرات القطاع بصفة ملحوظة إلى غاية شهر أكتوبر 

، وتحقيق 2021مليون سائح خالل نفس الفترة من سنة  2.3مقابل  2022مليون سائح سنة  5.4دخول حوالي 
 مليار دينار.  3.5في المداخيل السياحية بقيمة  %81زيادة با 

 على: إنبنتكما تم اعتماد خطة عمل في مجال النهوض بالجودة 

  عية والكمية قصد تكثيف عمليات التفقد والتأطير بالمؤسسات السياحية عبر تنفيذ سلسلة من التدخالت النو
 الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للحرفاء،

  مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية وإدراج معايير لجودة الخدمات والسياحة المستدامة كعنصر أساسي
إلسناد التصنيف ومراجعة نظام تصنيف المطاعم السياحية وإدراج منتوجات جديدة تتصل بمجال التنشيط 

 النصوص المنظمة لوكاالت األسفار ومديري الوحدات الفندقية،السياحي ومراجعة 
 ،مواصلة تصنيف األنماط الجديدة لإليواء والنزل ذات الطابع المميز واإلقامات الريفية 
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  مواصلة دعم المجهود البيئي للمحافظة على النظافة وتحسين المحيط بتكثيف الحمالت الوطنية والجهوية
 لمدن والمحطات السياحية. للعناية بالبيئة والمحيط با

 اإلدارية اإلجراءات بطء بسببوبالنسبة لالستثمار السياحي في البنية األساسية، فقد شهد تراجعا ملحوظا، 
التقاسيم، حيث تم رصد استثمارات  وأمثلة التهيئة أمثلة على المصادقةو  العقارات لبعض الوصف بتغيير المتعلقة

إلنجاز أشغال تجهيز المنطقة السياحية "فج األطالل" بعين دراهم بالبنية األساسية وإعداد الدراسات  د م 8.8با 
المتعلقة بمثال التهيئة والمؤثرات على المحيط للمنطقة السياحية العالية بالغضابنة، وإعداد الدراسات المتعلقة 

نزرت و"شط النسيم" بتونس الشمالية والشروع في باستكمال البنية األساسية بالمناطق السياحية "سيدي سالم" بب
 أشغال حفر وردم وبناء الطرقات الفرعية بالمنطقة السياحية الجديدة "سبيطلة" بالقصرين.

 ومواصلة انجاز عقارية اقتناءات برمجة من خالل وذلك 2023 سنة خالل االستثمار نسق استرجاع المتوقع ومن

بسبيطلة بوالية القصرين، وكذلك  السياحية "فج األطالل" بعين دراهم والمنطقة البنية األساسية بالمنطقة السياحية
وتقّدر بذلك  .إعداد دراسات البنية األساسية بالمناطق السياحية بالعالية والغضابنة من والية المهدية وبقبلي

 .د م 9.5 قيمته ما 2023 المتوقعة لسنة االستثمار ميزانية

تطورا هاما من حيث عدد الليالي السياحية والعائدات السياحية  2023سنة السياحة ومن المنتظر أن يشهد قطاع 
 .%4وتحقيق نسبة نمو با  2023خالل سنة  د م 350وإنجاز حجم استثمارات با  %60بنسبة 

في إطار التعاون مع  VISIT TUNISIAمواصلة تنويع العرض السياحي بتنفيذ مشروع  كما سيتم العمل على
 الواليات المتحدة األمريكية لتحسين القدرة التنافسية لتونس كوجهة سياحية والرفع من االستثمار الخاص واالبتكار

وتدعيم إمكانيات القطاع السياحي بهدف تحسين المداخيل السياحية وخلق فرص عمل جديدة للشباب وخاصة 
 منهم النساء في الجهات المهمشة.

  :2023م سنة كما سيت

  القطاع تحسين وتطوير السياحة المستدامة من خالل وضع إطار مؤسساتي للشراكة بين القطاع العام و
 الخاص. 

 وجبل الظاهر وجزيرة جربة في إطار  تنمية السياحة البديلة بمنطقة الجنوب الشرقي التونسي بقصر غيالن
 التعاون التونسي السويسري.

 ياحة وتطوير سالسل القيمة لقطاعي الحرف والتصميم وتثمين الموروث الثقافي تنفيذ برنامج دعم تنويع الس
 "تونس وجهتنا" في إطار التعاون مع االتحاد األوروبي.

  استغالل كافة المجال الترابي للغرض السياحي من خالل التدخل في إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة وتوظيف
افة الواليات الستغالل الفضاء الغابي والفالحي والعمراني أمثل للخصوصيات الطبيعية والثقافية بك

 والصحراوي.
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البحرية بالموانئ الترفيهية من خالل تدعيم الوجهة التونسية بالنسبة تدعيم األنشطة  2023سنة  خاللكما سيتم 
لسفن النقل البحري السياحي قصد استئناف الرحالت عبر القرية السياحية بحلق الوادي وتنويع الوجهات بإحداث 

ل السياحي وجهات أخرى )الساحل والجنوب(، وتنمية المهن السياحية البحرية على متن السفن التجارية وسفن النق
 إعداد برامج تأهيل مع الهياكل المختصة.من خالل 

 ويتطلب استعادة النشاط السياحي لحيويته وتحقيق المؤشرات المذكورة توفر جملة من العوامل األساسية أهمها:

  وجمالية المحيط والعناية بالجانب البيئي بكل المناطق السياحية والمسالك السياحية ومواقع  النظافةضمان
 ،الجذب السياحي

  المالئمة لتمويل القطاع السياحي في ظل صعوبات الحصول على التمويالت البنكية الالزمة الحلولإيجاد، 

 نية التحتية للمعابر الحدودية وتحسين الخدمات تفعيل اتفاقية السماوات المفتوحة ودخولها حيز التنفيذ ودعم الب
 ،المسداة فيها

  دعم الترويج للوجهة التونسية بتوفير الموارد المالية الضرورية بالنظر لتدني المبلغ المخصص للغرض من
 ،الدينار التونسي أمام العمالت األجنبية من جهة ثانية وانزالقجهة 

 للدخول للبالد التونسية. العمل على اعتماد إجراءات مبسطة ومستقرة 

أما بالنسبة للتكوين المهني السياحي، فسيتم العمل على مواصلة تحيين الدراسات القطاعية بالتنسيق مع كافة 
تهدف إلى تشخيص  المتدخلين في المنظومة الوطنية للتكوين المهني وانجاز دراسة لتطوير مقاربة الحرفاء الشركاء

والكمية في قطاع السياحة والفندقة )الخدمات الموجهة للمؤسسات، الخدمات  مؤشرات تطوير الخدمات النوعية
فضال عن مواصلة تركيز وظيفة اليقظة واالستشراف ، الموجهة لطالبي الشغل والخدمات الموجهة للجهات(

كوين والتجديد بوكالة التكوين في مهن السياحة ورقمنة وتركيز نظام للمعلومات ومنظومة للعمل التشاركي والت
تتمكن حّتى عن بعد وإعادة هيكلة وتحديث المؤسسات الفرعية وتحديث تجهيزاتها ومعداتها لتحسين جودة التكوين 

  .من تلبية حاجيات القطاع من المهارات

 الصناعات التقليدية

 عدة إنجازات، نذكر منها بالخصوص: 2022سنة شهدت 

 طار إوروبي في في المشروع التشاركي للقرية الحرفية بسيدي بوزيد الممول من طرف التحاد األ االنطالق
 ،طار الشبكات العنقوديةإلمتعلق بتأهيل الحرفيين المنتصبين وتشجيعهم على العمل في ا "إرادة" مشروع

 حقائق اقتصادية 10و شبكات عنقودية 4 إحداث، 
  والتصميم حيث سيتم العمل على تطوير عدد من الشبكات العنقودية لقيمة الحرفية لسالسل  7تطوير

 بالتعاون مع االتحاد األوروبي في مجال الصناعات التقليدية،
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  تطوير سلسلة القيمة الخاصة بخشب الزيتون بصفاقس وسيدي بوزيد في إطار مشروع التعاون التونسي
جموعة جديدة من سالسل القيمة في مجال "العمل التعاوني للصادرات الحرفية" واختيار م األمريكي

 الصناعات التقليدية يتم تطويرها خالل فترة المخطط،
 حرفي ومؤسسات حرفية من المشاركة في التظاهرات والمعارض على مستوى دولي ووطني  5200 تمكين

 ،والتظاهرات المهنية والتجارية وجهوي 
 مؤسسات حرفية مختصة في مواد التجميل الطبيعية في أكبر تظاهرة دولية مختصة في  6مشاركة  تأطير

  ،Beauty World Dubai المجال في دبي

  الحلفاء علىتنظيم تظاهرة لتثمين والية القصرين كقطب حرفي رائد في صناعة المنتوجات المستحدثة من 
 ،الصعيدين الوطني والدولي

 إحداث مركز نموذجي للتصميم واالبتكار بالتعاون مع االتحاد األوروبي " استكمالHub Designبالدندان "،  
  دفع التصدير في مجال الصناعات التقليدية في إطار برنامج"JOBS"  الوكالة األمريكية طرف الممول من

مليون دوالر لتحسين  69.5سنوات بقيمة مالية جملية تقدر با  5يمتد على والذي  "USAIDللتنمية الدولية " 
 الصادرات، مبيعات

 ذكور 4330وإناث  2170موطن شغل موزعة بين  6500لي احو  إحداث، 
  2022سنة  %37إلى  2021سنة  %35من  نسبة النساء باعثات المؤسسات الحرفيةتطور. 

  :2023سنة  وينتظر أن تشهد

  مؤسسة حرفية مسجلة،  2750ونوايا استثمار  396تسجيل 
  نجاز الخارطة الوطنية للصناعات التقليديةإاستكمال، 
  مشاريع في إطار التعاون الدولي )بالكاف وقابس والمنستير(للمراكز جهوية للتصميم واالبتكار  3إحداث، 
 التقليدية وطنية لجودة المنتوجاتستكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بإسناد العالمة الإ، 
  حرفي مبتكر 50لا ي مرافقة وتأطير فنّ و  حرفية اتمؤسس 10تأهيل من خالل التنافسية تطوير القدرة، 
  منتفع ببرامج التأطير الفني والمرافقة  2200ومنتفع ببرامج التأهيل المهني والتكوين المستمر  2000تمتيع

 االقتصادية،
  حرفي سنويا بمختلف  600مساعدة الحرفيين والمؤسسات الحرفية على تجديد وتنمية منتوجاتهم عبر تأطير

 ،باالندثارالجهات في حرف مختلفة واختصاصات مهددة 
  عداد وإنجاز مجموعة تصاميم في النسيج اليدوي التونسي من طرف مصممين عالميين مستلهمة من إ

لعرضها خالل الدورة الخامسة لتظاهرة  Talanالموروث الوطني في إطار االتفاقية المبرمة مع مؤسسة 
2023 Expo Talan ائمة من طرف التي ستنتظم بقطب تنمية الزربية والنسيج بالدندان وإحداث قاعة عرض د
 ، مؤسسةهذه ال

  عنقودية شبكاتنشر مفهوم العمل التشاركي والتضامني في إطار Clusters  والمساهمة في بعث مشاريع
 .والتضامني والشركات األهلية االجتماعي االقتصادومؤسسات في إطار  نموذجية
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 التجارة الداخلية

اإلخالالت الهيكلية باإلضافة إلى األضرار الناتجة عن عرف اإلقتصاد الوطني خالل العشرية األخيرة جملة من 
ى إلى تراجع حاد للناتج الداخلي الخام وتدهور الميزان مما أدّ  ،جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية األوكرانية

لى تسعى وزارة التجارة إلى العمل ع ،التجاري. ولتجاوز هذه اإلشكاليات وفي إطار البرنامج الوطني لإلصالحات
التجارة و تنمية الصادرات واإلصالح التجاري وإصالح منظومة الدعم وتطوير وتنظيم وتطوير القطاع التجاري 

  .اإللكترونية ودعم المنافسة وحماية المستهلك

بداية تعافي قطاع التجارة من تأثيرات جائحة كورونا وذلك عبر جملة من اإلجراءات  2022شهدت سنة وقد 
  :تتمثل أبرزها فيما يليالتي خاذها و المهمة التي وقع ات

  2022مارس  8إحداث لجنة قيادة لمتابعة إنجاز البوابة الوطنية لتوجيه الدعم بتاريخ، 
  تركيز منظومة معلوماتية لمتابعة األسعار في أسواق الجملة لربط مسالك التوزيع بالمرصد الوطني لألسعار

ة المعلومات حول القطاع وحركية األسواق الداخلية وتطوير منظوم لإلطالع على األسعار بصفة حينية
 والخارجية مع تجميع المراصد وإعادة هيكلتها وتطوير مجال تدخالتها،

 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة 2022مارس  20المؤّرخ في  2022لسنة  14عدد  إصدار المرسوم 
 لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع،

  المتعلق بضبط أحكام خاّصة تتعّلق بتنظيم مسالك توزيع المنتوجات  2022لسنة  47إصدار المرسوم عدد
المتعلق  1994لسنة  86الفالحية وتدعيم مراقبتها والتصدي للممارسات االحتكارية لتنقيح وإتمام القانون عدد 

 بمسالك توزيع منتجات الفالحة والصيد البحري،
 وزيري التجارة وتنمية الصادرات والفالحة والصيد البحري والموارد المائية حول  إصدار مقرر مشترك بين

 تنظيم عمليات خزن مادتي البطاطا والبصل الجاف وتحديد فترات قصوى لخزنهما،
  لتحديد أسعار بعض المنتجات  2022مقررات ظرفية خالل الفترة الممتدة بين جانفي وسبتمبر  10إصدار

واألسماك ولحوم الدواجن والخضر الرئيسية( وتجميد أسعار مدخالت اإلنتاج الفالحي االستهالكية )البيض 
 )األعالف المركبة، األسمدة الكيمائية(،

  لسنة  17إحداث الوكالة الوطنية لسالمة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق عبر إصدار المرسوم عدد
الوطنية لسالمة المنتجات الصناعية ومراقبة المتعلق بإحداث الوكالة  2022مارس  24المؤرخ في  2022

  السوق،
  استكمال الدراسة حول تقييم مناخ التجارة اإللكترونية في تونسeT Ready  وذلك بالتعاون مع مؤتمر األمم

وضبط خطة عمل  GIZالمتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد( وبتمويل من الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 
 .في الغرض
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 2023سنة سيتركز العمل خالل  ،ي إطار مواصلة العمل على تحقيق األهداف المرسومة في قطاع التجارةوف
 :على

  تركيز جهاز للّدفاع الّتجاري مكتمل المقّومات قادر على حماية النسيج الصناعي الوطني وعلى حماية
عن مصالحها عند الّتصدير إزاء المؤّسسات من الممارسات غير المشروعة عند الّتوريد وتمثيلها والّدفاع 

  الّتحقيقات التي تلجأ إليها بعض الّدول،
 ،إصدار مشروع القانون المتعلق بسالمة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق 
  وضع مخطط مديري للمخزونات وآليات لتمويلها والتصرف فيها وإدارتها ومواصلة البرمجة المتعلقة بتكوين

 المنتجات األساسية المعروفة، المخزونات التعديلية لبعض
  تركيز الوكالة الوطنية لسالمة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق عبر استكمال إصدار النصوص الترتيبية

  ،المتعلقة بالتنظيم اإلداري والمالي والهيكلي
 برامج وطنية  تكثيف أعمال المراقبة االقتصادية والمرور إلى المراقبة المشتركة الشاملة والمعمقة في إطار

 ،مسترسلة وهادفة
  وضع نظام معلومات خاص بقطاعات التجارة والحرف والخدمات يهدف إلى متابعة سيرها وتطورها ومراقبتها

والتدخل كلما اقتضت الضرورة ذلك إلعادة التوازن في القطاع وتوفير مؤشرات كمية ونوعية لتطور األنشطة 
 ،داخل القطاعات المذكورة

  سوق  –جاز المشاريع المهيكلة: مشروع القاعدة التجارية بسيدي بوزيد والقاعدة التجارية بباجةنإاالنطالق في
مشروع المنطقة  -سوق اإلنتاج للقوارص بمنزل بوزلفة –سوق اإلنتاج للتمور بتورز  –اإلنتاج للتمور بقبلي 

 ،الحرة لألنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان
  رقمنه مسالك التوزيع للتمكن من الحصول على المعلومات الدقيقة حول حركية المنتجات من ناحية

، من خاصة بالمنتجات األساسية المعدة لإلنتاج ولالستهالك النهائيالوالمخزونات ووضعية التزويد اليومية 
 ،ناحية أخرى 

 تجارة اإللكترونية في تونس،االنطالق في تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن دراسة تقييم مناخ ال 
 من خالل إرساء آليات دفع مؤمنة ثقة المستهلك في المعامالت التجارية على الخط دعم، 
 ،تبسيط إجراءات النظام الخاص المطبق على المنتجات المصدرة إلكترونيا 
 ية ومناخ استكمال رقمنة بعض اإلجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية لتحسين مؤشرات التنافسية الدول

 .األعمال
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 تعصير البنية األساسية

 البنية األساسية للطرقات

بإعطاء األولوية لتنفيذ المشاريع والبرامج المتواصلة للبنية األساسية للطرقات إلى جانب الشروع  2022تمّيزت سنة 
لجسور وحوالي بعنوان الطرقات وا د م 1088حوالي  2022في إنجاز مشاريع جديدة. وقد بلغت االستثمارات سنة 

 بعنوان الطرقات السيارة. وتتمثل أهم اإلنجازات في: د م 170

 رأس الجدير، -االنتهاء من أشغال الطريق السيارة مدنين 
  االنطالق في أشغال الطريق السيارةECOSO  الرابط بين تونس والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة

 كلم، 186في مستوى أقساطه األولى الرابطة بين تونس وجلمة بطول 
 ،)االنطالق في أشغال بناء الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت )القسطين األول والثالث 
  مواصلة أشغال تهيئة الطريق كلم من الطرقات المرقمة باإلضافة إلى  654حوالي مواصلة برنامج تهيئة

كلم من الطرقات المرقمة  188كلم ومواصلة برنامج تدعيم حوالي  12.3بوالية القيروان بطول  46الجهوية رقم 
 كلم، 18باإلضافة إلى أشغال تدعيم الطريق الحزامية لمدينة قابس بطول 

  جسرا باإلضافة إلى  12أشغال جسرا واالنطالق في  12جسور ومواصلة أشغال بناء  07االنتهاء من بناء
 بقربص، 128مواصلة إنجاز المنشأة الفنية على الطريق الجهوية رقم 

  والية واالنطالق في أشغال  22كلم من المسالك الريفية موزعة على  700مواصلة أشغال تهيئة حوالي
 والية،  21من المسالك الريفية موزعة على كلم  440الحصة الثانية لتهيئة 

  كلم 20طول  على تطاوين بوالية ماطوس جبل 19 الوطنية رقم الطريق أشغال تطويرإنجاز. 

بعنوان الطرقات  د م 1075با  2023لسنة وتقّدر االستثمارات المبرمجة في مجال البنية األساسية للطرقات 
 والجسور. 

 خاصة:  2023ستشهد سنة  ،وعلى هذا األساس

 الحدود –مدنين ومواصلة الدراسات بالنسبة للطريق السيارة بوسالم -مواصلة أشغال الطريق السيارة قابس
 ،3بالطريق السيارة أ ربط مدينة الكافو الجزائرية 

  مشروع الطريق السيارة من مواصلة أشغال الجزء األولECOSO  كلم  186الرابطة بين تونس وجلمة بطول
 الثاني من الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت، واالنطالق في أشغال القسط

  2أشغال توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى  :طرقات تونس الكبرى مواصلة إنجاز برنامجx4  مسالك على
بمنوبة وإنجاز ممرات علوية  X20-RN7أقساط( وأشغال محول على مستوى تقاطع  5كلم ) 11.5طول 

مع مضاعفة  X20والحزامية  458بين ط م  525ومضاعفة الطريق المحلية  X20على الطريق الحزامية 
 جسر على قنال مجردة،
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  وكذلك منعرج جرجيس،  بوالية نابل بين مدينتي منزل تميم وقليبية 27مضاعفة الطريق الجهوية رقم 
  والية. 22كلم من المسالك الريفية موزعة على  912مواصلة أشغال تهيئة 

االنطالق  2023، فسيتّم خالل سنة يع الجديدة وصيانة الطرقات المرقمة والمسالك الريفيةأما بخصوص المشار 
 :في المشاريع التالية

  المالي الحسيان بشبكة الطرقات،  المرفأربط 
  كلم بين النفيضة والقيروان، 56مسالك على طول  2*2إلى  2مضاعفة الطريق الوطنية 
  واليات سليانة، سيدي بوزيد، القصرين، القيروان وقفصة، 5كلم من الطرقات المرقمة با  230.6تهيئة 
 ،تهيئة المسلك المؤدي إلى مائدة يوغرطة بوالية الكاف وتنويره بالطاقة الشمسية 
  39اقتناء أراضي وعقارات لفائدة الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية جزء بوسالم وفرنانة على طول 

 .كلم

 للطاقةالبنية األساسية 

مرّده االرتفاع في استهالك الطاقة  اعجز  2022خالل التسعة أشهر األولى من سنة  ميزان الطاقة األولية سجل
وقد شهدت أسعار النفط  .انخفاض مؤشر االستقاللية الطاقيةمقابل تراجع الموارد الطاقية األولية، مما نتج عنه 

 دوالر/البرميل.  104.8 مستوى قياسيا يناهز لتبلغ ارتفاعا ملحوظافي األسواق العالمية الخام 

بالخصوص جملة من اإلنجازات تمثلت  2022التسعة أشهر األولى من سنة قطاع المحروقات خالل  وعرف
 في:

 جبيل" وامتياز استغالل "زارات الشمالي"،و سناد رخصتي بحث عن المحروقات "بير عبد هللا"إ" 
  جديدة وانطالق أشغال المسح الزلزالي برخصتي "حزوة" و"الواحة".حفر بئر تطويرية 

خالل سنة  %12-ينتظر أن تسجل القيمة المضافة للقطاع نسبة نمو سلبية في حدود فأما على المستوى الكمي، 
 وذلك باالستناد على النتائج التالية: 2022

 مليون ط.م.ن من الغاز الطبيعي  2,2613مليون ط.م.ن من النفط الخام و 1,9320حوالي  إنتاج
 ، 2021مليون طن.م.ن سنة  2,2334مليون ط.م.ن و 1,9481مقابل على التوالي 

 د من طرف المؤسسة التونسية لألنشطة  م 400د منها  م 1150جملة من االستثمارات تناهز  إنجاز
 البترولية.

طمأنة لبحث واالستكشاف من خالل قصد تكثيف أنشطة ا 2023ومن المنتظر أن تتواصل الجهود خالل سنة 
توفير األمن والسالمة للمنشآت ومواقع اإلنتاج وخالص الديون المتخلدة بذمة الشركاء على الشركاء األجانب 
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المحليين ومراجعة مجلة المحروقات عالوة على إقرار سياسة ترويجية للقطع الشاغرة في مجال المحروقات على 
 ومن المنتظر .الستقطاب المستثمرين في ميدان استكشاف وإنتاج المحروقاتالمستويين الداخلي والخارجي 

ألف  600 بحوالي إنتاج لبلوغ مستوى من مشروع تطوير امتياز نّوارة )جزء تطاوين(  2023االنتهاء خالل سنة 
 المسال.يوميا من الغاز الطبيعي وغاز البترول  3م
 

في نسبة النمو  تطورا 2023قطاع المحروقات خالل سنة ل النموأما على المستوى الكمي، فيتضمن منوال 
 وذلك باالستناد الى التقديرات التالية: %5,6في حدود باألسعار القارة 

  مليون طن.م.ن من الغاز الطبيعي مقابل على  2,1643الخام و النفطمليون ط.م.ن من  1,9930إنتاج
 2022مليون طن.م.ن سنة  2,2613مليون ط.م.ن و 1,932التوالي 

  في مجال تطوير الحقول النفطية.  د م 320منها  د م 475إنجاز استثمارات تناهز 

االنتاج بالمصفاة دون توّقف بوحدة اإلنتاج الرئيسّية )وحدة التقطير الجّوي(  استمرأما بالنسبة لقطاع التكرير، فقد 
بحوالي  ا)وحدة انتاج البنزين( توقف، في حين شهدت وحدة التهذيب الحفزي 2022خالل السداسي األول من سنة 

 يوم للصيانة. 15

مناسبات مع استئناف  عدةتفعيل آلية التعديل األوتوماتيكي ألسعار المواد البترولّية في  2022وقد تّم خالل سنة 
 مما أّثر على الكميات المنتجة والموردة. ،الستهالك الوطني للمحروقاتانسق 

مليون طن من المواد  1,486إنتاج حوالي  2022وعلى المستوى الكمي، ينتظر أن يسجل قطاع التكرير سنة 
من  د م 65منها  د م 115وإنجاز جملة من االستثمارات تناهز  2021مليون طن سنة  1,552البترولية مقابل 

 الشركة التونسية لصناعات التكرير تتمثل أساسا في:  طرف

 مرحلة الثانية من الدراسات المرتبطة بإنجاز المشروع المحوري لتأهيل وحدة التقطير الجوي. االنتهاء من ال 
  استكمال مشروع إرساء التطبيقة اإلعالمية المتكاملة والمندمجة للتصرفERP  والعمل على تحسين منظومة

 .SIGالتصرف في النظام المعلوماتي بالشركة 
  المواد البترولية.مواصلة تأهيل وصيانة مستودع خزن 
  .االنطالق في مشروع إنشاء وحدة معالجة المياه الصناعية المستعملة بالمصفاة 

، فمن المنتظر أن تتواصل الجهود لتأمين التزود بالمواد البترولية وذلك من خالل 2023أما فيما يتعلق بسنة 
 إنتاج المصفاة.نجاز مشاريع الصيانة والتأهيل لوحدات اإلنتاج والخزن السترجاع نسق إ
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با  مليون طن من المواد البترولية مقارنة 1,363 إنتاج حوالي 2023 على المستوى الكمي، ينتظر خالل سنةو 
تتعّلق خاصة بمواصلة تأهيل وحدات اإلنتاج  د م 170 وإنجاز استثمارات با 2022 سنةخالل مليون طن  1,486

 :وتوسيع طاقة الخزن حيث من المبرمج القيام بالمشاريع التالية

 ،تعصير وحدة التهذيب الحفزي 
 نشاء وحدة جديدة إلزالة الكبريت من الغازوال،إ 
 ،إنشاء وحدة األزمرة الجديدة 
 هير بحيرة بنزرت،إنشاء وحدة معالجة غاز البترول المسال بالمصفاة في نطاق تط 
 .مواصلة مشاريع صيانة وتأهيل وتوسعة مستودع خزن المواد البترولية 

لتدعيم إنتاج الكهرباء وتحسين شبكة النقل  2022وبخصوص قطاع الكهرباء والغاز، تواصل العمل خالل سنة 
إنتاج الكهرباء بالدورة  والتوزيع لتأمين التزّود بالكهرباء من خالل االنتهاء والتشغيل الصناعي الكامل لمحّطة

نجاز مشاريع نقل الكهرباء المبرمجة ضمن إمواصلة لى إميغاواط، باإلضافة  450المزدوجة رادس "ج" بقدرة 
وتعزيز الشبكة الوطنية  المخطط الثاني عشر والثالث عشر وتلبية طلبات الربط بالشبكة الكهربائية والغازية

 باللزمات الفولطاضوئية. اجنوب وربطه-شمال
كما تواصل دعم استثمارات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بالنسبة لالستهالك المنزلي والصناعي من خالل إنجاز 

ألف منخرط جديد  40مشروع المخطط المديري للغاز الطبيعي قصد تلبية الطلب المتزايد من خالل ربط قرابة 
جرزونة" -از الطبيعي للمناطق البلدية المجاورة لألنابيب "المبطوحإضافة إلى مواصلة أشغال الربط بشبكة الغ

الدهماني" والمناطق البلدية بكل من سيدي بوزيد وسبيطلة وجلمة -باجة" و"باجة-الخروبة" و"المرناقية-و"المبطوح
 وحاجب العيون. 

 والغاز نسبة نمو في حدودأما على صعيد التقديرات الكمية، فينتظر أن تسجل القيمة المضافة لقطاع الكهرباء 
 20540إنتاج تعود باألساس الى تحسن مستوى الطلب على الكهرباء حيث من المتوقع  2022خالل سنة  % 2,5

 .د م 600إنجاز جملة من االستثمارات تناهز  المنتظرومن  .ج.و.س من الكهرباء لتغطية االستهالك
تحسنا في الطلب على الكهرباء وتحقيق نسبة نمو  2023خالل سنة ينتظر أن يسجل قطاع الكهرباء والغاز و 

 ج.و.س.  21500وذلك استنادا إلى إنتاج حوالي  2022مقارنة بسنة  %4,0باألسعار القارة با 
نسقا أرفع في إنجاز المشاريع بتقديرات  2023أن تشهد االستثمارات خالل سنة  بناءا على ذلك، من المنتظرو 

 ، تتمثل خاصة في:2022خالل سنة  د م 600مقابل  د م 770تناهز 

  ،مواصلة إنجاز المرحلة األولى من برنامج الشبكة الذكية بصفاقس 
 ،مواصلة دعم شبكة الكهرباء الوطنية الستيعاب الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة 
 ،مواصلة انجاز مشاريع نقل الكهرباء المبرمجة ضمن المخطط الثالث عشر 
  ربانة،-كف بوشمة 150إنجاز خط هوائي ذو جهد عالي 
  2كف بقبلي  33/150إنجاز محطة كالسيكية ، 
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  مواصلة إنجاز مشروع المخطط المديري للغاز الطبيعي من خالل تزويد عديد المناطق البلدية بالغاز
ني ومواصلة الدهما-باجة-الطبيعي على غرار الجزء الثاني من مشروع أنبوب الغاز الرابط بين تونس 

 نجاز مشروع أنبوب الغاز بتطاوين.إ

 العمرانية تهيئةسكن والال

بالعمل على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بقطاع السكن والتهيئة العمرانية، حيث تم  2022سنة  تميزت
مرصد وتطوير مجلة التهيئة الترابية والتعمير  ومراجعة التشريع الخاص بالبعث العقاري الشروع في مراجعة 

 لتوفير معطيات دقيقة حول تطور القطاع.  السكن والعقار

حيث تّم إعداد مشروع  كما تم الشروع في وضع اإلطار القانوني والمؤسساتي لمعالجة البنايات المتداعية للسقوط
ها أو لمصادقة يهدف إلى ضبط الشروط والصيغ واألطراف المتدخلة قصد إخالئها وترميمعلى اقانون وإحالته 

الشروع في إحداث إطار قانوني ومؤسساتي وتشريعي خاص  ، فضال عنهدمها وإن اقتضى األمر انتزاعها
  .بالسكن المعد للكراء

، تراجع نسق المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية إثر صدور القانون األساسي وفي مجال التهيئة العمرانية
التي أحالت للبلديات عدة صالحيات فيما  جلة الجماعات المحليةمالمتعلق ب 2018ماي  09المؤرخ في  29عدد 

 يتعلق بالتصرف في المجال الترابي.

المتعلق بضبط إجراءات  2020نوفمبر  25المؤرخ في  2020لسنة  926وقد مكن صدور األمر الحكومي عدد 
تنسيق اإلدارات المركزية ومصالحها الخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع البلديات في مجال إعداد أو 

مثال تهيئة عمرانية  53مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، من إتمام إجراءات المصادقة على 
عقاري إلنجاز مشاريع سكنية وصناعية وحرفية وسياحية باإلضافة بلدية، سيتم استغاللها كرصيد  42تخص 

دراسة إعداد أو مراجعة أمثلة التهيئة  408كما يتم حاليا متابعة  .إلى التجهيزات الجماعية والمناطق الخضراء
 العمرانية.

أمثلة التهيئة وفي إطار مشروع رقمنة اإلدارة، يتم حاليا العمل على تركيز منظومة معلومات جغرافية خاصة ب
با  اآلنالعمرانية لمتابعة النمو العمراني قابلة لالستغالل من طرف العموم، حيث تم تزويد المنظومة إلى غاية 

 مثاال في صيغة رقمية.  100مثال تهيئة ممسوحة ضوئيا وبا  140

تم إيواء حوالي  حيثالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي نجاز إ، فقد شهدت هذه الفترة أما بالنسبة للسكن
 .2021عائلة إلى حدود نهاية  6100

الذي يهدف إلى مساعدة العائالت متوسطة الدخل برنامج المسكن األول بمواصلة تنفيذ  2022كما تميزت سنة 
على تمويل اقتناء مساكنهم المنجزة من قبل الباعثين العقاريين أو من قبل الخواص من غير الباعثين العقاريين 
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بنكا ساهم في اسناد قروض التمويل  17وقد انخرط في البرنامج . د أ 220والتي ال يتجاوز ثمن التفويت فيها 
 .د م 53.6منتفعا بقيمة  1909 الذاتي لحوالي

تم توفيرها عن طريق القطاع  % 90هك منها حوالي  350األراضي الصالحة للبناء حوالي مساحة وبلغت 
 .د م 147تناهز  هك بقيمة 38حوالي  بيع 2022لعقارية للسكنى خالل سنة الخاص. كما تولت الوكالة ا

قرضا لتمويل  458وعلى مستوى تمويل السكن االجتماعي، أسند صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء 
. د م 140مسكنا فرديا وجماعيا بكلفة جملية تقدر با  850إلى جانب المصادقة على تمويل  د م 38مساكن بقيمة 

تدعيم تدخالت الصندوق الوطني لتحسين  2022أما على مستوى تأهيل وتحسين ظروف السكن، فقد شهدت سنة 
 .د م 10السكن حيث بلغت جملة تدخالته 

ألف  34إنجاز ما يقارب مّكنت من  2022سنة  د م 3700حوالي في مجال السكن بلغت جملة االستثمارات و 
أما الباعثون العقاريون  .عن طريق الباعثين العقاريين الخواص 20%وعن طريق األسر  78%وحدة سكنية منها 

وحدة سكنية باستثمارات  989 ، حيث بلغ عدد المساكن المنجزة%2فقد انحصر تدخلهم في حدود  ،العموميون 
 . د م 76.6جملية بقيمة 

توفير  من خاللمواصلة تنفيذ مختلف اإلصالحات الرامية إلى النهوض بقطاع السكن  2023وستشهد سنة 
واستثمار  د م 36هك بقيمة  66قتناء حوالي ااألراضي الصالحة للبناء حيث ستتولى الوكالة العقارية للسكنى 

مسكنا  3567فضال عن التدخل إلزالة  د م 147هك بقيمة  53في مجال أشغال التهيئة وبيع حوالي  د م 85.4
مسكنا ومقسما اجتماعيا بكلفة  3730نجاز إبدائيا في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي ومواصلة 

  .د م 315

إلنجاز ما مخصصة  د م 3400وعلى هذا األساس، يتوقع أن تبلغ قيمة االستثمارات في مجال السكن حوالي 
 .عن طريق األسر 80%ألف مسكنا منها  29يقارب 

تغطية األراضي العمرانية بمسوحات طبوغرافية وصور جوية  2023جال التهيئة العمرانية، فستشهد سنة أما في م
 للمدن. 1/5000و 1/2000العمرانية وإعداد خرائط رقمية بقياسي  التهيئة ومراجعة مخططات إعداد رقمية ومواصلة

شبكات الجيوديزية وقيس االرتفاع والجاذبية نجاز األشغال المتعلقة بالإالدراسات النموذجية و سيتواصل إعداد كما 
ومواصلة المراحل النهائية لدراسة تركيز منظومة معلوماتية جغرافية ألمثلة التهيئة العمرانية ومواصلة مشروع 
رقمنة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات، باإلضافة إلى مواصلة دراسة تركيز منظومة معلوماتية جغرافية لمتابعة 

 .د م 6عمراني حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة االستثمارات في مجال التعمير حوالي النمو ال
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 تهيئة المناطق الصناعية

ارتكزت المقاربة المعتمدة من قبل الدولة في مجال البنية األساسية الصناعية على تكريس مبدإ التمييز االيجابي 
الصناعية بمناطق التنمية الجهوية بهدف توفير الظروف من خالل إعطاء األولية خاصة لبرنامج تهيئة المناطق 

  .المثلى لالستثمار الخاص وتوفير فرص شغل جديدة بهذه المناطق والحد من التفاوت بين الجهات

 :2022إنجازات سنة 

مناطق صناعية  9أشغال تهيئة  باستكمال 2022شهر سبتمبر  ىقامت الوكالة العقارية الصناعية إلى حدود موف
 20) 2هك( وتاجرة  20) 3هك وهي القصرين  105بمناطق التنمية الجهوية على مساحة  5هك منها  208تمسح 

هك( والوسالتية على مساحة  40القسط الثاني ) 4هك( وحمام الزريبة  50) 3هك( وقابس  10) 2هك( ولسودة 
 هك(.  20هك( )أشغال ردم أرضية المنطقة( وبني خالد ) 23) 5هك( والمغيرة  10هك( وبوفيشة توسعة ) 15)

هك  210بمناطق التنمية الجهوية تمسح  6هك منها  280مناطق صناعية على مساحة  8تهيئة  تواصلتكما 
هك(  20) 2هك( واالرتياح  50) 3هك( والنفيضة  15هك( وجلمة ) 15هك( والوسالتية ) 100) 2وهي السبيخة 

إعداد الدراسات  تواصلهك(، باإلضافة إلى  10هك( والكاف توسعة ) 50وأم العظام ) هك( 20وسيدي عاشور )
 هك.  692منطقة صناعية بمناطق التنمية الجهوية على مساحة تقدر با  19الخاصة با 

  : وفي مجال إعادة تهيئة المناطق الصناعية المتواجدة وتأهيل البنية األساسية داخلها، تمّ 

 أشغال تهيئة المنطقة الصناعية بزغوان، استكمال 
 ،مواصلة أشغال إعادة تهيئة عقارب وجبل الوسط 
 ،إعداد دراسات إعادة تهيئة مناطق سيدي بوزيد وقبالط وبوحجلة 
 .)مواصلة إعداد الدراسات الخاصة بإعادة تهيئة منطقتين صناعيتين )الغرابة والصخيرة 

( 6هك منها ) 275( مناطق صناعية على مساحة 8نتهاء من تهيئة )من المتوقع االف، 2023أما بالنسبة لسنة 
هك(  15هك( ومن والية القيروان وجلمة ) 100) 2هك وهي السبيخة  205بمناطق التنمية الجهوية تمسح حوالي 

هك(  10هك( من والية جندوبة والكاف توسعة ) 20) 2هك( من والية سيدي بوزيد واالرتياح  50وأم العظام )
هك( ومنطقتين على الشريط الساحلي وتونس الكبرى تخص كل  10القسط الثاني ) 2من والية الكاف وبوعرادة 

هك( هذا باإلضافة إلى  50) 3هك( من والية منوبة والمنطقة الصناعية النفيضة  20من سيدي عاشور )
 ير. االنطالق في أشغال تهيئة المنطقة الصناعية رأس المرج من والية المنست



 

83 

 العقاريـةالمسائـل 

بإصدار  2022في إطار الحرص على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع المسائل العقارية، تميزت سنة 
لسنة  53والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد  2022أكتوبر  19المؤرخ في  2022لسنة  65المرسوم الرئاسي عدد 

لسنة  501رئاسي عدد الاألمر و تعلق باالنتزاع من أجل المصلحة العمومية الم 2016جويلية  11المؤرخ في  2016
يتعلق بضبط شروط وإجراءات التفويت بالدينار الرمزي لفائدة الوكالة العقارية  2022ماي  23مؤرخ في ال 2022

 .الصناعية في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص إلنجاز وتهيئة المناطق الصناعية

مشاريع النصوص القانونية ذات الصبغة التشريعية والترتيبية التي تهدف عديد الإعداد  2022كما شهدت سنة 
 إلى تطوير المنظومة القانونية الحالية واالرتقاء بأداء القطاع في مختلف مجاالت تدخله:

  والتي ستمثل نص مرجعي موحد وجامع لمختلف األحكام القانونية لملك  الدولةالمجلة الموحدة ألمالك
 ،الدولة

  المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من  1991لسنة  78مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد
األثمان بتحديد يتعلق المبرمة بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنسية  لالتفاقياتطرف الدولة والخاضعة 

 ،عند التفويت لفائدة المنتفعين
  أمر رئاسي يتعلق بكيفية التفويت في المكاسب المنقولة التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

 اإلدارية.
  أمر رئاسي يتعلق بضبط الشروط والحقوق وااللتزامات التي يخولها إسناد األراضي الدولية غير الفالحية

 األمد أو بالدينار الرمزي. بصيغة الكراء طويل
  2015نوفمبر  20 المؤرخ في المؤرخ في 2015لسنة  1870تنقيح األمر الحكومي عدد بأمر رئاسي يتعلق 

المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الوطنية االستشارية واللجان الجهوية االستشارية المكلفة بتسوية وضعية 
 ،ومشموالتهاالمستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فالحية 

  المتعلق بضبط  2018جوان  7المؤرخ في  2018لسنة  504األمر الحكومي عدد أمر رئاسي يتعلق بتنقيح
 ،صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص

  غير الفالحي بضبط شروط وإجراءات تخصيص العقارات الراجعة لملك الدولة الخاص أمر رئاسي يتعلق
 ،واألحكام الخاصة بالمساكن الوظيفية والمباني اإلدارية الراجعة للدولة

 والمتعلق  2011جويلية  21المؤرخ في  2011لسنة  1017عدد رئاسي يتعلق بتنقيح األمر الحكومي  أمر
 .بتنظيم وضبط مشموالت اإلدارات الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية

 من تحقيق المؤشرات التالية: 2022ت المتخذة واإلنجازات المسجلة خالل سنة وقد مكنت اإلصالحا

  هك، 794على مساحة  نجاز المشاريع العموميةإللفائدة المصلحة العامة أوامر إنتزاع  10إصدار 
  عقارات راجعة بالملكية للدولة من أمالك األجانبمقّرر تفويت في  31إصدار، 
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  وزارة، 13هك لفائدة  26قرار تخصيص على مساحة تقدر با  40إصدار 
  تسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات هك في إطار  709على مساحة عقدا  45المصادقة على

 ،دولية فالحية
  لفائدة فالحين هك  506 عقد كراء على مساحة 36شركة إحياء وتنمية فالحية و عقود كراء لفائدة 6إبرام

عقد كراء بالمراكنة واإلشهار والمزاد العلني  107وهك  26ين على مساحة متعاضدعقود لفائدة ال 2وشبان 
 ،هك 462مساحة على 

  السكنية المقامة على أراضي تابعة لملك الدولة الخاص عقد لتسوية الوضعية العقارية للتجمعات 33إبرام، 
 ية المقامة على أراضي تابعة لملك الدولة الخاصمواصلة برنامج تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكن، 
  عقد كراء ضيعات دولية فالحية 33إبرام، 
  مواصلة التصدي لإلعتداءات على العقارات الدولية من خالل العمل على مزيد تفعيل اآلليات الكفيلة

 ،بحمايتها
 هك. 6914على مساحة مستغل بصفة غير قانونية  دولي عقار 59 سترجاعإ 

 :2023سنة  أن تشهدوينتظر 

  مواصلة العمل على إتمام إجراءات المصادقة على مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تم االنتهاء
 ،من صياغتها في إطار تطوير المنظومة القانونية للقطاع

  مواصلة توفير وتأمين الرصيد العقاري الدولي وتوظيفه لفائدة المستثمرين العموميين واالقتصاديين من خالل
تكثيف عمليات استقصاء وتحديد وتسجيل أمالك الدولة العقارية واقتناء وانتزاع العقارات الالزمة إلنجاز 

 هك، 3116على مساحة  أمر انتزاع 25المشاريع العمومية، حيث من المنتظر إصدار حوالي 
  هك من العقارات الدولية، 10000وبرمجة تطعيمها با مواصلة مشروع الخارطة الرقمية ألمالك الدولة 
  لملك الدولة الخاص وتحيين قاعدة البيانات للرصيد العقاري  مواصلة برنامج التسجيل والتحديد العقاري،  
 دولية فالحية مواصلة تسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات، 
 تكثيف عمليات تصفية العقارات الراجعة بالملكية للدولة من أمالك األجانب، 
  متابعة استخالص مستحقات الدولة المتأتية من بيع وكراء العقارات الفالحية وغير الفالحية وتسوية وضعيات

 ،المستغلين بصة قانونية لعقارات دولية فالحية
  تبارمن مجموع طلبات االخ %90إنجاز، 
  ألف رسم عقاري  54إحداث حوالي، 
  تأهيل نظامي التصرف المندمج في أمالك الدولةSAIBE I وSAIBE II على تقنيات حديثة  باالعتماد

 ،ومتطورة
  تطوير المنظومة الشاملة لبيانات السجل العقاري في نسختها الثالثة(SIF III و ) اإلنتقال نحو إدارة متشابكة

 ،بين هياكل المجال العقاري تكرس التبادل البيني 
 ،تقليص آجال إسداء الخدمات العقارية من خالل تكريس الخدمات الفورية بالديوان الوطني للملكية العقارية 
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 نسبة الرسوم العقارية المرقمنة الترفيع في، 
  عقار دولي، 3000وتقييم  المادية للدولة من األصول أصل ثابت 1500جرد 
 " تقسيمات مقطعية" قابلة لالستغالل لجلب االستثمارات والتحكم في مخزون المواد نجاز إمواصلة مشروع

 ة.اإلنشائية وترشيد استهالكها وبالتالي الترفيع في نسبة العقارات الموظف
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 الثانيالبـاب 

 مناخ األعمالدفع االستثمار وتحسين 
  واالبتكار والنهوض بالتجديد

يمثل الرفع من نسق االستثمار الخاص بعنصريه الداخلي والخارجي أحد أهم ركائز خلق الثروة ودفع التشغيلية 
مقاومة الفساد والشفافية في على مبادئ الحوكمة الرشيدة و  يعتمد في مقوماتهوهو ما يتطلب مناخ أعمال 

المعامالت وتبسيط اإلجراءات اإلدارية ورقمنتها وحذف التراخيص اإلدارية المسبقة وإرساء الترابط البيني بين 
المعنية باالستثمار والتوجه نحو اقتصاد المعرفة وخلق جيل جديد من المؤسسات  مختلف الهياكل العمومية

من شأنها ضمان ريادة تونس في مجال البحث العلمي ذات القيمة المضافة العالية التي رى والمتوسطة الصغ
 والتطوير التكنولوجي.

وعلى الرغم من الضغوطات واألزمات التي يشهدها االقتصاد العالمي في الفترة الحالية في ظل األثار المترتبة 
اإلصالحات الهيكلية دعم على  2022تم العمل خالل سنة ، فقد الروسية-األوكرانيةواألزمة  19عن جائحة كوفيد 

 2023وينتظر أن تتميز سنة لمناخ األعمال لتحويل هذه األزمات إلى فرص لالستثمار المحلي والخارجي. 
ة النزيهة لالستثمار وتكريس مبادئ الحرية والمنافس توفير بيئة مالئمةبتسريع نسق اإلصالحات الرامية إلى 

 ودعم مسار الرقمنة ودفع االستثمار في القطاعات االستراتيجية والواعدة.

 ع االستثمار وتحسين مناخ األعماللدف 2022اإلصالحات المعتمدة سنة أهم 

وتعزيز الموقع االستراتيجي تشريعية وإجرائية لتحسين مناخ االستثمار  تدابيراعتماد عدة  2022سنة شهدت 
 .طة العالمية لالستثمار كوجهة واعدة لالستثمار المحلي والخارجي على حد السواءي الخار فلتونس 

على إرساء حوكمة جديدة لوضع اإلصالحات الهيكلية الضرورية  2022خالل سنة وفي هذا اإلطار، تم العمل 
تكنولوجيات ن مناخ األعمال على المستويين التشريعي واإلجرائي وإقتراح آليات مستحدثة تعتمد على اليلتحس

الحوار الذي تم اطالقه منذ بداية السنة بين القطاع تمشي تشاركي في إطار  مع االعتماد في ذلك علىالحديثة 
 .فيه مختلف ممثلي الهياكل العمومية والمنظمات المهنية والخبراء ساهموالذي  العام والقطاع الخاص

لتحديد أهم العوائق التي تحول دون بلوغ النسق  ( واجهات3ولبلوغ األهداف المرجوة، تم العمل على ثالثة )
 المرجو لالستثمارات الخاصة:
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 المصالح العمومية والهيئات المتداخلة في منظومة االستثمار من خالل  مختلفتقوم به  :الذاتي التقييم
بها العمل  دراسة مردودية الخدمات المسداة للفاعلين االقتصادين وأثر اإلجراءات المعتمدة والتشاريع الجاري 

الدورية التي ينشرها المعهد الوطني  تلحوكمة مناخ األعمال وذلك باالستئناس بالدراسات واالستبيانا
 لإلحصاء والمعهد التونس للقدرة التنافسية والدراسات الكمية. وفي هذا اإلطار.

حات وقد عملت مختلف الهياكل الشريكة في إطار فرق عمل متخصصة على تقديم جملة من اإلصال
التزمت بتنفيذها ونذكر بالخصوص رقمنة بعض الخدمات اإلدارية على غرار حجز االسم التجاري على 
موقع السجل الوطني للمؤسسات، كما أطلقت اإلدارة العامة للجباية جملة من الخدمات الجديدة ضمن 

 الحساب الجبائي على الخط.

 :سة مرجعية ألهم التشاريع والتراتيب واإلجراءات التي إعداد درا تم اإلصالح باالستئناس بالتجارب المقارنة
تعتمدها البلدان الرائدة في مجال استقطاب االستثمار والتي تتميز ببيئة مالئمة لمناخ األعمال وتتصدر 

 اإلصالحاتالتنافسية االقتصادية الدولية، وساهمت الدراسة المذكورة في تحديد جملة من  مؤشراتترتيب أهم 
التي مكنت الدول التي عملت على إرسائها من تبسيط اإلجراءات اإلدارية وتقليص آجال أداء الخدمات 
والضغط على تكلفتها. ومن أهم اإلجراءات التي تم اعتمادها في هذا المجال حماية المستثمرين األقلية 

وضع حزمة جديدة من خدمات و  االئتماني إحداث شركات االستعالمو  وإصدار النص القانوني المتعلق بتنظيم
 ديوان الملكية على الخط.

 فريق عمل  (13)عشرة ثالثة  تكوين تم: لتحسين مناخ األعمال الحوار بين القطاع العام والخاص«Task 

Force» : الخدمات العقارية والبلدية والربط بالشبكات المبادرة الخاصةبعث المشروع و ب المتعلقة المجاالتفي ،
ومنظومة الصفقات العمومية، النفاذ للتمويل وتراتيب الصرف، اإلطار القانوني والتشريعي العمومية 

لالستثمار وحرية االستثمار، التجارة عبر الحدود واللوجستيك، المنظومة الجبائية والمنظومة االجتماعية 
 .التشغيليةو  واقتصاد المعرفة،

  ن من القطاع الخاص )المنظمات الوطنية تجمع ممثلي :متخصصة حسب المؤشرات تنظيم ورشات عمل
 والهياكل المهنية والغرف المشتركة( والهياكل العمومية المعنية بمناخ األعمال،

  بدار الضيافة وبلورة جملة من مقترحات  2022مارس  31تنظيم لقاء بين القطاع العام والخاص يوم
 مقترح إصالح(  140) .اإلصالحات بصفة تشاركية

  250تتضمن مقترحات القطاع الخاص لتحسين مناخ األعمال ودفع االستثمار ) موحدةإعداد قاعدة بيانات 
 مقترح إصالح(

 ( 2022ديسمبر  -إجراء( ورزنامة التنفيذ )جوان  40ترتيب مقترحات اإلصالحات حسب األولويات):  الدفعة
 إصالحات مناخ األعمال مناألولى 

 مفصلة حسب المؤشرات  جارب المقارنةإعداد الدراسة المرجعية للت«Benchmark»، 

 بطاقات عرض تم خالله  ،بمدينة الثقافة2022 جوان 15العام والخاص يوم  القطاعين تقديم مخرجات حوار
 ،لمناقشتها والتفاعل بشأنها مع القطاع الخاص اإلصالحات المبرمجةمشاريع 
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  03( إجراء إصالح خالل مداوالت مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27)سبعة وعشرين  علىتمت المصادقة 
الت ذات العالقة اتمثل الدفعة األولى من االجراءات المقررة لتحسين مناح األعمال في المج ،2022أكتوبر 

ببعث المشاريع االقتصادية وتشجيع المبادرة الخاصة ونقل الملكية والربط بالشبكات العمومية وتراتيب 
الصفقات العمومية باإلضافة إلى حزمة من اإلجراءات الرامية لتخفيف العبء الجبائي وتسهيل الصرف و 

 النفاذ للتمويل.

 في إطار الدفعة األولى من إصالحات تحسن مناخ األعمال تم إقرارها إجراء 27
 2022والمزمع إرسائها قبل موفى 

 المعطيات العقاريةاعتماد منظومة معلوماتية وطنية موحدة ومتشابكة تجمع كل  .1
 تبسيط ورقمنة مختلف اإلجراءات المتعلقة بنقل الملكية .2
 وضع خارطة رقمية لألرضي المعدة لالستثمار في تونس .3
 التسريع في مراجعة وإصدار أمثلة التهيئة الترابية .4
 إطالق بوابة رقمية للتصرف في منظومة رخص البناء  .5
 والغاز بالنسبة للمستثمرينتبسيط ورقمنة مطالب الربط بشبكة الكهرباء  .6
والمتعلق بالحوافز المالية لفائدة االستثمارات المنجزة في  2017لسنة  389مراجعة األمر الحكومي عدد  .7

 إطار قانون االستثمار وإصدار دليل إجراءات
 توحيد وتعميم التصنيفة التونسية لألنشطة على جميع الهياكل العمومية المعنية باالستثمار .8
 مة القطاعات ذات األولوية لمزيد توجيه الحوافز للقطاعات الواعدةمراجعة قائ .9

 مراجعة تركيبة ومهام لجنة إسناد التراخيص بالهيئة التونسية لالستثمار .10
 إعداد برنامج لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خالل الثالثة سنوات األولى من النشاط .11
 ب التوزيع الجغرافي واالختصاص/المهنإعداد خارطة وطنية للموارد البشرية حس .12
 وضع منظومة وطنية للتأهيل المهني )تكوين تكميلي، التأقلم، تغير المسار المهني( .13
 وضع منظومة يقظة واستشراف لحاجيات سوق الشغل من االختصاصات الجديدة والكفاءات .14
 ة في التسيير.تحديث حوكمة الموانئ البحرية التجارية وتمكين إدارة الميناء من أكثر مرون .15
 إحداث إطار قانوني للوجستيك .16
على غرار قاعدة بيانات للنصوص القانونية  (pce.tn)إدراج خدمات جديدة لبوابة التجارة الخارجية  .17

 المتعلقة بالتصدير والتوريد
 مراجعة آليات تدخل الصندوق التونسي لالستثمار .18
 إعداد بوابة وطنية رقمية للتجديد  .19
 من تمويل مصاريف االستثمارات والنشاط بالعملة األجنبيةتمكين البنوك المحلية  .20
 مراجعة مفهوم اإلقامة الوارد بمجلة الصرف .21
 تخفيف المراجعة الجبائية .22
 إرساء التبادل البيني للمعطيات بين اإلدارة العامة للجباية وبقية الهياكل العمومية .23
 إدراج خدمات جديدة لمنظومة الحساب الجبائي على الخط .24
 Startup Act 2.0ون الشركات الناشئة تنقيح قان .25
 وضع مناخ أعمال محفز على االستثمار في اقتصاد المعرفة )البحث والتطوير( .26
 طإعداد برنامج لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خالل الثالثة سنوات األولى من النشا .27
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جملة من اإلصالحات والتشريعات لتحسين  في مسار إعداد القطاع الخاصتم العمل على تشريك  بالتوازي،و 
في إثراء  والذي ساهمالمحدث لدى الهيئة التونسية لالستثمار المجلس االستراتيجي في إطار مناخ االستثمار 

المتعلق بأحكام خاصة لتحسين إنجاز  2022اسنة  68جملة من القوانين التي تم إصدارها خاصة المرسوم 
 .والعمومية المشاريع الخاصة

 بإصدار عديد التشريعات الداعمة لروح المبادرة ومنها بالخصوص: 2022كما تميزت سنة 

 والذي يهدف باألساس  بالشركات األهلية المتعلق 2022مارس  20في  المؤرخ 2022لسنة  15مرسوم عدد ال
كن خاصة ويم الشركات يقوم على المبادرة الجماعية والنفع االجتماعيهذه إحداث نظام قانوني خاص بإلى 
 .بعث المشاريع االقتصادية استجابة الحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة المعنية من

 بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة  المتعلق 2022أكتوبر  19في  المؤرخ 2022لسنة  68عدد  مرسومال
الصعوبات التي تعترض إنجاز أهم  والذي يهدف األساس إلى معالجة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة

 المشاريع العمومية والمشاريع الخاصة.

  والمتعلقة  المتعلق بالتمويل التشاركي 2020أوت  6المؤرخ في  2020لسنة  37للقانون عدد األوامر التطبيقية
 .بتنظيم نشاط التمويل التشاركي عبر الهبات والتبرعات وعبر القروض وعبر االستثمار في أوراق مالية

المتعلق بضبط أحكام خاصة  2022أكتوبر  19المؤرخ في  2022لسنة  68هم إجراءات المرسوم عدد أ
 بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة

يندرج المرساااااوم المتعلق بتحساااااين نجاعة إنجاز المشااااااريع العمومية والخاصاااااة في إطار تجسااااايم اإلجراءات 
 .2022إجراء( وتأمين دخولها حيز التنفيذ تدريجيا في غضون سنة  43العاجلة لتنشيط االقتصاد )

وتهدف األحكام الواردة بالمرسوم إلى معالجة اإلشكاليات المعطلة لمشاريع االستثمار في القطاعين العمومي 
 .والخاص وتوفير مناخ أفضل لتعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية واعدة

 تالية:اهّم االحكام ال ويتضّمن المرسوم
  :تسريع إنجاز المشاريع العمومية واألفضلية الوطنية .1
  إحداث لجنة عليا يشااااارف عليها رئيس الحكومة إلقرار الحلول المالئمة لإلشاااااكاليات المعطلة للمشااااااريع

 العمومية،
 أشهر للبت في مطالب تغيير صبغة األراضي الفالحية، 3ضبط أجل با -
   سات التونسية وللمنتجات والخدمات ذات المنشأ التونسي،لعروض المؤس %20منح األفضلية بنسبة 
  من القيمة التقديرية للصفقات لفائدة المؤسسات الناشئة والشراءات المجددة، %10تخصيص حصة 
  تيساااااااير تنفيذ الصااااااافقات العمومية باعتماد صااااااايغة المفتاح في اليد وتمكين الهياكل العمومية من تعيين

 تنفيذ الصفقات العمومية، خبراء أو مكاتب مساندة فنية ل
 .تيسير إدراج ملفات العروض بمنظومة الشراء العمومي على الخط 
 :دفع االستثمارات في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومشاريع الطاقات المتجددة .2
 ص،تيسير إجراءات إنجاز المشاريع بنظام اللزمات وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخا 
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  الترخيص بإنجاز مشاااااااااااااااريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة على أجزاء من ملك الدولة الفالحي
وغير الفالحي أو الجماعات المحلية على وجه الكراء مع اقتصار الحق العيني على البنايات والمنشآت 

 والتجهيزات، 
  المتجددة لالساااااتهالك الذاتي بمقرر من التنصااااايص على إساااااناد الموافقات على مشااااااريع إنتاج الطاقات

 .الوزير المكلف بالطاقة وفق رأي مطابق للجنة الفنية
 :دفع االستثمار في قطاعات الفالحة والصناعة وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية .3
 تيسير االستثمار من قبل الشركات في القطاع الفالحي  
اع بالعقارات على ملك الدولة الخاص أو الجماعات المحلية تمكين الوكالة العقارية الصااااناعية من االنتف -

 وفق شروط، 
  تهيئة مناطق صااناعية متطّورة ومندمجة، تسااتجيب للمواصاافات ولحاجيات المسااتثمرين ال ساايما الباعثين

 الشبان والمؤسسات الناشئة،
  والنفاذ إلى المدخرات تمكين األقطاب التكنولوجية والمركبات الصااااااناعية من االنتفاع بحوافز االسااااااتثمار

 .العقارية الصناعية مع تيسير انتصابها في مناطق التنمية الجهوية
  أحكام أفقية لدفع االستثمار: .4
 ،تمكين باعثي المناطق الحرة التجارية من حوافز االستثمار 
 إحداث جهاز للدفاع التجاري لحماية الصناعات التونسية من األنشطة غير المشروعة عند التوريد، 
  سنوات وفق شروط معينة، 10أو  5إسناد بطاقات إقامة للمستثمرين األجانب لمدة 
  منح حق مواصااااالة االنتفاع بالحوافز المالية لمشااااااريع االساااااتثمار في صاااااورة إحالتها وفق نفس الشاااااروط

 األصلية،
  لفض إحداث خطة الموفق االساااااااااااااتثماري للقيام بعمليات الوسااااااااااااااطة بين المساااااااااااااتثمر والهياكل اإلدارية

 الخالفات بينهما،
 .إنشاء وحدة استشارية تعنى بدراسة األثر للنصوص القانونية والترتيبية في المجال االقتصادي 

من  مزيد تحرير المبادرة الخاصة والتقليص من القيود المكبلة الستثماروفي نفس اإلطار، تم العمل على 
 لسنة 317ترخيصا( بمقتضى األمر الرئاسي عدد  25إصدار قائمة ثانية من التراخيص التي تم حذفها )خالل 
2022. 

الرقمية "النفاذ إلى السوق"  العمل بالمنّصة انطلق ،توفير المعلومة للمستثمر ورقمنة الخدماتوعلى مستوى 
www.market-access.gov.tn/fr تعاطي األنشطة والتراخيص  توفر قاعدة معطيات محّينة حول تراخيصالتي ، و

 وكل الشروط واإلجراءات واآلجال المرتبطة بإسناد التراخيص. وكّراسات الشروط االدارية

لغات بهدف تقديم المعلومات األساسية حول  أربعفي  guide.tia.gov.tnر للمستثم يالتفاعلالدليل  كما تم إطالق
مناخ االستثمار ومسار االستثمار والفرص االستثمارية بصفة مبسطة وتفاعلية مع توفير مرافقة مشخصة في 

 .كل مجال

وذلك التونسية لالستثمار  المركزة لدى الهيئةعلى تطوير المنصة الرقمية للمستثمر تم العمل  وفي نفس اإلطار،
 بإثراء الخدمات المسداة وتحسينها من خالل:
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  مشروع الترابط البيني بين مختلف األنظمة المعلوماتية لرقمنة مسار التكوين القانوني للشركات بصفة كلية
)الربط البيني مع السجل الوطني للمؤسسات واإلدارة العاّمة لألداءات فيما يخص التكوين القانوني 

لمؤسسات( وقد أفضت مختلف االجتماعات الى تحديد الحاجيات الفنية والتقنية إلرساء هذا الترابط لغاية ل
 تسهيل الخدمة للمستثمر واإلدارات المتدخلة في معالجة المطالب.

  تطوير خدمة تبادل المعطيات بين المنصة والنظام المعلوماتي للسجل الوطني للمؤسسات للتثبت من حجز
وهوية المؤسسة أو الشخص المعنوي، وذلك في إطار تقليص الوثائق المستوجبة  والتجاري جتماعي االسم اال

 في معالجة الملفات.
  إتمام عملية رقمنة خدمة إيداع ومعالجة مطالب اإلحاطة بالنسبة للمشاريع ذات األهمية الوطنية على ان

 .2022يتم توفيرها على الخط قبل موفي 

 مارالمنصة الوطنية لالستث
تشمل الخدمات التي يتم إسداؤها عبر المنصة االلكترونية المركزة لدى الهيئة التونسية لالستثمار خاصة ما 

 يلي:
مرقمنة بصاااااافة كلية )اسااااااتعمال تقنية الدفع االلكتروني وتقنية الختم االلكتروني  التصــــريال باالســــتثمار: -

 المرئي لشهادة التصريح باالستثمار(
خدمة مرقمنة مع مواصااااااااااااالة العمل على الربط البيني مع  للشـــــــــركات: القانونيإيداع ملفات التكوين  -

 اإلدارات العمومية المتدخلة.
 مرقمنة بصفة كلية. معالجة عرائض المستثمرين: -
خدمة االيداع والمعالجة مرقمنة مع مواصلة العمل على الربط  معالجة مطالب الحصول على التراخيص: -

 .البيني بين اإلدارات
تم تطوير وإتاحة الخدمة عن بعد للمستثمرين منذ جوان  مطالب الحصول على المنال والحوافز:معالجة  -

 إليداع مطلب الحصول على الحوافز عن بعد. 2019
تم تطوير  معالجة مطالب الحصول على المنال والحوافز الخاصة بالمشاريع ذات األهمية الوطنية: -

 إليداع مطلب الحصول على الحوافز عن بعد. 2019وإتاحة الخدمة عن بعد للمستثمرين منذ جوان 
خدمة االيداع مرقمنة مع مواصلة العمل على رقمنة إجراءات  مطالب االنخراط بنظام الضمان االجتماعي: -

 المعالجة والربط البيني بين اإلدارات.
 مرقمنة بصفة كلية. مطالب الحصول على شهادة إقامة أو تجديدها لفائدة المستثمرين: -
خدمة االيداع ومعالجة الملفات مرقمنة مع مواصااااالة العمل على  معرف ديواني: الحصـــول على مطالب -

 الربط البيني بين اإلدارات المتدخلة.

بما يسمح من رصد النقائص المسجلة  االستثمار قانون تقييم الشروع في  2022أخرى، شهدت سنة  ناحيةمن 
ستغالل الفرص االستثمارية الجديدة والتحسين مردودية مؤسسات اإلحاطة  واالجرائيةواقتراح الحلول القانونية 

الكبرى في العالم إلعادة التموقع وذلك نتيجة االنعكاسات المترتبة عن جائحة  للشركاتوالتوجهات الجديدة 
COVID-19. 
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طين استثمارية مهيكلة لبالدنا السيما في إطار برامج إعادة التو  وجلب مشاريعاستقطاب  بهدفو 
(Relocalisationلكبرى المجمعات العالمي )خارطة الطريق االستثمارية إنجاز  بالشروع في 2022سنة  تميزت ،ة

القطاع الرقمي  المتجددة،)مكّونات السيارات، مكونات الطائرات، الطاقات  القطاعات االستراتيجيةعدد من في 
. الخاصالقطاع و  ع العامامقاربة تشاركية بين ممثلي القطبناء على  وذلك (البنية األساسيةو  والصناعات الصيدلية

 (les propositions de valeursتتعلق بتحسين مقترحات القيمة )إصالحي إجراء  39 في هذا المجال تحديد وتم
 .ضبط برامج العمل والجدول الزمني المتعلق بتنفيذ مختلف اإلجراءات المقترحةو للقطاعات المذكورة 

الجهود المبذولة خالل هذه السنة لتحسين مناخ األعمال ودفع االستثمار، تبقى هناك عديد وعلى الرغم من 
المجاالت القابلة للتحسين والتطوير خاصة على مستوى تحسين جودة التشريعات وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة 

ساسية واللوجستية ودعم الكفاءات وتحرير المبادرة الخاصة وتيسير إجراءات االستثمار ورقمنتها وتطوير البنية األ
 البشرية.

 2023سنة  المرسومةأهم اإلصالحات 

على تسريع نسق اإلصالحات الرامية إلى تحسين مناخ األعمال وتعزيز ثقة  2023العمل خالل سنة  سيتم
 في الخارطة العالمية لالستثمار. تونسالمستثمرين في موقع 

 في الغرض على المحاور األساسية التالية: اإلصالحيةالخطة  وتعتمد

 ،تحسين مناخ األعمال 

 ،تطوير المنظومة التشريعية لالستثمار ودعم القطاعات الواعدة 

 ،تحرير المبادرة الخاصة وتيسير النفاذ إلى السوق 

 ،تطوير الخدمات الموجهة للمستثمرين ورقمنتها 

 ،تحسين أداء منظومة اإلحاطة بالمستثمرين 

 االستثمار التونسي نحو األسواق الخارجّية. وتدويل موقع تونسالترويج ل 

سيتم العمل على إقرار دفعة ثانية من إصالحات تحسين مناخ األعمال والتي تضم  .تحسين مناخ األعمال
، تتعلق بمراجعة بعض مقتضيات مجلة الشركات التجارية 2023إجراء من المزمع تنفيذها خالل سنة  120حوالي 

احداث صنف جديد من الشركات ال سيما الشركات ذات الشكل المبسط والعمل على تكوين القضاة في اتجاه 
 في المسائل االقتصادية وإحداث قطب خاص بالنزاعات التجارية إلى جانب تعزيز الدوائر التجارية في المحاكم.

اإلضافة إلى برمجة جملة من كما ستتم مواصلة رقمنة الخدمات المتعلقة باإلجراءات الديوانية والمينائية، ب
اإلصالحات تهم الجوانب اللوجستية على غرار إعادة هيكلة الموانئ التجارية والشروع في إدراج المنافسة في 

 التصرف فيها.
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مية يأما في إطار دفع التشغيلية فمن المبرمج احداث آلية التكوين بالتناوب والتي تتيح الجمع بين المسارات األكاد
 إدماجهم في سوق الشغل.وتسريع  الشغلقصير المدى لبناء قدرات الباحثين عن  تكوين برنامجإطالق والمهنية، و 

وفيما يتعلق بالنفاذ للتمويل سيتم العمل على إعتماد تدخل مالي لتوفير اإلمكانيات المالية على مستوى األموال 
 ألف دينار.  250الى  50الذاتية واإلقراض البنكي وذلك بين 

والتي تهم مشاريع إصالحات  2025-2024إعداد خارطة طريق لتحسين مناخ األعمال للفترة زي، سيتم وبالتوا
مناخ األعمال على المدى المتوسط والبعيد وتشمل باألساس مراجعة المنظومة الجبائية وتحديث البنية التحية 

  .للموانئ التجارية واستكمال الترابط البيني بين مختلف الهياكل العمومية

على ضوء التقييم المنجز لقانون االستثمار  .ودعم القطاعات الواعدة تطوير المنظومة التشريعية لالستثمار
 خاصة في اتجاه:قانونية لالستثمار المنظومة ال تطوير العمل علىونصوصه التطبيقية، سيتم 

 تكريس مبدأ حرية االستثمار، 
 ي المرتفع بما في ذلك استغالل الفرص الجديدة في القطاعات ذات المحتوى المعرفي والتكنولوج استهداف

 ".Relocalisationإطار توجه عدد من الشركات العالمية الكبرى إلعادة توطين بعض مشاريعها "
  اإلضبارة الموحّدة للتكوين القانوني باالستثمارتبسيط الوثائق المستوجبة إلنجاز المشاريع )شهادة التصريح ،

 ...( ،للمؤسسات
  كافة التصنيفات المتعلقة باالستثمار من قبل مختلف كل الهياكل المعنيةتوحيد، 
 دليل اإلجراءات للحصول على منظومة الحوافز اعتماد، 

 تبسيط الحوكمة الحالية لالستثمار من خالل توضيح دور كل هيكل وخلق تكامل فيما بينها خدمة للمستثمر. 

والتوجه  StartupAct والمؤسساتية للنهوض بالمؤسسات الناشئةعية يتطوير المنظومة التشر كما سيتم العمل على 
 .المؤسسات الجديدة والتجديد لخلقنحو توفير حوافز إضافية 

خارطة االستثمار للقطاعات ب تطبيق جملة من اإلجراءات لبرامج العمل المرسومة 2023وبالتوازي، ستشهد سنة 
 .ال ل المرحلة القادمةفي االرتقاء بتنافسيتها خ يساهم بمااالستراتيجية 

بالقائمة السلبية للتراخيص  2023سينطلق العمل خالل سنة  تحرير المبادرة الخاصة وتيسير النفاذ إلى السوق.
مقتضيات األمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد والتي سيتم تحديدها باالعتماد على 
استكمال مرحلة جرد كراسات شروط كما سيتم العمل على . البيئة والصحة الطبيعية وعلى التراث الثقافي وحماية

تعزيز ودعم وسائل المراقبة بالهياكل اإلدارية  فضال عن هاوتبسيطتها مراجعو نشطة االقتصادية األتعاطي 
 ة.ة إلى مرحلة المراقبة البعديّ لالنتقال من مرحلة المراقبة القبليّ 
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واللجان المكلفة  تنفيذ خطة إصالحية لتطوير حوكمة الهياكل التعديلية 2023وفي نفس السياق، ستشهد سنة 
بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال وتفادي أي شكل من أشكال تضارب  والحوافزبإسناد التراخيص 
  .مستثمرين جدد إلى السوق ورفع القيود أمام المنافسة نفاذ المصالح وتيسير

مزيد تطوير الخدمات  على 2023خالل سنة سيتم العمل  ة للمستثمرين ورقمنتها.تطوير الخدمات الموجه
المتوفرة وتجريدها من الطابع المادي إلى جانب رقمنة جملة من الخدمات اإلضافية لتسهيل مسار المستثمر 

 ومزيد تقريب الخدمات لفائدته.

عبر المنصة الوطنية المركزة  تطوير وتنويع الخدمات المسداة  في هذا المجال 2023برنامج عمل سنة  ويشمل
 :من خاللخاّصة  ،لدى الهيئة التونسية لالستثمار

 :إرساء التبادل البيني للمعلومات بين النظم المتدخلة في مسار المستثمر 

 وذلك  لالستثمار التونسية الهيئة لدى تحسين الخدمات المتوفرة على المنصة الوطنية المركزة
 بإرساء التبادل الحيني للمعطيات نذكر منها أساسا معطيات التعرف على الشخص الطبيعي.

  إمكانية استغالل المعطيات المتاحة على المنصة الوطنية للتبادل البيني المركزة في المركز
 الوطني لإلعالمية.

 تسهيل  استكمال رقمنة الخدمات المتوفرة وذلك بارساء الربط البيني بين النظم في إطار
معالجة الملفات، نذكر منها رقمنة مسار التكوين القانوني للشركات ومسار الحصول على 

 التراخيص ومعالجة العرائض.

  لفائدة المستثمر:  التالية خدماتالرقمنة 

 ،مطالب الحصول على حجز األراضي إلنشاء المشاريع 

 .مسار الحصول على شهادة الدخول طور النشاط الفعلي 

  الديوانية والمينائية.الخدمات 

ومزيد  بهدف تبسيط اإلجراءات (la réingénierie des process)كما يشمل برنامج العمل إعادة هيكلة المسار 
 تطوير رقمنة الخدمات والضغط على اآلجال. 

تبرز دراسة الوضعية الحالية لمنظومة اإلحاطة، وجود بعض  منظومة اإلحاطة بالمستثمرين.أداء  تحسين
بين مختلف ضعف التنسيق  كاليات والصعوبات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة منها ومن بينهااإلش

إلى جانب ضعف اإلحاطة بالباعثين والمستثمرين  على طلبات المستثمرين للردجال باآلالتقيد  وعدم المتدخلين
على المستوى الجهوي والمحلي مما أدى إلى لجوء عديد الباعثين والمستثمرين إلى المصالح المركزية لتذليل 

 .الصعوبات التي تعترضهم



 

96 

آليات التنسيق بين مختلف خاليا اإلحاطة على تطوير  2023وعلى هذا األساس، سيتم العمل خالل سنة 
بما يساعد على  بيانات تربط بين كافة وحدات اإلحاطة بالمستثمرينلتبادل المعطيات قاعدة  تركيزالمستثمرين و ب
 وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في اآلجال.تابعة عرائض المستثمرين م

 ن الجهاتنموذج جهوي لإلحاطة بالمستثمرين بالتنسيق مع مختلف الهياكل المتدخلة في جملة مكما سيتم اعتماد 
تعميم تجربة اتفاقات الشراكة في مجال اإلحاطة باالستثمار على الصعيد الجهوي والمتمثل في تكوين عبر  وذلك

التي انطلقت في ابرامها الهيئة و  الجهة ( تحت اشراف واليTeam Invest Régionale"فريق استثمار جهوي" )
 لواليات.التونسية لالستثمار مع واليتي سوسة وقفصة، على جميع ا

يمثل استقطاب االستثمارات الخارجية  .االستثمار التونسي نحو األسواق الخارجّية وتدويل الترويج لموقع تونس
 . 2023وتعزيز تموقع المؤسسات التونسية في األسواق الخارجية أحد أبرز أولويات سنة 

من المستثمرين في المشاريع  عدد اليقظة االستراتيجية الستقطابفي هذا المجال تطوير منظومة وسيتم العمل 
 لقطاعات ذات األولويةلذات األهمية الوطنية باالعتماد على عروض القيمة 

 سيتم العمل على:كما 

  تحيين عروض القيمة للقطاعات الواعدة وذلك بالتنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال للترويج لتونس
 ،األجانب المحتملينوإعداد عرض مبتكر كجزء من عرض الموقع التونسي للمستثمرين  استثمارية كوجهة

  فيتالءم مع الفرص االستثمارية المتاحة ي بماالطريق االستثمارية في القطاعات االستراتيجية  خارطةإنجاز 
 19ة كوفيد مع جائح بالعالقة Nearshoringإطار إعادة انتصاب االستثمارات الخارجية قرب بلد المنشأ 

 ات السياسّية واالقتصادية الدولّية.وتداعيات األزم

ا في تطوير االقتصاد التونسي وعولمته يعتبر تواجد الشركات التونسّية في األسواق العالمّية عامال مهم  كما 
 اج فيواالندموتطوير القدرة التنافسّية للمؤسسات التونسّية واستغالل الفرص المتاحة على المستوى العالمي 

 .العالميةسالسل القيمة 

األسواق  نحوة دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة في عملية التصدير أهميّ  اإلطاروتبرز في هذا 
ودعم مجهود تدويل المؤسسات التونسّية في مختلف مجاالت إضافة إلى األسواق الجديدة  ،التقليديةالخارجّية 

ال على تنفيذ خطة عمل لتعزيز تواجد الشركات التونسّية في الدول اختصاصها. وسيتم العمل في هذا المج
 االفريقّية من خالل:

 خاّصة بالقاّرة اإلفريقية، دبلوماسية اقتصادية  استراتيجية تنفيذ 

 النقل البحري إلى الدول األفريقيةو النقل الجوي  تعزيز،  

 تسهيل إجراءات التأشيرة، 
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  بإفريقيا،تعزيز دور الجالية التونسّية  

  الصادراتمركز دعم هياكل المساندة للمؤسسات المصدرة )تعزيز دور CEPEX مؤسسات التأمين على ،
 مخاطر التصدير،...(. 

 .تطوير التعاون من خالل االتفاقّيات الثنائّية واإلقليمّية في مجاالت االستثمار وتفادي االزدواج الضريبي 

تكتسي المشاريع  يز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.تسريع نسق إنجاز المشاريع الكبرى وتعز 
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أهمية بالغة في تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني  ومشاريعالكبرى 

 ومساندة المجهود االستثماري للدولة في مختلف المجاالت الحيوية.

 ى تسريع نسق إنجاز هذا الصنف من المشاريع خاصة من خالل:عل 2023وفي هذا اإلطار، سيتم العمل سنة 

 متابعة المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات سابقة وفق األطر التي تم ضبطها باتفاقيات االستثمار  مواصلة
المبرمة والعمل على اإلحاطة بها وفض اشكالياتها بالتنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والجهوية المعنية 

 الحرص على المراقبة الدورية لهذه المشاريع اعتبارا لاللتزامات المحمولة على الدولة،مع 

  بشأن محتواها بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة إعداد نموذج تونسي لمذكرة تفاهم والتنسيق
مستثمرين عند على غرار ما هو معمول به في جل الدول، تبادر الدولة التونسية بعرضها على ال المستثمر

 االقتضاء في صورة اعتمادها لهذا المسار،

  ضرورة األخذ بعين االعتبار عند مع إعداد خارطة استثمارية ومالئمتها مع الخارطة العقارية للبالد التونسية
الكبرى الوضعية العقارية ومتطلبات المشاريع الكبرى المشاريع  إليواءتحديد المواقع التي يمكن تخصيصها 

 األساسية الخارجية والتنسيق بهذا الخصوص مع برامج انجاز المشاريع العمومية. للبنية
  تنمية قدرات األشخاص العموميين في مجال الشراكة عبر االستعانة بالخبراء وتمكين األشخاص العموميين

 من اإلمكانيات الضرورية لمساعدتهم خاصة في مرحلة االعداد المسبق لمشاريع الشراكة، 

 ة اتصالية موجهة للعموم من ناحية ولألشخاص العموميين وألصحاب القرار من ناحية أخرى اعداد خط
 للتحسيس والتعريف بالية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

  اللزمات على غرار المعالم االثرية ومشاريع  إطاراعداد برامج قطاعية خصوصية مفصلة لتطوير مشاريع في
 ...  المواني الترفيهية،

  تسوية مختلف الوضعيات المتعلقة بالعديد من اللزمات في جميع القطاعات: لزمات منتهية اآلجال، اشغال
 القانونية. توقتي، وضعيات غير مطابقة لإلجراءا

 واالبتكار النهوض بالتجديد

الوطني وفتح  ة كخيار جوهري لتدعيم قدرات االقتصادنتركيز اقتصاد المعرفة والرقم 2035تضّمنت رؤية تونس 
التركيز على أهمية توظيف  2025-2023آفاق تنمية واعدة وشاملة ومستدامة. ولقد تّم ضمن مخطط التنمية 

القدرات والميزات التفاضلية التي تتمتع بها بالدنا السيما منها مخزون مهارات الموارد البشرية في المجاالت 
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نظومة للنهوض بالمؤسسات الناشئة وحفز المبادرة واالستثمار وتوفر م واالبتكار المعرفة والتكنولوجيات الحديثة
 في المجاالت المجددة والواعدة.

وفي إطار هذه األولويات تّمت المبادرة بتنظيم مجالس التجديد والتي ضّمت الخبرات الوطنية من القطاعين 
تمشي تشاركي وشامل يأخذ من أجل بلورة استراتيجية وطنية للتجديد وفق  والمجتمع المدني العمومي والخاص

بعين االعتبار خصوصيات الطابع األفقي والتدابير القطاعية المطلوبة لجعل بالدنا محور إقليمي للتجديد ليشكل 
وبالتالي تنويع مصادر خلق الثروة وتوفير وجاذبيته وصموده المحرك المستدام للنمّو وتطوير هيكلة االقتصاد 

ماشية مع مستوى تطور الكفاءات الوطنية وتطلعات االندماج في االقتصاد مت مواطن الشغل بالجودة المطلوبة
 .العالمي

والتي تتضمن اإلصالحات  واالبتكار انطالق تنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بالتجديد 2023وستشهد سنة 
والتدابير المطلوبة لتجسيم األهداف اإلستراتيجية لدعم التجديد في مختلف األصعدة االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية. ويعتمد التمشي اإلصالحي على ضبط إطار مؤسساتي ومنظومة متكاملة لحوكمة التجديد بصيغة 

لقطاع الخاص. وستشمل العناصر األفقية الستراتيجية التجديد تشاركية تجمع الفاعلين من القطاع العمومي وا
بالخصوص ضبط مشاريع التجديد ذات األولوية والتي تهدف إلى خلق ترابطات أمامية للرفع من القيمة المضافة 
لمنظومات اإلنتاج الوطنية واالرتقاء بتموقعها ضمن سالسل القيمة الدولية إضافة إلى تدعيم تناسق مجهود 

والتطوير والتجديد مع األنشطة االقتصادية الواعدة والمستهدفة ضمن االستراتيجيات الوطنية على غرار  البحث
صناعات األدوية والصناعات اإللكترونية وميكانيك السيارات والطائرات والصناعات الغذائية والنسيج والمالبس 

 الفالحية والبيئة والصحة والتعليم ... وتقنيات االتصال والمعلومات وإنتاج الطاقات المتجددة واألنشطة 

تحسين مناخ  بما يسهم في «GII» الدولي للتجديدلى تحسين ترتيب تونس ضمن التصنيف كما سيتم العمل ع
استقطاب االستثمار الخارجي وربط الشراكات مع المؤسسات ذات الصيت الدولي في أنشطة و  األعمال الوطني

وتشبيك وإطالق منصة وطنية لإلدراج الوجوبي ألنشطة البحث العلمي قصد تأمين المتابعة  واالبتكار التجديد
وتوفير المساندة الالزمة ودفع المؤسسات الوطنية إلى اعتماد المعايير الفنية الباحثين مع مؤسسات اإلنتاج 

ى خلق ثقافة مجتمعية مشجعة والجودة الدولية والترفيع في المضمون المعرفي والتكنولوجي لمنتجاتها والعمل عل
 .البتكاراو  لتجديدل

وفي نفس السياق سيتم حفز االستثمار في التجديد من خالل اعتماد منظومة جديدة للنهوض بالمؤسسات الناشئة 
مع توفير الدعم وتبسيط اإلجراءات الديوانية لفائدة الباعثين وتسهيل بعث مشاريع الشراكة بين القطاعين  2.0

اص فضال عن تفعيل منظومة المبادر الذاتي وتوفير المساندة من خالل مجهود اليقظة العمومي والخ
بغرض مساعدتها  في المجاالت التكنولوجية الحديثة والتجديد المؤسسات التونسيةوالديبلوماسية االقتصادية لفائدة 

 .على النفاذ إلى األسواق الخارجية
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تسجيل البراءات وحماية الملكية الفكرية ومزيد تدعيم مراكز وستتعّزز منظومة التجديد بفضل تطوير منظومة 
البحث والتطوير وثقافة المبادرة ضمن الجامعات التونسية والنهوض بالشراكة بين الباحثين الجامعيين ومؤسسات 

ر عالوة على مزيد استغالل برامج التعاون الدولي خاصة مع الدول األوروبية في مجاالت البحث والتطوي اإلنتاج
 الكتساب الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة على المستوى اإلقليمي والدولي.

تونس وبالتوازي سيتم تدعيم القدرات المتاحة من خالل تيسير إنجاز المشاريع البحثية عبر اعتماد العالمة "
لوجيات الذكاء وإرساء مسار مراقبة التسمية األصلية واالستثمار في البيانات المفتوحة وتوظيف تكنو  "المبتكرة

 والدولية صناعي فضال عن تعزيز قدرات المؤسسات التونسية على توظيف واستقطاب المهارات الوطنيةالا
 ومراجعة منظومة االمتيازات والحوافز الموجهة إلى أنشطة البحث والتطوير. 
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 الثالثالبـاب 

 صالح الوظيفة العموميةوإ والرقمنة التحديث اإلداري 
  والحوكمة والوقاية من الفساد

خاصة من والرفع من نجاعاتها  الرامية لتحديث اإلدارة اإلصالحات الستكمال 2023خالل سنة الجهود تكثف ست
ها. وبالتوازي سيتم تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المتعاملين مع فضال عنإجراءاتها ورقمنتها  تبسيطخالل 

بما  في مختلف المجاالتفي مجال قيادة ومساندة اإلصالحات المزمع إجراؤها  اإلدارة تعزيز دور العمل على
 مرقمنة واالجتماعيين في قدرة الهياكل العمومية للدولة على تقديم خدمات إداريةيعزز ثقة الفاعلين االقتصاديين 

  عالية.ذات جودة 

من  السيما القطاع العمومي مردوديةتدعيم و  ،صالح الوظيفة العموميةإ على العمل سيتواصل وفي نفس السياق
بهدف حات الضرورية الصاإل تنفيذا و هيكلته مواصلة حوكمة المؤسسات العمومية والعمل على إعادة خالل

 .تحسين أداءها والرفع من مردوديتها

  :التحديث اإلداري 

حيث  ،ةعناجو  إدارة مفتوحة التي من شأنها أن ترسيهم اإلصالحات الكبرى أ  منبرنامج التحديث اإلداري  يعتبر
الخدمات اإلدارية وتيسير اتخاذ العديد من اإلجراءات اإلصالحية في مجاالت تبسيط وتحسين  2022شهدت سنة 

 على مواصلة تكريس وتدعيم هذه التوجهات: 2023، كما سيتم العمل خالل سنة النفاذ إليها

 مراجعة منظومة التحديث اإلداري 

العمل على تدعيم فاعلية اإلصالحات اإلدارية والرفع من قدرة اإلدارة العمومية على االستجابة  سيتواصل
ة للمتعاملين معها وتحقيق اآلثار المنشودة من قبلهم عبر توحيد القيادة واإلشراف للحاجيات والتطلعات الفعلي

على برامج ومشاريع التحديث اإلداري إضافة إلى مراجعة وتطوير األطر القانونية والمؤسساتية والتنظيمية 
 ة لمسار التحديث اإلداري.يواالستراتيجية واللوجست
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 من خالل: تبسيط اإلجراءات اإلدارية

 إعداد مخططات العمل الخاصة  2022تم سنة حيث  إعادة هندسة المسارات وفق منهجية أحداث الحياة
مساعدة االستفادة بال ،حصول على تغطية اجتماعيةمسارات إدارية تتعّلق بال 4بإعادة هندسة ورقمنة 

، تمت المصادقة لثانوي التعليم األساسي وابالتسجيل المدرسي و  اإلحاطة بالمنقطعين عن الدراسة، جتماعيةاال
إنجاز الصيغة األولى لمقياس جودة الخدمات اإلدارية  2022خطط عمل منها. كما تم سنة  03على 

عتمد على التي ت "أحداث الحياة" مقاربةعلى تعميم  2023تواصل العمل خالل سنة يوس للمسارات المذكورة.
من خالل صياغة دليل اإلجراءات الخاص بتركيز المقاربة وإعداد قائمة في  الحريف"-"التوجه نحو المواطن

يح ق، تلقي التالخدمات الطب االستعجالي بالمستشفيات العموميةاالنتفاع بمن ضمنها مسارات جديدة  05
 واسترجاع المصاريف الطبية لمراجعتها وإعادة هندستها. 

  المنظم  اإلدارية المستوجبة على المتعاملين مع اإلدارة اإلجراءاتوتبسيط مسار مراجعة مواصلة استكمال
تقليص العبء اإلداري المفروض على  والذي يهدف إلى 2020لسنة  605بمقتضى األمر الحكومي عدد 

 اإلداري الرفع من أداء ونجاعة العمل من  بما يمكنالخدمات العمومية  المؤسسات واألفراد وتحسين جودة
عمومية شملت جل القطاعات والخدمات اإلدارية خالل شهري جوان وجويلية إلى جانب تنظيم استشارة 

لتمكين المتعاملين مع اإلدارة من إبداء آرائهم ومقترحاتهم لالرتقاء بالخدمات اإلدارية. كما تم تسجيل  2022
من جملة اإلجراءات  %90إجراء وهو ما يمثل قرابة  2817تقّدم في تنفيذ المرحلة الثالثة من المسار عبر تقييم 

ويتم التنسيق مع رؤساء المشروع بالوزارات الستكمال المسار وإعداد خطة العمل النهائية التي تم جردها. 
الخاصة بتنفيذ مقترحات الحذف والتبسيط وعرض التوصيات النهائية للمصادقة قبل موفى شهر جانفي 

2023، 
 وثائق التي تتطلب شكلتي التعريف باإلمضاء ومطابقة يتم التنسيق مع مختلف الوزارات لمراجعة قائمة ال

من  %52تقليص ( من 2020-2018النسخ ألصولها الستكمال مسار التبسيط الذي مّكن في الدفعة األولى )
، 1لألصلمن عدد الوثائق التي تستوجب نسخ مطابقة  %54عدد الوثائق التي تستوجب التعريف باإلمضاء و

 الدراسة التي تم إعدادها للغرض، ( وذلك طبقا لنتائج2023-2022ة ثانية )هذا وينتظر أن يتم حذف دفع
نسبة حذف في  وتحقيق معدلالتوجهات  هذهتكريس من ن حاالت حذف إضافية بما يمكّ  والرامية الى إدراج

. ويتم التنسيق حاليا مع وزارة بالنسبة للحاالت المتبقية والمستوجبة للشكليتين المذكورتين %40حدود 
كنولوجيات االتصال ومركز اإلعالمية بوزارة المالية لدراسة البدائل التكنولوجية الممكنة الخاصة باإلمضاء ت

االلكتروني لألفراد والمؤسسات وتأمين الوثائق اإلدارية عبر األختام االلكترونية المؤمنة بما يمّكن من رقمنة 
 الشكليتين بالنسبة للحاالت المتبقية.

  ضبط شروط وصيغ المتعلق ب 2020ماي  15المؤرخ في  2020لسنة  310األمر الحكومي عدد تنفيذ أحكام
وآجال تبسيط اإلجراءات اإلدارية واستعمال وسائل االتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعامالت 

                                                      
 1993ماي  3المؤرخ في  1993لسنة  982تعلق بإتمام األمر عدد الم 2018ديسمبر  25المؤرخ في  1067وذلك تطبيقا ألحكام االمر الحكومي عدد  1

 )رابعا(. 7وخاصة الفصل  اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين معهاوالمتعلق بضبط 
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ات الوزارية تضبط تم إصدار جملة من القرار ، حيث الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات االقتصادية
قائمة أولى من الوثائق التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية، سواء عن طريق البريد االلكتروني 

وثيقة  78 الرسمي، أو عن طريق واجهة أو منصة إلكترونية أو عن طريق التبادل البيني للمعطيات، ضمت
االقتصاد والتخطيط، ، المالية :وزاراتة االقتصادية وهي وزارات ذات عالقة مباشرة بالمؤسس 9تخص مصالح 

الفالحة والموارد المائية والصيد البحري، الشؤون االجتماعية، أمالك الدولة والشؤون العقارية، البيئة، 
 والتجهيز واإلسكان.  تكنولوجيات االتصال، السياحة

لجة ادية من مطالبتهم بتقديم هذه الوثائق لمعاوتم بمقتضى هذه القرارات إعفاء المستثمرين والمؤسسات االقتص
مطالبهم المقدمة للحصول على خدمة إدارية في عالقة بإنجاز االستثمار أو على ترخيص لممارسة نشاط 
اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند اإلدالء بتصريح استثمار، مما سيمّكن من تقليص آجال إسداء 

 تثمرين والمؤسسات االقتصادية وتخفيف األعباء اإلدارية المحمولة على كاهلهم.الخدمات اإلدارية لفائدة المس
على توسيع قائمة الوثائق التي يمكن أن تصبح موضوع تبادل إلكتروني  2023وسيتم العمل خالل سنة 

الوطني الوزارات المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والنقل ومؤسسة السجل لتشمل 
قرارات وزارية في الغرض. كما سيتم العمل على تنفيذ خطة اتصالية للتعريف بمحتوى  وإصدار للمؤسسات

 القرارات وتحسيس اإلدارات المعنية والمتعاملين مع اإلدارة.

 من خالل: تحسين جودة الخدمات اإلدارية 

  ضمان المعايير الموضوعة لتعميم عالمة "مرحبا" لجودة االستقبال حيث تمت مراجعة مواصلة العمل على
وجعلها مطابقة  اإلدارة المتعاملين معبذات العالقة المباشرة تلك جودة االستقبال بالمصالح العمومية خاصة 

ر صيغة جديدة لجملة من المعايير والمواصفات المحددة والمستوحاة من المراجع األوروبية. وقد تم إصدا
ستمّكن من التي ، بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية "2020"مرحبا  من العالمة

هذه الصيغة الجديدة للعالمة اعتبارا لتبسيط االلتزامات وتحسين  تحفيز الهياكل العمومية لالنخراط في
 مقروئيتها وتقليص التكاليف.

 "دعوة مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت حيث تمت  تكريس آلية "ميثاق المواطن
ومن ثم اإلشكاليات المتعلقة بها  وتحديدجرد الخدمات الرئيسية التي تقّدمها للمتعاملين معها لالعمومية 

 11. وقد تم في هذا اإلطار مساندة ودعم 2وذلك في أجل محدد ووفق مقاربة تشاركية ،هاااللتزام بتحسين
في  ،يكال عموميا على المستوى المحلي مثل البلديات والمستشفيات الجهوية والجامعية والمنشآت العموميةه

ذات أولوية بالنسبة للمواطن  مجاالت حيوية 3تحسين جودة الخدمات اإلدارية في ل تجارب نموذجيةإطار 
 المحيطالنفايات وصيانة  فيالتصرف  المعاليم البلدية، وذلك كالتالي: استخالص واليات 6على مستوى 

 وتطوير الخطة االتصالية.  جودة الخدمات الصحية تحسينو 

                                                      
 1993ماي  3المؤرخ في  1993لسنة  982والمتّمم لألمر عدد  2018ديسمبر  25المؤرخ في  2018لسنة  1067األمر الحكومي عدد عمال بأحكام  2

 .معها المتعلق بضبط اإلطار العام للعالقة بين اإلدارة والمتعاملين
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 اإلدارية  تيسير النفاذ إلى الخدمات

على استكمال المراحل التحضيرية )الدراسات الفنية، طلبات العروض، تدعيم  2023سيتم التركيز خالل سنة 
صوصية، اختيار مواقع اإلحداث، تطوير منصة معلوماتية اإلطار القانوني والمؤسساتي، إبرام االتفاقيات الخ

الرقمية" الذي يهدف في نفس الوقت إلى تقريب الخدمات اإلدارية  دور الخدماتموحدة...( لمسار إرساء نموذج "
أو جزئيا ومالئمة لحاجيات وتطلعات المواطنين ا إسداء خدمات مرقمنة كليّ  ودعم اإلدماج الرقمي، وهو يعتمد على

 .صة الفئات ذات األولويةوخا

في هذا اإلطار، سيتم العمل على استكمال التجربة النموذجية ألول دار خدمات رقمية على مستوى بلدية حيدرة 
من والية القصرين والشروع تبعا لذلك في تنفيذ تجارب نموذجية أخرى. كما سيتم بالتوازي مع ذلك صياغة خطة 

 المحدثة سابقا إلى النموذج الرقمي.عمل للشروع في تحويل دور الخدمات 

حسب خصوصيات كل قنوات إسداء الخدمات وسيتطلب إرساء النموذج الرقمي لدور الخدمات كذلك تطويع 
)خاصة الموارد البشرية( وتركيز أطر مستدامة للشراكة الموارد وإعادة توظيف مزيد ترشيد موقع إحداث إلى جانب 

 االقتصادية بالقطاعين العام والخاص في إطار المسؤولية المجتمعية.مع المجتمع المدني ومع المؤسسات 

 دعم نجاعة العمل اإلداري 

إلى جانب المساهمة في  ،استمرارية وتوسيع المجال الزمني للخدمات المسداة  تدعيم 2023ينتظر أن تشهد سنة 
زيز القدرة على تشجيع الكفاءات الجهود والمبادرات المتعلقة بترشيد النفقات العمومية وتعزيز اإلنتاجية وتع

 وتحفيزها.

عن بعد، وذلك  تنظيم العملفي هذا اإلطار، سيتم التشجيع على اعتماد آليات التنظيم المرن للعمل بما في ذلك 
والمتعلق بتنظيم العمل عن بعد ألعوان  2022أفريل  5المؤرخ في  2022لسنة  310طبقا لألمر الرئاسي عدد 

يمكن من توفير آليات تحفيزية إضافية  محلية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، بماالدولة والجماعات ال
لألعوان العموميين خاصة بالنسبة لإلطارات ذوي الكفاءة والخبرة العالية وكذلك بالنسبة للوضعيات االجتماعية 

 الخصوصية. 

ري صلب الوزارات والواليات والمؤسسات وسيتم كذلك الشروع في إنشاء شبكة وطنية للتحديث والتجديد اإلدا
 والمنشآت العمومية المسدية لخدمات ذات األولوية بالنسبة للمواطنين والمؤسسات االقتصادية.

 إدارة نوعية الخدمة العمومية

في إطار تنفيذ برنامج تحديث الخدمات اإلدارّية، تسهم إدارة نوعية الخدمة العمومية بِاعتماد آلّية "المواطن 
الّرقيب" في الّنهوض بجودة الخدمات اإلدارية والّرفع من أداء األعوان العمومّيين وذلك عبر متابعة سير العمل 
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بالهياكل العمومّية ودعوتها إلى عف الّض إبراز نقاط القّوة و بالمصالح العمومّية واإلنصات إلى مشاغل المواطنين و 
 ِاستغالل المالحظات والتوصيات المقترحة لتحسين أدائها.

 2023/2024كما سيتّم العمل على تطوير آلّيات عمل فريق المواطن الرقيب ومزيد تفعيل دوره خالل سنوات 
 عبر:

 ب لمزيد إضفاء النجاعة والفاعلية على تدّخله وفق تمّش المعلوماتية لفريق المواطن الرقي تطوير التطبيقة 
 لكترونيالوزارات من المتابعة الحينية لإلخالالت المسّجلة واإلجابة بسرعة بواسطة التراسل اإل يمّكنمرحلي 

  ّرعة والمصداقية تعصير طرق عمل فريق المواطن الرقيب وتمكين أعضائه من العمل عن بعد لضمان الس
 إمكانّيات.من  عتماد ما تتيحه التقنيات الحديثةباِ  والفاعلية وذلك

  تكثيف الزيارات اليومية وتأمين تغطية جغرافية أوسع للمصالح العمومية الموجودة بالجهات الداخلية وذلك
 .في حدود االعتمادات المرصودة

 دمة العمومية وذلك تطوير محتوى التكوين الموّجه إلى أعضاء فريق المواطن الرقيب وأعوان إدارة نوعية الخ
 ومرجعّياتها.في نطاق التنسيق مع الهياكل المختصة في مجال أنظمة الجودة 

 مواطن"-دعم مشاركة المواطنين عبر منظومة "ء

على تفعيل حسن استعمال المنظومة االلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن  2022تواصل العمل خالل سنة 
بالوزارات  24مكتبا ) 70العدد الجملي لمكاتب العالقات مع المواطن المستعملة للمنظومة  غبل ولقد .مواطن"–"ء 

لتعميم استعمالها بالهياكل  2023وسيتواصل العمل خالل سنة  منشأة عمومية(. 20و (2وبلديتان ) بالواليات 24و
مواطن" بالهياكل  -"ء ومةمنظ مستعمليالمركزية والجهوية من خالل تأمين دورات تكوينية لتعزيز مكتسبات 

 المذكورة التي تتفاعل مع مكاتب العالقات مع المواطن للرّد على المتعاملين مع اإلدارة.

حول التزام الهياكل العمومية باستعمال  2022 فريلأ 19بتاريخ  7وقد ساهم صدور منشور رئيسة الحكومة عدد 
في مزيد نشر استغالل المنظومة بمكاتب العالقات  مواطن-المنظومة االلكترونية للتواصل والتفاعل مع المواطن ء

 .مع المواطن

 اإلدارة والحكومة المفتوحةرقمنة 

الرفع من جودة الخدمات االدارية المسداة للمواطن ومختلف  الذي يهدف إلىفي إطار تنفيذ برنامج رقمنة اإلدارة 
تنفيذ محاور خطة  2023سنة  ستشهدليها، إوتيسير النفاذ  رقمنتهاالمتعاملين مع الهياكل العمومية من خالل 

 في: العمل التي تم وضعها في الغرض والمتمثلة أساسا

 وذلك من خالل: تطوير جودة الخدمات على الخط والرفع من مستوى استعمالها
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  مشروع توسيع نطاق استعمال"Baromètre des services en ligne" ،شمل عدد أكبر من الخدمات يل
إلى توفير أداة عملية لإلدارة لتقييم الخدمات االلكترونية وقياس مدى إقبال يهدف مشروع وهو اإللكترونية 

شكاليات والنقائص المستعملين عليها وتحديد اآلليات الكفيلة بالرفع من نسب استعمالها إلى جانب تحديد اإل
 اء على آراء المستخدمين. وذلك بغية تطويرها وتحسين جودتها بن

  الشّباك الموحد للنفاذ إلى الخدمات العمومية اإللكترونية  لبرنامجتطوير النسخة األولىone stop shop، 
قصد تمكين المواطن والمتعاملين مع اإلدارة من النفاذ إلى جميع الخدمات العمومية اإللكترونية بصورة 

 الوطنية.  المعلومات نظم بين البيني الترابطإلى باإلضافة مندمجة 

ا كوريفني مع  تعاون برنامج في إطار  في مجال رقمنة اإلدارة والحكومة المفتوحةتعاون مركز  إحداثتم ّ ولقد 
في هذا . و 2023-2021ذين المجالين خالل الفترة الممتدة من سنة االجنوبية لتنفيذ عدد من المشاريع المتصلة به

 :التاليةالمشاريع  إنجازتّم الصدد 

  لمقياس تقييم الخدمات اإلدارية على الخط، جديدةاعتماد نسخة 
  الخدمات الموحدة للمواطن  بوابةتطوير«one stop shop»  تقديم التجربة الكورية وتوصيات لتطوير البوابة(

 بتونس(،
  ثانية لمرجعية تطوير الخدمات اإلدارية على الخط، نسخةإعداد 
  المفتوحة بتونس وعرض التجربة الكورية في المجال مع تقديم توصيات لمزيد دعم تشخيص واقع البيانات

 ،تطوير التجربة التونسية
  الكترونية لجرد البيانات العمومية في إطار البرنامج الوطني للبيانات المفتوحة، منظومةتطوير 
  تنفيذ التوصيات الواردة بها،جدوى لتطوير منظومة الكترونية العداد تقارير الرقابة ومتابعة  دراسةإعداد 
  جدوى لتطوير خدمات رقمية مندمجة بقطاع النقل تنفيذا الستراتيجية النقل الذكي. دراسةإعداد 

 تطوير مواقع الواب العمومية والرفع من جودتها

معيارا  140أكثر من  تشملتقارير دورية لتقييم مواقع الواب العمومية وفقا لمنهجّية سيتم في هذا اإلطار إعداد 
آليات تشريك و  المضمنة بها كترونيةلخدمات اإلوال اهامحتو و مواقع هذه المختلف الجوانب التي تهّم جودة  تغّطي

 . من المعايير وغيرها المواطن واالنصات إليه

 مواصلة تنفيذ برامج ومبادرات الحكومة المفتوحة باالستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة

 العمل تواصلوي، 2014جانفي  14الحكومة المفتوحة مبادرة دولية انضمت اليها تونس منذ  يمّثل برنامج شراكة
مجموعة  يتولى إنجازهاتعهدا  13تشمل و  2023-2021على الفترة  تمتدّ التي  الرابعةعلى تنفيذ خطة العمل الوطنية 

 الهياكل العمومية بالتعاون مع المجتمع المدني.  من
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نفيذ مشاريع تهّم المحاور األساسية للحكومة المفتوحة المتمثلة أساسا في تكريس الشفافية تبهذه التعهدات  تتعّلق
 والمقاربة التشاركية والنزاهة وتطوير الخدمات االلكترونية. 

القيام بها  يجبتشخيص وضع الحكومة المفتوحة بتونس لتحديد اإلصالحات التي كما تّم االنتهاء من 
 .2023سنة  خاللالشروع في تنفيذها سيتّم  شمولية ةرؤيل وفقااستراتيجية ضبط و  منهااألهداف المنتظرة تحديدو 

 تأطير مسار فتال البيانات العمومية وتوفير اآلليات إلعادة استعمالها

المفتوحة إلى حّث جميع الهياكل العمومية على نشر بياناتها وفقا العمومية تهدف خطة العمل الخاصة بالبيانات 
وذلك قصد مزيد تكريس شفافية القطاع العمومي وتفعيل مشاركة  ،ير الجودة المعتمدة في المجاللشروط ومعاي

عادة استعمال البيانات لخلق إ مكانية إتاحة إمن خالل  ،المواطن في الشأن العام إلى جانب تعزيز االبتكار
 خدمات جديدة ذات قيمة مضافة. 

 المدرجة ضمن هذه الخطة من أهمها: األعمالمن الخصوص، تّم االنتهاء من تنفيذ جملة هذا وفي 

 قطاعا واالعتماد على ادراج ما تم جرده من  14 جرد البيانات العمومية من خالل مشروع نموذجي شمل
  بيانات ضمن منظومة الكترونية لجرد البيانات التي سيتم تعميم استعمالها على بقية القطاعات،

  ،إعداد وتنفيذ برنامج تكويني في مجال البيانات المفتوحة لفائدة إطارات الدولة 
 المفتوحة إعادة استعمال البيانات العمومية. 

 تعزيز آليات المشاركة االلكترونية وتفعيل استعمالها

 في التقريرمخرجات هذا وستساهم تقرير تقييمي لبوابات المشاركة اإللكترونية على المستوى الوطني تّم وضع 
 تطوير هذه البوابات والرفع من نسق استغاللها خاصة من خالل:

  ،وضع إطار للتنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال المشاركة االلكترونية 
 ،التوجه نحو الدمج بين مختلف منصات المشاركة االلكترونية المتاحة حاليا وتفعيل استعمالها 
  تحديدا باستعمال الوسائل التكنولوجية والتوجه نحو  ،للمشاركة العموميةاستكمال التنظيم القانوني والترتيبي

 لزامية استعمال هذه البوابات من قبل مختلف الهياكل العمومية.إ أإرساء مبد

  تحديث الوظيفة العمومية

 على مراجعة النظام األساسي العام للوظيفة العمومية. كما ستتكثف المساعي 2023سترتكز خطة العمل سنة 
تطوير النظام الحالي للتصرف في المسار و الوظيفة العمومية  تحديث لمالءمة النصوص الحالية مع تطلعات
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المهني للموظف والتأسيس لمقاربة جديدة للتصرف في الموارد البشرية من تحفيز وتقييم ونجاعة، فضال عن 
 .بّسط ومحفزمتجاه التوّصل إلى نظام امراجعة نظام التأجير بالوظيفة العمومّية في 

 التوازن بين الهياكل اإلدارية  إلعادةتدعيم الحراك والتكوين 

المتعلق بحراك أعوان الدولة  2022أفريل  18المؤرخ في  387صدور األمر الرئاسي عدد  2022شهدت سنة  
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية. ويهدف هذا األمر الرئاسي الى حسن توزيع 
الموارد البشرية باإلدارات العمومية من خالل العمل على تسديد الحاجيات من داخل اإلدارة دون اللجوء الى 

لصعوبات التي تشهدها المالية العمومية والعمل على تحقيق التوازن بين إجراء انتدابات جديدة خاصة في ظل ا
مختلف اإلدارات العمومية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي خاصة وأن هناك عديد الهياكل تشكو نقصا 

 2023سنة  وينتظر أن تشهد في الموارد البشرية بينما أخرى لديها موارد بشرية ال يتم توظيفها بالقدر الكافي.
 ".الوزارات لفائدة  "الحراك الوظيفيمنصة  إرساء

 التكوين منظومة م عد

هذه تكوينية وتخصيص الميزانية الالزمة ل من خالل تأمين دوراتتنمية قدرات الموظفين على  تواصل العمل 
نطالق في إنجاز واال يعنى بالمسائل المتعلقة بدعم منظومة التكوينوطني ، فعالوة على إحداث مجلس ألنشطةا

 :فيسيتمحور برنامج دعم منظومة التكوين ، القدرات دراسة واقع منظومة التكوين وبناء

 التفاعلي من خالل:-إرساء آليات لدعم العمل المشترك 

 في إطار برنامج شااااااااااااراكة التكوين لمختلف الوزارات  تطوير منظومة وطنية رقمية لمخططات
 المفتوحة. الحكومة 

  لفائدة الموظفين الوطنية للتدريب االلكتروني بالمدرسااااااااااااااة الوطنية لإلدارةتركيز المنصااااااااااااااة 
 العموميين.

 :دعم آليات العمل من خالل 

  الحقيقية حاجياتالساااااس أبرامج التكوين على  إعداد دليل يتضاااامن المنهجية العلمية لتحديد 
 وانجاز مرجعية مهنة المسؤول عن التكوين وكفاياته. إلدارةل
  جودةالمؤسسات تكوين في مسار الحصول على عالمة  3 اافقة لاإلحاطة والمر ISO. 
  اعداد مرجعية وطنية تجمع أهم معايير الجودة التي يمكن اعتمادها في مؤساااااااااساااااااااات وهياكل

 .التكوين

  التصرف التقديري في الموارد البشرية
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الذي  ،بلوغ السن القانونيةالبرنامج الخصوصي لإلحالة على التقاعد قبل االنطالق في تنفيذ  2022شهدت سنة 
الوظيفة ضمن حزمة اإلجراءات المقترحة بهدف التقليص من كتلة األجور في إطار برنامج إصالح يندرج 

ق بضبط تعلّ الم 2022جوان  13مؤرخ في ال 2022 لسنة 542مر الرئاسي عدد طبقا لمقتضيات األ ،العمومية
 امج الخصوصي لإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونيةالفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرن

ضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي لإلحالة المتعلق ب 2022جوان  16مؤّرخ في الرئيسة الحكومة وقرار 
 .2024-2023علما وأن هذا البرنامج سيتواصل على امتداد سنتي  2022بعنوان سنة  على التقاعد

لوظائف لاألنشطة الرامية إلى إرساء مقاربة التصرف التقديري للموارد البشرية  مواصلة 2023سنة  ستشهدو 
وتحديد االمكانيات لياتها آإصدار منشور يضبط أهداف هذه المقاربة و  حيث سيتمّ ية والكفاءات صلب االدارة التونس

 .إلرسائهاالالزمة 

تعلقة بالوظائف والكفاءات المتواجدة ومن جهة أخرى ستتكثف الجهود لجمع وتوصيف واستغالل البيانات الم
الشروع في باإلضافة إلى  ،المجاالت الوظيفية ضبطالمستقبلية من خالل  الحاجيات وتحديدحاليا صلب اإلدارة 

 لكفاءات. ا وقاموس وبطاقات وصف الوظائفلكفاءات ا إعداد مرجعية

مجموعة إطارات من الهيئة العامة للوظيفة العمومية وممثلين عن  فريق عمل يضمّ  تكوين وبالتوازي مع ذلك، تمّ 
. وفي هذا السياق ستتواصل برامج التكوين التي تستهدف اإلطارات من الوزارات لوضع آليات التصرف التقديري 

رف العاملة بإدارة الموارد البشرية بالوزارات والجماعات المحلية وذلك لتمكينهم من االطالع على آليات التص
التصرف اآللي ألعوان منظومة عالوة على تطوير  منظومة تكوين على الخط، من خاللالتقديري ووسائله 
 تخاذ القرار.التكون أكثر فاعلية وتساعد المتصرفين على  "انصافالوظيفة العمومية "

 الوظيفية للوزارات المراجعات مواصلة 

ضمن استراتيجية الحكومة لتحديث االدارة والوظيفة العمومية. يندرج مشروع المراجعة الوظيفية للوزارات التونسية 
وهي عملية دورية تتيح تحليل ودراسة مختلف الوظائف التي تضطلع بها الوزارات واقتراح السبل التنظيمية الكفيلة 
 إلنجاز المهام الموكولة لها بالنجاعة المرجوة، وهي تنطلق من تشخيص تحليلي للوضعية وتفضي إلى توصيات

 يتّم تنفيذها تدريجيًا وفق خطة عمل.

 ويتم التركيز عند إنجاز المراجعة الوظيفية على ثالثة محاور أساسية:

 .حوكمة االحداثات بما يضمن تبسيط التنظيمات الهيكلية للوزارات بهدف: الهيكليمحور التنظيم  .1
التوظيف المجدي لإلمكانيات البشرية بما يتيح إعادة توزيعها لمالءمتها  بهدف: محور الموارد البشرية .2

 . مع الحاجيات الفعلية لإلدارة
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تطوير التطبيقات االعالمية والنظام الرقمي لإلدارة من أجل الوصول بهدف : محور األنظمة المعلوماتية .3
 .إلى منظومة معلوماتية مندمجة

وزارة التجهيز ، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة المالية) وزارات 08الثانية وقد شمل المشروع في مرحلتيه األولى و 
ووزارة ، وزارة التجارة، سابقا وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي، رئاسة الحكومة، واالسكان والتهيئة الترابية

 أمكن من خاللها: ،(الفالحة والموارد المائية والصيد البحري 

  دورات تكوينية حول منهجية المراجعة الوظيفيةتنظيم،  
 تنظيم ورشات عمل وندوات طبقًا لكراس الشروط المرجعية،  
 متابعة تنفيذ توصيات المرحلة األولى من المراجعات الوظيفية، 
 إعداد التقارير النهائية للمراجعات الوظيفية للوزارات المعنية،  
  الوظيفيةوثيقة مرجعية حول المراجعة إنجاز،  
 إنجاز وثيقة نموذجية لمراجعة التنظيمات الهيكلية.  

 مشروع تطوير وحدات التصرف حسب األهداف

، إلى االرتقاء بوحدات التصرف حسب األهداف 2023سنة  امتدادسيتم إنجازه على  المشروع، الذي يهدف هذا
بجعلها تستجيب لمقتضيات التصرف حسب األهداف من حيث النجاعة والفاعلية ومزيد تكريس الشفافية 

 والمساءلة. 

 األساسية التالية: على المحاورالعمل  اإلطاروسيتم في هذا 

  حسب األهدافليات تسيير وحدات التصرف آمراجعة اإلطار القانوني والتنظيمي و، 
  األهداف،إدارة الموارد البشرية العاملة بوحدات التصرف حسب 
 تركيز نظام للمعلومات. 

 التصرف في المؤسسات والمنشآت العموميةحوكمة 

تمثل المنشآت والمؤسسات العمومية مكسبا وطنيا ساهم في إرساء الدولة الحديثة وترسيخ دعائمها، وشكلت رافدا 
لالقتصاد الوطني من خالل إسهامها في تركيز البنية التحتية وإسداء الخدمات وتأمين المرافق الحياتية للمواطن 

فالحة والصناعة وبالنظر الى الصعوبات المالية في مختلف المجاالت كالصحة والنقل والطاقة والتجارة وال
والهيكلية التي تمر بها المنشآت والمؤسسات العمومية أصبح من الحتمي القيام بإصالح جوهري لالرتقاء 

 بمردوديتها وتطوير آليات التصرف فيه وإرساء مبادئ الحوكمة داخلها. 
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 2022ما رس  29مؤرخ في  2022لسنة  303رئاسي عد المر صدور األ 2022وفي هذا السياق شهدت سنة 
 مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين. بضبطالمتعلق 

حوكمة المساهمات والمؤسسات والمنشآت المتعلق ب المرسومتطبيق العمل على مواصلة  2023كما ستشهد سنة 
 :في أساسا المتمثلةوالذي يقوم على جملة من التوجهات الكبرى و  ،حّيز النفاذتدريجيا ودخوله  العمومية

 إحداث هيكل موحد لوضع حّد لتشتت الوظيفة المساهمتية للدولة وتعدد األطراف المتدخلة، 
 الفصل بين مهمة الرقابة )رئاسة مجلس االدارة( ومهمة التصرف )إدارة المنشأة( بالمنشآت العمومية، 
 آت لعقود تحسين األداءإبرام المنش، 
 مراجعة منظومة اإلشراف على المؤسسات والمنشآت العمومّية، 
 .تطوير دور مراقب الدولة في اجتماعات مجلس اإلدارة وتدعيم دوره الرقابي في اتجاه الرقابة على األداء 

 الحوكمة والتوقي من الفساد

على مواصلة تنفيذ اإلصالحات والبرامج المتعلقة بمجاالت  2023خالل سنة  من المنتظر أن يتواصل العمل
 الحوكمة والتوقي من الفساد من خالل:

  متابعة إجراءات االنضمام إلى مجموعة الدول األعضاء ضّد الفساد(GRECO) ستفادة من والعمل على اال
 ،هذه الشراكة

   واستغالل المنصة االلكترونية،برمجة دورات تكوينية لفائدة خاليا الحوكمة حول الدليل العملي 
   تعميم وتطوير مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي من خالل التحسيس والتواصل بخصوصها ومواصلة

 مرافقة الهياكل العمومية في اعتماد مدونات سلوك خصوصية وقطاعية،
   الحفاظ  بالخصوص باوالمتعلقة من أهداف التنمية المستدامة، ، +16متابعة تنفيذ مظلة مشاريع الهدف"

 على السالم من خالل مجتمع سلمي عادل وشامل"،
   إطار مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق  وإقليميا فيتحديد المشاريع التي من المزمع إنجازها وطنيا

ن عن مع الهياكل العمومية المعنية وممثلي األوسط وشمال إفريقيا ودول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

   المساهمة في إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للفترة القادمة وخطة العمل
 الخاصة بها.
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 الرابعالبـاب 

 االقتصاد الرقمي دافع للتنمية الشاملة 

سيما في الميدان  التي يشهدها القطاع عالميا ال ةلى مواكبة التحوالت السريعإاالتصال  تكنولوجياتيسعى قطاع 
مواصلة الجهود  2022شهدت سنة  . وفي هذا المجال،حيث يرتكز العمل على التنقل الى إدارة الكترونية الرقمي

 :العناصر التالية على الذي يرتكز 2020الرامية الى تنفيذ المخطط اإلستراتيجي الرقمي 

 باصدار المجلة الرقمية الجديدة ومراجعة وتنقيح مجلة البريد إلى جانب  تطوير اإلطار الترتيبي والتشريعي
وضع اإلطار الترتيبي الخاص بضبط الشروط والصيغ واإلجراءات المنظمة للترابط البيني الوطني والتبادل 
 اإللكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومّية وفيما بينها ومع المتعاملين معها، فضال عن إصدار قانون 

 ،مكافحة الجرائم السيبرنية
 مشروع الشبكات اإلدارية المندمجة للجماعات المحلية  باستكمال البنية التحتية الرقمية،جاز مواصلة إن

(RNIA3)  ووزارة العدل(RNIA4) ، تركيز شبكات تراسل المعطيات ذات استعمال خارجي إلى جانب
البنية التحتية للمعلومات  ربوية وإنجاز مشروعالت المؤسساتتحسين التغطية بشبكة االتصاالت لفائدة و 

 ،(TLIS) ومشروع منظومة التصّرف في المعلومات العقارية للبالد التونسية (INIG) الجغرافية

 بالشروع في إنجاز الحوسبة السحابية وتركيز بوابة موحدة للخدمات اإلدارية لفائدة اإللكترونية الحكومة ،
ة منظومات منها منظومة الحالة المدنية ووضع برنامج وتأهيل وتركيز عدّ المواطن والمستثمر والمؤسسات، 

 وطني إلدارة التغيير واالتصال.

بالشبكة الدولية وقد ساهمت هذه اإلنجازات في تحسين العديد من المؤشرات منها الوصول الى سعة الربط 
نسبة اإلدارات التي لديها نفاذ الى خدمات  %90جيڤابيت في الثانية، و 1210الى  2022في جوان  لألنترنات

وتطور عدد المواقع التجارية )المستعملة لخدمات الخالص عبر  (RNIA)الشبكة الوطنية المندمجة لإلدارة 
 11382.7وانزلق العدد الجملي لالشتراكات من  2022موقع سنة  2000لى إ 2021موقعا سنة  1436من  (األنترنات

 .2022موفى جوان عند ألف مشترك  11286ى لإ 2021ألف مشترك سنة 

في وسيتواصل العمل  .2025-2023سنة محورية العتبارها السنة ألولى من تنفيذ المخطط  2023وتعتبر سنة 
 على تحسين الشمول الرقمي وترتيب تونس في المؤشرات الرقمية على مستوى العالم.هذا المجال 
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 سترتكز الجهود خالل السنة القادمة على: ،السياقوفي هذا 

 طار ترتيبي إتحسين مناخ الثقة الرقمية من خالل مراجعة وتحيين بعض النصوص القانونية وإقرار  مواصلة
 الرقمية، المشاريعإلنجاز 

  ّمواصلة تغطية المناطق البيضاء وتوفير الخدمات المتنقلة من خالل من الفجوة الرقمية بين الجهات  الحد
 شبكة األنترنات ذات السعة العالية جدا،حسين النفاذ الى وت

 تعميم الهوية الرقمية للمواطن عن طريق الهاتف للولوج اآلمن من خالل مة عن بعد خدمات المقدّ تحسين ال
 البريد اإلكتروني لكّل مواطن، وتوفيرللخدمات اإللكترونية 

  دعم البنية التحية ذات السعة العالية من خالل البنية التحية للشبكات وتطوير اإليواء وذلك  تطويرمواصلة
 WIFI out door et اال لشبكات العالي التعليم لوزارة المندمجة الشبكةمشروع  نجازإا واإلنطالق في جدّ 

campus  البنية التحتية للمعلومات الجغرافية نجاز مشروعإومواصلة (INIG) ومواصلة إنجاز مشروع 
edunet10  بشبكة االتصاالت لفائدة المؤسسات التربوية لتوفير السعة العالية. التغطيةلتحسين 

 السيبرنيةمام الحوادث أستتظافر الجهود لتحسين صمود البنى التحية المعلوماتية  ،ل السالمة المعلوماتيةاوفي مج
 عبر االنطالق في:

 سالمة الفضاء الرقمي الحكومي، قواعد إرساء 
 سجل وطني للمؤسسات ذات البنى المعلوماتية الحيوية، إرساء 
  حداث مراكز قطاعية إ لية التنسيق مع مختلف المتدخلين عند تسجيل حوادث سيبرنية وذلك عبرآدعم

 .األمنية المعلوماتية ومركز للعمليات ئ للطوار  لإلستجابة

 االستجابة من تتمكن حتى التحتية البنية تطويرعمل على ال سيتواصل ،والتلفزي  اإلذاعي إلرسالا وبخصوص
وإذاعية جديدة خاصة  تلفازية قنوات إلحداث اإلضافية الطلبات واستيعاب البصري  السمعي المشهد رلتطوّ 

الرقمي وعلى التشكيل الترّددي  اإلذاعي البثّ  التلفزي الرقمي وتوسيع شبكة توسيع شبكة البثّ  تمّ وعمومية حيث سي
FM (ووحدات قتناء هوائيات ومرسالتعبر إ )ستشهد بالتالي، و  .وتطوير الشبكة الوطنية للحزم الهرتزية دمج
 .2023سنة  %95إلى  2022سنة  %85الرقمي" تطّورا من  تغطية "شبكة البث اإلذاعي نسبة

سنة  د م 9.3من المؤمل ان يبلغ حجم االستثمارات في قطاع اإلرسال اإلذاعي والتلفزي  ،األهدافولتحقيق هذه 
2023. 

 وصيانة المضافة القيمة ذات الخدمات وتطوير تعصير نحو االستثمار دفع سيتواصل ،البريد قطاع وبخصوص
ام للقي 2023 لسنة بالنسبة د م 125,6 بقيمة ستثماراتإ برمجة تّمت . وقدالعمل ظروف وتحسين البريدية الشبكة

 : باألشغال التالية
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 النشاط البريدي وتحسين جودة الخدمات في اتجاه المحافظة على المرفق العمومي باستثمارات  تدعيم
 د م 17,6تعصير وسائل العمل ول د م 20,8وتحسين وتعصير البنية التحتية ل د م 54,4منها  د م 111,9تقدر

 تطوير األنظمة المعلوماتية لإلنتاج والتصرف،ل د م 17,5اإلعالمية وطوير تجهيزات الشبكة لت
  تكريس مهنة التجارة االلكترونية المحترفة بالبريد التونسي وتطويرها لتشمل كافة متطلبات المؤسسات الناشطة

 ، د م 4,0عتمادات تقدر با من خالل تخصيص إ في مجال التسويق عن بعد 
 د م 3,4 المهنة اللوجستية البريدية للتموقع كمزود خدمات لوجستية وطنية باستمارات تقدر با تكريس، 
 بنك بريدي لتسويق خدمات بنكية رقمية ولدفع االستراتيجية الوطنية لإلدماج المالي باعتمادات تقدر  إحداث

 ،د م 1,3با 
  د م 2تجاري متطور في مجال الطوابع البريدية وتسويقها دوليا باستمارات تقدر بنحو  نشاطخلق، 
  الخدمات البريدية وتدعيم دور البريد التونسي كمنصة للتحول الرقمي باالعتماد على حلول  إنشاءإعادة

 دات تقدر بادة ومندمجة بالشراكة مع المؤسسات الناشئة والناشطة في المجال المالي باعتمارقمية مجدّ 
 .د م 3,0

 التصرف شركة تكوين إجراءات استكمال سيتمّ  ،الرقمي االقتصاد في المشاريع وبعث للمبادرة مالئم مناخ ولخلق
 والتهيئة البناء أشغال باستكمال اإلسراع جانب لىإ الخاص القطاع مع بالشراكة بمنوبة التكنولوجي للقطب

 االنطالق تم وقد .د م 1.7 بكلفة (Cyberparcs) بعد عن العمل مراكز تطويرو د م 32 بكلفة النحلي ركبلم
 .أخرى  مراكز 6 ثانية مرحلة في وسيشمل والقيروان المنستير مركزي ب نموذجية مرحلة في

 الغزالة بمركب احتضانهم يتمّ  الذين دةالمجدّ  التكنولوجية المشاريع حاملي عدد في الترفيع يتمسي ،االبتكار ولتحفيز
 .2023سنة مؤسسة 60 الى 2022 سنة مؤسسة 30 من بعد عن للعمل الجهوية والمراكز

 .الجهوية والمراكز بالمركبات الناشئة المؤسسات لمرافقة برامج تنفيذ يتمسي ،الناشئة بالشركات اإلحاطة ميدان وفي
 .2023 سنة موّفى عند ناشئة مؤسسة 100 مرافقة تتمّ  نأ المؤمل ومن

 لفائدة التكنولوجية المجاالت في تكوينية ملتقياتالو  برامجديد الع نجازإ تمّ سي ،التكنولوجي التكوين ميدان وفي
 في التأهيل وإعادة التكوين وفي مجال. 2023 سنةالل خ تكوينية دورة 30 تنظيم يتمّ  نأ المؤمل ومن .الشركات

 سنة الشهادات ملياح من 300 تأهيل إعادة يتم نأ المنتظر من ،الشغل طالبي لفائدة الحديثة التكنولوجية المهن
2023. 





 

 

 الثالثالجزء  
 التنمية البشرية واإلدماج االجتماعي
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 البـاب األول

  التنمية البشرية

 قطاع التربية

بمواصلة تنفيذ برامج اإلصالحات الهادفة إلى تحسين المردود العام للمؤسسة التربوية واالرتقاء  2022تميزت سنة 
األجيال القادمة وإعدادها بجودة الخدمات الرقمية وتطوير الحياة المدرسية واعتماد جملة من اإلجراءات لتحصين 

 جيدا لمهارات الحياة تتمثل باألساس في:

  األعلى للتربية والتعليم الذي نص عليه الدستور  المجلس إحداثإقرار 
  السنة التحضيرية مع ضمان الجودة من خالل توفير الفضاءات والتجهيزات المالئمة وخاصة  تعميممواصلة

في المعتمدّيات ذات االولوّية التربوية إضافة تطوير كفاءات منشطي األقسام التحضيرية وتعميم الوثائق 
 سنوات التحضيرية.والمنهجية المعتمدة من قبل وزارة التربية في هذا المجال على كافة المتدّخلين في ال

  بكّل من المرحلة االبتدائّية والتعليم الثانوي ومراجعتها حيث تّم إعداد اإلطار المرجعي للتعّلمات  البرامجتطوير
 وفق مقاربة تشاركّية.

  تطوير منظومة التقييم وتحسين مكتسبات التالميذ بدعم جودة التعّلمات وتطوير البرامج والمقاربات التعليمية
وفي  والعربيةألف تلميذ بالمرحلة االبتدائّية في ماّدتي الفرنسية  13لفائدة  EGRAنجاز تقييم من خالل إ

 التعّلمات األساسّية 
  المكلفين بسد الشغورات الظرفية بالمدارس االبتدائية ووضعية المتعاقدين من حاملي اإلجازة  وضعيةتسوية

 التطبيقية في التربية والتعليم.
 ير الدولية للجودة حيث تسلم المركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج شهادة اإلشهاد وفق المعاي

 .Deuzerمن المكتب األلماني  2017" نسخة 29993اعتماد "إيزو 
  تطوير البنية األساسية التربوية والفضاء المدرسي بمواصلة تعصير المؤسسات التربوية حيث تم وضع

ن القطاعين العام والخاص وعبر التعاون مع المجتمع المدني والشركاء برنامج متكامل في إطار الشراكة بي
المانحين كما تّم إطالق منصة تبرعات لتهيئة وصيانة وتجهيز المؤسسات التربوية من التونسيين المقيمين 

 بالخارج خاصة بالمناطق الداخلية. 
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 اتفاقيةت التربوية حيث تّم إمضاء مواصلة المجهودات الّرامية إلى توفير الماء الصالح للشرب بالمؤسسا 
شراكة وتعاون مع وزارة الداخلية بهدف ضبط طرق التصرف المشترك في المعدات )جرارات( التي تحصلت 

 عليها مؤخرا لتزويد مؤسسات تربوية بالماء الصالح للشرب.
 دمات وإرساء مواصلة تحسين الخدمات المدرسّية وتجويدها من خالل برنامج متكامل يتعّلق برقمنة الخ

 بالمطاعمفي التصّرف في األكلة المدرسية من خالل توزيع شبكة المؤسسات المنتفعة  جديدةمنظومة 
بنك  26المدرسية إلى جانب اقتناء التجهيزات وتوفير المواد الغذائية حيث تم صيانة وتهيئة وتجهيز عدد 

المواد الغذائية من بنك التغذية للمدارس  تغذية بالجهات لتخزين المواد الغذائية والتعاقد مع شركات لنقل
 االبتدائية المنتفعة باألكلة المدرسية.

  منظوماتمركبات ثقافية ورياضية مدرسية وتعميم  4تواصل العمل على تطوير الحياة المدرسية عبر إحداث 
دورية ومستمرة ويمّتن المتابعة الرقمية وتطويرها بما يمّكن األولياء من متابعة المسار الدراسي ألبنائهم بصفة 

 عالقة التواصل بين الولي والمربي والمؤسسة التربوية.
  31راكب و 22حافلة سعة  64الخدمات المدرسّية في مجال النقل المدرسي من خالل اقتناء  بجودةاالرتقاء 

 .اإليطالي د ممولة ضمن برنامج التعاون التونسي م 18.947راكب بكلفة  32حافلة سعة 
 التصدي للفشل واالنقطاع المدرسي من خالل: مواصلة 

  13المؤّرخ في  2021لسنة  57المصادقة على مشروع أمر يتعّلق بإتمام األمر الحكومي عدد 
" مدرسة الفرصة الثانية"المتعّلق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية  2021جانفي 

وبضبط تنظيمها اإلداري والمالي وطرق تسييرها في اّتجاه إحداث فروع جهوية للمدرسة بكل 
–12المندوبيات الجهوية للتربية لتعميم الخدمات المقّدمة لفائدة المنقطعين من الفئة العمرية 

 .سنة وذلك في إطار استكمال الخطة االستراتيجية للتصدي لظاهرة االنقطاع المدرسي 18

  تنفيذ البرنامج النموذجي رباعي األبعاد لالنقطاع والتسرب المدرسي الذي يهدف إلى مواصلة
 .تركيز آليات بيداغوجية وإحاطة صلب المؤسسات التربوية

  تقديم مساعدات مادية لفائدة األسر الضعيفة تتمثل باألساس في توفير منح مدرسية بقيمة
درسية وتأمين النقل المجاني وذلك بمناسبة ألف تلميذ والكتب واألدوات الم 429د لفائدة  100

 .2023-2022العودة المدرسية والجامعية 

  إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة التربية ووزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن وفق مقاربة
التمكين االجتماعي واالقتصادي ألّمهات التالميذ المهّددين والتلميذات المهّددات باالنقطاع 

 18معتمدية با  69مورد رزق ألّمهات التالميذ في  800لمدرسي حيث تّم خلق ما يزيد عن ا
 .م د 2.26والية باعتمادات تناهز 

 مؤسسات تربوية جديدة تراعي تطور عدد التالميذ من ناحية والنمو الديمغرافي الكبير الذي تشهده  إحداث
 بعض الجهات من ناحية أخرى.

  رقمّية وتوظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال من خالل تأمين:الخدمات ال تطويرمواصلة 
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  خدمة التوجيه المدرسي عن بعد لفائدة تالميذ السنة الثانية والثالثة ثانوي.  

 خدمة التسجيل عن بعد لفائدة تالميذ األقسام التحضيرية. 

 خدمة التسجيل عن بعد لفائدة تالميذ المدارس اإلعدادية التقنية. 

  التصرف في التالميذ ومتابعة الحياة المدرسية لفائدة المدارس االعدادية التقنيةمنظومة. 

 االبتدائية واالعدادية : خدمة تسجيل تالميذ المؤسسات الخاّصة بكافة المراحل التعليمّية
 .والثانوية

 الصحة  الترابط البيني بين المسارات والنفاذ المّوحد للخدمات الرقمّية بين وزارة التربية ووزارة
والمركز الوطني لإلعالمية لمتابعة عملية تلقيح منظوري وزارة التربية طبقا لألمر حكومي 

 .2020أكتوبر  5المؤرخ في  2020لسنة  777عدد 

  التكوين في المجال الرقمي وذلك بهدف إقدار المدرسين وإطار اإلشراف البيداغوجي على
 .نهم ومرافقتهمتوظيف تكنولوجيات المعلومات واالتصال عبر تكوي

  التقليص التدريجي من مركّزية القرار وإعطاء مساحة أكبر للمندوبيات الجهوّية في تدبير الشأن التربوي عبر
 إعداد مخّططاتها التربوية ومراجعة الخارطة المدرسّية. 

 وعي في مواصلة دعم الحياة المدرسّية وتعزيز العمل الجمعاتي في مجاالت التثقيف والترفيه والعمل التط
المدارس وتشريك األولياء والمدرسين والتالميذ من أجل توفير مناخ تعليمي إيجابي ومحفز يساعد المتعلمين 

 على التعلم واكتساب قيم وسلوكات بناءة.
  انضمام وزارة التربية إلى برنامج الشراكة العالمية من أجل التربية(GPE)  2019حيث سعت تونس منذ سنة 

إلى االنضمام إلى هذا البرنامج والذي ي عتبر تجّمعا دوليا لتمويل التعليم والتربية واالرتقاء بجودته من خالل 
تأمين العناصر األساسّية للعملّية التربوية ودعم اإلنصاف وتكافئ الفرص عبر تمكين الفتيات والفئات األقل 

كة العالمّية من أجل التربية جهاز تمويل يفترض توفير حظا من ولوج التربية والتعليم. وي مّثل برنامج الشرا
الدول المستفيدة مجموعة من الضمانات ووضع استراتيجية تعليمّية تنطلق بالتشخيص التشاركي وفق المعايير 

 الولّية. 

 2023السياسات والبرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها خالل سنة 

للّتوجهات والخيارات المرسومة خالل فترة المخّطط التربوي  تجسيما 2023ستتواصل اإلصالحات خالل سنة 
 ضمن رؤية استشرافية جديدة قوامها التنمية اإلنسانية للمتّلم وتربيته على المواطنة الفاعلة. 2023-2025

 ضمان تعليم جيد ومنصف للجميع من خالل:

 ر إجباريتها ومجانيتها مع توفير وضمان جودتها لفائدة كل األطفال بإقرا مواصلة تعميم السنة التحضيرية
الوسائل والمعدات والمعينات البيداغوجية الالزمة ومراجعة حجم الساعات المخصصة للسنة التحضيرية 

 األسبوعية بما يتالءم مع المعايير الدولية.
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  ة من خالل تطوير البرامج والطرائق البيداغوجية عبر اعتماد منهاج تربوي يهيكل عمليتجويد المكتسبات
 التعليم والتعّلم.

  في مادة االنقليزية بالنسبة للمرحلة االبتدائية وربط تقييم  بمراجعة عملية التقييمتطوير منظومة التقييم
 التعلمات بتكوين التالميذ )تقييم المهارات( مع األخذ باالعتبار للتالميذ ذوي االحتياجات الخصوصية.

  توظيف الفضاءات غير المستغلة والتقليص من الفصول المكتظة. في اتجاه إعادة مراجعة الخارطة المدرسية
بالتوازي، سيتم برمجة اقتناء الرصيد العقاري بالمناطق التي تشهد تطورا ديمغرافيا إلحداث مؤسسات تربوية 
وتهيئة مدارس تحتوي على فضاءات تعليمية وترفيهية ورياضية وخدمات مدرسية في إطار تجميع المدارس 

 ستيعاب ضعيفة مع ضرورة توفير وسائل نقل.ذات طاقة ا
  بهدف تحويل المدرسة إلى فضاء جاذب، آمن ودامج عبر إدراج برامج تحسين وتجديد البنية التحتية

الصيانة الوقائية والدورية ودعم تجربة الجيل الجديد من الباعثين الشبان إلى جانب تكثيف البرامج السنوية 
- مسرح-التربوية على غرار إحداث قاعات اختصاص )فنون من تجهيزات وتوسيعات للمؤسسات 

...( وتسييج المدارس وإحداث وتهيئة فضاءات مخصصة لألنشطة الثقافية والرياضية إضافة إلى تكنولوجيا
 تطوير العمل الجمعياتي في الفضاء المدرسي.

  الترقية بالتكوين اإلشهادي  عبر تنويع صيغه باعتماد الوسائل متعّددة الوسائط وربطتطوير منظومة التكوين
ساعة في السنة( إلى جانب وضع مخطط تكوين سنوي يطور كفايات  60)عدد ساعات تكوين ال يقّل عن 

المدرسين وصياغة منظومة متكاملة لتأهيل المدرسين والمكونين في مجال توظيف تكنولوجيات المعلومات 
 .لفائدة جميع المتدخلين في العملية التربويةواالتصال والمستجدات التقنية والبحث في سبل التحفيز 

 تطوير الحياة المدرسية لجعلها دعامة لعملية التعليم والتعلم من خالل:

 بالترفيع في عدد النوادي الثقافية والرياضية تراعي ميوالت التالميذ وخصوصياتهم  دعم الحياة المدرسية
تفعيل اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوزارة والهياكل ومميزات الجهات إلى جانب دعم التوأمات بين المدارس و 

 الرسمية ومكونات المجتمع المدني...
  )...عبر إعداد دراسة شاملة لتشخيص الّتصدي للظواهر المستجّدة )العنف، تعاطي المخّدرات، االنتحار

عالمية توعوية ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ووضع اآلليات الكفيلة بالتصّدي لها وإطالق حمالت إ 
 تحسيسية داخل وخارج المؤسسات التربوية. 

  تنفيذ خّطة أحداث الحياة من خالل مشروعي "ُأسّجل ابني بالمدرسة" و"إبني ُيغادر 
إلى جانب إنتاج مشاريع مدرسية بيداغوجية خاصة بمقاومة الظواهر المستجّدة في إطار مشروع المدرسة" 

وتفعيل كل من مكاتب االصغاء ومرافقة التالميذ والمرافقة التربوية  المؤسسة. كما سيتم العمل على تعميم
 ودور نوادي التثقيف الصحي بالتوازي مع تأمين المؤسسات بالحراسة وكاميرات المراقبة.

  عبر تطوير آليات ووسائل النقل حسب طبيعة الجهات ورقمنة عملية متابعة نقل تطوير الخدمات المدرسية
 التالميذ.
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 من خالل تطوير البنية التحتية وهندسة برامج تتالئم وحاجيات سوق الشغل وفق لة التعليم التقني إعادة هيك
 مقاربة تشاركّية مع الوزارات ذات العالقة. 

 ضمان تحول رقمي شامل في التربية من خالل:

 دفق خاصة من خالل مواصلة ربط المؤسسات التربوية باألنترانت عالية الت تطوير التجهيزات التكنولوجية
 منها باألوساط الريفية في إطار اإلنصاف وتكافؤ الفرص وتجهيزها بالمعدات التعليمية الرقمية.

  إلى جانب تشجيع المبادرات تطوير الكفاءات في استعمال التكنولوجيات الحديثة ومنّصات التعليم والتعّلم
ن وإنتاج دروس تلفزية مواكبة النتظارات في مجال اإلنتاج الرقمي من موارد بيداغوجية تعليمية رقمية للتكوي

 التالميذ وخصوصياتهم.
  عبر صياغة آليات التربية على إعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي في عالقة بالقدرة التشغيلّية

 التوجيه بالنسبة لكل الفاعلين التربويين وصياغة خطة للتوجيه المدرسي.

 2023وتوقعات  2022و 2021الل سنتي تطور أهم المؤشرات والمعطيات الكمية خ

 تطور عدد التالميذ وعدد الفصول

 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

 عدد الفصول عدد التالميذ عدد الفصول عدد التالميذ عدد الفصول عدد التالميذ 
 3169 61287 3068 58325 3048 57127 التحضيري 

 49991 1224012 49806 1209453 010 49 667 202 1 االبتدائي

االعدادي العام 
 والثانوي 

980463 35356 987216 36345 1 004 779 36 656 

 378 289 9 381 9307 432 10098 االعدادي التقني

 90194 2299367 89600 2264301 85556 097 250 2 المجموع

 التكوين المهني

 المستدامة. للتنميةأساسيا  اورافد البشري أحد أهم ركائز منظومة الراس المال قطاع التكوين المهني  يمثل

تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى الرفع من مردودية القطاع  2022وفي هذا اإلطار شهدت سنة 
 :وقد تمثلت أساسا في

 اإلطارمراجعة  من خالل في تطوير اإلطار المؤسساتي والترتيبي لمساندة منظومة التكوين المهني الشروع 
استصدار القرار المتعلق بمنحة التكوين بوكالة اإلرشاد والتكوين عبر  شريعي والترتيبي للتكوين المهنيالت

المتعلق بالتكوين  2008لسنة  10االنطالق في إعداد مشروع مرسوم يتعلق بمراجعة القانون عدد و  الفالحي
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 مشروع قرار يتعلق بشهادة المهارةو إعداد مشروع قرار يتعلق بتنظيم إثبات الكفاءة المهنية إلى جانب  المهني
تم إعداد مشروع دليل وبالتوازي  مشروع القرار المتعلق بمنحة التكوين بوكالة التكوين في مهن السياحةو 

نامج التكوين المهني إجراءات األنشطة والخدمات المسداة عل مستوى اإلدارات المركزية المنضوية تحت بر 
إعداد مشروع إلى جانب ومشروع دليل إجراءات موحد للتصرف في القطاع الخاص للتكوين المهني األساسي 

سنة المنقطعة مبكرا عن التعليم قصد  16-14قرار مشترك لتركيز المراحل التحضيرية لفائدة الشريحة العمرية 
 اعدادهم للتسجيل بمسارات التكوين المهني.

  حيث تم في هذا اإلطار العمل  ه التكوين لالستجابة لحاجيات سوق الشغل من اليد العاملة المختصةتوجي
في تنفيذ مشروع "تكوين  من خالل الشروعدعم التكوين التخّصصي لتحسين قابلية التشغيل على 

TAKWEEN ية العالية منتفع في القطاعات ذات التشغيل  11500في إطار التعاون التونسي السويسري لفائدة
لتحسين تشغيلية حاملي الشهادات العليا وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني عبر التعميم التدريجي 

والخاص في مختلف االختصاصات المطلوبة في سوق  موميللتكوين التخصصي المزدوج بين القطاعين الع
وبهدف  بصدد التكوين. 558متكون بالمراكز و 926من اإلطارات البيداغوجية و 91في تكوين  والشروع الشغل

تنمية روح المبادرة لدى المتكونين بالجهاز الوطني للتكوين المهني تم اسناد شهادات "عالمة مركز التكوين 
 من خاللالتكوين المندمج  كما تم العمل على تعزيز نمط مراكز تكوين مهني عمومية وخاصة 9المبادر" لا

ين المهني المندمجة صلب المؤسسات االقتصادية في مجال النسيج بواليتي بنزرت مراكز التكو  توسعة شبكة
 05التكوين في  العمل بهذا النمط من الشروع فيتطوير التكوين قصير المدى تم وعمال على  .وصفاقس

الشراكة اختصاصات تكوينية واعدة بمراكز التكوين المهني الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وب
  .مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

  االستعداد اللوجستي النطالق التكوين تفعيال لبرنامج من خالل  ترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياةالعمل على
االنطالق في تركيز منظومة و  الفرصة الثانية بوالية القيروان وبرنامج الفرصة الجديدة بوالية سوسة مدرسة

 .شهاد واالقرار بمكتسبات الخبرة حيث تم االنطالق في إعداد اإلطار الترتيبيوطنية لإل
  استكمال الدراسة الجهوية لتعديل الخارطة الجهوية للتكوين من خالل  حوكمة منظومة التكوين المهنيتطوير

إلى جانب  المهني وتم ضبط دليل إجراءات لتعديل الخارطة وإعداد تصور للحوكمة الجهوية للتكوين المهني
واليات في إطار مشروع "إرادة"، وقد تم الرفع في  8منصات تشاركية بين القطاع العام والخاص في  تركيز

مركز تكوين مهني بهذه الجهات والراجعة بالنظر للوكالة التونسية  26با نسق إنجاز المشاريع الخاصة 
 للتكوين المهني ووكالة التكوين واإلرشاد الفالحي ووزارة الدفاع الوطني ووكالة التكوين في مهن السياحة.

  تنظيم الدورة األولى للمعرض حيث تم في هذا اإلطار وخدمات منظومة التكوين المهني  صورةتحسين
للتكوين المهني تحت شعار "التكوين المهني لبناء المستقبل" بمشاركة كل المتدّخلين من القطاعين الوطني 

الشروع في تطوير بوابة وطنية موحدة لإلعالم والتوجيه لمرافقة خريجي مراكز التكوين و  والخاص موميالع
فة إلى تفعيل المنظومة لبلورة مشاريعهم المهنية وربط المهن بالمسارات التكوينية والشهادات باإلضا

في إعداد نظام معلوماتي مندمج للتصرف  إلى جانب الشروع المعلوماتية لقياس السمات الشخصية للشّبان
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العمل  والشروع في في أنشطة التكوين المهني الخاص وتم التعاقد مع مكتب الدراسات لتطوير وتركيز النظام
 .2022 بداية من دورة جوان (QR CODE)ني بالختم االلكتروني المرئي لشهائد التكوين المه

 للمسجلينمنح "بطاقة متكون  رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الوكالة التونسية للتكوين المهني من خالل 
في مراكز التكوين المهني وهي بطاقة ذكية تمكنهم من النفاذ إلى الخدمات التي توفرها مؤسسات التكوين 

 دمة المطعم والمبيت والمشاركة في التظاهرات الثقافية واألنشطة الرياضيةالمهني بصفة رقمية على غرار خ
لصرف منح التكوين في آجالها " Carte TAKWIN plus"منح البطاقات الذكية مسبقة الدفع إلى جانب 

تعميم تجربة التسجيل عن البعد للتكوين بمراكز التكوين المهني في  واالنتفاع بالخدمات المتاحة عن بعد
عبر  تبسيط إجراءات الحصول على محتويات التكوين. كما تواصل العمل لهاز العمومي للتكوين المهنيالج

الشروع في تجربة نموذجية في استغالل خدمات تحميل محتويات التكوين انطالقا من المسطحة الرقمية 
لمعالجة ومتابعة الكشوفات رقمنة خدمات التكوين المستمر و  للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين

 البيداغوجّية والمالّية على الخط لفائدة المؤّسسات المنتفعة بآلّية الّتسبقة على األداء.
  حيث شهدت سنة  مواصلة تنفيذ مشاريع البنية األساسيةمن خالل  مزيد تركيز جودة التكوين علىالعمل

موطن تكوين وبقدرة إيواء  232ة استيعاب مشروعا مركز تكوين مهني حيز االستغالل بطاق 12دخول  2022
في إحداث مركز متعدد االختصاصات بوالية سيدي بوزيد راجع بالنظر لوزارة  الشروعسرير و  540تبلغ 

تم تنظيم حيث  تأهيل إطارات التكوين التابعة إلى القطاعين العمومي والخاصإلى جانب  الدفاع الوطني
قصد تجويد التصرف في النجاعة الطاقية الصناعية  ية إلدارة الطاقةتكوين اشهادي للمكونين في مواصفة دول

وتخفيض تكاليف استهالك، وتكوين تقني للمكونين في اآللية والالمركزية لألنظمة التكنولوجية ألنواع مختلفة 
 soft" والخاص في الكفاءات المرنة موميمن الهياكل: المباني التجارية وتكوين المكونين من القطاع الع

skills" .والمجال البيداغوجي 

العمل على  2022ها، شهدت سنة ورقمنة الخدمات الوزارة المكلفة بالتكوين المهنيتدخالت لحوكمة وبهدف إرساء 
في إطار مشروع تركيز شبكة اتصال قطاعية  IPMPLSربط اإلدارات الجهوية بالشبكة االتصالية المندمجة 

إحداث منصة إلى جانب  مندمجة ومؤمنة من الجيل الجديد ذات سعة عالية لفائدة الوزارة واإلدارات الجهوية
بهدف حوكمة برامج ومشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة  " "إدامة افتراضيةإلكترونية 

كما تم  JIHA.COMع نظام معلوماتي حول معطيات التكوين المهني والتشغيل بالجهات وضو والتكوين المهني 
في وضع منظومة مخصصة للتصرف في إثبات الكفاءة المهنية )سيرورة كاملة عن بعد( ورقمنة كامل  الشروع

 مسار الحصول على شهادة إثبات الكفاءة المهنية. 

 المؤشرات الكمية

ألف متكونا منهم  62تكونين بالجهاز الوطني المقيس للتكوين المهني حوالي بلوغ عدد الم 2022شهدت سنة 
  ألف متكونا بالقطاع الخاص المنظر. 14.6ألف متكونا بالجهاز العمومي المقيس وقرابة  47.4قرابة 
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 :2023لسنة المبرمجة  البرامج والمشاريع

في الرفع من  هتعزيز دور مواصلة العمل على تطوير الجهاز الوطني للتكوين المهني بهدف  2023ستشهد سنة 
 وفي هذا اإلطار سيتم: مردودية المؤسسات االقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

 تدامة، تعزيز دور التكوين في الرفع من مردودية المؤسسات االقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية المس
تحسين و  تطوير نظام الستشراف حاجيات سوق الشغل من المهارات والكفاءاتالعمل على  من خالل

تركيز المنوال الجديد للشراكة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي إلى جانب  مردودية التكوين المستمر
 .ابعة والتقييم والمساءلةحوكمة ناجعة لمنظومة التكوين المهني تكّرس مبدأ المتوإرساء  للتكوين المهني

 تحسين تشغيلية طالبي التكوين واإلشهاد والتشغيل بما يمّكن من تحقيق اإلدماج وخلق الثروة وذلك من خالل 
تطوير قدرات و  تطوير هندسة التكوين باعتماد المقاربات البيداغوجية المالئمة لضمان جودة التكوين

تكريس و  تركيز منظومة وطنية لإلشهاد بمكتسبات التعّلمإلى جانب  المتدخلين في مجال التكوين المهني
 .مرونة جهاز التكوين المهني واستباقيته من خالل تطوير التكوين التخّصصي

 تركيز المنظومة الوطنية لإلعالم والتوجيه  تثمين التكوين المهني كمسلك نجاح للشباب وذلك من خالل
تركيز خطة اتصال حول التكوين و  الوطني لشهادات التكوين المهنيتركيز المصنف و  لفائدة األفراد والعائالت

 .تطوير منظومة الحوافز لفائدة المقبلين على التكوين المهنيو  المهني
  تطوير طاقة استيعاب الجهاز الوطني للتكوين المهني لدعم تكافؤ الفرص وتحقيق اإلنصاف االجتماعي

تطوير و  بما يتالءم مع الحاجيات االقتصادية والجهويةتطوير العرض الوطني للتكوين المهني  من خالل
 تنفيذ البرنامج الوطني لتكوين وإدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسةإلى جانب  أنماط واليات التدريب المهني

 .تطوير نمط التكوين عن بعدو 

 الكمية المؤشرات

ألف متكونا  66العمل على بلوغ عدد المتكونين بالجهاز الوطني المقيس للتكوين المهني قرابة  2023ستشهد سنة 
  ألف متكونا بالقطاع الخاص المنظر. 15ألف متكونا بالجهاز العمومي المقيس وقرابة  51منهم قرابة 

 التعليم العالي والبحث العلمي

 التعليم العالي

تنفيذ جملة  مواصلة حات االستراتيجية لقطاع التعليم العالي من خاللمواصلة انجاز االصال 2022شهدت سنة 
 : المخرجات التي تم إقرارها خالل المؤتمر الوطني لتفعيل اصالح التعليم العالي والبحث العلمي
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  من خالل تحويل صبغة تسعة مؤسسات تعليم عال وبحث من تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي
صبغة إدارية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية وهي على مؤسسات عمومية ذات 

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمدرسة الوطنية  التوالي:
للمهندسين بالمنستير وكلية الطب بصفاقس وكلية العلوم بقابس والمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر 

عهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة وكلية الطب بسوسة وكلية الطب بتونس. باإلضافة الى والم
تحويل صبغة ستة جامعات من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية الى مؤسسات عمومية ذات صبغة 

ة القيروان المنستير وجامعة صفاقس وجامعة قابس وجامع ةعلمية وتكنولوجية وهي على التوالي: جامع
 وجامعة سوسة وجامعة تونس المنار.

  توحيد الشهادة الوطنية لإلجازة بعد ان كانت تتضمن صنفين )االجازة األساسية واالجازة التطبيقية( وذلك
والمتعلق بضبط اإلطار  2008سبتمبر  22المؤرخ في  2008لسنة  3123خاصة من خالل تنقيح االمر عدد 

بما يمكن الطالب من  العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لإلجازة في نظام "امد"
 مواصلة دراسته في الشهادة الوطنية للماجستير او التكوين الهندسي.

  :في إطار تدعيم التكوين الهندسي وتنويع اختصاصاته تم احداث 

 نولوجيا والعلوم بالكاف الذي يؤمن تكوينا هندسيا في اختصاصات ذات المعهد الوطني للتك
تشغيلية عالية وتثمن الميزات التفاضلية لمنطقة الشمال الغربي وخصوصيات نسيجها 
االقتصادي حيث يتضمن التكوين مرحلة تحضيرية مندمجة للتكوين الهندسي تمتد على 

دسي بثالث سنوات في ثالثة اختصاصات سنتين تشمل العلوم األساسية ثم يليها تكوين هن
الهندسة البيوطبية وهندسة إدارة الصناعات الغذائية وهندسة األعشاب الطبية : مختلفة هي

 .والعطرية

  تؤمن تكوينا باللغة اإلنقليزية في مجالي الجيوماتيك  التي المدرسة الوطنية للمهندسين بمنوبة
 واإليكولوجيا

 بقابسالتحضيري للدراسات الهندسية  المعهد . 

  تطوير منظومة االعتماد بإحداث الوكالة التونسية للتقييم واالعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي بهدف
توحيد نظام التقييم واالعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي من خالل دمج مهام الهيئة الوطنية للتقييم 

تماد الخاصة بالتعليم العالي والهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي وذلك دعما وضمان الجودة واالع
 لمزيد من النجاعة في التسيير.

  عقدا لتمويل المشاريع  11انطالق مشاريع التجديد لشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية حيث تم امضاء
زر والمهدية وقابس والكاف وجربة وقصر هالل ورادس الفائزة بكل من تطاوين وزغوان وجندوبة ونابل وتو 

وذلك ضمن برنامج تجديد شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية الممول من قبل الحكومة الفرنسية في 
 إطار تحويل الديون التونسية الى مشاريع تنموية 
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 بقطاع التعليم العالي والبحث  احداث لجنة القيادة القطاعية لتطوير استراتيجية التحول الرقمي الخاصة
العلمي من اجل مالءمة برامج التكوين والشهادات الجامعية مع المتطلبات المتجددة للمحيط االقتصادي 

 واالجتماعي. 

  تواصل مقروئية الجامعات التونسية وتقدم ترتيبها بمختلف التصنيفات االكاديمية حيث تمكنت جامعات
نستير وسوسة وقابس وقرطاج وتونس من تبوؤ مراتب متقدمة ضمن منوبة وتونس المنار وصفاقس والم

  .Times Higher Educationالتصنيف الدولي 
  دراج المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإ المتعلقةالدراسة إنجاز تم الشروع في

شراف الوكالة إمؤسسة( تحت  50ت العمومية )حوالي آبرنامج االنتقال الطاقي للمؤسسات والمنش ضمن
 .الوطنية للتحكم في الطاقة

  سبتمبر  بداية من شهراالنطالق في استغالله و بنزرت بالجزء الوظيفي للمدرسة الوطنية للمهندسين  استالمتم
2022. 

  بداية من شهرغالله االنطالق في استو الجزء الوظيفي للمعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس  استالمتم 
 .2022أكتوبر 

  استغالل المبيت الجامعي بالكافالشروع في تم استالم و. 

  أشغال بناء المطعم الجامعي بقفصة االنتهاء من تنفيذتم. 

  استغالل المطعم الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير )تهيئة وتوسعة(الشروع في تم استالم و. 

 البحث العلمي

 تنفيذ العديد من المشاريع 2022بهدف تطوير أداء قطاع البحث العلمي وتفعيل دوره في التنمية شهدت سنة 
 من أهمها: والبرامج

  االنضمام للبرنامج االطاري للبحث والتجديد"افق أوروبا"حيث تمت المصادقة على االتفاق بين الجمهورية
ة التونسية في برنامج االتحاد افق أوروبا، البرنامج التونسية واالتحاد األوروبي حول مشاركة الجمهوري

 .2022جوان  17اإلطاريي للبحث والتجديد بتاريخ 

  على قرض الوكالة اليابانية للتعاون  السدرية المبرمجاستكمال مختلف مكونات األقطاب التكنولوجية ببرج
والمنستير وسيدي  سة وبنزرتصفاقس وسو مواصلة انجاز وتجهيز األقطاب التكنولوجية بكل من و  .الدولي

 ثابت المبرمجة بين الدولة التونسية والبنك األوروبي لالستثمار.

  المتعلق بالتنظيم اإلداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث  2008لسنة  416تنقيح األمر عدد
 الشروع فيالعلمي وطرق تسييرها بما يمكن من تفعيل الصبغة العلمية والتكنولوجية لهذه المراكز من خالل 

  إصدار األوامر المتعلقة بتنظيمها الهيكلي،

 أنظمة  تطوير وتوحيدالعالي والبحث العلمي في إطار  إحداث الوكالة التونسية للتقييم واالعتماد في التعليم
 ،في المجال التقييم بما يتماشى مع المعايير الدولية
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 ،إحداث مركز البحث في علوم وتكنولوجيا النسيج بالمنستير 

 .امضاء اتفاقية تعاون مع صندوق البحث بالكيباك في مجال البحث العلمي 

القادمة، تمحورت توجهات الوزارة المتعلقة بربط البحث العلمي بمحيطه  في إطار االستجابة إلى متطلبات المرحلة
 االقتصادي واالجتماعي في إرساء برامج ومشاريع تهدف خاصة إلى ما يلي:

 المعرفة، والقتصاد المستدامة التنمية ألولويات تستجيب ومنفتحة متميزة وتجديد بحث منظومة 

 المتاحة لمواردا في فاعلية وأكثر ناجع وتصرف أفضل حوكمة. 

 وذلك بالعمل على:

  توجيه برامج ومشاريع البحث نحو منوال جديد قائم على منتوجات معرفية وخدمات ذات محتوى تكنولوجي
 ودعِم التنميةِ  االقتصاديّ  النمو بمعّدالتِ  رفيع وقيمة مضافة عالية وأثر إيجابي ملموس بما يساهم في اإلسراع

المستدامة وتوفير مواطن الشغل وتحسين جودة الحياة. وذلك بالتركيز على إيجاد الحلول المبتكرة لإلشكاليات 
 االقتصادية واالجتماعية عبر التمويالت التنافسية والتشاركية. 

  تعزيز نجاعة وتميز منظومة البحث والتجديد والرفع من مردوديتها وذلك بتوجيه المجهود البحثي نحو
ويات الوطنية الكبرى ودعم البنية التحتية لتثمين نتائج البحث لدعم الشراكة الفاعلة بين قطاعي البحث األول

  واإلنتاج باإلضافة إلى النهوض بتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا.
 لى تعزيز التجربة الوطنية في مجال تثمين البحث والتجديد من خالل االنفتاح على الشركاء االقتصاديين ع

 المستوى الوطني ومن خالل أطر التعاون الدولي وتبادل التجارب مع الشركاء الدوليين.

  دعم تشغيلية دعم توجيه برامج تمويل نتائج البحث إلى القطاعات الواعدة المصنفة أولوية وطنية إلى جانب
 وريادة األعمال ترسيخ ثقافة المبادرةتوجيه برامج تثمين نتائج البحث إلدماجهم و من خالل  الخريجين

مواصلة إنجاز البرامج  2022. وقد تم خالل سنة واستشراف المهن الجديدة ذات القيمة المضافة العالية
 التالية:

 ونقل المعرفة برنامج تثمين نتائج البحث  Programme VRR : مشروع  20مواصلة تمويل
تثمين نتائج البحث المبتكرة والمجددة عبر آليات التمويل التنافسية، وذلك بهدف دعم المراحل 

 .الحرجة للنضج التكنولوجي للمشاريع

 برنامج تثمين مشاريع ختم الدروس ومذكرات التربص «PFE/MFE» : مواصلة تمويل على
ابع التجديدي والمبتكر مشروع ختم الدروس ومذكرات التربص ذات الط 21أساس تنافسي 

تنجز من قبل الطلبة الجدد في إطار شراكة مع المحيط االقتصادي واالجتماعي قصد نقل 
 نتائجها لقطاعات اإلنتاج والمجتمع.

  برنامج المشاريع التشاركية حول األقطاب التكنولوجيةCollabora : بهدف تنشيط األقطاب
التكنولوجية وتعزيز عنصر التفاعل بين مختلف مكوناتها قصد دفع استغالل نتائج البحث 
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 2022والتطوير ذات الطابع الصناعي والنقل المباشر للمعارف والتكنولوجيا، تم خالل سنة 
ي مشروعا على أساس تنافسي، لتمويل مشاريع البحوث التشاركية الت (26)مواصلة إنجاز 

تقترحها إحدى مكونات القطب التكنولوجي لحل إشكاليات تطرحها المؤسسات االقتصادية 
 المنتصبة بالقطب او المؤسسات الشريكة من خارج القطب.

  2+2البرنامج التونسي األلماني المشترك للبحث والتطوير Collaborative Program : المنجز
بحث والتجديد ودفع تثمين نتائج البحوث ذات في إطار التعاون التونسي األلماني في مجال ال

 (BMBF)الصلة بالحاجيات االقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم والبحث األلمانية 
" TUNGER 2+2 collaborative program"  مشاريع بحث  09مواصلة تمويل  2022تم سنة

ادية من كال وتجديد تشاركية تنجز من قبل فريق ثنائي يجمع هيكل بحث ومؤسسة اقتص
 البلدين.

  حماية الملكية الفكرية ونتائج البحوث: تعهدت الوزارة تبعا لمهامها بمواصلة التكفل بتسجيل
مواصلة التكفل بمصاريف  2022براءات االختراع على المستوى الوطني، حيث تم خالل سنة 

لمواصفات إيداع مطالب براءات االختراع وتسديد األتاوى السنوية لدى المعهد الوطني ل
والملكية الصناعية والتي تِرد  عليها من المؤسسات العمومية للتعليم العالي والبحث والهياكل 

براءات  04العمومية للبحث العلمي. إلى جانب مواصلة حماية وتسديد األتاوى المتعلقة با 
 اختراع مسجلة على الصعيد الدولي.

 نحو البحثي المجهود بتوجيه وذلك مردوديتها من والرفع والتجديد البحث منظومة وتميز نجاعة تعزيز 
 البحث قطاعي بين الفاعلة الشراكة ودعم البنية التحتية لتثمين نتائج البحث لدعم الكبرى  الوطنية األولويات

مواصلة  2022التكنولوجيا حيث تم خالل سنة  ونقل البحث نتائج بتثمين النهوض إلى باإلضافة واإلنتاج
ظومات القانونية المتعلقة بتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا والمعرفة، كما تم تنقيح كل من مراجعة المن

النص المتعلق بتنقل وتفرغ الباحثين لدى مؤسسات اقتصادية، والمنظومة القانونية لألقطاب التكنولوجية 
لناشئة المحدثة صلب وذلك بالتشارك مع الوزارات المتدخلة، والشروع في وضع إطار ينظم المؤسسات ا

 .Spin-Offهياكل بحث عمومية ومن قبلها 

 كما تمت مواصلة دعم البنية التحتية لمنظومة البحث والتجديد وذلك خاصة من خالل:

  وحدة مختصة في التثمين ونقل التكنولوجيا والتكوين بمراكز  19مواصلة إحداث وتركيز
 .البحث

  مواصلة إرساء منصات تكنولوجية قطاعية بمراكز البحث باألقطاب التكنولوجية 
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كما واصلت الوزارة العمل على تعزيز التجربة الوطنية في مجال تثمين البحث والتجديد من خالل االنفتاح على 
الشركاء الدوليين الشركاء االقتصاديين على المستوى الوطني ومن خالل أطر التعاون الدولي وتبادل التجارب مع 

  وذلك من خالل:

  والذي خصص من بين المحاور المكونة له اإلطاري للبحث والتجديد "أفق أوروبا" االنضمام إلى البرنامج
محورا يتعلق بالتجديد سيمكن الوزارة من االندماج ضمن استراتيجيات إقليمية مخصصة لدعم المؤسسات 

 .المجددة والناشئة
 واالنطالق  2020دل ضمن الفضاء الفرنكفوني للتثمين الذي تم االنضمام له خالل سنة مواصلة التعاون والتبا

 في رسم خطة عمل للغرض على إثر إصدار الكتاب األبيض للتثمين الخاص بالشركاء في هذا الفضاء،
  5 (5زائد  5حوار غرب المتوسط  في إطار برنامج التعاون الدولي متعدد األطراف دعممواصلة (Dialogue 

5+، 
 وإحداثومشاريع في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لدفع التجديد  مواصلة إنجاز مبادرات 

 TECHNORIATمشروع دعم المؤسسات الناشئة في المجال التكنولوجي، المؤسسات الناشئة على غرار 
ية ناشئة من خالل التكنولوجيات نتائج البحث وانشاء مؤسسات تكنولوجاستغالل يهدف إلى تعزيز والذي 

 Sociétéبانضمام الهيكل الفرنسي  2022والذي تم دعمه خالل سنة  البحثالمنبثقة عن هياكل المنتجة 

d’accélération et du transfert technologique SATT  المجددة خالل  المؤسساتلمساندة ومرافقة باعثي
 المرحلة األخيرة من إحداث مؤسساتهم. 

 المشاركة في  2022حيث تم خالل سنة  الخبرة وتموقع تونس كوجهة علمية خاصة بالنسبة إلفريقيا تصدير
عمل مع الدول  خطةالدولي الثامن لطوكيو حول التنمية في إفريقيا المنعقد بتونس من خالل تحديد  المنتدى

ت االقتصادية. كما انبثق عن اإلفريقية تتضمن برامج تعاون ثالثي حول نقل العلوم والتكنولوجيا في المجاال
 بين الدول اإلفريقية.  جنوب-دعم التعاون الثنائي جنوبهذا المنتدى خطة عمل ل

 في القمة الفرنكوفونية التي انتظمت بتونس والتي انبثق عنها خطة تبادل بين الدول الفرنكوفونية  المشاركة
 في مجال البحث العلمي والتجديد.

 التعاون الثنائي التونسي األلماني في مجال العلوم والتكنولوجيا والتجديد والذي انطلق ببرنامج مشترك  دعم
عبر طلبات ترشحات تنافسية ليتم دعمه ببرنامج  TUNGER 2+2لتمويل مشاريع تشاركية تونسية ألمانية 

 2022ماني. وقد تم خالل سنة دعم منظومة التثمين والتجديد ونقل التكنولوجيا ممول من طرف الشريك األل
االنطالق في تنفيذ هذا البرنامج عبر آليات دعم القدرات على التثمين والتجديد لدى مراكز البحث وتفاعلها 

 ..TRIFOLD 2.0ضمن األقطاب التكنولوجية 
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 2023لسنة السياسات واإلصالحات المبرمجة 

 التعليم العالي 

  الترفيع في نسبة  قصدإرساء منظومة استقطاب واستقبال الطلبة األجانب مقابل توظيف معاليم دراسية
 .2023سنة  موفيفي  %10حدود  التونسية الىالطلبة الدوليين المسجلين بالجامعات العمومية 

  مطاعم جامعية لالنخراط في المسار اإلشهادي. 06ادراج 
 قدرها اعتمادات جمليةوتسهيل انخراط المؤسسات الجامعية فيه سيتم رصد  في إطار برنامج االنتقال الطاقي 

مؤسسة سنويا لتركيز الالقطات الفوطوضوئية  20لفائدة  طيلة فترة المخطط التنموي مليون دينار  10
 بالمؤسسات الجامعية. 

  والتغطية باألنترنت في إطار مسايرة التحول الرقمي سيتم الشروع في القيام بدراسة حول دعم سرعة التدفق
 باإلضافة الى الشروع في تركيز قاعدة بيانات مندمجة.

  الشروع في القيام بعمليات جرد للعقارات المتوفرة بالمركبات الجامعية بهدف تركيز قاعات رياضية خاصة
 من قبل مستثمرين خواص داخل المؤسسات الجامعية

  كأجل اقصى  2023الهندسي خاصة وقد تم تحديد سنة مواصلة العمل على اعتماد المدارس الوطنية للتكوين
 اللتحاق هذه المدارس بمسار االعتماد.

 .تركيز مراكز نداء لإلصغاء واإلرشاد حول مختلف الخدمات الجامعية ودخولها حيز النشاط الفعلي 
  نجاز العديد من المشاريع على غرار:إفي  2023سيتم االنطالق سنة 

  التحضيري للدراسات الهندسية بقفصةانطالق أشغال بناء المعهد 

 انطالق أشغال المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة 

 انطالق أشغال المعهد العالي للملتيميديا بقابس 

 انطالق أشغال المعهد العالي لتقنيات المياه بقابس 

  انطالق أشغال المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 

  بالبحيرةانطالق أشغال أكاديمية الفنون 

 انطالق أشغال توسعة المبيت الجامعي بصفاقس 

 انطالق أشغال توسعة المبيت الجامعي ببنزرت." 

 البحث العلمي 

العمل على مزيد تعزيز حوكمة منظومة البحث والتجديد وتفعيل التنسيق بين مختلف  2023سيتم خالل سنة 
 مكوناتها خاصة عبر:

 البحث والتجديد. الشروع في انجاز دراسة تقييمية لمنظومة 
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 وربطها بالحاجيات الوطنية  الشروع في القيام بدراسة استشرافية لمراجعة أولويات قطاع البحث العلمي
 والجهوية والقطاعية، 

  الشروع في تركيز هيكل يعنى باخالقيات البحث العلمي على المستوى الوطني بما يخول االستجابة للمعايير
 الدولية في المجال.

 ي تركيز مجمعات بحث حسب األولويات الوطنية للبحث، االنطالق ف 

 العمل على إرساء برامج تميز في مجال الرقميات وخاصة الذكاء االصطناعي 

  التونسية للتقييم واالعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي، تركيز الوكالةإتمام 

  الدولي،دعم انفتاح منظومة البحث والتجديد وإشعاعها على الصعيد 

 .دعم البحوث في العلوم االنسانية واالجتماعية ودعم دورها في المشاريع ذات االختصاصات المتعددة 

ستعمل الوزارة على مواصلة دعم توجيه برامج تمويل نتائج البحث إلى القطاعات الواعدة المصنفة أولوية وطنية 
نتائج البحث إلدماجهم وترسيخ ثقافة من خالل مواصلة توجيه برامج تثمين  إلى جانب دعم تشغيلية الخريجين

مواصلة  2023واستشراف المهن الجديدة ذات القيمة المضافة العالية. وسيتم خالل سنة  المبادرة وريادة األعمال
 إنجاز البرامج التالية:

 ونقل المعرفة برنامج تثمين نتائج البحث  Programme VRR : مشروع تثمين نتائج البحث  10مواصلة تمويل
عبر آليات التمويل التنافسية، وذلك بهدف دعم المراحل الحرجة للنضج التكنولوجي بتكرة والمجددة الم

 04. كما سيم إطالق نسخة من هذا البرنامج ستخصص للعلوم اإلنسانية واالجتماعية لتمويل للمشاريع
 مشاريع تنجز القتراح حلول علمية و/أو تكنولوجية إلشكاليات إنسانية أو مجتمعية.

 برنامج تثمين مشاريع ختم الدروس ومذكرات التربص«PFE/MFE:»  على أساس تنافسيمواصلة تمويل 
ختم الدروس ومذكرات التربص ذات من بين مشاريع  2023مشاريع جديدة خالل سنة  10وذلك لتمويل 

االجتماعي في إطار شراكة مع المحيط االقتصادي و من قبل الطلبة الجدد تنجز  الطابع التجديدي والمبتكر
 .قصد نقل نتائجها لقطاعات اإلنتاج والمجتمع

  برنامج المشاريع التشاركية حول األقطاب التكنولوجيةCollabora: تنشيط األقطاب مواصلة  بهدف
ز عنصر التفاعل بين مختلف مكوناتها قصد دفع استغالل نتائج البحث والتطوير ذات يعز وتالتكنولوجية 

مشاريع جديدة  07تمويل  2023سيتم خالل سنة باشر للمعارف والتكنولوجيا، النقل المو  الطابع الصناعي
بحوث تشاركية تقترحها إحدى مكونات القطب التكنولوجي لحل إشكاليات تطرحها المؤسسات االقتصادية ل

 ب.المنتصبة بالقطب او المؤسسات الشريكة من خارج القط

  2+2البرنامج التونسي األلماني المشترك للبحث والتطوير Collaborative Program:  إطار المنجز في
التعاون التونسي األلماني في مجال البحث والتجديد ودفع تثمين نتائج البحوث ذات الصلة بالحاجيات 

 TUNGER 2+2 collaborative " (BMBFاالقتصادية بالشراكة مع وزارة التعليم والبحث األلمانية )

program"  تجديد البحث و التمويل مشاريع اإلعالن عن طلب ترشحات جديد ومواصلة  2023حيث سيتم سنة
 .من قبل فريق ثنائي يجمع هيكل بحث ومؤسسة اقتصادية من كال البلدينالمنجزة تشاركية ال
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  يل براءات االختراع على المستوى تسج: مواصلة تعهد الوزارة بالتكفل بنتائج البحوثحماية الملكية الفكرية و
تسديد األتاوى السنوية و التكفل بمصاريف إيداع مطالب براءات االختراع ، حيث تمت برمجة مواصلة الوطني

المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والتي تِرد  عليها من المؤسسات العمومية للتعليم العالي لدى 
 وبراءات االختراع على الصعيد الدولي. العلمي. والبحث والهياكل العمومية للبحث

وعلى مستوى تعزيز نجاعة وتميز منظومة البحث والتجديد والرفع من مردوديتها وذلك بتوجيه المجهود البحثي 
نحو األولويات الوطنية الكبرى ودعم البنية التحتية لتثمين نتائج البحث لدعم الشراكة الفاعلة بين قطاعي البحث 

تفعيل المنظومات القانونية  2023باإلضافة إلى النهوض بتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا: سيتم سنة  واإلنتاج
  المتعلقة بتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

 كما ستتم مواصلة دعم البنية التحتية لمنظومة البحث والتجديد وذلك خاصة من خالل:

  الوطني لألقطاب التكنولوجية وذلك بإنجاز مشاريع البناءات والتجهيزات لمكونات مواصلة تمويل البرنامج
 األقطاب التكنولوجية الخمسة بكل من سيدي ثابت وبنزرت وسوسة والمنستير وصفاقس.

 .مواصلة إحداث وتركيز وحدات مختصة في التثمين ونقل التكنولوجيا والتكوين بمراكز البحث 

 وجية قطاعية بمراكز البحث باألقطاب التكنولوجية.مواصلة إرساء منصات تكنول 

كما ستواصل الوزارة العمل على تعزيز التجربة الوطنية في مجال تثمين البحث والتجديد من خالل االنفتاح على 
الشركاء االقتصاديين على المستوى الوطني ومن خالل أطر التعاون الدولي وتبادل التجارب مع الشركاء الدوليين 

  ن خالل:وذلك م

  والذي خصص من بين المحاور اإلطاري للبحث والتجديد "أفق أوروبا" تفعيل نتائج االنضمام إلى البرنامج
المكونة له محورا يتعلق بالتجديد سيمكن الوزارة من االندماج ضمن استراتيجيات إقليمية مخصصة لدعم 

 المؤسسات المجددة والناشئة،

 واالنطالق  2020اء الفرنكفوني للتثمين الذي تم االنضمام له خالل سنة مواصلة التعاون والتبادل ضمن الفض
 في رسم خطة عمل للغرض على إثر إصدار الكتاب األبيض للتثمين الخاص بالشركاء في هذا الفضاء،

 5 (5زائد  5حوار غرب المتوسط  في إطار برنامج مواصلة دعم التعاون الدولي متعدد األطراف (Dialogue 

5+، 

 ومشاريع في إطار شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لدفع التجديد وإحداث  مواصلة إنجاز مبادرات
 ،TECHNORIATمشروع دعم المؤسسات الناشئة في المجال التكنولوجي، المؤسسات الناشئة على غرار 

 تنمية في إفريقيا المنعقد الدولي الثامن لطوكيو حول ال تفعيل خطة العمل المنبثقة عن المشاركة في المنتدى
بتونس من خالل تحديد خطة عمل مع الدول اإلفريقية تتضمن برامج تعاون ثالثي حول نقل العلوم 

 بين الدول اإلفريقية،  جنوب-الثنائي جنوبوالتكنولوجيا في المجاالت االقتصادية والتعاون 



 

135 

 والتكنولوجيا والتجديد من خالل البرنامج  مواصلة برامج التعاون الثنائي التونسي األلماني في مجال العلوم
ومواصلة تنفيذ برنامج دعم منظومة التثمين  TUNGER 2+2المشترك لتمويل مشاريع تشاركية تونسية ألمانية 

والتجديد ونقل التكنولوجيا عبر آليات دعم القدرات على التثمين والتجديد لدى مراكز البحث وتفاعلها ضمن 
 ..TRIFOLD 2.0األقطاب التكنولوجية 

 سياسات التشغيل

 2202هم البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة أ 

اتخاذ جملة من السياسات واإلجراءات الرامية  2022وعلى هذا االساس شهدت سنة  يعتبر التشغيل أولوية وطنية
 الى خلق دينامكية في سوق الشغل تمثلت بالخصوص في:

  حيث تم في هذا للحد من ارتفاع نسب البطالة  النشيطة للتشغيلإدخال إصالحات عاجلة صلب البرامج
المؤرخ  2019لسنة  542األمر المتعلق بتنقيح وإتمام األمر الحكومي عدد المصادقة على مشروع اإلطار 

والمتعلق بضبط برامج صندوق الوطني التشغيل وشروطه وصيغ اإلنتفاع بها والذي  2019ماي  28في 
برنامج جيل لراجعة وم المؤسسات في إطار االقتصاد االجتماعي والتضامني حداثإل اتتشجيعتضمن 

إضفاء مزيد من المرونة على برنامج التكوين التكميلي والتأهيل إلى جانب العمل على  جديد من الباعثين
مراجعة و  لتلبية مواطن شغل مشخصة بالمؤسسات االقتصادية أو الستجابة لحاجيات قطاعات اقتصادية

التكوين التكميلي والتأهيل بهدف تحسين التشغيلية وتسيير إدماجهم في الحياة المهنية سواء في إطار  برنامج
فتح اإلمكانية للصندوق الوطني للتشغيل بالتكفل بامتيازات خصوصية كما تم  عمل مؤجر أو عمل مستقل.

ث برنامج جديد عقد إعادة حداوإ للنهوض بالتشغيل لفائدة المؤسسات ذات األهمية من حيث إحداثات الشغل
اإلدماج في الحياة المهنية بهدف تيسير إعادة اإلدماج في الحياة المهنية بمؤسسات القطاع الخاص من 

 فاقدي الشغل من العمال القارين والعمال غير القارين.

 شيطة للتشغيل اإلجراءات المتعلقة بالبرامج الن من خالل إعداد تقييم مراجعة شاملة للبرامج النشيطة للتشغيل
المرصد الوطني للتشغيل والمهارات في إعداد  وشروع من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

 دراسة تقييمية للبرامج.
  من خالل العمل على بهدف تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل تعزيز التكوين التكميلي والمرافقة 

دورات تكوين قصيرة المدى حيث تم في هذا اإلطار تنظيم إلضافي دفع نسق التكوين التكميلي والتأهيل ا
بالشراكة مع الوكالة التونسية للتكوين المهني في اختصاصات المرطبات األوروبية وتنظيف المواد المنسوجة 

كوين إلى جانب تنظيم دورات ت منتفعا 85وتنظيف فضاءات النزل والميكانيك وصيانة المكيفات لا 
منتفع بالوحدات السياحية والفندقية بوالية المنستير وتم  137مباشر لفائدة  وانتدابمنتفع  163 لفائدة سريع

في المجاالت  تكوين دوراتو  عن شغل مع تكوين بالتداول بالمدرسة السياحية بجربة باحث 277انتداب 
 دوراتو  منتفعا 55الرقمية مع مؤسسة تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية والمندوبية العامة للتنمية الجهوية لا
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دفع كما تواصل العمل ل .(منتفعا 127) BBWفي مجال البناء وتوابعه مع منظمة األعراف البافارية  تكوين
ألف طالب شغل ومرافقة  45مرافقة قرابة  من خالل نسق مرافقة الباحثين عن شغل بهدف تطوير المهارات

طالب  1711متكون من مستشاري تشغيل وشركاء مهنيين( وتكوين  1000هياكل التشغيل لتعزيز قدراتهم )
 مستشار تشغيل في المهارات الحياتية. 369شغل وتعزيز قدرات 

  االتحاد كل من  القطاعية معالشراكة من خالل إبرام مجموعة من اتفاقيات  االنفتاح على الشراكات المهنية
مؤسسة تونس لألقطاب التكنولوجية الذكية والمندوبية العامة للتنمية و  التونسي للفالحة والصيد البحري 

وزارة البيئة لتحديد وضبط مجاالت التعاون المشتركة في مجال تثمين النفايات و وزارة السياحة و  الجهوية
 BBWاتفاقية شراكة مع منظمة األعراف البافارية إلى جانب إبرام  البيئيودعم المبادرة الخاصة في المجال 

في مجال البناء وفي مجال التكوين اإلشهادي التخصصي في اختصاص ميكاترونيك السّيارات ما بعد البيع 
مختلف الهياكل العمومية  للشباب معإمضاء اتفاقية شراكة من أجل دعم المبادرات الخاصة و  بجهة صفاقس

إمضاء اتفاقية شراكة للمساهمة في المسابقة الوطنية و ساندة والدعم والتمويل المتدخلة في المبادرة الخاصة للم
  .للمبادرة الخاصة

  تركيز منصات تفاعلية بين الباحثين عن شغل من خالل  الرقمنة في مجال الوساطة في سوق الشغل
تطوير منظومة التنميط االحصائي والعمل على ل والمؤسسات من خالل تنظيم الصالون الرقمي االّول للتشغي

تطبيقة لتشخيص وتنميط طالبي الشغل في اتجاه توجيه طالب شغل إلى توظيف مكتسباته في  إعدادعبر 
اعتماد المدونة التونسية للمهن والكفاءات إلى جانب  مسار يتماشى وحاجيات سوق الشغل في مرحلة التجربة

تحسين الخدمات الباحثين عن شغل والعمل على ع المتدخلين في سوق الشغل لغاية توحيد المفاهيم بين جمي
عن عمل وإثراء الخدمات عن ب عد بخدمات جديدة تتمحور حول احتياجات المستخدمين وإمضاء إطار عقد 

تمكين طالبي الشغل من فرص اجتياز اختبارات إشهادية في و  Microsoftإطاري مع شركة مايكروسوفت 
 لمعلومات واالتصال وبرمجيات مايكروسوفت.تكنولوجيات ا

 حيث تم في هذا اإلطار الشروع في التفاوض تعزيز وتطوير آليات استكشاف فرص التوظيف بالخارج 
إلبرام اتفاقيات ثنائية حول التوظيف بالخارج تمنح ميزات تفاضلية في مجال العمل والتنقل للعمال التونسيين 

إمضاء اتفاقية شراكة  إلى جانبدولية ال وألمانيا وإعداد مشاريع اتفاقيات وخاصة مع كل من إيطاليا والبرتغ
 مع الجانب الفرنسي حول التوظيف بالخارج في المجال السياحي.

 على: 2022، إرتكزت الجهود خالل سنة في مجال تنمية المبادرة الخاصةو 

 من خالل العمل على: دفع نسق إحداث المؤسسات

 تمديد العمل حيث تم في هذا اإلطار  النفاذ إلى التمويل ودعم منظومة تمويل المشاريع الصغرى  تيسير
 إعداد عقدبعقد األهداف المبرم مع البنك التونسي للتضامن لمدة سنة إضافية بغاية تقييم نتائج تدخالته و 

الشهائد العليا ويعزز يدعم منظومة تمويل المشاريع الصغرى لفائدة أصحاب  2025-2023هداف للفترة أل
 مقاربة جهوية تراعي مؤشرات التنمية بالجهات.  اعتمادتمويل مشاريع اإلحداث مع 
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 مليون دينار موزعة على ثالث  30بقيمة  خط تمويل مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني تفعيل
 .من طرف البنك التونسي للتضامن سنوات

 التمديد في مدة االنتفاع ببرنامج جيل جديد من الباعثين من من خالل العمل على  النفاذ إلى السوق  تيسير
سنوات الذي يهدف إلى إسناد صفقات بالتفاوض المباشر للباعثين الشبان المنخرطين في البرنامج  6إلى  3

 وتمت المصادقة على األمر.
 يم أيام جهوية للمبادرة الخاصة تنظمن خالل  التظاهرات والمشاريع لدفع نسق إحداث المؤسسات تكثيف

 3شاب وشابة من الراغبين في "ريادة األعمال" بقيمة جملية تجاوزت الا  200أكثر من  تونس، لفائدةبوالية 
إشعارات  خالل إسنادنابل من والية مليون دينار لمشاريع ممولة من قبل البنك التونسي للتضامن وفي 

إسناد  بنزرت حيث تموالية ألف دينار وب 570بقيمة جملية تتجاوز موافقة تمويل مشاريع للباعثين الشبان 
إسناد  القيروان من خاللوالية الف دينار وب 611إشعار موافقة لتمويل إحداثات جديدة بكلفة مالية تقارب  13

م اإلعالن . كما تدينار لباعثين شبان 627.328جملة من إشعارات تمويل إحداثات جديدة بقيمة جملية تبلغ 
باعث للحصول على تمويل وإسناد جوائز  250رافقت عن نتائج المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة التي 

إعادة  إلى جانبألف دينار في شكل هبة  30للمشاريع المتميزة تساعد على تمويل جزئي للمشروع في حدود 
هيكلة مشروع مبادرون من خالل التركيز على دعم المبادرة الخاصة لخلق فرص عمل مستدامة وذلك عبر 

 5200المساهمة في تمويل أصحاب أفكار المشاريع والمرافقة المشخصة لهم. حيث يهدف المشروع الى خلق 
، م أورو 18ية تناهز الاوميزان 9200مؤسسة صغرى على المستوى الوطني بمستوى تشغيل مباشر يقدر با

مشروع بقيمة  47إحداث و  ضمن ميزانية الدولة م أورو 21حيث تم طلب ادراج بقية مبلغ القرض والمقدر با
برنامج دعم التنمية تنفيذ في اطار  جهات المعنية بالبرنامج 8با في مجالي الفالحة والصناعة  م أورو 2.4

  ".تشغيلية "إرادةالمستدامة والشاملة مع تحسين ال االقتصادية
 تجميع مختلف الفاعلين في مجال مرافقة  من خالل العمل على مسار المرافقة لفائدة الباعثين تطوير

الباعثين لمزيد توفير المعلومة للراغبين في إحداث المشاريع إحداث بوابة موحدة للمبادرة الخاصة "مبادر" 
 الوطني.بكل خدمات المرافقة على المستوى  تجمع مختلف الفاعلين في مجال مرافقة الباعثين وتعرف

 :من خاللمساندة المؤسسات الصغرى التي تالقي صعوبات 

 مليون دينار يستهدف  25خط التمويل لمساندة المؤسسات المتضررة من الجائحة الصحية بقيمة  وضع
 .4475مؤسسة وقد بلغ عدد المنتفعين  5000حوالي 

  إبرام مالحق إتفاقيات مع البنك التونسي  عبرالمحدثة في إطار جيل جديد من الباعثين  المؤسساتدعم
للتضامن إلعادة جدولة القروض وطرح خطايا التأخير والتخلي عن توظيف خطايا تأخير مستقبال وإسناد 

 تم إسنادآالف دينار لكّل مؤسسة قصد ضمان مواصلة نشاطها. وقد  10قروض مال متداول في حدود 
 مبرمجة. 321 مال متداول من بين قرض 196

  في تنفيذ برنامج بقيمة جملية في  الشروع عبرمساندة باعثي المشاريع الصغرى األكثر تضررا من الجائحة
مؤسسة صغرى متضررة  700مليون أورو ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، يستهدف حوالي  8حدود 
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 لكلّ ألف دينار  50يتمثل في طرح جزئي لخطايا التأخير وإسناد قروض توسعة في حدود و من جائحة كوفيد 
 مؤسسة قصد ضمان ديمومتها وخلق مواطن شغل إضافية.

 في إعداد تصور لالنتقال من العمل غير المنظم إلى من خالل الشروع  دعم االنتقال إلى العمل المنظم
 للتشغيلحول العمل غير المنظم من قبل المرصد الوطني دراسة  إلى جانب تواصل إعدادالعمل المنظم 

والمهارات بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للتنمية وإدراج تعديالت حول 
 .2023نظام المبادر الذاتي صلب مشروع قانون المالية لسنة 

انخفاضا في عدد العاطلين  2022قد شهدت سنة وبالرغم من الوضع االقتصادي الصعب وضعف نسبة النمو، ف
 %20.5فيما بلغت نسبة بطالة لدى اإلناث  %15.3ألف وفي نسبة البطالة الجملية لتبلغ  626.1عن العمل ليبلغ 

 .%13.1ولدى الذكور 

  2023سنة  خاللأهم السياسات والبرامج والمشاريع المزمع إنجازها 

على العمل على تحقيق نسبة نمو أرفع  2023اعتبارا ألهمية التشغيل كأولوية وطنية، ستتركز الجهود خالل سنة 
وذات محتوى تشغيلي للنمو هام بإعتباره الضامن الرئيسي لتوفير إحداثات مواطن شغل تتماشى مع حجم 

لواعدة وذات الطاقة التشغيلية وخصوصيات طلبات الشغل خاصة عبر التشجيع على اإلستثمار في القطاعات ا
 نحو التشجيعات وتصويب الحوافز العمل على تطوير منظومة إلى جانب لمرتفعة والقيمة المضافة العاليةا

 األنشطة مختلف في نسب التأطير تحسين ومواصلة العمل على والمشغلة للكفاءات النموّ  في المساهمة األنشطة

 االقتصادية.

الرفع من القدرة التشغيلية للمؤسسات واالستجابة للطلب  على 2023سترتكز الجهود خالل سنة وبالتوازي، 
البشرية لتلبية مواطن شغل  وتأهيل الموارد دعم التشغيل واالدماج المهني من خالل االقتصادي من الكفاءات

 .لرفع من قدرتها التشغيليةمرافقة المؤسسات االقتصادية لو  دعم المبادرات الجهوية في مجال التشغيلو  مشخصة

رسم وتنفيذ سياسات  عبر تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتثمين الرأس المال البشري كما سيتواصل العمل ل
وبرامج تهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الباحثين عن شغل لتمكينهم من تطوير واكتساب مؤهالت وكفاءات تيسر 

تطوير منظومة مرافقة الباحثين و  التكوين التكميلي م وذلك من خاللاندماجهم بسوق الشغل وتستجيب لتطلعاته
 .عن شغل

 تحسين حوكمة هجرة العملسيتواصل العمل على دعم البعد الدولي في السياسة الوطنية للتشغيل،  وبهدف
تطوير نظام معلومات واتصال حول و  تنظيم الوساطة وعمليات استكشاف واستغالل عروض الشغل الدوليةو 

 دعم برامج التنمية المتضامنة واإلدماج االقتصادي للمهاجرين.و  الهجرة
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سيتم العمل على تطوير مصالح التشغيل من خالل رقمنة  تطوير أداء مصالح التشغيل وحوكمة سوق الشغلول
 الخدمات وتدعيم قدرات مستشاري التشغيل وأدوات العمل وكذلك تدعيم البنية األساسية لمصالح التشغيل.

ترسيخ ثقافة  وذلك من خالل نشر وتنمية ثقافة المبادرة، سيتواصل العمل على مجال المبادرة الخاصة فيو 
تطوير المحتوى اإلعالمي و  خلق ديناميكية ريادة االعمالو  المبادرة من خالل تطوير المنظومة التعليمية والتكوينية

 .حول ريادة االعمال

 مراحل كامل خالل المرافقة تطوير، سيتم العمل على النفاذ إلى السوق المرافقة ودعم التمويل و  تطويروعمال على 

 تيسير النفاذ إلى السوق.ودعم التمويل و  ولفائدة مختلف أصناف الباعثين المشروع

 العمل على: 2023ستشهد سنة ، الصغرى والمتوسطة دفع نسق إحداث المؤسساتول

 ى صلب البرامج النشيطة للتشغيل ليشمل برنامج اإلطار الترتيبي لبرنامج دعم المؤسسات الصغر  تطوير
 مهن الجوار وبرنامج المصدر.

  والتضامنياستغالل مكامن المبادرة الخاصة في القطاعات الجديدة والواعدة على غرار االقتصاد االجتماعي 
 واالقتصاد األزرق واالقتصاد األخضر واالقتصاد الدائري ومهن الجوار.

  الثروة الغابية وتثمين منتوجاتها من قبل الشباب حاملي الشهائد العليا مع تمكينهم من تكوين  استغاللتيسير
مالئم باعتباره مجال قادر على خلق الثروة ومواطن الشغل في الجهات ويفتح آفاق االستثمار أمام متساكني 

 والقرى المتاخمة للغابات. الغابات
 قال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم يراعي في تنفيذ مخطط عملي لتشجيع االنت الشروع

 القطاعية والجهوية واالجتماعية للفئات الناشطة في هذا المجال. الخصوصيات

 االقتصاد االجتماعي والتضامني

والقطاع الخاص  العموميلدور القطاع  مكّملإعتبارا ألهمية االقتصاد االجتماعي والتضامني كقطاع ثالث 
هدف لقطاع اإلقتصادي واإلجتماعي في إطار تشاركي ب 2025-2023إعداد وثيقة المخطط  2022شهدت سنة 

 . قودعم مساهمته في خلق الثروة والتشغيل والعمل الالئ تطويره العمل علىتركيز مقّوماته و 

 :2022والتضامني شهدت سنة طار التشريعي لالقتصاد االجتماعي وعمال على تفعيل اإل

  من خالل  التضامني ضمانا لتفعيلهو المتعلق باالقتصاد االجتماعي  2020لسنة  30القانون عدد مراجعة
 أنظمتها تعديل ومن العالمة على الحصول من والتضامني االجتماعي لالقتصاد التقليدية المؤسسات إعفاء

 والتضامني االجتماعي االقتصاد قانون  صلب إلدماجها تيسيرا جديدة نموذجية أساسية ألنظمة طبقا األساسية
فيما يتعلق  المؤسسات التقليدية لالقتصاد االجتماعي والتضامني خاضعة لقوانينها الخاصةإبقاء  إلى جانب
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وتشجيعها على االنخراط في المنظومة المشتركة حفاظا على خصوصياتها بتخصيص الفواضل وتوزيعها 
 لالقتصاد االجتماعي والتضامني

 المتعلق باالقتصاد االجتماعي  2020لسنة  30القانون عدد المتعلقة بتفعيل  وامر التطبيقيةإعداد األ
 التضامنيو 
  والمتعلق بالشركات األهلية والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني خاص  2022لسنة  15إصدار المرسوم عدد

بالشركات االهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع االجتماعي من خالل بعث مشاريع اقتصادية استجابة 
الحتياجات المتساكنين وتماشيا مع خصوصية الجهة والتصرف وإدارة المشاريع الراجعة لها بالنظر على 

الجهة الى جانب التصرف في االراضي االشتراكية والمساهمة في مسار التنمية المستدامة والحوكمة  مستوى 
 الرشيدة بالجهة.

في  لضمان مساهمتها والتضامني االجتماعي االقتصادمؤسسات الخصوصي لالتمويل  عتبارا ألهمية توفيرا و 
 :2022شهدت سنة  ،دفع التشغيل وتحقيق التنمية الشاملة

  لتضامن ليتمكن من تقديم قروض لمؤسسات االقتصاد االجتماعي التونسي ل بنكلالقانون األساسي لتنقيح
أصناف من المنتوجات البنكية الجديدة الموجهة لتمويل مؤسسات االقتصاد االجتماعي  3اعتماد و  والتضامني
لخدمات الفالحية والصيد الشركات التعاونية لو  مجامع التنمية الفالحية والصيد البحري  لفائدة والتضامني

 مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني.و  البحري 
  2022المدرج في إطار قانون المالية  خطّ  لتمويل مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني تفعيل 

عبر إحداث وتفعيل خطي تمويل في  2024-2022 إلسناد قروض بشروط تفاضلية خالل الفترة (د م 30)
صيغة قرض لكل من الشركات التعاونية للخدمات الفالحية ولمجامع التنمية الفالحية من طرف البنك 

 التونسي للتضامن.
  مواصلة تنفيذ برنامج دعم القطاع الخاص واإلدماج المالي في مجالي الفالحة واالقتصاد االجتماعي

قية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية االيطالية والتضامني المنفذ في إطار إتفا
م أورو لفائدة خط تمويل االقتصاد االجتماعي  15م أورو منها  50بقيمة جملية با 2019المبرمة في سنة 

 والتضامني.
 تفاع المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ االن 2019لسنة  542األمر عدد  تنقيح

 بهدف توفير إمتيازات مالية للباعثين في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني. به

تنظيم  2022شهدت سنة  ،إقتصاد إجتماعي وتضامنيولدعم االحاطة والمرافقة والتشجيع على بعث مؤسسات 
العديد من الدوارات التكوينية من قبل الشبكات والجمعيات الناشطة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني 
لفائدة الشباب والنساء في مجال المبادرة الجماعية وإحداث مؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني وكيفية 

الجهوي لمرافقة الناشطين في مجال اإلقتصاد  تسييرها وضمان ديمومتها إلى جانب الشروع في إعداد دليل
 اإلجتماعي والتضامني. 
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 2022شهدت سنة  ،وعمال على دفع دينامكية إحداث المؤسسات في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني
مواصلة تنفيذ مشروع "النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني وإحداث مواطن الشغل الالئق للشباب التونسي" 

JEUN’ESS بكل من واليات جندوبة والكاف عن الشمال الغربي والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين عن الوسط "
 الغربي وقبلي وقابس عن الجنوب، حيث تم في هذا اإلطار:

  من خالل ومتضررة من الجائحة مالية  مؤسسة إقتصاد إجتماعي وتضامني تواجه صعوبات 42مرافقة ودعم
والحفاظ على مواطن الشغل القائمة وتعزيز استراتيجية لخلق  انشطتهم إلنقاذنعاش خطة إ لتمويلمنح  تقديم

 . مواطن عمل جديدة
  مؤسسة إقتصاد اإلجتماعي  140الشروع في تفعيل صندوق التجديد االجتماعي بهدف إحداث حوالي

 والتضامني. 
  والتضامني بعدد من المؤسسات الشروع في إحداث نوادي للمبادرة الجماعية في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي

 الجامعية.

 2023لسنة المبرمجة  البرامج والمشاريع

لتطوير قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل الشروع في تنفيذ  2023سيتواصل العمل خالل سنة 
 2023ستشهد سنة  ،. وفي هذا اإلطار2025-2023تنموية التي تم ضبطها في مخطط التنمية للفترة الخطة ال

 بالخصوص:

  وحدة تصرف حسب األهداف  من خالل إحداث االجتماعي االقتصاد حوكمة منظومة إرساءالشروع في
تشرف على تنفيذ السياسات والبرامج والتنسيق بين لدى الوزارة المكلفة باالقتصاد االجتماعي والتضامني 

 لإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني.جميع المتدخلين في المجال إلى جانب تركيز وتفعيل المجلس األعلى 
  تنفيذ خطة لإلعالم والتوعية والتحسيس لتعزيز جاذبية االقتصاد االجتماعي والتضامني وفهم الشروع في

 وخاصة للشباب والمرأة وللناشطين في القطاع غير المنظم.  المتدخلة مقوماته موجهة لجميع الفئات
  لمرافقة بعث المشاريع في االقتصاد االجتماعي والتضامني وضع أدلة من خالل تعزيز المرافقة العمل على

 واألنشطة.ومتابعتها تختلف حسب الفئات المستهدفة وطبيعة المشاريع 
 لدى مؤسسات  إلحداث وتطوير مؤسسات اإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني تفعيل خطوط التمويل التفاضلية

 . التمويل
  وفقا للتشريع الجاري به العمل وفي إطار  التعاضدية البنوك إلحداثلتحديد الصيغة الممكنة انجاز دراسة

 للقطاعادرة على تلبية االحتياجات التمويلية تكون ق تعاضدية بنوكإنشاء  قصد التشجيع علىنظام نموذجي 
 وتحفيز االستثمار االجتماعي التضامني خاصة في الجهات.

الشروع  2023ستشهد سنة  ،الترابية التنمية دفعتطوير االقتصاد االجتماعي والتضامني من أجل وعمال على 
ديناميكيات التنمية الترابية لتطوير اإلدماج االقتصادي واالجتماعي لجميع الفئات وخاصة منها الشباب  في دفع
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تثمين والمرأة وذلك بتثمين وتطوير األطر القانونية الخاصة الجاري بها العمل والحوافز واآلليات الموجودة و 
 سيتم العمل على:، وعلى هذا األساسالتجارب الرائدة. 

  من  مردوديتها من الرفع اتجاه في الفالحي المجال في والتضامني االجتماعي االقتصاد مؤسسات تطوير
  المستدامة والتنمية الفالحية بالمنظومات النهوض في الفالحية للخدمات التعاونية الشركات دور تعزيز خالل

 االقتصادي دورها لتعزيز الفالحّية الدولية لألراضي المستغلة الفالحي لإلنتاج التعاضدية الوحدات دعم 
 لألراضي األمثل االستثمار دفع بهدف جديدة تعاضدية وحدات إلحداث برنامج ضععبر و  واالجتماعي

 لإلنتاج ةتعاضدي وحدات طريق عن استغاللها يمكن التي الدولية األراضي ضبطمن خالل  الفالحية الدولية
  ونجاعتها الوحدة ديمومة تضمن إحداثها يمكن التي للتعاضديات جدوى  دراسة انجازو  الفالحي

  تطوير اتجاه في المائية غير البحري  والصيد الفالحة قطاع في التنمية بمجامع النهوضالعمل على 
 الطبيعية. الموارد على الحفاظ في ودورها وخدماتها االقتصادية نجاعتها

 اندماج تحقيقل التقليدية الصناعات قطاع في والتضامني االجتماعي االقتصاد مؤسسات تطويروعمال على 

 دور تعزيز سيتم العمل على ،القيمة سلسلة مراحل كامل على لحاجياتهم واالستجابة االقتصادية الدورة في الحرفيين

 الحرفية التعاضديات توفرها التي الفرص حول وتكوين تحسيس برنامج تنفيذعبر  التقليدية الصناعات تعاضديات

 صلب التنظم في الحرفية المرأة  مرافقةفي المجال والعمل على  النموذجية تجارب تنفيذو  القانوني وإطارها ومفهومها

 إتحادات في التنظم أجل من الناشطة الحرفية التعاضديات مرافقةو  عمالية تعاضديات أو للخدمات حرفية تعاضديات

  .تمثيلية

 االقتصادية المجاالت في والتضامني االجتماعي لالقتصاد مؤسسات دور تطويروبالتوازي سيتم العمل على 

تثمين دور الجمعيات التعاونية من أجل تعزيز الحماية إلى جانب  الناجحة التجاربب واإلستئتاس األخرى 
والمتعلقة  المحلية الجماعات بمجلة الواردة اآلليات تفعيلو  االجتماعية والتأمين التكميلي والصحة والعمل الالئق

لى إ المحلية والتنمية الالمركزية دعم اتجاه في بالنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني على مستوى المحلي
من  المتعلق بالشركات األهلية في اتجاه دفع التنمية المحلية 2022لسنة  15تفعيل المرسوم عدد  جانب مواصلة

 تنفيذ مشاريع النموذجيةو  ة ميدانية لتحديد مجاالت ومناطق التدخل حسب الحاجيات واألولوياتنجاز دراسخالل ا
 . في عدة مجاالت بالجهات

 طريق عن المنظم االقتصاد إلىمنظم المن القطاع غير  االنتقالوبهدف المساهمة في المجهود الوطني لتحقيق 

  على: 2023، سيتم العمل خالل سنة والتضامني االجتماعي االقتصاد آليات

  لتحفيز العمال في القطاع غير المنظم إلى االنضمام إلى مؤسسات االقتصاد االجتماعي على  برامجتنفيذ
غرار الشركات التعاونية أو تعاضديات الخدمات أو التعاضديات العمالية لإلنتاج أو الجمعيات أو تجمعات 

 المصالح االقتصادية.
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 والعمال العامالت مرافقة مجاالت مؤسسات اقتصاد تضامني واجتماعي في إلحداثموذجية تنفيذ تجارب ن 

 من وتثمينها الفضالت رسكلة مجال في الناشطين مرافقةو  الكريم العيش توفير اتجاه في الفالحي المجال في

 مجال في مؤسسات تكوينو  واجتماعيا اقتصاديا فيه العمال وإدماج النشاط لهذا المضافة القيمة من الرفع أجل

اعتمادا على مقاربة ترابية تضمن  والملبس اإلطعام مجال فيو  المبكر االنقطاع من والوقاية المدرسي الدعم
 .التفاعل بين الحاجيات والميزات التفاضلية من إمكانات بشرية وموارد طبيعية

 2023ستشهد سنة  ،والتضامنيوعمال على دفع دينامكية إحداث المؤسسات في مجال االقتصاد االجتماعي 
مواصلة تنفيذ مشروع "النهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني وإحداث مواطن الشغل الالئق للشباب التونسي" 

JEUN’ESS مؤسسة اقتصاد  140" حيث سيتم تنفيذ صندوق التجديد االجتماعي من خالل إحداث حوالي
  االجتماعي والتضامني.

 الثقافة

 2022هم البرامج والمشاريع المنجزة خالل سنة أ

 إقرار خالل من لالقتصاد الجديدودعامة  مستدامةلالشاملة وا رافعة للتنمية بداعيةالثقافية واإلجعل الصناعات 
عداد إطار اإل في بداعيةإلوا الثقافية دراسة حول الصناعاتوإنجاز  واإلبداعية الثقافية الصناعات سنة 2022 سنة

إلى جانب تنظيم جملة من الندوات والملتقيات بداعية إلوا الثقافية بالصناعات للنهوض برنامج وطني رساءإل
بمشاركة جملة من المتدخلين في القطاع الثقافي الرقمي وندوة وطنية "منتدى بادر لالقتصاد اإلبداعي" على غرار 

 .ثمار في القطاع الّثقافيتحفيز االست إقليمية حول حول "المهرجانات قاطرة للتنمية" وندوات

 من خالل: وتثمينا وترويجا ومحافظةف أنجع في التراث صونا تصر 

 إقامة معرض القطع األثرية المحجوزة والمسترجعة بعنوان "تراثنا ثروة ال تقدر بثمن". 
  اللباس التقليدي هوية وطنية وخصوصية جهوية"تحت شعار  31تنظيم شهر التراث الدورة". 
 االستكشافية لبقايا حطام السفن األثرية والتاريخية ببنك االسكيركيس بالجرف القاري بتونس اختتام الحملة 
 القوانين مع لتنسجم وتطويرها التقليدية والفنون  والتاريخي األثري  التراث حماية مجلة مراجعة في اإلنطالق 

 وطرق  والمحتوى  التصنيف حيث من المتحفي القطاع ينظم قانوني إطار ووضع الدولية والمعاهدات الوطنية
 الخاصة. أو العمومية المتاحف  ً سواء واالستغالل التسيير

 الثقافية اللزمات بآلية الخاص البرنامج وتنفيذ" ومحيطه قرطاج وتثمين متحف تهيئة" مشروع مواصلة 
 من والممول الخاص والقطاع العام القطاع بين بالشراكة التاريخي الطابع ذات بالمعالم المتعلقة والسياحية

 ".وجهتنا تونس" برنامج عن المتفرع" 3000 التراث" مشروع إطار في األوروبي االتحاد قبل
  حداث واالنطالق في الدراسات الخاصة بإ القرار المتعّلق بإحداث الموقع الثقافي قرطاج سيدي بوسعيدإصدار

 ومشروع المركز العالمي لفنون الخط "اقرأ". قليمي للتراث المغمور بالمياهاإلمركز كل من ال
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  من خالل تنظيم جملة من المهرجانات والتظاهرات ثقافة مندمجة في المجال االجتماعي واالقتصادي
ثقافية والدورة  حوارات الوطني والبرنامج الثانية دورتها في للمطالعة الوطنية البطولة الثقافية على غرار

 قرطاج أليام 33 منارات" والدورة" المتوسطية السينما لمهرجان الثالثة والدورة غرافيةالكوري قرطاج أليام الرابعة
 الدولي في إطار مهرجاني قرطاج الثقافة لمدينة الجهات الداخلية لشباب زيارات إلى جانب تنظيم السينمائية

 الدولي. والحمامات
 الثقافية المؤسسات لمختلف التحتية البنية وضعيات متابعة :خالل من الثقافية األساسية البنية تطوير 

 البنية مؤشرات تطور من مكن ما وهو الثقافي القطاع في المبرمجة المشاريع انجاز في والتسريع بالجهات
 444 إلى 2021سنة  439 من العمومية المكتبات عدد تطور حيث الجماعية والتجهيزات الثقافية األساسية

 التهيئة برامج مواصلة إلى إضافة 2022 سنة 243 الى 2021 سنة 238 من الثقافة دور وعدد 2022 سنة
 .الثقافية المؤسسات لمختلف والصيانة

  :بمناسبة ثقافية تظاهرات عدة تنظيمدعم الحضور الثقافي على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي 
 واإلعالمي واللوجستي التقني اإلعداد في والمساهمة TICAD8 افريقيا في للتنمية الدولية طوكيو ندوة انعقاد

إلى  بجربة الفرنكوفونية للقمة 18 الدورة بمناسبة للفرنكوفونية التونسية للقرية الثقافية للتظاهرات والتأثيث
جانب المشاركة في العديد من التظاهرات الثقافية بالخارج على غرار معرض الرياض الدولي للكتاب 

 ،2020معرض أكسبو دبي و  كضيفة شرف ومعرض القاهرة الدولي للكتاب معرض فلسطين الدولي للكتابو 
فعاليات في القاهرة إلى جانب المشاركة في  مؤتمر التسامح والسالم والتنمية المستدامة في الوطن العربيو 

في إطار  ةبالمملكة األردنية الهاشمي األيام الثقافية التونسية في إربدوتنظيم  األسبوع العالمي للّرواية بباريس
 .فعاليات اربد عاصمة الثقافة العربية

 2023البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 

تنفيذ التوجهات االستراتيجية التي تم ضبطها للمخطط الثالثي  إلى االنطالق في 2023ستتجه الجهود خالل سنة 
 من خالل البرامج والمشاريع التالية: 2023-2025

 :عبر والمستدامة الشاملة للتنمية رافعة واإلبداعية الثقافية الصناعات دفع االستثمار الثقافي وجعل

 يستوعب لألنشطة حتى الوطني التصنيف ضمن واإلبداعية الثقافية الصناعات لتصنيف مرجعي إطار وضع 
 الفنون  البصرية، الفنون  التراث، المعمارية، الهندسة يشمل والذي الدراسة أقرتهم الذين مجاال عشر اإلحدى

 الفيديو ألعاب اإلبداعي، التصميم والمرئية، السمعية الميديا والفيديو، السينما النشر، الموسيقى، الركحية،
 من الجديد التصنيف إعتماد على والعمل .واإلبداعية الثقافية والتظاهرات والمهرجانات التفاعلية واأللعاب

 الثقافية بالصناعات العالقة ذات اإلحصائيات يعوبتجم باإلستثمار المعنية العمومية والهياكل المؤسسات قبل
 القطاع. لهذا اإلستراتيجية التوجهات تحديد وفي واإلبداعية
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 جانب إلى واإلبداعية الثقافية الصناعات مجال في الناشئة للمؤسسات والتحضين المرافقة برامج تطوير 
 وحسن المهارات إمتالك وعلى المبتكرة والفنية الثقافية المشاريع إدارة على المؤسسات هذه قدرات تعزيز

 الرقمي. والتجديد االبتكار تحفيز إلى باإلضافة التصدير ودفع الرقمية التكنولوجيات استغالل
 البناء اللقاء إتاحة قصد واالبداعية الثقافية بالصناعات المتعلقة والفنية الثقافية التظاهرات من سلة تنظيم 

 .والخارج الداخل في التمويل هياكل مع وخاصة الثقافيين الفاعلين مختلف بين
  والترفيع في صندوق الضمانات  مليون دينار 5إحداث صندوق للصناعات الثقافية واإلبداعية بقيمة

  .للصناعات الثقافية
 دليل وإعداد الثقافة قطاع خصوصيات باالعتبار باإلستثمار العالقة ذات التشريعات تأخذ أن على العمل 

 المجال في األنشطة بعض لممارسة المنظمة الشروط كراسات ومراجعة الثقافي القطاع في بالمستثمر خاص
 بعدها. وما 2001 سنة والصادرة الثقافي

 اإلجراءات مراجعة برنامج إطار في التراث قطاع في باإلستثمار المتعلقة اإلجراءات تبسيط مزيد على العمل 
 القطاع. تمويل في الخواص المستثمرين مساهمة تطوير اإلدارة قصد مع المتعاملين على المستوجبة اإلدارية

 نموذجيا إبداعيا مركزا عشرا أحد إحداث "des hubs créatifs" الثقافية بالمؤسسات. 
 للميتافارس مركز تونس تجارية عالمة انشاء  ”Tunisie Hub de Metaverse” 
 الثقافية. المنتوجات استهالك لتحفير الثقافي الشيك الية وضع 

 تعزيز الممارسات القرائية خاصة الموجهة للفئات الخصوصية عبر:

 الصوتي والكتاب  كالكتاب الثقافي دعم أصناف جديدة من الكتب الموجهة لذوي االحتياجات الخصوصية
  الثقافي المكتوب بطريقة براي لفائدة ضعيفي وفاقدي البصر

  انجاز نسخ صوتية(Audio Book)  بالشراكة مع مؤسسة تأمينات كومار للروايات الفائزة سنويا بجائزة
 الكومار الذهبي لفائدة رواد المكتبات العمومية من فاقدي وضعيفي البصر

  العمل على بعث فضاءات سن ما قبل الدراسة بالمكتبات الجهوية والعمومية وتنظيم البطولة الوطنية
المطالعة بالمكتبات العمومية وتنظيم مصيف الكتاب واأليام  إضافة إلى تركيز مشروع حدائق للمطالعة

 الوطنية للمطالعة والمعلومات.
 العمومية بالمكتبات البصر وضعيفي فاقدي فئة لفائدة مهيئة فضاءات بعث 
 الترفيع في رصيد المكتبات المتنقلة وذلك باقتناء وحدات جديدة. 

حتضان إصيانة وترميما وتوثيقا وتسويقا و  ةوغير المادي ةالمادي على التراث بإختالف أوجههالمحافظة 
 عبر: الموروث الثقافي وترسيخ أهميته لدى األجيال الصاعدة

 مواصلة مشروع رقمنة التراث المكتوب ومشروع  من خالل حماية وتثمين وضمان ديمومة التراث المكتوب
 ة الكتب القديمة.المتحف الرقمي للتراث التونسي المكتوب ومشروع إعادة نشر وترجم
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  التقليدية وتطويرها لتنسجم مع القوانين الوطنية  والتاريخي والفنون مراجعة مجلة حماية التراث األثري مواصلة
قانوني ينظم القطاع المتحفي من حيث التصنيف والمحتوى وطرق التسيير  الدولية ووضع إطاروالمعاهدات 
في الحفاظ على المخزون الثقافي  ودورها الهامالمتاحف العمومية أو الخاصة ألهميتها  سواءواالستغالل 

 .والذاكرة الجماعية
  " والممول من قبل االتحاد األوروبي في إطار  تهيئة وتثمين متحف قرطاج ومحيطه"مشروع مواصلة مشروع

مج الخاص بآلية اللزمات الثقافية " المتفرع عن برنامج "تونس وجهتنا" وتنفيذ البرنا3000مشروع "التراث 
 والسياحية المتعلقة بالمعالم ذات الطابع التاريخي بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

   ستكمال مشروع السالمة والتأمين الذاتي للمواقع والمعالم والمتاحفإتعزيز الحماية المباشرة من خالل 
  لمياه في مدينة المهدية الذي سيعنى بتكوين تقنيين من كافة إحداث المركز اإلقليمي للتراث المغمور با

ثار البحرية خاصة وسيعمل على رفع نسق العمل البلدان العربية في مجال األثار المغمور بالمياه عموما واأل
  العلمي والبحوث والحفريات في العالم العربي ويوحد مستوى التكوين.

 الذي سيعمل على وضع السياسات والبرامج الهادفة لترسيخ الهوية إحداث المركز العالمي لفنون الخط "اقرأ "
العربية من خالل فن الخط العربي واللغات القديمة وعلى احتضان وتأطير أصحاب المبادرات والمشاريع 

 المتعلقة بفن الخط العربي واللغات القديمة.
 التراث. لرقمنة مخبر إحداث 

 اإلبداعية:  تنظيم وحماية وتشجيع وإسناد المجاالت

 وتوفير الفضاءات الكافية لخزن الرصيد الوطني  مواصلة ترميم جزء من رصيد األعمال الفنية التشكيلية
 بها.  والمقاييس الدولية المعمول للفنون التشكيلية وفق المعايير

  الفن  سوق وتنمية  حرية تنقل األعمال الفنية التشكيلية خارج البالدبما يمكن من ضمان مراجعة التشريعات
 التونسيين.ترويج األعمال التشكيلية للمبدعين دون التشكيلي ورفع الحواجز التي تحول دون تطويره و 

  تطوير الشباك الموحد إلسداء الخدمات اإلدارية الالزمة لتصوير األفالم التونسية واألجنبية وذلك بتبسيط
اقبة البعدية عوضا عن المراقبة القبلية ر ومراجعة اإلجراءات الخاصة بمنح رخص التصوير والعمل على الم

واسعة للتسويق لتونس كوجهة لتصوير  اتصاليةوتنظيم حملة  في إطار تشاركي مع الوزارات والهياكل المعنية
 البصرية عامة والتصوير السينمائي بالخصوص.-المصنفات السمعية

 الصوتية للتسجيالت الوطنية الخزينة بحوزة التي البصرية والسمعية السمعية للمحامل الرقمنة عملية إتمام 
 للموسيقى الرقمية المنصة خالل من الباحثين ذمة على ووضعها والمتوسطية العربية الموسيقى بمركز

 Musika.tn التونسية
  مراجعة منظومة المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية لتحقيق نوع من العدالة المضمونية والجغرافية والعمل

إعداد تصور لتطوير المهرجانات الدولية الكبرى وجعلها و  الخصوصيات الثقافية الجهوية وتثمينها برازإعلى 
 .أحد عناصر الترويج السياحي

 تركيز منظومة لرقمنة الخدمات التي تقدمها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 
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 منظومة للتصرف في الدعم العمومي بالقطاع الثقافي تركيز. 

 :تطوير اإلطار القانوني والتشريعي في المجال الثقافي

 والتراث للثقافة األعلى المجلس إحداث 
 الفنية والمهن الفنان بقانون  المتعلق والترتيبي التشريعي المسار استكمال 
  ستغاللها والتصرف فيها من أجل بلوغ األهداف إوضع اإلطار القانوني األنسب لمدينة الثقافة وصيغ

 عتماده إلنجاز الدراسات الخاصة بمشروع مدينة الثقافة.إ ة للبرنامج الوظيفي والتقني الذي تم إعداده و األساسي
  السمفوني التونسي والفرقة الوطنية  المرجعية عل غرار األوركسترامواصلة هيكلة مجموعة الفرق الوطنية

 للموسيقى والفرقة الوطنية للفنون الشعبية
 الجهوية للفنون الدرامية والركحية راكزوضع إطار قانوني مالئم للم. 
 .مراجعة تأجير الخدمات االستثنائية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية 
  العمل على إفراد أحكام خاصة باقتناء المنتجات والخدمات الثقافية ضمن اإلطار القانوني الجديد المتعلق

 حسن التصرف في االقتناءات المذكورة. تراعي خصوصية هذا القطاع وتضمن بالشراءات العمومية

 الشباب

 2022أهم اإلنجازات خالل سنة 

  هيكل استشاري شبابي حداث وذلك بإ القرار اتخاذترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب وتعزيز مشاركته في
تتالءم مع ميوالته وانتظاراته، إلى جانب صلب الوزارة لمناقشة أهم البرامج المقترحة وتصور أنشطة مستجدة 

تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية بتنفيذ برامج وطنية تهدف إلى حماية الشباب من السلوكيات 
ودعم  على ممارسة الديمقراطية والعمل على تجسيمها في الحياة االجتماعية هتدريبو  المحفوفة بالمخاطر

ع تهم الشأن المحلي والشأن العام وإنجاز روبرتاجات "مواطن صحفي " مواضيمشاركته المباشرة حول 
 .باعتماد برمجيات حديثة

  إعداد مشروع قرار إلحداث جائزة وطنية في مجاالت  من خاللاكتشاف المواهب الشابة ومرافقتها ودعمها
ات مستحدثة بدور ركيز نواد في اختصاصفنية وعلمية مختلفة وتطوير البرامج الموجهة للشباب المبدع بت

على غرار الروبوتيك والسينما المتحركة ومواصلة إحداث فضاءات إذاعات وتلفزات الواب وتنظيم الشباب 
اإلبداع الشبابي للتعريف  ومصيفأكاديمية وطنية للمتميزين في الفنون التعبيرية من رواد المؤسسات الشبابية 

 دعم المشاريع المنجزة على المستوى الجهوي.بقصص نجاح الشبان في مختلف المجاالت اإلبداعية و 
 17وانفتاحه على اآلخر بتنفيذ  من خالل دعم حركية الشباب: تطوير منظومة الترفيه والسياحة الشبابية 

 مصائف 8مصيفا جهويا لفائدة رواد مؤسسات الشباب وهياكل المجتمع المدني و 37مصيفا وطنيا و
" والمودعين بالوحدات السجنية إلى جانب مواصلة  sosى األطفال خصوصية لفائدة أطفال التوحد و"شباب قر 
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والية واالستعداد لتنفيذ برامج السياحة  16واليات وسباحة وتنشيط با  10تنفيذ برنامج تنشيط الشواطئ با 
 الشبابية في مسارها الشتوي بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة بمختلف واليات الجمهورية.

 دعم المبادرات الشبابية في مجال ريادة األعمال وذلك ب: المساهمة في إرساء ثقافة المبادرة وريادة األعمال
تمارين  تتضمنأدلة وإعداد  ووضع برامج تدريبية وأنشطة توعوية لدفع الشباب للعمل للحساب الخاص

لمواهب في مجال المبادرة ورصد ا Jeune entreprise))ة اقتصادية صغرى سحداث مؤسإتطبيقية في مجال 
(parcours des talents)  وكيفية تقديم المشاريع واالقناع بهاpitching  بالشراكة مع الوكالة األلمانية للتعاون

اإلعداد لتنفيذ المشروع المتعلق باإلدماج االجتماعي واالقتصادي لشباب المناطق الداخلية  إلى جانب
والية داخلية  14 " والموجه لفائدة شبان من"EU4YOUTH دعم الشباببرنامج " والحدودية الذي يندرج ضمن

نفيذ مشروع دعم االقتصاد التضامني االجتماعي بالشراكة مع وزارة االقتصاد والتخطيط ومنظمة وت وحدودية
مشاريع لشبان في إطار برنامج النهوض  05باإلضافة إلى دعم  واليات 7العمل الدولية والذي يستهدف 

 .ات الشبابية في مجال إدماج الشباب الخاص بالكونفجاسبالمبادر 
  :نموذجية قطاعية جهوية استراتيجياتفي تنفيذ وذلك باالنطالق تطوير منظومة التنشيط التربوي االجتماعي 

للعمل الشبابي وابتكار صيغ ومقاربات جديدة للّتنشيط وإعداد مشروع وثيقة مرجعّية لتطوير أداء مؤّسسات 
داث مجالس جهوية لمتابعة الّشأن الّشبابي بالمندوبّيات الجهوّية وإقرار برنامج جديد لّتكوين الّشباب وإح

المنّشطين المرافقين في مجاالت مقاومة الّتطّرف العنيف والّصحة الّنفسّية والجسدّية للّشباب والّتفاعل في 
عن رين والمتفقدين واعتماد التكوين المجال الّرقمي إلى جانب إعداد أدلة مرجعية لكفايات المنشطين والمدي

 بعد إلطارات الشباب.
 األنشطة التربوية االجتماعية والترفيهية إلى الشباب من خالل تقريب  عبر :الشبابية ةتطوير البنية األساسي

عدد  تطويرإحداث ِمؤسسات شبابية جديدة تلبي حاجيات الشباب في مختلف األنشطة وهو ما مكن من 
 2022سنة  33وعدد المركبات الشبابية إلى  2022سنة  354إلى  2021دار شباب سنة  353دور الشباب من 

  .إلى جانب مواصلة دعمها بالتجهيزات الحديثة

 2023 أهم البرامج والمشاريع لسنة

  اتخاذ القرار: سيتركز العمل في قطاع الشباب على ترسيخ قيم المواطنة لدى الشباب وتعزيز مشاركته في
في  والخاصةمع المجتمع المدني والجمعيات والهياكل العمومية  الشراكات ودعم العمل التطوعيمأسسة 

ومراكز الدفاع تنظيم أنشطة خصوصية لفائدة المودعين بالوحدات السجنية و  مجاالت التطوع والمواطنة
 إدماجهم.بهدف تأهيلهم وإعادة االجتماعي 

  إحداث هيئات عبر  بلورة السياسات الشبابية وصناعة القراردعم مشاركة الشباب في كما سيتجه العمل على
وإكسابهم المهارات والخبرات القيادية وتطويرها لديهم بما ينمي قدراتهم على التفاعل البناء مع تمثيلية 

 المستجدات الوطنية.
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  ظيم من خالل تننشر ثقافة حقوق االنسان باالعتماد على وسائل االتصال الحديثة وسيتم الحرص على
توفير و في مجال حقوق االنسان ن تدريبية تهدف إلى التمكين المعرفي والمهاري للشابات والشبا دورات

 ة.نشر الثقافة الحقوقية عبر الوسائط اإلعالمية البديللفضاءات 
  :ومرافقتهم، ى مزيد العناية بالشباب المبدع وتأطيرهم حرصا علاكتشاف المواهب الشابة ومرافقتها ودعمها

المهرجانات والمسابقات التي تعنى باكتشاف  لهذه الفئة ودعمعدد البرامج الموجهة  على تطويرم العمل سيت
ب تركيز نواد في اختصاصات مستحدثة بدور الشباو  المواهب الشابة في المجاالت العلمية والتقنية والفنية

 لتنفيذها.داعية وتقديم الدعم الالزم تبني بعض البرامج اإلبعلى غرار الروبوتيك والسينما المتحركة وغيرها و 
   نشر ثقافة اإلبداع الرقمي وتوظيف اإلعالمية والوسائط المتعددة في هذا المجالالجهود نحو  ستتجهكما 

إلى جانب تنظيم اكاديميات شبابية في مجاالت فنية وعلمية مختلفة وإعداد تظاهرات رياضية في 
تقديم تحفيزات للشباب  مع اختصاصات متنوعة على غرار رياضة المشي وكرة السرعة والرياضات الدفاعية،

  .تهفي التظاهرات الدولية كّل في مجال موهب إشراكهمالمتميزين والمبدعين من خالل 
 من خالل تنمية البرامج واألنشطة الترفيهية وتحسين الخدمات تطوير منظومة الترفيه والسياحة الشبابية :

وجعلها بهذه المؤسسات  تطوير وتهيئة البنية األساسيةبالمركبات الشبابية ومراكز االصطياف والتخييم و 
هذه المراكز وتكوين العاملين بها كما ستعمل على مزيد تأهيل المشرفين على  للفئة الشبابية جذبمراكز 

االستغالل  انطالق 2023في مختلف االختصاصات بالتعاون مع وكالة التكوين السياحي. كما ستشهد سنة 
  الفعلي للمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس.

 م هذا النشاط وبالنظر إلى األهمية الكبرى التي أصبح يوليها الشباب ألنشطة التخييم فسيتم العمل على دع
مع من خالل توفير الفضاءات المالئمة وتجهيزها وتشجيع المبادرات الشبابية المنظمة في هذا المجال 

. كما سيتم تعزيز التعاون الحرص على دعم الشراكات مع الجمعيات والمنظمات الشبابية الوطنية والدولية
خصوصية مشتركة لفائدة شباب ذوي الهمم مع المؤسسات الحكومية وهياكل المجتمع المدني بتنظيم برامج 

والشباب في الوحدات السجنية وأبناء التونسيين بالخارج وغيرها وسيتواصل دعم الرحالت الشبابية 
واألكاديميات والبرامج الوطنية لتمتد على كامل السنة وخاصة خالل العطل المدرسية باإلضافة إلى إنجاز 

 ز استقبال الشباب.منظومة وطنية للحجز اإللكتروني بمراك
 في إطار تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في مجال المساهمة في إرساء ثقافة المبادرة وريادة األعمال :

االجتماعية واالقتصادية وحفزهم على مزيد المبادرة واالنتصاب للحساب الخاص سيتم إحداث  المشاركة
الممنوحة للشباب لتحقيق مشاريعهم الخاصة، كما آليات وبرامج للتعريف بمواطن الشغل الواعدة واالمتيازات 

ستسعى إلى خلق فرص لّلقاء والحوار بين الباعثين الشبان وممثلي الوزارات والهياكل والمؤسسات المعنية 
وتمويل مشاريعهم بما يحقق الفائدة المرجوة واالطالع عن قرب على نماذج حية في هذا المجال والتعرف 

كما سيتم استثمار التكنولوجيات الحديثة للتعريف بالخدمات الموجهة للشباب على اإلمكانيات المتاحة 
وبالسرعة المطلوبة من خالل إحداث منصة إلكترونية  مناسبالشكل البيها تحسين القدرة على الوصول إلو 

 جامعة لمختلف الخدمات المقدمة.
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  الجمعيات المعنية بالشأن الشبابي هذا وسيتجه العمل على مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل والمنظمات و
الهياكل  هذهمن أجل توحيد الجهود وتمكين الشباب من فرص أكبر لالنتفاع بمختلف االمتيازات التي توفرها 

وذلك من خالل إحداث بطاقة شاب والتي تهدف إلى منح الشباب امتيازات تفاضلية في الحصول على 
 .في االقتصاد الرقمي لالنخراط تدريبية تنظيم ورشاتالخدمات األساسية باإلضافة إلى 

  المتعلق بتحسن التصرف في  119تطوير منظومة التنشيط التربوي االجتماعي: من خالل تحيين المرسوم
المؤسسات الشباب بمراجعة أدوار دور الشباب وصيغ عملها وذلك بإرساء مقاربة تشاركّية تتأّسس على 

باإلضافة إلى إحداث مجلس وطني لمتابعة الّشأن الّشبابي وإعادة النظر في الحوار البّناء والقرار الجماعي 
زمن فتح المّؤسسات الّشبابّية وإضفاء أكثر مرونة على مستوى الّتصّرف المالي بها إلى جانب اعتبار 
فضاءات دور الشباب فرصة للمبادرة واالستثمار وذلك ضمن مقاربة تتيح الفرص أمام خريجي المعاهد 

ا للشباب والرياضة الستغالل فضاءات دور الشباب خارج أوقات النشاط في استحداث أنشطة وبعث العلي
 مشاريعهم في إطار االقتصاد التضامني االجتماعي.

  الرياضة والتربية البدنية

 2022 اإلنجازات لسنة أهم

 الرياضة 

تحقيق العديد من اإلنجازات وتنفيذ البرامج والمشاريع التي مكنت من تحسين المؤشرات في  2022شهدت سنة 
  قطاع الرياضة والتي تمثلت بالخصوص في:

 2022سنة  د م 06حيث بلغت االعتمادات المخصصة حوالي  مواصلة الدعم المالي للجمعيات الرياضية

 منشآت  جديدة بالمناطق التي تتوفر بهاببعث جمعيات رياضية  توسيع قاعدة ممارسي الرياضة المدنية
وإحداث فروع جديدة ليبلغ عدد  2021جمعية سنة  1859مقابل  2022سنة  جمعية1867رياضية ليبلغ عددها 

 . 2021الف مجاز سنة  169مقابل  2022ألف سنة  171المجازين حوالي 
 مجازة  ألفألف  47حيث ارتفع عدد المجازات إلى حوالي : ورياضة المعوقين النهوض بالرياضة النسائية

جمعية مع مواصلة دعمها  130نظرا لتطور عدد الجمعيات الرياضية النسائية البالغ عددها  2022سنة 
 ماليا.

كما تطور انتشار رياضة المعوقين ببعث اختصاصات جديدة وإحداث فروع لها في جامعات رياضة األسوياء، 
 2021/2022جمعية خالل الموسم الرياضي  78جمعية إلى  60جمعيات لرياضة المعوقين من حيث ارتفع عدد ال

 مجازا.  1117مع بلوغ 
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 بإحداث وحدات جديدة ومواصلة تهيئة وتأهيل المنشآت الحالية حيث بلغ  تدعيم شبكة المنشآت الرياضية
وتطور عدد القاعات الرياضية ليصل إلى  2021سنة  346مقابل  2022سنة  351عدد المال عب المعشبة 

. وذلك بالتوازي مع إيالء أهمية للمشاريع الكبرى بتأهيل المركب 2021سنة  246مقابل  2022قاعة سنة  273
 الرياضي بسوسة والشروع في أشغال تأهيل الملعب األولمبي بالمنزه.

 :برنامج الوطني لنشر الممارسة الرياضية نشر ثقافة الممارسة الرياضية في إطار تجسيم ال الرياضة للجميع
على كل الفئات من األطفال والشباب والكهول لفوائدها الصحية والترفيهية عبر إحداث الجمعيات وتنظيم 

مواصلة رصد واقع الممارسة الرياضية من خالل نشر نتائج المسح الوطني حول التظاهرات إلى جانب 
من وضع الخطة المستقبلية للنهوض بممارسة األنشطة الرياضية بما يمكن  2020الممارسات الرياضية سنة 

 2009سنة  %17.2مقابل  %16.8والبدنية حيث الزالت نسبة ممارسة النشاط البدني لدى التونسيين في حدود 
لدى الذكور  %21.8لدى اإلناث مقابل  %11.9مع وجود تفاوت حسب النوع االجتماعي إذ تبلغ هذه النسبة 

 .2010سنة  % 35مقابل  %12األطفال سوى  النسبة لدى ولم تبلغ هذه
 من خالل االلتزام بقواعد الحوكمة في التصرف المالي واإلداري  ترشيد التصرف والتسيير بالهياكل الرياضية

بفتح حساب جاري موطن وحيد يخصص للتمويل العمومي المسند للجمعيات الرياضية واعتماد الجامعات 
المعيار المحاسبي وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الجامعات الرياضية والوزارة الرياضية على مواصفات 

ومتابعة التمويل األجنبي وتنظيم جلساتها العامة  المكلفين بمتابعة التصرف المالي بالجامعات الرياضية
واتخاذ  الوزارةمع متابعة كل االخالالت المرفوعة من طرف مصالح  االنتخابية بإحترام قواعد الشفافية

  .اإلجراءات الضرورية المناسبة
 تحقيق نتائج متميزة عربيا وقاريا ودوليا حيث تم  2022حيث شهدت سنة  تطور نتائج النخبة الرياضية

ميداليات خالل األلعاب اإلسالمية  7( و 2022ميدالية خالل األلعاب المتوسطية بالجزائر )وهران  27إحراز 
ميدالية خالل مختلف  300و 2022ميدالية خالل البطوالت العالمية المختلفة سنة  22( و2022بتركيا ) قونيا 

 كما تم تحقيق إنجاز تاريخي في رياضة التنس للرياضية أنس جابر بوصولها 2022البطوالت اإلفريقية سنة 
ربعه على المرتبة تاريخي لالعب التايكوندو محمد خليل الجندوبي بت إلى المرتبة الثانية عالميا وتحقيق إنجاز

  .والكرة الطائرة للكؤوس العالمية وترشح منتخبات كرة القدم وكرة اليد األولى عالميا في الترتيب األولمبي

 التربية البدنية:

 %95.31و باالبتدائي %60.25بالمؤسسات التربوية حيث بلغت ما يناهز مواصلة تعميم تدريس مادة التربية البدنية 

، كما بلغت نسبة المدارس االبتدائية المنتفعة بالتربية البدنية بالثانوي حسب متغير الفصول% 98.55و باإلعدادي
 المهنيالتكوين  بمؤسسات 56%ة إلى النسب وصلت هذه ي حينف .2021/2022خالل الموسم الدراسي  49.06%

فبلغ عدد . أما على المستوى الجامعي بالمؤسسات التربوية المختصة حسب متغير المؤسسات 65.3%و
كما تواصلت الجهود لدعم هذه المؤسسات  مؤسسة جامعية. 113المؤسسات التي يمارس بها النشاط الرياضي 

تحيين البرامج الرسمية المعتمدة لتدريس مادة التربية البدنية ومواصلة العمل إلى جانب  بالتجهيزات الرياضية
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إلطارات التربية البدنية  تدريبيةدورات  وتنظيملمدرسي بالخاليا والهياكل التنموية للنشاط الرياضي في الوسط ا
  ومهن الرياضة.

 /2021خالل السنة الجامعية المرسمين بالمعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية عدد الطلبة  بلغ التكوين والبحث:

أستاذا  137منهم  524بلغ عدد المدرسين الجملي  طالبا جديدا في حين  1349طالبا منهم  3970حوالي  2022
 جامعيا.

 2023أهم البرامج والسياسات لسنة 

 الرياضة

 مع إعطاء  كي تقوم بدورها في تأطير األطفال والشباب مواصلة النهوض بالرياضة المدنية ماديا وفنيا
الموجودة بالمناطق الداخلية الحدودية واالحياء  تلك لجمعيات الرياضية الصغرى خاصةا األولوية نحو دعم

 والرياضات المستهدفة واأللعاب الفردية وهو ما سيمكن من: الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية

  171مقابل  2023سنة  ألف مجاز 175حوالي المدنية لبلوغ توسيع قاعدة ممارسي الرياضة 
  2022ألف مجاز سنة 

  مجازة ألف 50بلوغ على الرفع من عدد المجازات و العمل بمواصلة دعم الرياضة النسائية 
  .2023خالل سنة 

 االحتياجاتعم الجمعيات والنوادي المختّصة في رياضة ذوي المعوقين بدرياضة النهوض ب 
 .جديدة وتنمية اختصاصات الجمعيات للرفع من عددالخاّصة 

  تضبط تعهداتها السنوية  هابرامج مع اعتماد عقود بالهياكل الرياضية بمواصلةحوكمة اإلدارة والتصرف
تكريس الشفافية في التعامل مع الجمعيات في مجال التصرف في الدعم الميزانية المرصودة و وأهدافها وفق 

ى إل على المعيار المحاسبي.واعتماد الجامعات الرياضية المالي المسند والحرص على تطبيق القوانين 
قانون مكافحة اعمال العنف والشغب في المجال الرياضي و صدار القانون األساسي للهياكل الرياضية جانب إ

احداث هيكل يتولى االشراف و مراجعة المنظومة القانونية لتعيين وتأجير االطارات الفنية وأخصائي المتابعة و 
ي والرقابة الداخلية للجامعات الرياضية مع تدعيم آليات التنظيم الذات على انتخابات الجامعات الرياضية

وفتح اإلمكانية للنادي الرياضي لمنح حق االنتفاع برياضة االحتراف لفرع رياضي أو أكثر لفائدة شركة 
 تحدث للغرض وتسمى شركة الرياضة المحترفة.

 بينته نتائج حيث تمثل الحلقة األضعف في المنظومة الرياضية الوطنية مثلما  مواصلة دعم رياضة المواطنة
المسح الوطني حول الممارسة الرياضية والبدنية لدى التونسيين وذلك بوضع البرامج لنشر الممارسة الرياضية 

العمل الشبكي بين مختلف الهياكل والمؤسسات ذات العالقة  نميةتعلى أوسع نطاق وتطوير مؤشراتها و 
في مجال ترسيخ الممارسة توعوية ة وفكرية رياضية وندوات علمي لصياغة أنشطة وتنظيم تظاهراتبالرياضة 
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مع تعزيز دور الجامعة التونسية للرياضة للجميع ودعم جهودها للترفيع في عدد الجمعيات  الرياضية الحرة
الرياضية للرياضة للجميع وتوسيع انتشارها خاصة بالمناطق الداخلية واألحياء كثيفة السكان إلى جانب 

البي بالوسط المدرسي والطالرياضية  تحدثة واأللعاب التقليدية واألنشطةالمس تنمية االنشطة الرياضية
وتشجيع االستثمار الخاص في  وبالمؤسسات االقتصادية العمومية والخاصة واألنشطة الرياضية في الطبيعة

 .التظاهرات والبنية األساسية الرياضية
 في  االحتماالتان الرياضي متعددة تطوير مصادر التمويل الرياضي بالشروع في استغالل منظومة الره

لنهوض الوطني لصندوق اللتطوير مداخيل  إطار لزمة بين شركة النهوض بالرياضة والقطاع الخاص
 اإلطار القانونيبإصدار مرسوم جديد يمثل والتصدي لظاهرة الرهان الرياضي الموازي والشباب بالرياضة 

في إطار الشفافية الكاملة وباحترام المعطيات الشخصية وحماية الشباب وستساهم هذه القطاع  لتنظيم
استحداث أساليب جديدة التغييرات في تحسين الموارد المالية للمنظومة الرياضية بصفة عامة مع العمل على 

ومي في " فضال عن اصدار أمر يضبط شروط ومعايير إسناد التمويل العمالمحترفة."لتمويل الجمعيات 
 كنف الشفافية والنجاعة.

  في إطار أولويات على مختلف الجهات والمعتمديات بصفة تدريجية دعم البنية األساسية الرياضية وتعميمها
في  ابمسؤوليته مخططات التنمية االقتصادية واإلجتماعية مع حث الجماعات المحلية على االضطالع

تكون مؤهلة الحتضان على استدامتها لكي تحافظ ياضية للمنشآت الر تهيئة والصيانة الدورية أعمال ال
األنشطة الرياضية في التمارين والمسابقات الرسمية لذلك ستتواصل الجهود لتطوير شبكة المنشآت الرياضية 

 ومضامير ألعاب القوى وغيرها من الفضاءاتالقاعات الرياضية  وبناءالمالعب  بمواصلة تنفيذ برامج تعشيب
وإتمام الدراسات الفنية لتهيئة الملعب األولمبي  تأهيل الملعب األولمبي بالمنزه مواصلةازي مع بالتو الرياضية 

 برادس وملعب الطيب المهيري بصفاقس.

  :لمن خال اإلحاطة بالنخبة الرياضية

  إصدار امر حكومي يضبط النظام األساسي الخاص برياضي النخبة ومواصلة تدعيم برامج اإلحاطة
 وتطويراالجتماعية والنفسية وتوفير الظروف اللوجستية المالئمة للتحضيرات والمشاركة في المسابقات 

المستويات التوعوية جميع  ىالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني والمراكز الجهوية للطب وعلوم الرياضة عل
 أهداف مع رياضيي النخبة الممتازة والوقائية والعالجية وتنمية القدرات إلى جانب مواصلة ابرام عقود

الخصوصية مع التركيز على الرياضيين ذوي المستوى األولمبي استعدادا الرياضيين ذوي االحتياجات و 
 .2024لأللعاب األولمبية لسنة 

  العناية بالنخبة الشابة في مختلف االختصاصات وتفعيل منظومة استكشاف  القاعدي وتكثيفدعم العمل
المواهب الرياضية في سن مبكرة وإعادة هيكلة خاليا تطوير الرياضة ومنظومات الترابط بين الرياضة 

 والترفيع في عدد الرياضييناعداد وتكوين النخبة  المدرسية والمدنية وضبط التنظيم اإلداري والمالي لمراكز
بها والرفع من نسبة مشاركتهم في التظاهرات الرياضية الكتساب الخبرة وضمان المناوبة في الملتحقين 

 التتويج والتألق الرياضي. 
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 : من خالل التربية البدنيةلنهوض با

  المؤسسات التربوية مع ضبط الخطوط العريضة بدراسة واقع ووضعية ممارسة األنشطة البدنية والرياضية
مراجعة التوجهات الرسمية باإلضافة إلى انطالق عمل لجان التفكير إلعادة صياغة برامج التربية وركائز 

  .البدنية لمختلف المستويات التعليمية بما في ذلك فترة ما قبل التمدرس
  مواصلة الجهود لتعميم تدريس مادة التربية البدنية بكل مراحل التعليم ال سيما باالبتدائي إما عن طريق

هذا التوجه يخص أيضا و أو وفقا ألنظمتهم األساسية.  البيداغوجية،المنظر، أو إعادة توزيع اإلطارات  عاقدالت
ووضع خطة الستيعاب  مراكز التكوين المهني وتحسين نسبة النشاط الرياضي بالمؤسسات الجامعية

سات التربوية للقطاع الخاص المتخرجين الجدد من أساتذة التربية البدنية في أنشطة مستحدثة ال سيما بالمؤس
 أو عن طريق صيغ تشغيل جديدة ومتجددة. 

 بالوسط المدرسي بالتنسيق مع  الهياكل الرياضية المدرسية بما في ذلك الخاليا التنموية للرياضة واقع تقييم
معاهد رياضية جديدة بالقيروان وقفصة وسوسة في مفتتح  3وزارة التربية و"تقييم شعبة الرياضة" وإحداث 

، هذا باإلضافة لتوحيد محتوى التكوين في كل اختصاص رياضي، ومراجعة 2023/2024السنة الدراسية 
 وتقييم منظومة الرياضة المدرسية والجامعية.

 التكوين والبحث

 طالب وذلك  25ل مدرس باحث لكل دعم التكوين والبحث من خالل الترفيع في نسبة التأطير ببلوغ معد
بالرفع من نسبة االنتداب في سلك المدرسين الباحثين والرفع من نسبة األساتذة الجامعيين لتتجاوز الثلث 
ومواصلة تهيئة البنية األساسية للمعاهد العليا كي تستجيب لمتطلبات التكوين الجامعي لمختلف 

 االختصاصات.
 تربية البدنية وفي مهن الرياضة بمختلف المعاهد العليا للرياضة والتربية توحيد محتوى مسالك التكوين في ال

البدنية باإلضافة إلى إحداث مسالك تكوين جديدة ومتجددة وذات طاقة تشغيلية شبه متأكدة والضغط على 
 طاقة استيعاب المؤسسات الجامعية للحد من ظاهرة البطالة

 الطفولة

 2022أهم اإلنجازات خالل سنة 

  الطفولة المبكرة 

 بهدف تعزيز دور الدولة في تعميم  الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني "إحداث رياض أطفال عمومّية الدامجة
تهيئة وتجهيز وإعادة توظيف عدد من  وذلك التربية ما قبل المدرسّية وضمانها لجميع األطفال دون تمييز

بالمناطق التي تشهد ضعف نسب  عمومية دامجة مؤسسات الطفولة العمومية وتحويلها إلى رياض أطفال
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روضة أطفال  30 وقد تّم إحداث اإلنتفاع بخدمات التربية ما قبل المدرسية وبالمناطق الداخلية وذات األولوية
إسداء خدماتها في انتظار أن  منها شرعت فعليا في 25)، 2023-2022خالل السنة التربوية  دامجة عمومية

من ميزانية  ألف دينار 1200تفوق  (، باعتماداتالقادمة األياممومية إضافية خالل رياض ع 05ينطلق نشاط 
تّم تخصيص ما ال يقّل عن نصف طاقة استيعاب هذه المؤسسات لفائدة أبناء العائالت محدودة  وقد الدولة
 .الدخل

 مليون  6.211 بقيمةمؤسسة عمومية  42التدخل لفائدة  من خالل إحياء رياض األطفال البلدية: مواصلة 
العمل على تهيئة رياض األطفال البلدية الناشطة وتحسين  حيث يتموالية  15دينار موزعة على مستوى 

حوكمة  والعمل على مشاريع متواصلة(. 9مشاريع تهيئة رياض أطفال بلدية جديدة، و 5بنيتها التحتية، )
ترفيع في ال ىي كما تعمل الوزارة علتوظيف رياض األطفال البلدية والمحافظة على هذا المكتسب المجتمع

مر المنظم لسلك منشطي رياض االطفال وذلك لتوفير والتسريع باصدار األ هاعدد االطفال المنتفعين بخدمات
 ا.الموارد البشربة الضرورية للعمل به

  ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة العمومية  األطفال المصابين بطيف التوّحد لدمج جديد برنامجوضع
خاصة، وضمان حقهم في االنتفاع الفعلي بخدمات التربية ما قبل المدرسية ذات جودة باعتمادات تناهز وال

 شهرية لتسجيلرصد منحة مالية  مكونات البرنامج في وتتمثل .2022سنة  طفل 300ألف دينار لفائدة  700
 لفائدة اإلطارات التربويةوضع برنامج تكوين ومرافقة و  لألطفال ذوي طيف التوحد برياض األطفال الخاصة،

التوحد، سيتّم تعميمه خالل شهر ديسمبر الحالي باإلضافة صياغة دليل المربي للتعهد باألطفال ذوي طيف و 
 .تقديم الدعم لألسر من خالل اإلنصات والتوجيه والتوعيةإلى 

  ضمان حق  إلىمواصلة تنفيذ برنامج تسجيل أبناء العائالت محدودة الدخل برياض األطفال الذي يهدف
لى دعم إشد فقرا وحرمانا و وخاصة تلك األ المناطقكل الطفل في اإللتحاق برياض األطفال، في جميع 

إرساء مفهوم المسؤولية المجتمعية ديمومة واستمرارية خدمات القطاع الخاص ضمن المناطق الداخلية و 
ات جودة تضمن له النشأة السليمة سنوات من خدمات تنمية الطفولة المبكرة ذ 5-3لتمتيع األطفال في سن 

األطفال  15000 ع حواليِانتفا 2022-2021الل السنة التربوية خ تمّ وقد  طبقا لمبدأي عدم التمييز واإلنصاف
على الترفيع من عدد  2023-2022وسيتم العمل خالل السنة التربوية المقبلة . المنتمين لألسر محدودة الدخل

 .والية 24عين على ألف طفل موز  20األطفال لبلوغ 
  وضع برامج مشتركة مع القطاع الخاص لدعم رياض االطفال العمومية الدامجة وذلك في إطار تفعيل

المسؤولية المجتمعية للمؤسسات البنكية واإلقتصادية والصناعية وانخراطها في دعم تنفيذ السياسات في 
تكافؤ الفرص بين األطفال وحّقهم في تنشئة المجاالت التربوية والثقافية والترفيهية مما يساهم في ضمان 

 سليمة ومتوازنة.
  محّليا وجهويا لحوكمة برامج تنمية الطفولة المبكرة المتابعة والتقييم آلياتتركيز 

 ( لالستراتيجية متعّددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة وتقرير تقييم 2021-2025صياغة البرنامج التنفيذي )
 ي.مرحلالنصف 



 

156 

  سر وخدمات تنمية الهادف لتحسين قدرات االولياء واأل برنامج الوالدية اإليجابية" ألني أهتم"مواصلة تنفيذ
وضع بوابة الكترونية  ومتابعةولياء على المستوين المادي واالفتراضي الالطفولة المبكرة ووضع بيئة محفزة ل

 توعية التي تم إعدادها وتنفيذها ضمن البرنامجوتطبيقة عبر الهواتف الجوالة خاصة بجميع برامج التكوين وال
إستكمال تهيئة وتجهيز فضاءات الوالدية اإليجابية بكل من دار الثقافة بلطة بوعوان  2022كما تم خالل 

 والكتاب النموذجي بمدنين الشمالية. 
 من عليمّي: حماية األطفال من مخاطر الفضاء السبرني وإطالق مشروع نوادي الروبوتيك التوضع برنامج ل

إنجاز كراس رقمي بهدف تبسيط الرسائل الحمائية من و  «.دقيقة أمان»ومضة سمعية بصرية  خالل إنجاز
االنطالق في تركيز نوادي الروبوتيك التعليمي بالمراكز باإلضافة إلى  مخاطر الفضاء السبرني على األطفال.

روبوت تعليمي وتجهيزات  100 اقتناءبعد أن تّم  الجهوية لالعالمية الموّجهة للطفل بسائر واليات الجمهورّية
 ألف دينار. 360بقيمة مليون و 2022سبتمبر  6معلوماتّية يوم 

 :من خاللفاقدة السند تطوير منظومة رعاية وحماية الطفولة 

 لكونها النواة الطبيعة األولى  األطفالقدرات األسر على احتضان  من خالل دعم مج اإليداع العائليرناب دعم
باألطفال الفاقدي السند عبر اإليداع المِؤسساتي  ة. بالتوازي مع اإلحاطتحقيق توازن الطفل القادرة على

بالمراكز المندمجة وتهيئتها وتجهيزها بصفة مستمرة. إلى جانب دعم مِؤسسة مندوبي حماية الطفولة وتمكينها 
 يها.من آليات تخول لها اتخاذ الحلول المالئمة لإلشعارات الواردة عل

  إعداد الخطة الوطنية لوقاية وحماية الطفولة بالتعاون مع اليونيسيف تأخذ في اإلعتبار كل المستجدات
االقتصادية واإلجتماعية ألوضاع الطفولة السيما المتسمة بالهشاشة وتفعيل العمل المشترك والمندمج إلضفاء 

 مزيد من النجاعة على تدخالت األطراف المعنية 

  في الرأسمال البشري  االستثمار في إطار مشروعودامجة ية اجتماعية مستدامة نظام حماإرساء
من أبناء العائالت الفقيرة ومحدودة الدخل  (سنوات 5-0)لفائدة األطفال  منحة صرفحيث تم  لألطفال

في إطار برنامج األمان االجتماعي بمقتضى دينارا لكل طفل  30المسّجلة ببرنامج األمان االجتماعي قدرها 
 .2022في إطار تنقيح قانون األمان االجتماعي لسنة  31/01/2022مؤرخ في  2022لسنة  8المرسوم عدد 

 التبني والكفالة ولجنة اإليداع العائلي والمقاييس المعتمدة النتقاء العائالت المترشحة  مراجعة منشوري لجنة
 ولة التونسية وتعويضهما بأمر تنظيمي،الحتضان أطفال محضوني الد

  العمل على اصدار كراس الشروط الخاصة ببعث وبناء وحدات عيش التي تستقبل األطفال الفاقدين للسند
 العائلي اعمارهم بين يوم واحد ودون السنتين، 

 ي إطار االنطالق في مسار تشريك اإلدارات الجهوية للنهوض االجتماعي في متابعة األطفال المودعين ف
الكفالة وااليداع العائلي والعمل على تغطية جميع مستحقات الطفل والعائلة ضمن البرامج االجتماعية المتاحة 

 سنوات مع االشراف على التعهد بهم، 6جهويا وذلك بالنسبة لألطفال الذين تجاوز سنهم 

  والمهّددين،ترسيخ مقاربة الرعاية البديلة لألطفال الفاقدين للسند العائلي 
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  تحيين قائمة مستشاري الطفولة لدى الدوائر القضائية ليبلغ عدد مستشاري الطفولة بكل من أقسام النهوض
 مستشارا. 153االجتماعي ومراكز الدفاع االجتماعي 

   مصالحا عائلّيا )أخّصائّيين اجتماعّيين وأخّصائّيين  86تحيين قائمة المصالحين العائلّيين ليبلغ عددهم
 انّيين( موّزعين على مختلف هياكل ومؤسسات النهوض االجتماعي.نفس

  بالتعاون مع مكتب العمل الدولي  2022 – 2017في إطار تنفيذ "الخّطة الوطنية لمكافحة عمل األطفال "
وتعميم التجربة النموذجية إلحداث "منظومة متابعة وتنسيق" وإلرسائها تّم دعم قدرات نقاط االتصال العاملة 

ياكل االجتماعية المتواجدة بتونس الكبرى وذلك حول "منظومة المتابعة والتنسيق" في مجال التصدي باله
لعمل األطفال بين مختلف المتدخلين الجهويين وذلك قصد تعزيز المقاربة متعددة القطاعات في مجال 

 التصدي لعمل األطفال.

  الطبيعي الفضاء باعتبارها أطفالها احتضان على األسر قدرات دعم على مرتكزال العائلي اإليداع برنامجتعزيز 

 تم والذين والطفولة للشباب المندمجة بالمراكز المقيمين األطفال بالبرنامج وينتفع الطفل، توازن  لتحقيق األمثل

 لفائدةدينار  200بقيمة  شهرية منحةحيث تّم إسناد  المادي الدعم بتوفير االقتصادي، العجز بسبب قبولهم
 .2021 سنة طفال 247 مقابل 2022 سنة طفال 266

  ( والمالبس، لفائدة لمدرسية )كتب وكّراسات وأدوات..ا وتوزيع المستلزمات مركب طفولة جديد 12إحداث.
بمناسبة العودة المدرسية  مركز مندمج للشباب والطفولة 22ومركب طفولة  101 طفال موّزعين على 6508

طفال بالمراكز المندمجة للشباب  1468وطفال بمركبات الطفولة  4457 لفائدةتوفير خدمات اإلعاشة و 
 . والطفولة

  وسيصدر في شهر نوفمبر  2021و 2020إصدار الّتقرير الوطني حول وضع الّطفولة في تونس لسنتي
التقرير السنوي لعمل مندوبي حماية الطفولة ليصادف اليوم العالمي لحقوق الطفل وشهر حماية الطفل  2022

 .في ديسمبر

  المتعّلق بالقضاء على العنف  2017لسنة  58إعداد دليل التعّهد بالطفل الضحّية وفقا لمقتضيات لقانون عدد
 ضّد المرأة.

  حول تحجير  2022سبتمبر  28مؤّرخ في  18وكبار السن عدد  منشور وزيرة األسرة والمرأة والّطفولةإصدار
 إلزام األولياء بمصاريف الّتظاهرات االحتفالّية بمؤسسات الّطفولة العمومّية والخاّصة

 والثقافيالتنشيط التربوي االجتماعي  منظومة تحسين أداء

  نادي 262نوادي األطفال مواصلة تنفيذ برنامج إحداث نوادي األطفال ومركبات الطفولة حيث بلغ عدد 
وتجهيز نوادي األطفال . إلى جانب تنفيذ البرنامج السنوي لتهيئة 2022مركبا للطفولة خالل سنة  104و

 ومركبات الطفولة. العمومية 

  بواليتي تونس وتطاوين 2022نوادي أطفال متنقلة جديدة سنة  2المتنقل بإحداث تدعيم منظومة التنشيط 
وذلك في إطار تقريب خدمات التنشيط التربوي االجتماعي من جميع األطفال وخاصة بالمناطق الريفية 

 والمناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية 
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   واليات وهي )القصرين وسيدي بوزيد  5نوادي أطفال متنقلة إلى  2الترفيع في عدد الواليات التي يوجد بها
 .وينوالقيروان وقفصة وتطا

  اتمليار  4اعتمادات مواصلة تهيئة وتجهيز نوادي األطفال العمومية )القارة والمتنقلة( بمختلف الجهات ب ،
 اتمليار  3 تجهيز مؤسسات الطفولة العمومية )نوادي ومركبات الطفولة وفضاءات الطفولة المبكرة( باو إضافة 

وذلك بهدف االرتقاء بجودة الخدمات ولمزيد استقطاب األطفال بهذه المؤسسات، كما تم  2022خالل سنة 
 أد القتناء وتجهيز نوادي أطفال متنقلة. 500 تخصيص

 :2023أهم البرامج والسياسات لسنة 

  :الطفولة المبكرة

 تجسيم المخطط التنفيذي لالستراتيجية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة بإرساء آلية حوكمة  ةمواصل
وتنسيق تضم كل األطراف المتدخلة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وإعداد األمر المنظم 

 لمجلس تنمية الطفولة. 

 وتحسين جودة الخدمات واستهداف  2023سنة  %45غ الرفع من نسبة االلتحاق بمؤسسات الطفولة المبكرة لتبل
 المناطق الداخلية للحد من الفجوة بين الجهات. 

  نماء ل السليمةالمفاهيم والممارسات  " لتحسيس األولياء حول"التربية الوالدية برنامجومزيد التعريف بتنفيذ
 . وحمايتهالطفل 

 2023روضة عمومية سنة  18، وقد تّمت برمجة إحداث واصلة البرنامج الوطني للروضات العموميةم 
 روضة عمومية. 30والتي سيبلغ عددها موفى السنة  2022باإلضافة إلى الروضات العمومية المحدثة سنة 

  على حوكمة توظيف  والية والعمل 16 با :د ليون م 6545تهيئة وتجهيز رياض األطفال البلدية بقيمة تناهز
المحافظة على هذا المكتسب المجتمعي من خالل وضع سياسة واضحة لتسييرها رياض األطفال البلدية و 

 واالشراف عليها، 
 لتصدي لظاهرة المؤسسات الفوضوية من خالل الترفيع في نسق الزيارات التفقدية والعمليات ا

 ها والخاصة جودة الخدمات المسداة لفائدة الطفولة بمؤسسات الطفولة المبكرة العمومية من لضمان البيداغوجية

  األطفال بالتربية ما قبل المدرسية: وذلك في إطار إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ  التحاقالتحسين من نسبة
 األطفال.الفرص وعدم التمييز بين جميع 

  طفل من أبناء العائالت المعوزة بخدمات الطفولة المبكرة 20.000تمتيع حوالي. 
  طار إفي  2023طفل سنة  300قرابة  فال من ذوي طيف التوحد لفائدةد شهريا لفائدة االط 200التكفل بمعلوم

 الدامجة.البرنامج الوطني للروضات 

  مرجعية لتنمية الطفولة المبكرة  تعميم المراكزإلى  المبكرة باإلضافةفضاء عمومي للطفولة  50إحداث
 فضاء للتكوين والرسكلة وفضاء للوالدية اإليجابية(.–بالتعاون مع منظمة اليونيسف )روضة نموذجية 
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  تنفيذ الخطة اإلتصالية للبرنامج اإلجابية ومتابعةتقييم نتائج ومخرجات البرامج النموذجية لبرنامج الوالدية 
 دة القطاعات للتربية الوالدية، العمل على إرساء خطة وطنية متعدو 

  مراجعة كراسات الشروط المتعلقة بإحداث رياض األطفال والمحاضن والمحاضن المدرسية قصد تطوير
 .وتجويد الخدمات وضمان احترام مصلحة الطفل الفضلى بتلك المؤسسات ومزيد تقنين القطاع وإحكام الرقابة

 :والثقافيالتنشيط التربوي االجتماعي  منظومة

 للتنشيط االجتماعي التربوي والثقافي يستجيب لالحتياجات المتطّورة لألطفال إعداد مشروع قانون توجيهي 
وتطوير أساليب التصرف اإلداري والمالي لهذه وضع إطار قانوني لنوادي األطفال ومرّكبات الّطفولة و 

 .تحيين كراسات الشروط الخاصة بإحداث مؤسسات الطفولة الخاصةالمؤسسات و 

  إعادة تنظيم فضاءات الطفولة في إطار رؤية جديدة بوضع أطر إدارية وقانونية مستحدثة تهدف إلى تشغيل
دعم التنشيط المتنقل من خالل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا المختصة في المجال و 

 الوالياتب اقتناء نوادي متنقلة لألطفالبرمجة 

  والعمل على تأهيل مؤسسات الطفولة وتجهيزها كي تقوم بمهامها على أحسن مواصلة إحداث نوادي األطفال
  وجه في تأطير األطفال وتقديم أنشطة ترفيهية ومفيدة.

 مته مع الزمنين المدرسي واألسري لضمان استمرارّية ءمراجعة توقيت العمل بمؤّسسات الّطفولة قصد مال
 الخدمات الموجهة لألطفال.

  في  وخاصة الفتياتبخدمات التنشيط التربوي االجتماعي والترفيه وتكريس حقهم تطوير انتفاع األطفال
الجهات من خالل إحداث  الجنسين وبينالتمتع بالخدمات الموجهة الطفولة وضمان مبدأ عدم التمييز بين 

عتماد جيل جديد من النوادي العصرية الدامجة يقدم خدمات مواكبة للتطورات ومستجيبة النتظارات األطفال با
 وسائل ومحامل مالئمة. 

  دعم النوادي المتنقلة لتغطية حاجيات األطفال وأسرهم وال سيما الفئات األقل حظا في االنتفاع بخدمات
 وبرامج التحفيز والتنمية المبكرة والوقاية والحماية والترفيه، 

  التكوين والتفقد البيداغوجي: منظومة

 تدخالت إطارات التفقد واإلرشاد البيداغوجي في مجال المتابعة والمرافقة والتأطير والتجديد البيداغوجي  تطوير
 ودعم السلك باإلطارات البشرية وتحديث أساليب العمل. 

 منظومة  الطفولة بالتوازي مع متابعة إصالحاحتياجات إطارات وأعوان  تلبي وتنفيذ برامج تكوينية سنوية إعداد
ومراجعة منظومة التكوين الخاص لألسالك المختصة ن األساسي لمختلف األسالك بقطاع الطفولة التكوي

 في مجال الطفولة.
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 فاقدة السند وتكريس حقوق الطفل: منظومة رعاية وحماية الطفولة

  ترسيخ المقاربة الحقوقية في تنفيذ الخطة العملية للسياسة الوطنية لوقاية وحماية الطفولة مع العمل على
 إضافة إلى مراجعة مجلة حقوق الطفل ط مستشاري الطفولة لدى المحاكمانش بتطويراألطفال  قضاءمجال 

 . التعهد وحماية األطفالالجوانب الوقائية ومجال  رالنصوص التشريعية ذات العالقة وتطوي وكل
  خدماتها وإضفاء مزيد من النجاعة على تدخالتها والحد دعم منظومة مندوبي حماية الطفولة من أجل تقريب

 لحقوق الطفل. تمن االنتهاكا

 وإنجاز البحوث والدراسات بالتنسيق مع  المعطياتمواصلة جمع  :رصد أوضاع الطفولة ومشاركة األطفال
سيما مختلف األطراف المتدخلة ونشر ثقافة حقوق الطفل وتشجيع كل المبادرات لدفع مشاركة األطفال ال 

 .لمجالس البلدية لألطفال وتطوير عمل برلمان الطفلاإحداث 
 ،تطوير مقاربة الرعاية البديلة لألطفال الفاقدين للسند العائلي والمهّددين 

  في التطرف العنيف باالستقطابالعمل على تطوير آليات المرافقة لفائدة األطفال والشبان المهددين. 

 .تطوير تدخل مستشاري الطفولة 

  إلى تركيز  2030المصادقة على السياسة العمومية المندمجة لوقاية األطفال وحمايتهم والتي تهدف في أفق
بيئة تحمي جميع األطفال الذين يعيشون في تونس من جميع أشكال الهشاشة من خالل إطار قانوني 

 .مشاركةم ناسب، وتمتيعهم بخدمات جّيدة وم تاحة ومتعّددة القطاعات، وتمكينهم من حق ال
  الترفيع في منحة مستلزمات التعهد باالطفال مكفولي الدولة من تغذية ولباس وصحة ومعاليم الدراسة من

اضافية  الطفولة باعتماداتالطبيعي بمركبات  والطفولة وأطفال الوسط المندمجة للشبابطفال المراكز أ
في وضعيات  الحماية المسداة لألطفالو  جودة خدمات الرعاية للرفع منوذلك  يناردألف  1.100با جديدة تقدر

 .الدولة من مكفوليالهشاشة 
  مليون دينار  1.360الترفيع في االعتمادات المخّصصة لدعم الجمعية التونسية لقرى األطفال س.و.س من

مليون دينار بهدف مواصلة التعّهد باألطفال المكفولين من جهة، ودعم برنامج التعّهد  2.5إلى  2022سنة 
 ؤسساتي من خالل اإليداع بالعائلة من جهة أخرى.الالم

   الترفيع في عدد األطفال المنتفعين باإليداع العائلي والتقليص من عدد المقيمين بمؤسسات رعاية الطفولة
 المهددة ضمانا لحق كل طفل في النمّو داخل عائلة طبيعية أو عائلة بديلة.

  وضع برنامج الدعم المدرسي لألطفال المكفولين تحسين الخدمات بمؤسسات رعاية الطفولة من خالل
 بالمراكز المندمجة. 

 مواصلة تنفيذ االستراتيجية االتصالية للوقاية من العنف المسلط على الطفل في الوسط العائلي التي تهدف 
ر إلى خلق بيئة حامية للطفل في الوسط العائلي من خالل تطوير ثقافة الالعنف المالئمة الحتياجاته، وتطوي

 ومأسسة التنسيقيات الجهوية للوقاية من العنف المسلط على الطفل
  حقوق الطفل في السياسات والخطط الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية  إلدراجوضع خطة عمل وطنية

 وذلك باعتماد المقاربة التشاركية وخاصة من خالل تشريك األطفال.
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 منظومة التكوين والتفقد البيداغوجي

  تنفيذ المخطط السنوي لتكوين إطارات الطفولة خاصة في مجال التمشي التمهيني للمساعد مواصلة
البيداغوجي، والبرمجة والتخطيط في مجال التنشيط التربوي االجتماعي والتحليل الكمي والنوعي واستغالل 

كوينية المنجزة من قبل البيانات وصياغة مؤشرات المتابعة والتقييم ودراسة األثر، ومتابعة وتقييم األنشطة الت
 المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة واألسرة بقطاع الطفولة.

 .رقمنة نشاط التفقد البيداغوجي ومتابعة المؤسسات في إطار المنظومة المعلوماتية للطفولة  

 المرأة واألسرة وكبار السن:

 :2022أهّم اإلنجازات خالل سنة 

 دعم روح  الهادف إلى البرنامج الجديد لريادة األعمال النسائية واالستثمار "رائدات": االنطالق في تنفيذ
المبادرة الخاصة لدى النساء والفتيات وإكسابهن القدرات الضرورية إلحداث المشاريع وتسييرها والتصرف 

من خالل ة التنمية فيها واالستفادة من الفرص المتاحة بغاية إشراكهن وإدماجهن وتفعيل دورهن في ديناميكي
 50با مشروع سنويا، وباعتمادات جملّية تقدر  600سنوات، بحساب  05مشروع على امتداد  3000إحداث 

موطن  8400مليون دينار. وتقّدر مواطن الشغل المزمع إحداثها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بما ال يقّل عن 
 530مشروع ومن بين المطالب الواردة تم قبول مطلب عبر المنصة الرقمية لل 5411وقد تم تلقي  ; .شغل

مليون د. وذلك إلى حدود شهر نوفمبر  3.8مشروع للتمويل وتسليم إشعاراتهم وذلك باعتمادات جملية تقدر با
 الحالي.

  2022-2017والفتاة في الوسط الريفي  ة الخطة الوطنية للتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأ مواصلة تنفيذ 
مجمعين تنمويين بوالية بن عروس ( 02و)مجامع تنموية نسائية بوالية سيدي بوزيد  3إحداث  حيث تمّ 

منتفعة  12إسناد مشاريع فردية لفائدة كما تّم  .نسائي ببرج المسعودي "األمل" بوالية سليانة ومجمع تنموي 
إسناد  2022حدود موّفى  وسيتّم إلى 2022د. خالل شهر جويلية  أ 100با والية القيروان باعتمادات تقدر ب

 وتوزر وصفاقس.سوسة و  بواليات سليانةمنتفعة  32مشاريع فردية لفائدة 

 رد رزق لفائدة اتسليم مو ب االقتصادي ألمهات التالميذ المهددين باالنقطاع المدرسي مواصلة مشروع التمكين
امرأة  173لفائدة موارد رزق توزيع  2022وتوزر والقيروان وسيتّم إلى حدود موّفى سيدي بوزيد بامرأة  52

ألف  683با جملية تقّدر  وجندوبة وقابس والقصرين وزغوان باعتماداتبنزرت و أريانة وباجة، و قبلي  اتبوالي
 دينار، 

  تدعيم الجانب المؤسساتي في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف، تّم  مقاومة العنف ضد المرأة في مجال
سريرا باإلضافة  30مركز أمان للتعهد بالنساء ضحايا العنف بوالية أريانة بطاقة استيعاب  باستئناف نشاط

وجندوبة النساء ضحايا العنف بواليات تطاوين وقابس وتوزر والقيروان  جديدة إليواءمراكز  05إلى إحداث 
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د والقصرين لترتفع مراكز إضافية بكل من بن عروس وسيدي بوزي (03)كما سيتّم اإلعالن عن إحداث ثالثة 
 سرير. 124بذلك طاقة اإلستعاب هذه المراكز إلى 

 كما تّم في نفس اإلطار:

  متعلق بتيسير حصول كل النساء  2022إمضاء منشور مشترك مع وزارة الصحة في أفريل
 .ساعة وذلك بصفة مجانية 48ضحايا العنف على الشهادة الطبية األولية في أجل ال يتجاوز 

  بهدف " رائدات"تخصيص خّط تمويل مشاريع لفائدة النساء ضحايا العنف ضمن برنامج
 .تمكينهّن اقتصاديا وضمان استقالليتهّن المالية

  2021إصدار التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة في تونس لسنة  
 إصدار دليل حول مراكز الخدمات والتعهد بالنساء ضحايا العنف بثالث لغات,  

  الشروع في إنجاز دراسة حول التكلفة االقتصادية واالجتماعية للعنف المسّلط على النساء– 
 الكريديف

 تم تعزيز  أسرة 3800 الذي استهدف حوالي والية 19با  مواصلة تنفيذ برنامج التمكين االجتماعي لألسر
السلبية والوساطة  تالسلوكيامن  مكتسباتهم في مجاالت التربية الوالدية والتأهيل للحياة الزوجية والوقاية

 .العائلية
  مشروع اقتصادي لفائدة األسر ذات  157تسليم مواصلة تنفيذ برنامج التمكين االقتصادي لألسر حيث تّم

( وصفاقس 20( وزغوان )25وقبلي )( 10والقيروان )( 25( وتوزر )20الوضعيات الخاصة بواليات منوبة )
 أسرة 20تسليم مشاريع فالحية بوالية باجة لفائدة باإلضافة إلى  (10) ووالية بنزرت( 24( والقصرين )23)

 .د أ 100با ذات وضعية خصوصية باعتمادات تقدر 

 فريق  37المتنقلة البالغ عددها الفرق من خالل دعم  تقديم الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت
 .2022في فرق جديدة  06إحداث ألف دينار علما وأّنه تّم  691بكلفة 

 وقد أد لفائدة برنامج اإليداع العائلي لكبار السن،  408قدره  باعتماد اإليداع العائلي لكبار السن مواصلة تنفيذ
ليبلغ بذلك العدد الجملي للمنتفعين من هذا البرنامج  2022 فيمن كبار سّن لدى أسر حاضنة  27إيداع تّم 

سنة  د شهريا، 350د إلى  200دار المنحة المسندة للعائلة الكافلة من في مق وسيتّم الترفيعكبير سّن  128
2023. 

 اإلحاطة والرعاية لفائدة المعوزين والفاقدين للسند الرعاية المؤسساتية لكبار السّن من خالل توفير خدمات 
ة واجتماعية بإيوائهم في ظروف صحي وذلكالقادرين على القيام بشؤونهم الحياتية اليومية خاصة  منهم وغير

 مسّنا.  475توفر خدمات لحوالي مؤسسة  13 وعددها كبار السنّ  بمؤسسات رعاية مالئمة
 .المصادقة على االستراتيجية الوطنية متعّددة القطاعات لكبار السّن والشروع في وضع خّطة تنفيذية لها 
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أهم من خالل  2025-2023 للمخططفي تنفيذ الخطة االستراتيجية نطالق إلى اال 2023ستتجه الجهود خالل سنة 
 :البرامج التالية

  مواصلة إدراج مقاربة النوع االجتماعي بالميزانيات القطاعية وفي مختلف الخطط والبرامج والمشاريع وفي
 منظومة المعطيات اإلحصائية. 

 (نشر ثقافة المساواة بين الجنسين )حمالت تحسيسية وتثقيفية وإعالمية ومناهج مدرسية... 
  الرفع من عدد النساء والفتيات المنتفعات مواصلة برنامج التمكين االقتصادي بإنجاز برنامج رائدات قصد

  .ة االقتصاديةر من برنامج دفع المباد
  تهالفائدالموجهة التدخالت  للنساء بالوسط الريفي بتحسين مختلفاالدماج االقتصادي واالجتماعي دعم  
 ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء  لنساءتفعيل قانون العنف المسلط على ا

 1325بمختلف مكوناتها على المستويين الوطني والجهوي وتجسيم الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 
  دعم التمكين االقتصادي لألسر ال سيما ذات الوضعيات الخصوصية عبر تمكين أحد افرادها من مشاريع

 صغرى.
 الترفيع في مقدار المنحة المسندة للعائالت الكافلة لكبار السن المكفولينبكبار السن ب مزيد اإلحاطة 
  ومدعمات في مجال كبار السن إيجاد دليل مرجعي ودليل إجراءات لتنظيم عمل مختلف المتدخلين الميدانيين

 .فنية م قّيسة
 التركيز على النساء الحامالت للشهائد العليا بما  تثمين وتعزيز نشر ثقافة ريادة األعمال النسائية من خالل

الفالحي والتشجيع على بعث المؤسسات الصغرى فيها المتخرجات من المعاهد الفالحية ومعاهد التكوين 
 والمتوسطة ودعم إحداث المؤسسات الناشئة من قبل النساء والفتيات وذلك من خالل برنامج رائدات.

  من اإلستراتيجية الوطنية للتمكين اإلقتصادي واإلجتماعي للنساء والفتيات في مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية
العمل على تيسير آليات تمويل المشاريع النسائية ذات بهدف  (2025-2022المناطق الريفية )المرحلة الثانية 

مبادئ االقتصاد  تيسير آليات تمويل المجامع النسائية التي ترتكز علىو  الصبغة الفالحية في المناطق الريفية
إيجاد حلول عملية لملف النقل اآلمن والمحمي وسالسل القيمة. هذا باإلضافة إلى  االجتماعي والتضامني

ضمان العمل الالئق والحق في التغطية االجتماعية للعامالت في و للنساء العامالت في القطاع الفالحي 
برنامج وطني جديد لإلحاطة االجتماعية بالنساء وفي هذا اإلطار ستعمل الوزارة على تنفيذ  الوسط الريفي.

 ألف د 500 اباعتمادات تقّدر ب 2023العامالت بالقطاع الفالحي انطالقا من 
 ألمهات التالميذ المهددين باالنقطاع المدرسي وإحداث  وفي نفس اإلطار سيتّم العمل على إحداث مشاريع

والشروع  2023انطالقا من الية ذات أولوية في التدخل و  15 أكثر منمشاريع نسائية تعتمد سالسل القيمة في 
 محدث. موطن شغل 200حوالي  بما يناهزنسائية وية مجامع تنم 09إحداث في 

 الرفع من لالستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضّد المرأة من خالل  تفعيل مكونات خطة العمل التنفيذية
 10لهم با الّنساء ضحايا العنف واألطفال المرافقين  إليواءبخدمات التعهد المؤشر المتعلق بنسبة التغطية 
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مع اإلشارة إلى أنه تمت  2023مراكز تعهد سنة  07( حيث سيتّم إحداث 2022مراكز إلى حدود موفى سنة 
 . 2024مراكز للتعهد بالنساء ضحايا العنف خالل سنة  07أيضا برمجة إحداث 

  وضع نظام وطني إلحالة النساء ضحايا العنف )يكون مبنيا مواصلة  على 2023كما ستعمل الوزارة خالل
وضع خطة عمل للوقاية من العنف المسلط و على التنسيق بين مختلف المؤسسات والخدمات وآليات العمل 

وتعزيز الجانب البحثي على النساء وإنتاج ونشر دعائم اتصالية للتعريف بمختلف اآلليات الوقائية والخدماتية 
 دراسة حول التكلفة االقتصادية للعنف المسلط على المرأة في المجتمع التونسي.خالل إنجاز في المجال من 

 كثر قيمة بما يتماشى أ لألسر باستهداف أكبر عدد من األسر وباعتماداتالتمكين االقتصادي  تطوير برنامج
، يم واالستقالليةألسرهم العيش الكر  وبما يضمنومؤهالت المنتفعين بها من الجنسين وخصوصيات جهاتهم 

 مليون دينار. 2.6باواليات. باعتمادات تقدر  10 اب 2023أسرة في  400وسيتم العمل على تمكين 
 إحداث فضاء أسرة بالسالطنية من والية سيدي من خالل  لألسر مواصلة تنفيذ برنامج تأمين خدمات الجوار

 بوزيد 
  دعم التمكين االجتماعي لألسر عبر الرفع من درجة الوعي لدى أفراد األسر من الشباب واألطفال واألولياء

مجال التربية الوالدية والتربية المالية  والتماسك األسري من خالل دورات تكوينية فيقصد دعم الترابط 
  والوساطة العائلية،

 بهدف تمتين صلة  ضحايا الهجرة غير النظامية وذلكسر اإلحاطة باأل جديد حول برنامج الشروع في تنفيذ
أفراد تلك األسر ببلدهم وتعزيز مساهمتهم في التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل تقديم أنشطة 

 .د أ 100 باباعتمادات تقدر  تحسيسية توعوية وخدمات المرافقة واإلحاطة االجتماعية والنفسية
  وضع برنامج خصوصي لتأهيل المقبلين على الزواج للحياة الزوجية من خالل حلقات تكوين توعوية وتقديم

ألف  100خدمات اإلحاطة النفسية والتثقيف القانوني لفائدة الشباب والمقبلين على الزواج باعتمادات تقدر با 
 دينار. 

 دى جدوى نظام الحّصة الواحدة في المجتمع الشروع في أشغال اللجنة الفكرية الوطنية لمناقشة فرضية م
 التونسي.

  متنقلة جديدة لتقديم خدمات فرق  03إحداث بتقديم الخدمات االجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت مزيد
 الرعاية بالبيت.

 إلى لف دينارأ 408والمقدر با  2022الترفيع في االعتماد المرصود سنة تطوير اإليداع العائلي لكبار السّن ب 
 %51.4أي بزيادة قدرها  2023عائلة كافلة بعنوان سنة  200لتأمين خالص المنح لفائدة  يناردلف أ 840

د وذلك الستقطاب  350الى  د 200وتعود هذه الزيادة إلى الترفيع في قيمة المنحة المسندة للعائلة الكافلة من 
 العائالت على اإلقبال على هذا البرنامج.

 ودعم للمؤسساتتطوير البنية األساسية  من خاللكبار السن  بمؤسسات رعاية تتطوير جودة الخدما ،
 د. أ 3300أشغال التهيئة والتوسعة باعتماد قدره 

  ّة التنفيذية لالستراتيجية الوطنية لكبار السنّ إعداد الصياغة النهائية للخط 
  والتحسيس وتدعيم ترابط األجيالإرساء خطة اتصالية لقطاع كبار السن لترسيخ ثقافة حقوق كبار السن. 



 

165 

 االستثمار في مجال كبار السن وذلك بمراجعة كراس الشروط المتعلق بإحداث مؤسسات رعاية كبار  دفع
 السن.
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 الثانيالبـاب 

  النهوض االجتماعي

االجتماعية من ركائز العمل اإلنمائي بما أنها تمثل األرضية الصلبة لتجسيم األهداف التنموية،  ةتعتبر السياس
السيما من خالل تحقيق االستقرار والسلم االجتماعية، فضال عن كونها تساهم في التقليص من رقعة الفقر 

ي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات من الفوارق من خالل برامج اإلدماج والنهوض االجتماع صوالتقلي
 والجهات. 

 مجال النهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل:  في
 

 منتفع  ألف 310 العمل على تحقيق الهدف الكّمي المتعّلق ببلوغ عدد جملي للمنتفعين بالمنح الشهرية القاّرة با
مليون  62باعتماد بلغ حوالي  2022منتفع في شهر نوفمبر  301955حيث بلغ عدد المنتفعين  2022لسنة 

 .منتفعا 33662أي بزيادة قدرها  2021منتفع في شهر ديسمبر  268293دينار مقابل 
  الشروع في تطبيق مقتضيات القانون األساسي المتعّلق بإحداث برنامج األمان االجتماعي وأحكام األمر

المتعّلق بضبط شروط وإجراءات االنتفاع ببرنامج  2020ماي  19المؤرخ في مؤرخ في 2020لسنة  317عدد 
األمان االجتماعي وسحبه واالعتراض عليه، في عملّية اختيار المنتفعين بمنافع برنامج األمان االجتماعي 

 وتّم في هذا اإلطار إنجاز اإلجراءات التالية:

  2022ماي  10المؤرخ في  2022لسنة  12إصدار منشور وزير الشؤون االجتماعية عدد 
المتعّلق باإلجراءات العملية لالنتفاع بالمنحة الشهرية القاّرة والعالج المجاني والعالج بالتعريفة 

 .المنخفضة ضمن برنامج األمان االجتماعي

  تصنيف العائالت المسّجلة ببنك معطيات برنامج األمان االجتماعي التي تّم استيفاء البحوث
من األكثر فقرا إلى األقل ( ألف بحث مستوف 506حوالي )ية الخاّصة بها االجتماعية الرقم

عائلة  25028إدراج ، 2022وإلى غاية شهر أكتوبر لسنة  2022وقد تّم منذ شهر ماي  .فقرا
األكثر فقرا وتمكينها من االنتفاع بالتحويالت المالية الشهرية القاّرة  %10لـ مصّنفة ضمن ا

 .والمنح العائلية والخصوصية إضافة إلى مجانية العالج لكاّفة أفرادها

  الحرص على التسريع في استكمال البحوث االجتماعية الميدانية باالعتماد على الدعم
كتراة بسائقيها وببطاقات ذكية للتزّود سيارة م 60اللوجستي اإلضافي المتمثل في تخصيص 

 .ألف بحث ميداني 600، إنجاز حوالي 2022وتّم إلى حدود شهر نوفمبر . بالوقود
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  المؤرخ 2022لسنة  8سنوات بمقتضى المرسوم عدد  6إحداث المنحة العائلية بعنوان األطفال الذين لم يبلغوا 
إلى  2020وذلك بناء على نجاح التجربة النموذجية المنجزة بداية من شهر ديسمبر  2022جانفي  31في 

لألطفال بفضل نظام  البشري  الرأسمال في والمتعّلقة با"البرنامج النموذجي لالستثمار 2022غاية شهر جانفي 
بالتعاون مع مكتب  حماية اجتماعية عادلة وشاملة" الذي تّم تمويله من قبل البنك األلماني للتنمية وإنجازه

في تمويل هذه المنح  2022منّظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بتونس, وقد تّم الشروع بداية من سنة 
العائلية على حساب القرض الممّول من قبل البنك الدولي المتعّلق بمشروع "الحماية االجتماعية للتصّدي 

مليون دينار سنويا وبلغ عدد األطفال في سّن  54د قدره حيث تّم تخصيص اعتما 19العاجل لجائحة "كوفيد
طفل ينتمون إلى حوالي  135604دينار  30بمنحة شهرية قدرها  2022 أوتسنوات المنتفعين في شهر  0-5

 .عائلة فقيرة ومحدودة الدخل تنتفع ببرنامج األمان االجتماعي 90000
  لفائدة حوالي  2022الشروع في إنجاز تجربة نموذجية ثانية تخّص المنحة العائلية بداية من شهر أكتوبر

دينار  50دينار لكل طفل و 30سنة بمبلغ شهري قدره  18سنوات و 6ألف طفل تتراوح أعمارهم بين  400
لمراعية لتغذية األطفال األكثر للطفل من ذوي اإلعاقة وسيتّم تنفيذها في إطار مشروعي" التحويالت المالية ا

هشاشة في تونس" وحماية األطفال األكثر هشاشة في تونس واالستثمار في الرأسمال البشري من خالل 
الخدمات االجتماعية المتكاملة" والممّولين على التوالي من قبل البنك األلماني للتنمية والوكالة االمريكية 

 للتنمية الدولية.
 رفي لألسر الفقيرة ومحدودة الدخل ومساعدتها على مجابهة المصاريف اإلضافية وفي مجال الدعم الظ

للتالميذ والطلبة وذلك في إطار تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى الوقاية من عدم االلتحاق والحّد من االنقطاع 
 إنجاز ما يلي: 2023-2022المدرسي، فقد تّم بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 

  حماية " دينار على حساب برنامج  50دينار منه  100تلميذ من مبلغ قدره  465397تمكين
األطفال األكثر هشاشة في تونس واالستثمار في الرأسمال البشري من خالل الخدمات 

 (, (USAIالممّول بهية من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية " االجتماعية المتكاملة 

  دينار 120ألف ابنا مرّسما بالتعليم العالي مساعدة قدرها  30إسناد حوالي. 

  بغاية تيسير انتفاع الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بمختلف خدمات برنامج األمان
استثمار المعطيات المدرجة بالنظام  2022اإلدارية، تّم سنة  ورقمنة الخدماتاالجتماعي 

هوية أبناء األسر المعنية بالمساعدات وإجراء عملية المعلوماتي لهذا البرنامج المتعّلقة ب
التقاطعات مع سّجل معطيات وزارة التربية باالعتماد على المعّرف االجتماعي لضبط قائمات 

جوان  30وتّم بتاريخ . 2023-2022التالميذ المتمدرسين المسجلين بالمؤسسات التربوية لسنة 
الشؤون االجتماعية ووزارة التربية والمركز الوطني إمضاء اتفاقية إطارية بين وزارة  2022

 .لإلعالمية في إطار المشروع الوطني لتبادل المعطيات بين الهياكل العمومية

  مليون دينار، وقد تم للغرض إبرام اتفاقية إطارية بين  3تنفيذ برنامج اشتراكات النقل المدرسي باعتماد قدره
، تتعلق بضبط اإلطار العام إلجراءات توفير 2022جوان  30ل بتاريخ وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة النق
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النقل المدرسي والجامعي لفائدة التالميذ والطلبة المنتمين للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المنتفعة  اشتراكات
 .ببرنامج األمان االجتماعي

 تّم خالل 19-زمة جائحة الكوفيدفي إطار حماية الفئات الهشة ودعم قدرتها على التكّيف والصمود خالل أ ،
مساعدة وبذلك تّم استكمال عملية صرف المساعدات  6677وإلى غاية شهر جويلية صرف  2022سنة 

 268،997100منتفع باعتماد جملي قدره  896657المالية االستثنائية والظرفية وبلغ العدد الجملي للمنتفعين 
 .مليون دينار

  مسدي الخدمات الّصحية العمومية وحوكمة التصّرف في المنظومة في إطار تعصير طرق التعامل مع
العالجية الموّجهة إلى الفئات المنتفعة ببرنامج األمان االجتماعي وترشيد نفقاتها من خالل رقمنة سندات 

إعداد مشروع أمر يتعلق بإحداث المنظومة  2022تّم سنة  ،خدمات العالج المجاني وبالتعريفة المنخفضة
في توزيع دفعة أولى من بطاقات  2022منذ شهر فيفري  اإللكترونّية " أمان" , كما تم الشروع العالجية

 العالج اإللكترونية تبلغ حوالي بطاقة من على المنتفعين واإلعداد القتناء دفعة ثانية من البطاقات تناهز
 الف بطاقة وطباعتها وتوزيعها.  500

 2022سنة  الفقيرة، تمّ ي للفئات ليات اإلدماج والتمكين االقتصاددعما آل: 

   إحداث برنامج التمكين االقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل واألشخاص ذوي
 .2022سبتمبر  20بتاريخ  2022-715اإلعاقة بمقتضى األمر عدد 

  مليون دينار لفائدة اإلدارات الجهوية للشؤون االجتماعية لبعث موارد  5تفويض اعتماد قدره
، باإلضافة إلى تفويض اعتماد قدره 2022رزق للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان سنة 

لالتحاد التونسي للتضامن االجتماعي لتنفيذ مشاريع ضمن برنامج بعث  1.376.400.000
محدودة الدخل في إطار البرنامج الوظيفي للبرنامج موارد رزق لفائدة الفئات الفقيرة و 
 .الخصوصي لإلحاطة بالفئات الهشة

  أفريل  25مؤرخ في  2022لسنة  441إحداث المجلس األعلى للتنمية االجتماعية بمقتضى أمر رئاسي عدد
وسيسهم هذا المجلس في تنسيق وتقييم السياسات  وضبط مشموالته وتركيبته وطرق سير أعماله، 2022

 .والخطط والبرامج االجتماعية الوطنية والقطاعية وتحسين أثر التدخالت العمومية في هذا المجال
 ( مكتبي خبرة في 2انطالق أشغال استكمال مكّونات الّنظام المعلوماتي لبرنامج األمان االجتماعي وانتداب )

وتنظيم ورشات العمل لصياغة وتصّور األنظمة  2022مجال اإلعالمية وذلك خالل الثالثية الرابعة لسنة 
 .والمصادقة عليها

  بين الحكومة التونسية والبنك الدولي لإلنشاء  2022أفريل  6المساهمة في إعداد القرض المبرم بتاريخ
باعتماد يبلغ  19-اية االجتماعية للتصّدي العاجل لجائحة كوفيدوالتعمير التمويل اإلضافي لمشروع الحم

 .2023و 2022سهام في تمويل ميزانية برنامج األمان االجتماعي لسنتي مليون دوالر لإل 400حوالي 
  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و  بين وزارة الشؤون االجتماعية 2022إمضاء اتفاقية في شهر أكتوبر

(USAIDوبرن ) امج األمم المتحدة للطفولة تتعلق ببرنامج "حماية األطفال األكثر هشاشة في تونس واالستثمار
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مليون دوالر وذلك  60في الرأسمال البشري من خالل الخدمات االجتماعية المتكاملة" الممّول بهبة قدرها 
ّونة األولى للبرنامج في , وتتمثل المك2023إلى شهر ديسمبر  2022خالل الفترة المتراوحة من شهر سبتمبر 

بينما تتعلق المكّونة الثانية بإسناد  2023-2022دينار للتلميذ بمناسبة العودة المدرسية  50إسناد مساعدات با 
 دينار لحوالي  30منحة شهرية با 

 305000  سنة من أبناء العائالت المنتفعة ببطاقة عالج بالتعريفة المنخفضة  18-6طفل في سّن ما بين
 .شهرا 11وذلك لمّدة 

  للتنمية  والبنك األلمانيبين وزارة الشؤون االجتماعية  2022إمضاء اّتفاقية في شهر سبتمبر(KFWٍ)  وبرنامج
ألطفال األكثر هشاشة في تونس" األمم المتحدة للطفولة تتعلق ببرنامج "التحويالت المالية المراعية لتغذية ا

المكّونة األولى للبرنامج في إسناد منحة شهرية لألطفال في سّن  أورو، وتتمثلمليون  25الممّول بهبة قدرها 
 .طفل ألف 110لفائدة حوالي  2023و 2022سنة من أبناء العائالت الفقيرة خالل سنتي  18-6ما بين 

 ابانية لتمويل مشروع "دعم االستجابة الطارئة للحماية اإلعداد للحصول على قرض من الحكومة الي
مليون دوالر سيخّصص للمساهمة في تمويل برنامج األمان االجتماعي  8 االجتماعية في تونس" بمبلغ يقّدر با

وسيفضي هذا المسار إلى التوقيع على مشروع اتفاق القرض بين تونس واليابان  2024و 2023خالل سنتي 
 .2022خالل شهر ديسمبر 

على ضمان شمولية االنتفاع بمنافع برنامج األمان االجتماعي وتصويبها نحو  2023 سنةسيتّم العمل و 
مستحقيها مع مواصلة تأمين موثوقية المعطيات المدرجة بقاعدة معطيات هذا البرنامج بما يضمن الشفافية 

 والنجاعة ومرونة التصرف ويساعد على التقييم الدوري للبرنامج من خالل:

  تدريجيا على كاّفة المنتفعين بالمنح الشهرية القاّرة وبطاقات العالج المجاني  الشروع في إعادة التصديق
سنوات للتأّكد من استجابتهم إلجراءات وشروط االنتفاع  3والعالج بالتعريفة المنخفضة وذلك على امتداد 

 .ببرنامج األمان االجتماعي
  البديلة" في استهداف الفئات المعنية بمنافع تقييم نجاعة أنموذج التنقيط المعتمد على اختبار "سبل المعيشة

 .برنامج األمان االجتماعي وفي الحّد من نسب األخطاء
  استكمال إنجاز الّنظام المعلوماتي لبرنامج األمان االجتماعي ووضعه حّيز االستغالل وتنظيم دورات تكوينية

ات العمومية عبر المنّصة مع مواصلة عمليات ربط منظومة األمان االجتماعي بمختلف قواعد المعطي
 .الوطنية للتبادل البيني

  دعم الوسائل اللوجستية والموارد البشرية بالوحدات المحلية للنهوض االجتماعي وخاّصة الستيفاء البحوث
 .االجتماعية

  إرساء المنّصة الرقمية لمتابعة طلبات التسجيل واالعتراض والصرف لتيسير النفاذ إلى منافع برنامج األمان
 .الجتماعي عن بعدا
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  لألطفال بفضل نظام  البشري  الرأسمال في االستثمار" الشروع في تنفيذ توصيات الدراسة التقييمية لبرنامج
حماية اجتماعية عادلة وشاملة" وخاّصة بإنجاز خّطة اّتصالية للعائالت المعنية ببرنامج المنح العائلية في 

 .طفولة المبّكرةمجال الصّحة والتغذية والتربية الوالدية لل
 دعم اإلدماج والتمكين االقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الّدخل. 
 استكمال توزيع بطاقات العالج اإللكتروني "أمان" واعتمادها بالهياكل الّصحية العمومية. 
  تفعيل دور المجلس األعلى للتنمية االجتماعية في تنسيق السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية

لقطاعية في مجال التدّخل االجتماعي الهادفة أساسا إلى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة وذلك بهدف وا
 .الرفع من فاعليتها ونجاعتها وتحسين أثرها على الفئات المستهدفة

 :2022االجتماعي، شهدت سنة  يتعلق بالضمانفيما 

  6والمتعلق باتمام وتنقيح المرسوم عدد  2022سبتمبر  27المؤرخ في  2022لسنة  57صدور المرسوم عدد 

والمتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة  2022جانفي  26المؤرخ في  2022لسنة 
 الضمان االجتماعي.

  التوقيع على اإلتفاقية التونسية الصربية في مجال الضمان االجتماعي 
   حيث ستمكن هذه 2022أكتوبرية حيز التنفيذ بداية من شهر االتفاقية الثنائية التونسية السويسر دخول ،

إسداء منافع الضمان االجتماعي لمواطني البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز والباقين اإلتفاقية من 
 بعد الوفاة التي تضمنها تشريعات الضمان االجتماعي لكال البلدين في القطاعين العمومي والخاص

  لتنفيذ  2022جوان  28توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين وزارة الشؤون االجتماعية ومكتب العمل الدولي يوم
 مشروع "دعم إدارة العمل والحوار االجتماعي وتعزيز الحماية االجتماعية في تونس" بتمويل نورويجي. 

  االجتماعي. مانمراقب لفائدة الصندوق الوطني للض 100تدعيم سلك المراقبة عبر انتداب 
 المتخلدة بذمة الدولة الشروع في خالص مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية 
  الوطني للتقاعد والحيطة  ضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل اآللي والفوري للمعلومات بين الصندوق

المنخرطين بالصندوق ومسك االجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية لألعوان 
 2021مارس  12مؤرخ في  2021لسنة  153الحكومي عدد  حساباتهم الفردية بإصدار األمر

 العمل على إحداث نظام للتأمين على فقدان موطن الشغل. 
  في إطار تحسين جودة الخدمات المسداة وتقريبها من المضمونين االجتماعيين تم العمل على تدعيم

وتوسيع شبكة الضمان االجتماعي اإلدارية التي تشمل خدمات الل مواصلة احداث دور الالمركزية من خال
 المكاتب الجهوية والمحلية لصناديق الضمان االجتماعي.

  في إطار تنويع مصادر التمويل تّم احداث حساب خاص في الخزينة تحت عنوان "حساب تنويع مصادر
 2021لسنة  21من المرسوم عدد  12ضى أحكام الفصل الضمان االجتماعي" لتمويل صناديق الضمان بمقت

. وتخصص موارد هذا الحساب بصفة كلية 2022المتعلق بقانون المالية لسنة  2021ديسمبر  28المؤرخ في 
 لتمويل صناديق الضمان االجتماعي.
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  تم تسجيل تقدم بخصوص استكمال وإرساء منظومة المعرف االجتماعي الوحيد واستغاللها والذي يمثل
عنصرا أساسيا لمساندة االستراتيجية الحالّية للدولة ولوزارة الشؤون االجتماعّية في مجال إصالح منظومة 

% 93.79أي بنسبة تغطية معرف اجتماعي  10616325الدعم ومنظومة الحماية االجتماعّية. وقد تم اسناد 

. 2022من مجموع المضمونين االجتماعيين والمسجلين ببرنامج األمان االجتماعي وذلك لحدود نوفمبر 
معرف اجتماعي بالنسبة للمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان  5456442وبصفة أدق تم إسناد 

وطني للتقاعد والحيطة االجتماعية معرف اجتماعي بالنسبة للمنخرطين بالصندوق ال 2002979واالجتماعي 
% 91.28و %94.44بالنسبة للمسجلين ببرنامج األمان االجتماعي أي بنسبة تغطية تصل إلى  3156904و
 تباعا.  %94.32و

  التوقيع على اتفاقية  2022إمضاء االتفاقية التونسية الكندية في مجال الضمان االجتماعي: شهدت سنة
 وإمضاء مذكرة التفاهم في مجال الضمان االجتماعي مع الكيباك. وكنداالضمان االجتماعي بين تونس 

 جملة من اإلجراءات تتمثل أساسا في:تنفيذ  2023وستشهد سنة 

  وضع خطة وطنية لمقاومة التهرب االجتماعي والعمل على تحسين التغطية االجتماعية الفعلية لمختلف
 القطاع الموازي.أنظمة الضمان االجتماعي والعمل على استقطاب 

 بمراجعة أنظمة التغطية االجتماعية بالقطاع  مراجعة أنظمة الضمان االجتماعي وخاصة نظام الجرايات وذلك
 والصيد البحري وبعض األصناف من العملة في القطاعين الفالحي وغير الخاص وفي قطاع الفالحة

نظام الضمان االجتماعي للعملة  ومراجعةالفالحي كما سيقع الشروع في مراجعة النظام التكميلي للجرايات 
 التونسيين بالخارج

 بعض اإلصالحات المقياسية  مراجعة أنظمة التغطية االجتماعية بالقطاع العام وذلك من خالل ادخال
 .مردودية سنوات العمل، تعديل الجرايات....( المتعلقة باحتساب الجراية )األجر المرجعي،

 والمراقبة في مجال الضمان االجتماعي، مجلة اجراءات االستخالص تحسين االستخالص من خالل اصدار 
  ،العمل على تقليص آجال اسداء مختلف الخدمات االجتماعية )صرف الجرايات، صرف المنافع لذوي الحق

 استرجاع مصاريف التداوي ...(
 مجةتحديث المنظومات اإلعالمية الخاصة بالصناديق االجتماعية نحو منظومات متكاملة ومند 
  إرساء نظام إدارة حيني للمعرف االجتماعي من خالل تطوير المنظومة الحالية للمعرف االجتماعي ليصبح

 .اسناد المعرف االجتماعي حيني

 : 2022شهدت سنة  بالهجرة والتونسيين بالخارجوفيما يتعلق 

 إرساء  لللهجرة الستكمايسعى المرصد الوطني  ،في إطار في تنفيذ االستراتيجية الرقمية بمختلف مكوناتها
وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ضمن الهجرة، مندمج حول شامل و نظام معلوماتي 
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وأحد أهّم ركائز ، يكون المرجع األساسي والمشترك لمختلف المتدخلين، ProgRess –Migrationمشروع 
  .قة بالهجرةالسياسات والبرامج المتعلّ  ضبط

  نتائج المسح الوطني للهجرة الدولية في تونساستغالل Tunisia HIMS7تّم اإلعالن عليها بتاريخ ي ت، ال 
 ضّمنةوتحليل النتائج والبيانات الم بحوث وكمية وإجراءخالل إعداد دراسات نوعية  ، من2021ديسمبر 

  .وفقا لحاجياتها في المجال كة على الصعيد الوطنييالشر ، لفائدة مختلف األطراف بالمسح

 : 2023ستشهد سنة  كما

  الشروع في تركيز نظام معلومات شامل ومتكامل حول الهجرة لتجميع المعطيات اإلحصائية واإلدارية حول
 الهجرة

 احداث فريق عمل صلب المجلس الوطني لإلحصاء يعنى بمجال الهجرة 
 احداث مكتب نموذجي إلستقبال المهاجرين الوافدين 
  ن جملة التوجهات والبرامج التي تتضمّ والتونسيين بالخارج، المصادقة عل االستراتيجية الوطنية للهجرة

تسعى من خاللها الحكومة التونسية واألجانب الوافدين على تونس، والتي الموجهة لفائدة الجالية بالخارج 
بالخارج والمهاجرين الوافدين على إلى تثمين الهجرة والحفاظ على الحقوق األساسية للتونسيين المقيمين 

  البالد التونسية إضافة إلى دعم مساهمة الهجرة في التنمية.
  " إرساء نظام معلومات حول هجرة اليد العاملة الدولية استنادا الى دراسة قام بها المرصد الوطني للهجرة

يد العاملة الدولية من والى بالشراكة مع منظمة العمل الدولية حول "وضعية نظام المعلومات حول هجرة ال
 اإلنجازحول الهجرة الذي هو قيد  تونس" وربطها بنظام المعلومات الوطني

 اإلدارة العامة لألمن الوطني مع بالتعاون ى المرصد تولّ  :حداث مكتب نموذجي الستقبال المهاجرين الوافدينإ
ن االجتماعات والتحضيرات إلحداث مكتب اجراء سلسلة م ،المنظمة الدولية للهجرةوبدعم من  وزارة الداخليةب

نموذجي الستقبال المهاجرين الوافدين والذي سيكون بمثابة النواة األولى لمجموعة من المكاتب الجهوية 
مكتب( التي سيتم تأهيلها من حيث التجهيزات وتنمية قدرات العاملين بها بغرض تحسين نوعية  70األخرى )

وقد تولت المنظمة الدولية  ،المعطياتو  رقمنة البياناتو  الخدمات إلسداء الخدمات المقدمة واختزال اآلجال
وضع نظام معلومات لتخزين و للهجرة توفير الدعم اللوجستي من خالل اقتناء كل التجهيزات المتفق عليها، 

ر كل البيانات والمعطيات اإلدارية وتحيينها والتأكيد على أهمية الحصول على بيانات صحيحة وموثوقة عب
تنظيم ورشة عمل مشتركة  2022نوفمبر  25. وقد تم بتاريخ تطبيقات تؤمن حماية هذه المعطيات والبيانات

بين وزارة الشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية حول نتائج المشروع النموذجي بالمرسى وإعطاء إشارة إنطالق 
 تعميم التجربة على بقية مكاتب األجانب بمختلف مناطق الجمهورية.

 ترتكز على المحاور التالية اعتماد خطة اتصالية للمرصد الوطني للهجرة : 

  مزيد العمل على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات العاملة في مجال
 .الهجرة
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  السعي لتنفيذ دراسات في إطار برامج التعاون الدولي الهادفة الى انخراط التونسيين المقيمين
يع التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد المحلي، الجهوي بالخارج ضمن مشار 

والوطني، عبر االستثمار المباشر في مشاريع داخل الوطن او عبر الرفع من نسق التحويالت 
  .المالية، ونقل خبراتهم

 :2022، شهدت سنة النهوض باألشخاص ذوي اإلعاقةفي مجال 

  توسيع شبكة المؤسسات العمومية العاملة في مجال اإلعاقة من خالل إحداث مركب اجتماعي وتربوي
 2021لسنة  440لألطفال المصابين باضطرابات طيف التوّحد بسيدي حسين بمقتضى األمر الحكومي عدد 

 قصرين.واستكمال أشغال بناء وحدة عيش المعوقين الكهول دون سند بال 2021جوان  08المؤّرخ في 
   مؤسسة تربية مختصة تابعة للجمعيات العاملة في  311 مليون دينار لفائدة 56تقديم دعم مادي يقدر بقرابة

 .مجال اإلعاقة )منح التكفل بنفقات التأهيل والتربية المختصة والرعاية بالبيت(
  د بعنوان برنامج بعث موارد الرزق لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة القادرين على  م 2.9تخصيص اعتماد قدره

 مشروعا. 600العمل ويقدر عدد المشاريع المبرمجة لإلنجاز قرابة 
  مليون دينار القتناء كراسي متحركة )بصدد اإلنجاز( 1.800تخصيص اعتماد قدره. 
  اعد على التنفس بالبيت )بصدد تنفيذ الصفقة مليون دينار القتناء آالت تس 4.200تخصيص اعتماد قدره

 .(2022-2020اإلطارية 
  ألف دينار للتكفل بنفقات زرع القوقعة الطبية وذلك في إطار اتفاقية بين وزارة  500تخصيص اعتماد قدره

الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية )تّم تأجيل االنطالق في عمليات الزرع إلى حين تخفيف الضغط على 
 .(19ت العمومية وتداعيات جائحة الكوفيد المؤسسا

  2015فيفري  25انطالق برنامج تعاون مع الدولة اإليطالية ضمن اتفاقية شراكة بين البلدين مبرمة بتاريخ 
 .أورو 1092.290حول " دعم تجسيد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"، بهبة قدرها 

   االنطالق في تنفيذ برنامج شراكة مع "منظمة إعاقة وإدماج" حول "تطوير أساليب التعهد االجتماعي
والصحي باألطفال المصابين باضطراب طيف التوحد وتدعيم إدماجهم المدرسي واالجتماعي، بواليتي توزر 

 .ألف أورو 300ومدنين باعتماد قدره 
 حدة حول تعزيز تمتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم وحرياتهم المشاركة في البرنامج المشترك لألمم المت

 .على أساس المساواة مع اآلخرين
  التعاون مع المنظمة الدولية للنظم االنتخابية حول تعزيز مشاركة الفئات الهشة في الحياة المدنية والسياسية

 .وإنجاز دعائم مبسطة وموجهة لكافة الفئات المتعهد بها
  مشروع دعم تهيئة الضيعة العالجية بالمركز االجتماعي والتربوي "السند بسيدي ثابت الشروع في إنجاز

 .بتمويل من السفارة اليابانية وبالتعاون مع المنّظمة العالمّية للتغذية
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  تم اقتناء التجهيزات واالنطالق في أشغال بالزهروني )دعم وحدة العيش إليواء األشخاص ذوي اإلعاقة
د في إطار اتفاقية هبة بين وزارة الشؤون  391.570.000لمنظمة العالمية للهجرة تقدر ب التهيئة( بهبة من ا

 االجتماعّية والمنظمة بغاية إنجاز أشغال تهيئة واقتناء تجهيزات.

  :2023هذا وسيتواصل خالل سنة 

 ية لحقوق تطوير التشريع التونسي في مجال حقوق األشخاص ذوي االعاقة بما يتالءم مع االتفاقية الدول
 .االشخاص ذوي االعاقة والبروتوكول المرفق لها

  إرساء خارطة حول اإلعاقة في تونس وواقع األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك من خالل انجاز مسح وطني
 .لألشخاص ذوي اإلعاقة واحداث قاعدة بيانات تفاعلية وحديثة تمكن من بناء تصورات وبرامج جديدة

  التربية المختصة وتعزيز االدماج االجتماعي واالقتصادي وذلك من خالل تطوير التعهد بمنظوري مراكز
 .إحداث المركز الدولي للنهوض باألشخاص ذوي اإلعاقة

 إحداث مؤسسة عمومية تعنى باألطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بوالية مدنين. 
  سند وذلك بإحداث وحدات  التوسع التدريجي في بعث مؤسسات إيواء تعنى باألشخاص ذوي االعاقة دون

 .عيش إضافية
  90إلى  2020سنة  86%العمل على الترفيع في نسبة التغطية باآلالت التعويضية الميسرة لإلدماج من% 

مع العمل على تحسين جودتها من خالل الرفع في مقاييس الجودة الفنية وذلك بالتنسيق مع  2024سنة 
 .وزارة الصحة والهياكل المختصة في المجال

  االنطالق في تقييم برنامج بعث موارد رزق لألشخاص ذوي اإلعاقة في إطار التعاون الدولي وتمكين
 .المكلفين بالبرنامج على المستوى الجهوي من مهارات في مجال دراسة جدوى المشاريع وتقييمها

 مراجعة االستراتيجية الوطنية لإلدماج المدرسي لألطفال ذوي اإلعاقة. 
  دة اعداد لوحة قيا(Tableau de bord) لمتابعة وتقييم أداء مؤسسات الّرعاية االجتماعّية باعتماد مؤّشرات. 
  التنسيق مع المعهد العالي للتربية المختّصة من أجل احداث تخّصص أكاديمي في مجال اضطراب طيف

  .التوّحد ضمن التكوين الجامعي للمرّبين المختّصين
  قة واضطراب طيف التوّحد بالتعاون مع المعهد العالي للتربية تطوير مجاالت البحث في مجال اإلعا

 .المختّصة والمركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال اإلعاقة "بسمة"
   وضع اإلجراءات العملية لتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية وفق المواصفات والمعايير(certification) 

 المعتمدة في المجال في إطار مقاربة حقوقية.

الشروع في انجاز برنامج بعث المشاريع االقتصادية بالشراكة مع الجمعيات  تمّ  ،في مجال الدفاع االجتماعي
سنويا فضال عن تركيز مشروع الفرصة الثانية للمراهقات والمراهقين  د م 1 االعاملة في هذا المجال بكلفة تقدر ب

والتعهد بالمنقطعين عن التعليم حيث تّم اختيار مركز الدفاع واإلدماج االجتماعي بقابس كموقع نموذجي لتجسيد 
ي السند هذا المشروع. هذا مع مواصلة تنفيذ مشروع "دعم حماية بديلة مالئمة لألطفال من ذوي اإلعاقة وفاقد
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العائلي" والذي يعتمد على بعث وحدات عائلية للتعهد باألطفال فاقدي السند العائلي والحاملين إلعاقات وتكوين 
عائالت إستقبال لهذه الفئة. ويتنزل هذا المشروع في إطار اإلتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية وإمارة 

 موناكو. 

  والسلط القضائية المختصة في مجال قضاء  االجتماعيةسسات تطوير أليات التنسيق بين مختلف المؤ
 األطفال وبقية الشركاء من خالل: 

  ومؤسسات  االجتماعيوضع نظام تنسيق وتعاون أكثر فعالية ونجاعة بين هياكل النهوض
والسلط القضائية المختصة في مجال قضاء األطفال واألطراف المتدخلة  االجتماعيةالرعاية 

 .ذات الصلة بهدف تحسين جودة التعهد
  ووزارة العدل االجتماعيةوضع بروتوكول تعاون بين وزارة الشؤون. 
  سنوات لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقييم وضع التنسيق بين وزارة  3وضع خطة تدخل لمدة

 .2025-2023األطفال شؤون االجتماعية في مجال قضاء العدل ووزارة ال

  شراكة بين الهيئة العامة للنهوض االجتماعي وجمعية" العمل ضد اإلقصاء والتهميش  اتفاقيةإبرامFACE 

TUNISIE  لتنفيذ مشروع "جذورنا" ويهدف هذا المشروع إلى دعم اإلدماج االجتماعي والمهني للشباب
المهددين بالتطّرف والممول من قبل االتحاد األوروبي يهدف إلى دعم التونسيين/ات والمؤسسات الوطنية 

لى اإلدماج المهني في مكافحة التطرف العنيف والراديكالية في تونس من خالل تبّني مقاربة وقائّية تعمل ع
 للشباب.

  خطة قطاعية تعتمد على تقييم شامل لمحيطها الخارجي وقدراتها الذاتية وذلك للوقوف على أهم التغييرات
مع إطاراتها وأعوانها ومع أطراف  استراتيجية تتقاسمهاالتي يجب إحداثها على أنشطة الهيئة حسب رؤية 

صلة سواء لدعم  المدني ذاتتعاون بالتنسيق مع المجتمع  الشراكة وقد تّم في هذا اإلطار تنفيذ برامج
مؤسسات الدفاع واإلدماج االجتماعي، أو أنشطة تتصل باإلحاطة بالشبان المعرضين لالستقطاب وتتمثل 

 في:

 مزيد ترسيخ المقاربة الحقوقية في الممارسة المهنية اليومية للمتدخلين االجتماعيين. 

 نهوض االجتماعي ومؤسسات الرعاية االجتماعية في تطوير تدخل الهياكل الجهوية لل
اإلحاطة باألشخاص ضحايا االتجار من خالل مواصلة دعم قدرات المتدخلين االجتماعيين 

المتعلق بمنع اإلتجار  2016أوت  03المؤرخ في  2016لسنة  61في مجال القانون عدد 
 .باألشخاص ومكافحته

  الّذاتّية لألسر بما يسمح لها بالمساهمة الفّعالة في مقاومة ظواهر دعم المهارات الحياتّية وتنمية القدرات
الطالق والتفّكك األسري واالنقطاع المبّكر عن الّدراسة والتشّرد والعنف األسري والجريمة )جنوح األطفال 

 خاّصة، العنف الّزوجي، العنف المسّلط على األبناء...(.



 

177 

 على: 2023سيتم العمل خالل سنة 

 وع تعاون مشترك بين الهيئة العامة للنهوض االجتماعي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك مشر  انطالق
ويهدف هذا المشروع الممول من  .الدولي حول " الحماية االجتماعية والمساعدة القانونية للفئات الهشة "

الهشة في النفاذ إلى آليات  مملكة هولندا إلى تعزيز هياكل الحماية االجتماعية من خالل دعم قدرات الفئات
وقد تّم في هذا الصدد القيام بزيارات . المساعدة القانونية القائمة ووضع نظام مندمج للخدمات االجتماعية

 ميدانية إلى بعض هياكل النهوض االجتماعي ومراكز الدفاع االجتماعي ومؤسسات الرعاية االجتماعية
 احتياجاتها في مجال تدعيم الحماية االجتماعية للفئات الهشة.للوقوف على جاهزية هذه المؤسسات وتحديد 

  انطالق مشروع تعاون بين الهيئة العامة للنهوض االجتماعي واالتحاد األورّبي )بتمويل من آلية الجوار
 :(ENI)األوروبية 

 "حول السياسات في مجال الحماية االجتماعية" الحوار القطاعي. 
  الذي سيهتم بالرفع من نجاعة مراكز الدفاع واالدماج إعادة هندسة العمل االجتماعي

 .االجتماعي وتطوير األنظمة المعلوماتية
  دعم رقمنة الخدمات االجتماعية ومنظومة الترابط البيني بين قواعد المعطيات العمومية. 
  دعم لوجستي لضمان استدامة عناصر انجاز البحوث الميدانية لبرنامج األمان االجتماعي. 
  تحسين إطار العمل بالوحدات المحلية للنهوض االجتماعي. 

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في مكافحة الفقر والحّد من عدم المساواة االقتصادية واالجتماعية القائمة 
كافة األطراف  مقاربة تشاركّية متعددة األبعاد تجمع اعتمادعلى النوع االجتماعي في تونس من خالل 

 للفئات الهشة. واالقتصاديمكونات المجتمع المدني العاملين في مجال اإلدماج االجتماعي المتدخلة و 

 )...تطوير منظومة الدفاع واإلدماج االجتماعي )البرامج والتشريعات في مجال الوقاية واالدماج االجتماعي. 
  منظومة اإلدماج دعم سياسة االدماج االجتماعي واالقتصادي لفائدة الفئات الهشة من خالل تطوير

 .االجتماعي واالقتصادي واحداث موارد الرزق للشّبان والكهول المسّرحين
  تطوير قدرات المتدخلين االجتماعيين بهياكل الدفاع االجتماعي في اإللمام بالظواهر المستجدة وكيفية التعهد

ودة ضمانا لرفاهية الفئات بالفئات المستفيدة بما يضمن نجاعة الخدمات المقدمة لهم والتدّرج بها نحو الج
 .المتعهد بها

  تطوير مجال الشراكة والتنسيق في مجال التعهد بالفئات التي تعيش وضعيات هشاشة مع األطراف الحكومية
وغير الحكومية وتطوير عالقة مؤسسات الدفاع االجتماعي بمحيطها وتدعيم مقاربة العمل المحلي ومشاركة 

 .الشباب
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  نية المتعلقة بضبط مهام مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي ومجاالت تدخلها )القانون مراجعة المنظومة القانو
( مع صياغة وثيقة مرجعية حول مكونات خطة الدفاع 1993نوفمبر  08المؤرخ في  1993لسنة  109عدد 

 االجتماعي.

 :2022شهدت سنة  :في مجال الشغل والعالقات المهنية

  حذف جملة من التراخيص واالجراءات االدارية  2022في إطار تبسيط مناخ األعمال ودفع االستثمار تم سنة
وستكون كل االجراءات مرقمنة ويمكن للمتعامل الحصول  25اجراء مبسط من جملة  11ولم تبقي اال على 

 عليها عن بعد.
 وظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية في إطار تحسين المستوى المعيشي تم إقرار زيادة في أجور الم

ساعة في األسبوع وكذلك  48و 40كما تم الترفيع في األجر األدنى المضمون لمختلف المهن في نظام عمل 
 في األجر األدنى المضمون في القطاع الفالحي:

 لسنة  769األمر عدد : األجر األدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفالحية
 2022أكتوبر  19المؤرخ في  2022

  2022أكتوبر  19المؤرخ في  2022لسنة  768األمر عدد : األجر األدنى الفالحي المضمون 

 الشروع في مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية 
 ووزير الصحة  االنطالق في مراجعة جداول األمراض المهنية طبقا ألحكام قرار وزير الشؤون االجتماعية

 المتعلق بضبط قائمة األمراض المهنية. 1995جانفي  10المؤرخ في 
  استكمال المنظومة المعلوماتية التي تغطي كل مهام متفقدي الشغل في إطار مشروع رقمنه جهاز تفقد

 .الشغل
 الشروع في إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من المخاطر المهنية. 

 العمل على: 2023كما ستشهد سنة 

  استكمال إرساء صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل  عبراإلحاطة بفاقدي الشغل ومن طالت بطالتهم
والتأمين ضّد البطالة يهدف أساسا إلى ضمان حّد أدنى من الدخل إضافة إلى توفير تغطية صحّية بما 

 ن مكتب العمل الدولي. بدعم فني ومالي موذلك يحفظ كرامة هذه الفئة من المجتمع التونسي 
  إيجاد التمويالت واالعتمادات الضرورية لضمان استدامة هذه المنظومة وذلك من خالل توظيف آداءات

 رمزية على عقود التأمين والعمليات والتحويالت البنكية عالوة على المساهمات واالشتراكات. 
 والقطاعات وتكريسا لمقومات الالئق لكل  في إطار دعم مجهود الدولة في االدماج االقتصادي لعديد الفئات

 في القيام باألنشطة التالية: 2023العامالت والعاملين في الفضاء المهني تتمثل خّطة العمل لسنة 
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  حمالت تستهدف ادماج العامالت الفالحيات في منظومة الضمان االجتماعي، وتعزيز
 حقوقهن في األجر العادل والحماية من األخطار المهنية،

 مساعدة على انتقال العاملين والوحدات الناشطة باالقتصاد غير المنظم الى االقتصاد المنظم ال
في إطار مقاربة تحسيسية توعوية لتحفيزهم الى االندماج في المنظومة الحقيقية لالقتصاد 
واالستفادة من المنظومات القانونية الجديدة على غرار نظام الباعث الذاتي والقانون الجديد 

علما وأن هذا النشاط سيكون تدريجي يشمل بعض . قتصاد االجتماعي والتضامنيلال
 .2025القطاعات والجهات ويمتد على ثالث سنوات الى غاية سنة 

  2023دخول المنظومة المعلوماتية الخاصة بجهاز تفقد الشغل حيز االستغالل خالل سنة. 
  االجتماعية والتأمين على المرض احداث نظام خاص باألجانب الوافدين يمكنهم من التغطية

بعنوان العملة االجراء ويخول لهم تحويل مستحقاتهم بعنوان التقاعد والتأمين على رأس المال 
 عند الوفاة في صورة مغادرتهم للتراب التونسي نهائيا قبل بلوغ سن التقاعد،

 ثالثيات التي تقل مراجعة نظام العملة األجراء في القطاع الفالحي لتمكينهم من االنتفاع بال
يوما، وتمكينهم من التصريح بالعمل لدى أكثر من مؤجر خالل نفس  45فيها مدة العمل عن 

الثالثية، قصد تشجيعهم على التصريح باألجور وتحقيق موارد إضافية للصندوق والتقليل من 
د عدد بطاقات العالج المجاني وبطاقات التعريفة المنخفضة خالل فترة نشاطهم وأيضا عن

 بلوغهم السن القانونية للتقاعد،
  بمقر المجلس الوطني للحوار االجتماعي  2022جانفي  1تفعيل بنود االتفاق المبرم بتاريخ

بين االتحاد العام التونسي للشغل واالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
اقيات المشتركة القطاعية حول الزيادات في األجور والمنح في القطاعات الخاضعة لالتف

 ،2024-2023-2022بعنوان سنوات 

  ايالء األهمية الالزمة للترفيع في أجور العمال غير الخاضعين التفاقيات مشتركة قطاعية
 .القطاعاتأو أنظمة أساسية خاصة على غرار بقية 

  يئة العمل بشأن السالمة والصحة المهنيتين وب 155المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية رقم
 .بشأن خدمات الصحة المهنية 161ورقم 

  بالتشاور مع الشركاء  2025–2023وضع استراتيجية وطنية للوقاية من األخطار المهنية
االجتماعيين ورصد االعتمادات المالية الالزمة واعداد برامج وقائية وطنية وقطاعية في مجال 

 .الصحة والسالمة المهنية اعتمادا على نتائج المسح الوطني لألخطار المهنية بالبالد التونسية

 ي إطار مشروع رقمنة استكمال المنظومة المعلوماتية التي تغطي كل مهام متفقدي الشغل ف
جهاز تفقد الشغل وذلك بعد استكمال تكوين كل متفقدي الشغل على المستويين المركزي 

 .والجهوي 
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 :الصحة

وما أفرزته من  19أمام تسجيل عديد النقائص والتحديات ذات العالقة بالقطاع الصحي خاصة بعد جائحة كوفيد 
عديد التدخالت لفائدة هذا  2022تداعيات شملت كل المجاالت الصحية واالجتماعية واالقتصادية، شهدت سنة 

 القطاع شملت مختلف مكوناته الوقائية والعالجية واللوجستية وتتمثل في:

 عبر إصدار عدخدمات الصحية عن بلل دعم اإلصالحات التشريعية والترتيبية من خالل التأطير القانوني 
ومجاالت  المتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد 2022لسنة  318الرئاسي عدد  مرألا

 تطبيقه. 
  أسطول  تطوير 2022شهدت سنة  الحوكمة ودعم الفساد ومقاومة القطاع الصحي مجال رقمنةفي أما

تطوير المنظومة المعلوماتية جديدة و  إعالمية معدات اقتناءمن خالل اإلعالمية بالهياكل العمومية الصحية 
كما تواصل تنفيذ مشروع الصحة الرقمية  .تأهيل الشبكات الداخلية المعلوماتية للهياكل الصحيةو  الصحية

وتبادل ملفات التصوير  ظالممول بقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية عبر الشروع في إرساء منظومة حف
والمتعلقة  (SIH)وانطلقت األعمال التحضيرية لتطوير النظام المعلوماتي اإلستشفائي  RIS/PACSالطبي )

األعمال و  المواد الصيدالنيةو  مراجع المهنيينو  (Architecture et urbanisation) خاصة بهندسة النظام
يتواصل وفي نفس السياق  ( الى جانب دراسة مسارات المريض داخل المستشفى.Les Annuairesالطبية )

والذي يهدف إلى دعم  دوالرمليون  5الممول من سفارة الواليات المتحدة األمريكية با « SAHAتنفيذ مشروع "
 .حوكمة القطاع الصحي

 وبالتوازي مع تنفيذ البرنامج الوطني حول صحة األم والطفل  الصحة الجنسية واالنجابية دعم مجال أما في
استكمال اعداد المخطط الوطني حول الصحة الجنسية واالنجابية  2022في فترة ما حول الوالدة شهدت سنة 

مواصلة تنفيذ اتفاقية شراكة مع صندوق  والشروع في تنزيله إلى برامج عمل سنوية إضافة إلى 2021-2030
األمم المتحدة للسكان من أجل تحسين خدمات صحة األم والوليد والصحة اإلنجابية لفائدة الشباب والمراهقين 

مواصلة تنفيذ و مناهضة العنف ضد المرأة والسياسة الوطنية حول الديناميكية السكانية والصحة الجنسية و 
صندوق البرنامج االستثمار من أجل التأثير على مقاومة فيروس نقص المناعة البشري في تونس بتمويل من 

 العالمي لمكافحة السيدا.
  استكمال برنامج العمل التنفيذي  2022تّم خالل  نةمقاومة األمراض غير السارية والمزموبهدف مزيد

 .2025-2021معدية الالوطنية متعددة القطاعات للتوّقي ومراقبة األمراض غير  لالستراتيجية

وعلى الرغم من مختلف هذه اإلصالحات والتدخالت إال أن القطاع الصحي مازال يشكو عديد النقائص ويواجه 
التصدي للتحوالت الديموغرافية واإلبدميولوجية ومسايرة الوضع الوبائي على عديد التحديات لعّل من أبرزها 

المستويين الداخلي والخارجي إضافة إلى النقص المسجل في طب اإلختصاص بالمناطق الداخلية للبالد وارتفاع 
 الكلفة الصحية وبروز ظاهرة الفساد.
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 :2023أهم البرامج والمشاريع المبرمجة لسنة 

هذه النقائص والتحديات وبهدف تعزيز المكتسبات المسجلة والنهوض بجودة خدمات القطاع  سعيا لمواجهة
جملة من اإلصالحات والتدخالت لتجسيم أولويات القطاع في كل مجاالته واالنطالق  2023الصحي، ستشهد سنة 

ويعتبر هذا طاع الصحي بعنوان الق 2025-2023في تجسيم األهداف واألولويات التي تم ادراجها بالخطة التنموية 
المخطط التنموي أداة تنفيذ مرحلي ضمن الرؤية االستراتيجية للسياسة الوطنية للصحة لبلوغ التغطية الصحية 

 :الشاملة وتنمية الرأس المال البشري والتي ستشمل المجاالت األربعة التالية

 بالصحة عبر:  والنهوض أولوية الوقاية

 المجلس باعداد اإلطار القانوني الخاص  من خالل الصحة في جميع السياسات القطاعيةدمج مقاربة  تفعيل
وتمكينه من آليات مبتكرة وناجعة للتنسيق بين مختلف ومنحه صلوحية اتخاد القرارات  األعلى للصحة

صحة  تقييم اآلثار المحتملة للسياسات العامة علىإضافة إلى القطاعات مع تعيين نقاط اتصال للصحة بها 
 السكان والمنظومة الصحية. 

 .تكريس ثقافة الوقاية لدى المواطن من خالل التثقيف الصحي وتكوين األفراد 

  االستعداد للجوائح وتعزيز األمن الصحي عبر الشروع في إعداد استراتيجيةة وطنية شاملة ومندمجة في
 تدعيم اللوائح الصحية الدولية.مجال التوقي ومجابهة الكوارث والطوارىء الصحية ومراقبتها من خالل 

 إعداد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة في مجال التوقي ومجابهة في  ععبر الشرو  األمن الصحي تعزيز
 في األزمات والطوارئ الصحّية. قانوني للتصرفإطار  ومراقبتها واعدادالكوارث والطوارئ الصحية 

 تهاب الكبد الفيروسي وداء الليشمانيا وتعزيز البرامج مواصلة مكافحة األمراض السارية كأمراض السل وال
 تفعيل اللجنة الفنية لمجابهة فيروس فقدان المناعة المكتسبة. مع الوطنية وتكثيف التنسيق بين كافة المتدخلين

 من خالل النهوض بالنظم الغذائية الصحية والتشجيع على ممارسة النشاط األمراض غير السارية  كافحةم
التنفيذ التدريجي لالستراتيجية  في إطارومكافحة التدخين  جميع األوساط وبين جميع فئات السكانالبدني في 

اضافة  2025-2020الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير السارية ومخططها العملي للفترة 
 برنامج وطني لصحة الفم واألسنان. إلى بعث

  حسب مسار الرعاية ضمن حزمة الخدمات األساسية  م والولدانلصحة األإرساء حزمة خدمات الشروع في
 بهدف توفير وتنظيم خدمات صحية بالجودة المرجّوة لكل األمهات والولدان.

  تفعيل االستراتيجية الوطنية للتخفيض من الكربون في إطار الصحة المناخية وتماشيا مع تكيف الصحة مع
 ملية معالجة النفايات الناتجة عن الخدمات العالجية.التغييرات المناخية باإلضافة إلى تحسين ع

  متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنهوض بالصحة النفسية ومكافحة اإلدمان من خالل إحداث مرصد
 وطني للمخدرات وتحسين العالج لمتعاطي المخدرات من خالل مراكز عالج مختصة.

 الصحية من خالل:  التغطية ونظام الصحية الخدمات تطوير 
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 .تثمين وتحسين الخدمات بالخطوط األمامية 

  المدخل الرئيسي للمنظومة الصحية عبر وضع إطار تنظيمي لطب  صحة العائلة والجوارجعل مجال
 العائلة وإضفاء الطابع المؤسسي باإلضافة إلى تعزيز التكوين المستمر والمناهج الجامعية في هذا المجال.

  حسب مستوى الرعاية في القطاعين العام والخاص تتماشى مع  خدمات أساسية حزمةتحديد واعتماد
 الصحية األساسية للسكان والبرامج الوطنية للصحة وجعلها متاحة للجميع. االحتياجات

  ومستمرة عبر تحسين التوافر  خدمات صحية شاملة ومتكاملةتطوير اإلجراءات واألدوات لضمان توفير
ات الصحية وتسهيل الحصول على المواعيد واعتماد الملف الطبي الرقمي كما سيتم الزمني والجغرافي للخدم

عبر إرساء  العمل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مسدي الخدمات بالقطاع العام وشبه العام والخاص
 مهنية مشتركة واالستفادة من التكنولوجيا الصحية على غرار الطب عن بعد والصحة الرقمية. مقاربة

 وذات جودة يكون المريض محورها وذلك عبر تحسين ظروف االستقبال ودعم  رعاية صحية آمنةرساء إ
أقسام االستعجالي وتوفير وسائل الصيانة للتجهيزات والبنية التحتية وحوكمة الممارسات المهنية بإرساء 

 .المهنية منظومة الحوكمة السريرية في مجال العالج والسالمة العالجية وفي مجال السلوكيات

  تثمين البحث في الصحة والتدريس األكاديمي كآلية ضرورية لتطوير مهام المرفق العمومي للصحة عبر
وخاصة المؤسسات الناشئة تفعيل االتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات وتعزيز تشريك كافة المتدخلين 

startup  الكافية للبحث في المجال الصحيفي هذا المجال باإلضافة إلى ضمان توفير الموارد المالية. 

  تشغيل أصحاب الشهادات من خالل تعويض المتقاعدين واالستفادة من فرص التشغيل في الخارج في إطار
 اتفاقيات ثنائية مع البلدان المجاورة على غرار ايطاليا ومالطا.

 لبنية التحتية.توسيع استخدام الطاقة المتجددة )الشمسية( في المؤسسات الصحية العمومية ودعم ا 

  دعم البنية التحتية من خالل استكمال عديد المشاريع الصحية التي هي في طور االنجاز على غرار
المستشفى الجهوي بتالة من والية القصرين واألقسام الطبية واالستعجالية بعديد الجهات إضافة إلى االنطالق 

لمستشفيات الجهوية بسبيبة والجم والمستشفى في انجاز بعض الهياكل المدرجة لفائدة القطاع على غرار ا
 الجامعي الجديد بالقيروان.

 تطوير قطاع األدوية والصيدلة عبر:

  عبر ايجاد االليات العاجلة والكفيلة بمجابهة نقص ضمان التوافر المستمر لألدوية األساسية وللمواد الصحية
زوديها األجانب وحث الصناديق االجتماعية لدفع األدوية ودعم الصيدلية المركزية لإليفاء بتعهداتها ايزاء م

 متخلداتها في مجال اقتناء األدوية.

  ضمان الوصول لألدوية تحديد قائمة موحدة لألدوية األساسية في إطار حزمة الخدمات األساسية مع
 المبتكرة. 

 ضحة لتصنيع تأمين األمن الدوائي عبر النهوض بالصناعة الصيدلية المحلية من خالل إيجاد حوافز وا
إعداد التراتيب في مجال التصنيع المحلي للمواد الشروع في األدوية األساسية والمنتجات المبتكرة واللقاحات و 

 .الصحية وعبر دعم اإلنتاج المحلي لتصنيع اللقاحات
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  اإلستثمار في الصناعات الدوائية المحلية لتأمين األمن الدوائي من خالل إيجاد حوافز واضحة لتصنيع
دوية األساسية والمنتجات المبتكرة واللقاحات وإعداد التراتيب في مجال التصنيع المحلي للمواد الصحية األ

 وعبر دعم اإلنتاج المحلي لتصنيع اللقاحات.
  تدعيم حوكمة قطاع األدوية عبر تحسين التنسيق بين كافة الهياكل ومسدي الخدمات الصحية من خالل

 .موحدة لتحديد األسعار إطار اللجنة دوية فياألألسعار  ومراجعة دوريةالوكالة الوطنية لألدوية إحداث 

  تطوير مجال تصدير المنتجات الصيدلية والمواد الصحية وفتح آفاق االستثمار عبر تعديل النصوص
إبرام  صحية والعمل علىالقانونية واإلجراءات والتراتيب المتعلقة بتصنيع وتسجيل وترويج األدوية والمواد ال

  العديد من االتفاقيات، خاصة مع الدول اإلفريقية.

 ارساء قيادة وحوكمة المنظومة الصحية من خالل العمل على: 

  لوزارة الصحة عن طريق دعم الشراكة مع مختلف القطاعات ذات الصلة لدمج الصحة  القيادي الدورتعزيز
 في كل السياسات العامة.

  التعديلي لوزارة الصحة في عرض الخدمات الصحية عبر إعداد خارطة صحية استشرافية تعزيز الدور
ومراجعة النصوص المتعلقة بالتنظيم الصحي نحو تحيين أدوار الخطوط الثالث وإدراج األقطاب الصحية 

 .اإلقليمية ضمنه باإلضافة إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  الملف الطبي الرقمي والعمل على  عبر اعتمادمجال النظام المعلوماتي الصحي  والقيادة فيدعم الرقمنة
إرساء نظام معلوماتي مندمج وشامل باإلضافة إلى تدعيم البنية التحتية الرقمية عبر تأمين استمرارية الربط 

 ومواصلة رقمنة بالشبكة الوطنية للصحة ودعم البنية التحتية للسالمة المعلوماتية بالهياكل العمومية للصحة
بطاقتي "أمان" و"الباس" على كامل القطاع الصحي في إطار االنطالق في  وتعميم استعمالمسار األدوية 
 .اعدي موحد للتغطية الصحيةتأمين نظام ق

  باإلدارة المركزية وبالهياكل العمومية التابعة لوزارة الصحة وتعزيز التقييم الذاتي  هياكل التقييم والرقابةتدعيم
 هذه الهياكل.ل

  إعادة تقاسم المهام وتوزيع األدوار بين جميع المستويات  الشروع في من خالل الالمركزية الفاعلةالتدّرج نحو
ومراجعة مهام ومشموالت كل من وزارة الصحة واإلدارات الجهوية للصحة والهياكل الصحية العمومية 

 ومراجعة تنظيماتها الهيكلية.
  تطوير اإلطار التنظيمي لمشاركته ووضع خطة لتطوير قدراته من أجل مشاركة  عبر مشاركة المواطنتعزيز

 .فعالة
  عبر إحداث خلية مركزية تعنى بالصحة الرقمية والعمل  النظام المعلوماتي الصحيدعم القيادة في مجال

استمرارية  على إرساء نظام معلوماتي مندمج وشامل باإلضافة إلى تدعيم البنية التحتية الرقمية عبر تأمين
 الربط بالشبكة الوطنية للصحة ودعم البنية التحتية للسالمة المعلوماتية بالهياكل العمومية للصحة.

  بتصدير الخدمات الصحية تثمين السياحة الطبية والنهوضدعم القطاع الصحي كمحرك اقتصادي عبر 
وتعزيز استراتيجية النهوض باالستثمار وتصدير الخدمات الصحية ومراجعة نظام التسعيرة المعتمدة باإلضافة 
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إلى دعم وحدة النهوض بتصدير الخدمات الصحية من خالل إحداث وكالة وطنية للنهوض باالستثمار 
 وتصدير الخدمات في الصحة.

ين المؤشرات والبيانات الصحية كما يبرزه الجدول ومن المرتقب أن تساهم مختلف هذه التدخالت في تحس
 الموالي:

 
 2023 2022 2021 2020 2016 المؤشر

 75.9 75.61 75.58 75.53 75.3 أمل الحياة عند الوالدة بالسنة

 - - 9.1 6.4 5.9 نسبة الوفيات باأللف

 13.6 13.54 13.43 13.33 13.00 ساكن 10000عدد األطباء لكل 

 13.8 13.93 13.98 14.03 14.2 األطفال باأللفنسبة وفيات 

 99.6 99.49 99.3 99.1 98 نسبة الوالدات المؤمنة صحيا

 22630 22586 22140 21873 20400 عدد األسرة في القطاع العمومي

 2100 2107 2173 2169 2100 عدد مراكز الصحة األساسية

  1000 348 300.1 133.9 د( )م ميزانية التنمية للقطاع الصحي

      : تقديرات*
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 : الرابعالجزء  
 تجسيم طموح الجهات

 تها على جذب االستثماراتادفع التنمية بالجهات ودعم قدر مواصلة  على 2022تركزت الجهود خالل سنة 
في إطار القرار  المساعدة على أخذو ودعم دور الجهات في مجال التخطيط  ةتركيز مسار الالمركزيمواصلة و 

عودة تدريجية لنسق إنجاز المشاريع والبرامج الجهوية وذلك بعد تحسن  2022سنة  مقاربة تشاركية. كما عرفت
 كورونا. جائحة  وتجاوزها لتداعيات الوضع الصحي في البالد

العودة إلى النسق العادي إلنجاز المشاريع والبرامج الجهوية وذلك بعد تحسن  2023ومن المنتظر أن تشهد سنة 
باإلضافة  دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتهاوستتواصل المجهودات الرامية إلى  .الوضع الصحي في البالد

. كما سيتم على المستويين الجهوي والمحليتحسين ظروف العيش إلى توجيه البرامج التنموية الخصوصية ل
والمحلي، ورصد الجهوي على المستويين دعم الالمركزية وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة بالتوازي العمل على 

 دفع التعاون الدولي الالمركزي.الفرص المتاحة في مجال 

مناخ جاذب لالستثمار على  تهيئة ، تركزت الجهود علىدفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتهاوبخصوص 
المستويين االجتماعي واالقتصادي وذلك بحسن استغالل الطاقات والمنظومات االقتصادية الكامنة بالجهات 

مع تكريس  بمناطقهمودفع االستثمار الخاص وتوفير الظروف المالئمة للعيش لتثبيت المتساكنين  وإحكام توظيفها
 مبدأ التمييز اإليجابي.

 :هذا المجال في في 2022إنجازات سنة وتتمثل أبرز 

  المبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية المستدامة"مواصلة تنفيذ برنامج IRADA " تحت إشراف وزارة
بتمويل من االتحاد األوروبي والذي يهدف إلى تطوير المنظومات االقتصادية وسالسل  والتخطيط االقتصاد

 ،القيم ودفع االستثمار الخاص بثماني واليات نموذجية

 وتنافسية القطاعات الواعدة بتونس  الهيكلي إنجاز الدراسة الخاصة بدعم التحول االقتصادي اإلنتهاء من
 .نميةوالممولة من طرف البنك االفريقي للت

  13اإلنتهاء من إنجاز الدراسة الخاصة بالمثال التوجيهي للرواق االقتصادي حول الطريق الوطنية عدد. 

 على تطوير مناخ األعمال بالجهات ورصد مكامن االستثمار عبر: 2023ومن المنتظر أن يتواصل العمل سنة 

 المستدامةالمبادرة الجهوية لدعم التنمية االقتصادية " تنفيذ برنامج مواصلة IRADA"  أن يشمل ومن المنتظر
 البرنامج واليات أخرى.
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   بعد إتمام إجراءات فسخ  2030إستئناف إنجاز الدراسة اإلستراتيجية لتنمية المناطق الحدودية في أفق سنة
 الصفقة مع مكتب الدراسات األول المكلف.

   ووالية نابل ووالية المنستيرالشروع في إعداد الدراسات اإلستراتيجية لتنمية تونس الكبرى. 
   إصدار وثائق ترويجية لواليات تونس الكبرى والشمال الشرقي والوسط الشرقي للمساهمة في التعريف بميزات

 والخارجي الوطني بمناخ اإلستثمار بها وبآفاق التنمية في إطار السعي إلستقطاب اإلستثمارالجهات و 
 واإلنعاش اإلقتصادي بعد جائحة " كورونا ". واإلستعداد المحكم إلستعادة نسق التنمية

 2022فقد تم سنة  والمحلي تحسين ظروف العيش على المستويين الجهوي أما فيما يتعلق بالتوجه الرامي إلى 
 د م 330,500تعهدا ودفعا منها  د م 604,500بقيمة  البرنامج الجهوي للتنميةبرمجة اعتمادات جملية بعنوان 

 2022. وفي هذا اإلطار قامت الوزارة إلى حدود شهر نوفمبر المهني والتكوينتحسين ظروف العيش  بعنوان
 د م 50,619إضافة إلى طلب فتح إعتمادات جملية قدرها  د م 45,200بفتح وإحالة إعتمادات جملية بمبلغ قدره 

 .2022امج سنة برن ذوبصدد دراسة بقية اإلقتراحات الواردة من طرف الواليات في إطار تنفي

من التمويل الذاتي  االستثمار الخاص وتوفير جزء دفع نسقوالتي تهدف إلى  آلية اعتماد االنطالق وفي إطار
 لمساهمةل د م 20منها  د م 30تخصيص اعتمادات بقيمة  2022للباعثين الشبان، فقد تم في إطار ميزانية سنة 

للمساهمة  د م 10" و1ضمن آلية "اعتماد االنطالق  للتضامن التونسيلمشاريع البنك  الذاتي التمويل توفير في
 ."2ضمن "آلية اعتماد االنطالق  والمتوسطة الصغرى  المؤسساتلمشاريع بنك تمويل  الذاتي التمويل توفير في

لعناصر تحسين  ستوجهمليون دينار  330,500تخصيص اعتمادات بحوالي  2023 سنة تشهدومن المنتظر أن 
 المهني. والتكوين العيش ظروف

 منها االنطالق اعتماد آلية بعنوان د م 30تخصيص اعتمادات بقيمة  2023في إطار ميزانية الدولة لسنة  سيتمو 
 .2 االنطالق اعتماد آللية د م 10و 1 االنطالق اعتماد آللية د م 20

 على اإلشراف 2022سنة  خالل والتخطيط االقتصاد وزارة واصلت فقد الجهوية الحضائر برنامج بخصوص
عتمادات بعنوان مصاريف التغطية االجتماعية بالنسبة للعملة االفتح العملة و  خالص متابعة خالل من البرنامج

  .المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 45 عن سّنهم يقلّ  الذين الحضائر عملة من الثانية الدفعة االنطالق في أشغال إدماج 2023وسيتم خالل سنة 
 طبقا لمقتضيات ضمن اللجنة الفنية المحدثة تحت إشراف رئاسة الحكومةالعمومية  بالوظيفة شاغرة مراكز سنة في

 عملة تشغيل بآلية العمل بإنهاء المتعّلق 2021 جوان 17 في المؤّرخ 2021 لسنة 436 عدد الحكومي األمر
 لها. المحدد المجال غير في الفالحية والحضائر الجهوية الحضائر
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مشروعا لفائدة حوالي  90شمل في قسطيه األول والثاني إنجاز فقد  برنامج التنمية المندمجةوبخصوص 
، ويشمل التدخل عناصر البنية د م 551.9محينة تقدر با  معتمدية بكلفة جملية 90مليون ساكن موزعة على  2,9

 سبتمبراألساسية والتجهيزات الجماعية وتمويل المشاريع الفردية المنتجة. وبلغت جملة التعهدات إلى موفى 
 في حدود 2022سنة خالل  وقد بلغت جملة التعهدات، د م 443,3وجملة الدفوعات  د م 486,3 في حدود 2022

  .د م 6وجملة الدفوعات في حدود  د م 9,5

 :فيوتتمثل اإلنجازات المادية للبرنامج 

 لفائدة حاملي الشهائد العليا 991موطن شغل منها  10045من توفير  تمشروعا فردّيا مّكن 4245إنجاز. 
  مجاالت أهّمها الصناعات التقليدية  في عدةمبرمجة  7624من جملة  امنتفع 5414االنتهاء من تكوين

 .والفالحة
 في البنية األساسية  اعنصر  527في البنية األساسية المنتجة و اعنصر  292 منهاا جماعيا عنصر  980 إنجاز

 .في التجهيزات الجماعية اعنصر  161و

على اتفاقية تعاون بين المندوبية العامة  2022فيفري  24ولتحسين األداء وحفز المبادرة الخاصة تم التوقيع يوم 
للتنمية الجهوية ومؤسسة تونس لألقطاب التكنويوجية الذكية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تهدف الى 

 .إعادة تأهيل أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل للمهن في المجاالت الرقمية

قدرها  ودفع تعهد اعتماداتاستكمال تنفيذ جميع العناصر المتبقية، من خالل تخصيص  2023وستشهد سنة 
 .د م 24,8

معتمدية بكلفة جملية تقدر  100المخصص لفائدة  للقسط الثالث من برنامج التنمية المندمجةوبالنسبة 
موطن  903غل منها موطن ش 5141مشروعا فرديا ساهم في توفير أكثر من  2449، فقد تم انجاز د م 1015 با

 المنجزة الجماعية العناصر عدد غلبوقد  منتفعا. 567. كما تم االنتهاء من تكوين شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا

 1284 ةلجممن   87,5%الجماعية العناصر تنفيذ نسبةبذلك  غللتب اعنصر  966 اإلنجاز بصدد يه والتي اعنصر  157

جماعية. وقد  جهيزاتت عنصر 260و أساسية بنية عنصر 601و منتجة أساسية بنية عنصر 423 تلشم عنصر
 تعهدا د م 243.6 ما قدره 2022إلى موفى جوان  إلنجاز مختلف عناصر البرنامجبلغت االعتمادات المفتوحة 

 .دفعا د م 132,2و

وسيتم مواصلة إنجاز مشاريع القسط الثالث طبق الروزنامات التنفيذية المضمنة بعقود البرامج، وستشهد سنة 
 .إلنجاز العناصر الجماعية د م 38,0قدرها  ودفع تعهد اعتماداتتخصيص  2023
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هاية السدادسية ن األشغالاالنتهاء من إنجاز ، من المتوقع برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنيةبوفيما يتعلق 
موزعة على كامل  د م 611حيا بكلفة  155 الذي يشمللجيل األول من البرنامج ل بالنسبة 2023األولى لسنة 

 من خالل التدخل بالبنية األساسية وإنجاز الفضاءات الرياضية واالقتصادية وتحسين السكن. واليات الجمهورية

 د م 670حيا بكلفة  161يشمل التدخل في انطالق األشغال بالجيل الثاني من البرنامج الذي  2023وستشهد سنة  
بلدية موزعة على كامل واليات الجمهورية، ويحتوي على نفس مكونات الجيل األول مع إضافة مقاربة  99 اب

ع التدخل لتهذيبها الحقا وقائية تتمثل في إنجاز تقسيمات سكنية بثمن ميسر متاخمة لألحياء القائمة التي سيق
 الجيل الثانياالنطالق في إنجاز أشغال القسط األول من  . وسيتموذلك قصد التصدي للتوسع العمراني العشوائي

 .الدراسات الفنية للقسط الثانياستكمال و د  م 136حيا بكلفة  36الذي يضم 

المراكز العمرانية القديمة ذات القيمة بالتدخل ، فسيتم برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمةبأما فيما يتعلق 
إلى جانب  بهذه المراكزهدف تحسين الظروف المعيشية للسّكان وتنشيط الدورة االقتصادية بالتراثية والمعمارية 

تعزيز جاذبيتها من الناحية الثقافية والسياحية. ويشمل البرنامج التدخل بالبنية األساسية وتهيئة الفضاءات 
وتجديد وإعادة تأهيل المباني التاريخية والنهوض باألنشطة االقتصادية والتجارية والحرفية والمسالك  العمومية

مشاريع  10التي تضم البلديات المنتفعة بالبرنامج قائمة تحديد  2022وتم خالل سنة  السياحية وتحسين السكن.
. عداد الدراسات الفنية لمختلف المشاريعواالنطالق في ا  د م 50 بابلديات بكلفة جملية تقدر  10موزعة على 

 .المشاريع المدرجةمكونات االنطالق الفعلي في انجاز مختلف استكمال الدراسات و  2023وسيتم خالل سنة 

وتأهيل نتقال الديمقراطي مكملة لمسار اإلال من أهم العواملالالمركزية مسار إرساء  ومن جانب آخر يعتبر
موارد توفر الا تنموية جديدة في ظل منظومة تشريعية متطورة ومسؤوليات أوسع و للعب أدوار  الجماعات المحلية

 .بشريةالمالية و ال

مواصلة دعم المجهودات الرامية إلى ترسيخ مسار الالمركزية ودفع الجماعات المحلية  2022وقد تم خالل سنة 
 للقيام بدورها على المستوى المحلي وذلك من خالل:

  تدعيم قدرات البلديات من طرف مركز التكوين ودعم الالمركزية من خالل إنجاز مواصلة تنفيذ برنامج
 المعد من طرف البلديات حسب احتياجاتهم. 2022 برنامج

 البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات التي والقسط األول من  انجاز برنامج تجهيز البلديات الجديدة مواصلة
  .شملتها عملية توسعة لحدودها الترابية

 برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية إطاربلدية في  272با  السنوي مج االستثمار اانجاز بر  مواصلة. 
 .مواصلة انجاز مختلف المشاريع البلدية المدرجة ببرنامج تهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي 
 الشعبية للحد من التفاوت الجهوي األحياء  تهذيبمواصلة انجاز القسط األول من البرنامج الخصوصي ل

 مجلس جهوي.  13د لفائدة  م 50مشروعا بكلفة  35بالمناطق الريفية الذي يضم 
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  البرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات التي شملتها عملية توسعة لحدودها انطالق انجاز القسط الثاني من
 ، الترابية

 د  م 24,7 الحكومة السويسرية والحكومة التونسية بقيمة الشروع في استغالل موارد اتفاقية الهبة المبرمة بين
 والتي ستخصص للمساهمة في تمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية. 

 :2023وفي إطار مواصلة العمل على تركيز مسار الالمركزية ستشهد سنة 

  على ذمة البلديات ضعها بغاية و االختصاصات عديد تصميم برنامج خصوصي للتعاقد مع إطارات في
لمّدة سنتين وهي أساسا البلديات المحدثة وتلك التي تعرف صعوبات مالية وتشهد نقصا في تلك 

 .االختصاصات
  االرتقاء بجودة التكوين الموجه لدعم القدرات البشرية بالجماعات المحلية وتطوير برامجه وآلّياته من خالل

المتعلقة بالاّلمركزية يتم استغاللها في رسم وبلورة برامج إنشاء قاعدة بيانات حول المعطيات والمؤشرات 
 التدريب

 بالتعاون مع الوزارات من المستوى المركزي للمستوى المحلي  إطالق الدراسات المتعلقة بنقل الصالحيات
 المعنية 

 عملية لبرنامج الخصوصي لتجهيز البلديات التي شملتها وا انجاز برنامج تجهيز البلديات الجديدة مواصلة
  .توسعة لحدودها الترابية

  استكمال انجاز كافة المشاريع البلدية المدرجة ببرنامج تهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي في
 .جميع أقساطه

 :2022فقد شهدت سنة  ،التعاون الدولي الالمركزي أما في مجال 

 جاإطارا دام لتكون استراتيجية وطنية للتنمية الجهوية بلورة الوثيقة التوجيهية الخاصة بإعداد  االنتهاء من 
 لمختلف السياسات والبرامج التنموية وتمكن من تحديد التوجهات الكبرى والرؤية المستقبلية في هذا المجال.

  االنتهاء من إنجاز دراسة خاصة بتحسين نجاعة سياسات التنمية الجهوية بتونس والتي ستمكن من إحداث
 نظام لمتابعة وتقييم سياسات التنمية الجهوية بتونس باإلضافة إلى إعداد مؤشر جاذبية خاص بالجهات. 

 ب" موضوع إتفاقية التمويل تنفيذ مشروع " دعم التنمية اإلقتصادية المحلية عبر تشغيل الشبا الشروع في
 5بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية وبعثة اإلتحاد األوروبي بتونس بكلفة  2022جوان  02المبرمة يوم 

 قبلي(. ،توزر ،القيروان ،الكاف ،المهدية ،)زغوانواليات  6مليون أورو والذي يشمل 
  إلى تمكين  والذي يهدفالبحر المتوسط  دانوالشباب ببلتنفيذ مشروع تعزيز اإلدماج اإلجتماعي للمرأة

(، وكذلك المرأة من مهارات قابلة للتسويق NEETsالشباب وخاصة ممن هم بدون تعليم أو تكوين أو شغل)
 ومهنية.هياكل عمومية  وبشراكة معبتمويل من اإلتحاد األوروبي 
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  مع منظمة مدن المتوسط  مواصلة تنفيذ مشروع " عاصمة " الذي ينجز عن طريق بلدية تونس بالتعاون
 لتنمية مدينةإعداد دراسة إستراتيجية  والذي يتضمناإلتحاد األوروبي  وبتمويل منبرشلونة  والقطب الحضري 

 تونس.

 :2023كما من المنتظر أن تشهد سنة 

  المذكورة أعاله.مواصلة إنجاز مشاريع التعاون الدولي 
  المرأة في الوسط  ودعم قدراتتدعيم المشروع النموذجي إلستعمال الطاقة البديلة في بعث مشاريع صغرى

ألف دينار عبر برمجة عناصر إضافية للتكوين  650الريفي بمنطقة النفاتية من والية المهدية بكلفة تناهز 
 . والمرافقة ودعم القدرات

 2027-2022 إيطاليا-س إنطالق تنفيذ مشروع التعاون بين الجهات تون. 
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 : الخامسالجزء  
 مستدامةاللتنمية ا

 اإحكام التصرف في الموارد الطبيعية وترشيدهالباب األول: 

حدى المحاور االستراتيجية إيعتبر االستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع قدرة التكيف مع التغيرات المناخية 
للرؤية المستقبلية للقطاع الفالحي والمتمثلة في "فالحة مستدامة ودامجة ومساندة للتنمية ومعززة لألمن المائي 

ي الراهن في تعبئة وإحكام استغالل الموارد الطبيعية الشرط األساسي الستدامة التنمية والغذائي". ويمثل التحدّ 
حيث كانت مناسبة لتجاوز تأثيرات  2021تحسنا في اإلنجازات مقارنة بسنة  2022في بالدنا. وقد شهدت سنة 

 المشاريع والبرامج.عديد في إنجاز المسجل وتدارك التأخير  19جائحة كوفيد 

 لمائيةالموارد ا

على تنفيذ خطة تعبئة الموارد المائية التقليدية لمجابهة الطلب المتزايد على  2023سيتواصل العمل خالل سنة 
مواصلة  من خاللتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب وتنمية القطاعات االقتصادية، وذلك و ية ئالموارد الما

 لرشيد للموارد المائية عبر برنامج االقتصاد في مياه الري. ستغالل انجاز المشاريع المائية الكبرى وحسن اإلإ

 في: 2023سنة المبرمجة لمشاريع الوتتمثل أهم 

  وسد الدويميس ببنزرت وخزان القلعة الكبرى، تعلية سد بوهرتمة بجندوبةاالنتهاء من أشغال 
 تحويل ومنشآت ربط سّدي سيدي سعد والهوارب بالقيروان والسعيدة و  سدود مالق العلوي  التسريع في إنجاز

 ،مركب الضخ بفندق الجديدو ي السعيدة والقلعة الكبرى مياه سدّ 
  نجاز مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة في جزئه األول من سّد العروسية إلى قلعة إمواصلة

 ،األندلس
 ( السد الجبلي و الكحل بالكاف و السقيفة وسّدي بسليانة  السد الجبلي الدمايممواصلة إنجاز السدود الجبلية

 ،حنيطة بسيدي بوزيد(
  الحماية من الفيضانات من نقطة تالقي وادي مجردة ومالق إلى سد سيدي سالم يمشروعإنطالق أشغال 

 ،من الحدود الجزائرية إلى نقطة تالقي وادي مجردة ومالقو 
  املالح العلوي و  الرغايو  خالدو  تاسة ودسداالنطالق في إنجاز، 
 .تعويض اآلبار العميقة خاصة بالجنوب التونس ي 
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 الماء الصالال للشرب

 ة. وقد بلغت نسبة التزودرطنا طفيفا في التزود بالماء الصالح للشرب مقارنة بالسنوات الفاتحسّ  2022شهدت سنة 
مليون مشترك  3.2مكن من بلوغ  اممّ  ،لف توصلة جديدةأ 70نجاز قرابة تّم إو  %98.4 بالماء الصالح للشرب

نوعية مياه الشرب في الجنوب التونسي  تنفيذ مشروع تحسين واصليتبالشبكة العمومية للماء الصالح للشرب. كما 
 مجال الماء الصالح للشربوتنفيذ االستراتيجية الخاصة باالقتصاد في الماء. وقد بلغت االستثمارات الجملية في 

 .د م 340حوالي  2022خالل سنة 

الجهود الرامية إلى توفير الماء الصالح للشرب بمختلف الجهات والتركيز  2023وستتواصل خالل سنة 
نجاز توصيالت جديدة لمجابهة إبالخصوص على المناطق الريفية التي ال تزال معطشة وتوسيع شبكة التوزيع و 

الماء الصالح بن تبلغ نسبة التزود العامة أ وينتظر .الطلبات المتنامية وتطور االستهالك بالمناطق الحضرية
 تحسين نوعية المياه.، فضال عن %98.6للشرب 

 :2023وستشهد سنة  

  ملوحة الدرجة ملوحة المياه الموزعة بالجنوب التونسي ذات  منمواصلة تحسين نوعية المياه بالتخفيض
  ،غ/ل1.5غ/ل إلى مستوى ال يتجاوز 2تفوق والتي 

  الوكالة الفرنسية للتنميةمن ل موّ المويد المناطق الريفية ضمن برنامج القرض الرابع شغال تز أاالنتهاء من، 
  شغال بناء محطة تحلية مياه البحر بصفاقس لتلبية الحاجيات المتنامية من مياه الشرب وتخفيف أمواصلة

 المتمثل فيتراتيجي الضغط على الموارد التقليدية المتاحة والتي تمثل اللبنة االولى في تجسيم الخيار االس
 ،استغالل الموارد المائية غير التقليدية

  نجاز محطة تحلية مياه البحر بالزارات واستكمال إنجاز محطة تحلية المياه بسوسة في إطار تعبئة إمواصلة
 الموارد غير التقليدية،

  ،مواصلة إنجاز مشروع تحسين مردودية الشبكات بالوسط والجنوب التونسي 
 المناطق الريفية عن طريق مختلف البرامج )الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه، الهندسة  مواصلة تزويد

 ،الريفية والتنمية الجهوية(
  باجة وبنزرتبشغال محاور الجلب أمواصلة، 
  خاّصة بعد إنجاز المنشآت المائية الكبرى  ،بين العرض والطلب على الماء التصرف المندمجتكريس

من خالل ياه البحر والمياه المالحة ومحّطات معالجة المياه ومحاور الجلب وغيرها( وذلك )محّطات تحلية م
 .تفعيل آلّيات الترشيد والتحّكم في االستهالك والرفع من مردودّية ونجاعة الشبكات

 534ا منه 2023من المياه سنة  3م.م 812نتاج الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه حوالي أن يبلغ إتوقع وي
 .%77.6بذلك مردودية شبكة التوزيع حوالي لتبلغ  .يتوقع استهالكها 3م م
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 د م 470تبلغ اإلستثمارات المتعلقة بقطاع الماء الصالح للشرب حوالي من المنتظر أن  ،ولبلوغ هذه األهداف
 للمناطق الريفية. هاصيخصسيتّم ت د م 70منها قرابة 

 الفالحيةالغابات والمراعي وتهيئة األراضي 

جتماعي إ بدور تضطلع حيث الطبيعية الثروة مكونات في هامة مكانة الفالحية واألراضي والمراعي الغابات تحتلّ 
الفتعال  نتيجة على غرار السنوات الماضية عديد الحرائق بالغابات 2022شهدت سنة وقد هام.  وبيئي واقتصادي
 اتالتدهور المتسارع في المساح ىدّ أدرجة حرارة األرض. و  تساهم في ارتفاعالتي لتغيرات المناخية الحرائق وا

ضي الفالحية وارتفاع الرسوبات بالسدود الى ارتفاع نسق االنجراف وتعرية األر إالغابية خالل السنوات الماضية 
 عالوة على مضاعفة هشاشة متساكني الغابات وتدّني ظروف العيش بها.

 الغابي والرعوي عبر: تشجيرالمن خالل رفع نسق  2023ن تتضافر الجهود خالل سنة أوينتظر 

  نجاز مشروع التصرف المندمج في الغابات الذي يهم واليات زغوان وسليانة وباجة وجندوبة والكاف،إمواصلة 
  واليات بالشمال والوسط الغربي، 8مواصلة إنجاز مشروع التصرف في المشاهد الطبيعية والذي يهم 
  الكاف  :وهي .واليات 5يشمل الذي في الموارد الطبيعية بالمناطق الهشة نجاز برنامج التصرف إمواصلة

 مجابهة التغيرات المناخية،على ضعيفة ال تهاقدر ب ، المعروفةوسليانة وبنزرت وسيدي بوزيد والقيروان
  تنفيذ البرنامج السنوي للغابات من خالل تكثيف عمليات التشجير والبرنامج السنوي للمحافظة على المياه

 إضافة الى مقاومة الحرائق في الغابات. ،والتربة
  نجاز المرحلة الثانية من مشروع التنمية الفالحية الريفية حول البحيرات الجبليةإاالنطالق في.  

 المناطق السقوية

تكمن أهمية المناطق السقوية في دورها الهام في االقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الغذائية وتعديل اإلنتاج 
نها ال أمن القيمة المضافة لقطاع الفالحة رغم  %37خاصة خالل سنوات الجفاف وذلك عبر مساهمتها في 

 . من األراضي الفالحية المحترثة %8.2تمثل سوى 

تجهيز المساحات إعطاء األولوية ل 2023رات المناخية المتسمة بتواتر الجفاف، سيتم خالل سنة ونظرا لتسارع التغي
 2022ة سن% 96.5مقابل  2023موفى سنة  عند % 97بانسبة تجهيز  لبلوغلماء لمعدات المقتصدة الب القابلة للريّ 

من خالل برمجة إنجاز ثالث مناطق مروية  الري  في المعالجة المياه استعمال نسبة في الترفيعبالتوازي مع 
 بالمياه المعالجة بكل من واليات نابل وسيدي بوزيد وقفصة.

مواصلة إنجاز المشاريع المتواصلة في مختلف الواليات خاصة مشاريع تعصير وتهيئة  2023وستشهد سنة 
لك بمناطق سيدي ثابت المناطق السقوية العمومية للتقليص من نسبة ضياع المياه وتحسين اإلنتاجية وذ
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هك(،  2750هك( والعروسية ) 6500هك( ومرناق ) 2800هك( وحوض مجردة السفلى في مرحلته الثانية ) 3200)
إضافة الى مواصلة مشروع تثمين المناطق السقوية بواليات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد من خالل تنمية 

لعمومية عبر مجهود التعاونيات الفالحية كطرف فاعل في أالف هك من المناطق السقوية ا 9سالسل القيمة لا
تنمية منظومة المناطق السقوية ومشروع تكثيف المناطق السقوية بواليات جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت الذي 

  ألف هك. 23ينجز على مساحة 

 ي بحر ال صيدال

مواصلة إنجاز عدد من مشاريع دعم البنية األساسية المينائية إضافة الى مواصلة تنفيذ برنامج  2022شهدت سنة 
 دعم وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري بالتجهيزات األساسية لتحسين خدماتها المسداة لحرفائها. 

مجابهة ية عبر مواصلة حماية الثروة السمكالمجهودات الرامية لعلى مواصلة  2023سنة  سيرتكز العمل خاللو 
 . الصيد العشوائي

 القوانط (والزارات فقليبية وطبلبة وسيدي يوس)مواني  4تهيئة  مواصلة وعلى مستوى البنية التحتية، سيتم
يانة وتجديد التجهيزات المينائية صحماية و (، باإلضافة إلى ولاألالقسط ) صفاقسميناء  إصالحأشغال تهيئة و 

 ههد شبشالموانئ التي ت هتوجيكما سيتم النظر في  .ميناء وضمان شمولية التدخل بكلّ قصد التقليص من الكلفة 
ة مع كشراالمواني ترفيهية في إطار كحياء المائية أو تصنيفها ألع تربية ايار شتركيز مإلى اط شانعدام في الن

  .صالقطاع الخا

 والطاقات المتجددة الباب الثاني: ترشيد استهالك الطاقة

إقرارها خالل  تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج التي تمّ  2022خالل سنة  ترشيد استهالك الطاقةشهد مجال 
 ، والمتمثلة في:2018فيفري  28المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 

  مليون فانوس متوّهج بفوانيس مقتصدة للّطاقة، 4االنطالق في تنفيذ البرنامج الوطني الستبدال  
  للتحكم في الطاقة بالمساجد بوالية توزر،المشروع النموذجي 
 ،المشروع النموذجي لتجديد شبكة التنوير العمومي ببلدية توزر 
  مواصلة تنفيذ العمليات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات من خالل

عقد برنامج  17ع النقل وعقود برامج في قطا 8عقد برنامج في قطاع الصناعة و 36المصادقة على إبرام 
 في قطاع الخدمات،

  بلدّية وذلك بالنسبة للبناءات والمنشآت وشبكة التنوير العمومي  350نجاز تدقيق طاقي لا إاالنتهاء من
ومن المؤّمل أن يتّوج هذا التدقيق برسم خطة عمل لتنفيذ المشاريع وضبط برنامج متكامل  .وأسطول العربات

 ان النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة،لالستثمار البلدي في ميد
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  انطالق برنامج االنتقال الطاقي بالمباني العمومية بمكونيه: النهوض بالنجاعة الطاقية في المباني العمومية
د ممولة من طرف  م 200والنهوض باستعمال الطاقة الشمسية في القطاع العمومي بكلفة جملية تفوق 

ميزانية وقروض خارجية موظفة( وموارد أخرى في شكل هبة عالوة عن ميزانية الدولة )موارد عامة لل
المساهمة العينية للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. ويهدف هذا البرنامج إلى توفير اإلحاطة الفنية والمالية 

برنامج للهياكل العمومية الستغالل اإلمكانات المتاحة للنجاعة الطاقية في المباني العمومية وذلك لتنفيذ 
  .ميغاواط( 30لتجهيز المباني العمومية باأللواح الفلطاظوئية إلنتاج الكهرباء )قرابة 

 لتحقيق االنتقال الطاقي وذلك من خالل: 2023سنة خالل سيتواصل العمل و 

  نقطة إنارة في إطار برنامج تجديد شبكة التنوير العمومي في مرحلته النموذجية بوالية  2000تجديد حوالي
 ،توزر

  مسجد في إطار برنامج التحكم في الطاقة بالمساجد، 110تجهيز حوالي 
 مليون فانوس متوهج بفوانيس 1ستبدال إLED  ، 
 ستكمال الدراسة الخاصة بالنجاعة الطاقية للمباني العمومية وتركيز تجهيزات إلنتاج الكهرباء من الطاقة إ

ميغاواط بالمؤسسات التربوية وذلك في إطار برنامج االنتقال الطاقي بالمباني  5الشمسية بقدرة تناهز 
 العمومية،

  منزل، 500تنفيذ العزل الحراري ألسطح 
  مواصلة برنامج التدقيق الطاقي للبلدّيات وذلك بالنسبة للبناءات والمنشآت وشبكة التنوير العمومي وأسطول

  العربات،
 90جاعة الطاقية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات من خالل برمجة إبرام تنفيذ العمليات المتعلقة بالن 

 .عقد برنامج

 :2022، عرفت سنة الطاقات المتجددةمجال  وفي

  دعوات لتقديم مشاريع أسندت من خاللها  4 اإلعالن عن 2022حدود سنة  تم إلى :التراخيصنظام في إطار
موافقة مبدئية  22ميغاواط و 30لمشاريع طاقة الرياح من فئة موافقات مبدئية  4موافقة مبدئية منها  53

لطاقة الشمسية اموافقة مبدئية لمشاريع  27ميغاواط و 10لطاقة الشمسية الفولطاضوئية من فئة المشاريع 
ميغاواط بقيمة استثمارات  367وبالتالي، بلغت القدرة الجملية المسندة  .ميغاواط 1الفولطاضوئية من فئة 

 5و والمكناسي ميغاواط بتطاوين 10 أحادية با قد تم إلى حّد اآلن ربط محطتين بقدرةو د.  م 800تناهز 
محطات ، باإلضافة إلى وقابس والفوار والصخيرة وسيدي بوزيدميغاواط بالنفيضة  1 أحادية با بقدرةمحطات 

 . قفال المالي والتركيبأخرى في طور اإل
  االتفاقيات والعقود الخاصة بتركيز  المصادقة بمراسيم على 2022سنة  إلى غاية : تمّ اللزماتنظام في إطار

ميغاواط(  200مواقع بكل من تطاوين ) 5ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية على  500مشاريع 
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، مما ميغاواط( 50ميغاواط( وتوزر ) 50ميغاواط( وسيدي بوزيد ) 100ميغاواط( وقفصة ) 100والقيروان )
بالنسبة وهي األفضل ، مليم/كيلواط ساعة 97و 72تعريفات منخفضة تتراوح بين  الحصول علىمكن من 

نجاز هذه إتلك الفترة. وسيساهم  خاللمماثلة من حيث الحجم في إفريقيا والمنطقة العربية المشاريع لل
 د سنويا.  م 130المشاريع في التقليص من العجز الطاقي والحّد من واردات الغاز الطبيعي بما قيمته 

  ميغاواط من وحدات الطاقة الشمسية  40تركيز حوالي  2021: تم خالل سنة اإلنتاج الذاتيفي إطار
مرتبطة بالجهد المنخفض لتصل القدرة الجملية منذ انطالق الالفولطاضوئية الصغيرة على أسطح المنازل 

 180ل القدرة الجملية إلى حدود وينتظر أن تص .ميغاواط 150إلى حوالي  2010 سنةإالك -برنامج بروسول
 . 2022ميغاواط موفى سنة 

  وذلكآالف عائلة بوالية توزر،  4إنجاز برنامج نموذجي يخص تجهيز االنطالق في  2022سيتم موفى سنة 
في إطار البرنامج الوطني لتجهيز مساكن العائالت المحدودة الّدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات 

 إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوطوضوئّية. 
  االنطالق في إنجاز المرحلة األولى النموذجية لبرنامج تركيز تجهيزات إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة

لعائالت متوسطة الدخل والتي تمثل الشريحة األكثر دعما من طرف لك الذاتي بالنسبة بغرض االستهال
  .الدولة على مستوى سعر الكهرباء

 .االنطالق في إجراءات إحداث هيئة تعديلية بقطاع الكهرباء 
 .االنطالق في إعداد "مجلة للطاقات المتجددة" إلرساء إطار موحد للنهوض بالقطاع 

 : في مجال الطاقات المتجددة 2023نة سيتواصل العمل سو 

  اإلشكاليات  نظام التراخيص: مواصلة العمل على انجاز المشاريع المبرمجة والعمل على حلّ في إطار
 ، ميغاواط 70مع نشر دعوة خامسة بقدرة جملية  العالقة

  ميغاواط  500 نظام اللزمات: االنطالق في إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرةفي إطار
أن تدخل هذه المشاريع حيز  علىميغاواط من طاقة الرياح  300تركيز واإلعالن عن  2023بداية من سنة 

عند ميغاواط  1700. ومن المنتظر نشر طلبات عروض جديدة لتركيز 2025االستغالل في غضون سنة 
 ،وطاقة الرياح من الطاقة الشمسية 2023ميغاواط سنة  300و 2022موفى سنة 

  ميغاواط من االنتاج الذاتي للكهرباء بالنسبة للمنشآت  30اإلنتاج الذاتي: تركيز قدرة إضافية تناهز في إطار
 المرتبطة بالجهد المنخفض،

 آالف عائلة بالطاقة الشمسية في إطار البرنامج الوطني  4ستكمال تنفيذ المرحلة النموذجية المتعلقة بتجهيز ا
دودة الّدخل المرتبطة بالجهد المنخفض بوحدات إلنتاج الكهرباء من الطاقة لتجهيز مساكن العائالت المح

 الشمسية الفوطوضوئّية، 
  برنامج تركيز تجهيزات من ميغاواط في إطار المرحلة األولى النموذجية  7تركيز تجهيزات بقدرة تناهز

 الت متوسطة الدخل.إلنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض االستهالك الذاتي بالنسبة للعائ



 

197 

 الباب الثالث: تهيئة ترابية متوازنة تشمل كل الجهات وتحترم التوازنات البيئية

 تجسيما لهدف تنسيق مختلف التدخالت القطاعية في إطار رؤية موحدة ومنسجمة في كامل جهات البالد ولكلّ 
جهوي الخيارات والتوجهات االستراتيجية الفئات، تضبط األمثلة التوجيهية للتهيئة سواء على المستوى الوطني أو ال

د تصورا لتنفيذها بطريقة متناغمة بأبعادها واألولويات لمختلف القطاعات على المدى المتوسط والبعيد وتحدّ 
 الزمنية والمكانية والمالية لتحقيق التطور المنشود في إطار السياسة العمومية للتنمية.

بإرتفاع نسق إعداد الدراسات المتواصلة وانطالق إعداد دراسات جديدة لألمثلة  2022تعززت اإلنجازات سنة وقد 
لدراسات الخصوصية، األمثلة التوجيهية لتهيئة المناطق الحساسة و االتوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية الكبرى و 

قيروان وجندوبة وقفصة من ال كلّ بحيث تواصل إعداد دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية 
 والقصرين والكاف وسليانة. 

استكمال إنجاز دراسات أمثلة توجيهية  فقد تمّ  ،بخصوص األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الواليات الداخليةو 
واليات جندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقبلي  :هيو  .لتهيئة وتنمية تسع واليات

اسة لساحل أقصى الشمال ببنزرت والمناطق المناطق الحسّ  دراسات تهمّ  4وقابس. كما تواصل تقدم إنجاز 
تغطية كامل  تتمّ قد  علما وأّنه الساحلية للوطن القبلي ومنطقة الساحل الشرقي لبنزرت ومنطقة السباسب السفلى

واليات الجمهورية بوثائق رقمية للرصد الترابي بفضل االنتهاء من إعداد دراسات األطالس الجغرافية لواليات 
 سوسة والمنستير والمهدية.

اإلصالحات واألهداف االستراتيجية التي تم ضبطها والمتمثلة أساسا على تجسيم  2023سيتواصل العمل سنة و 
 في: 

  اإلطار التشريعي للتهيئة الترابية ضمن المجلة الجديدةالعمل على مراجعة، 
 الرفع من نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات األمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي، 
 العمل على تحسين االتصال والتواصل مع مختلف األطراف المتدخلة في مجال التهيئة الترابية، 
  حة من خالل نشر دراسات التهيئة الترابية على موقع الوزارة.العمل على دعم مبادئ الحوكمة المفتو 

مواصلة إعداد جملة من الدراسات الخاصة بمجال التهيئة الترابية واالنطالق  2023ويشمل برنامج العمل لسنة 
باإلضافة  ،المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطنيفي إعداد دراسات جديدة حيث سيتم الشروع في إعداد دراسة 

  إلى االنتهاء من إعداد دراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات تطاوين والمهدية وباجة وتوزر.

 "دراسة التخطيط الترابي االستراتيجي والرصيد العقاري" التي يشمل محيطها كامل التراب الوطني من أهمّ تعّد و 
 ةتهدف إلى وضع استراتيجيهي و  .2023ها خالل سنة الدراسات الخصوصية التي ينتظر االنتهاء من إعداد
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للتحكم والتصرف في الرصيد العقاري على المجال الترابي بصفة تستجيب للرهانات المطروحة ومقتضيات التنمية 
 الجهوية الناجعة والمستديمة. 

إعداد دراسات الشروع في  2023سنة  خالل ينتظر أن يتمّ  ،المجموعات العمرانية ومراكز الوالياتبخصوص و 
من صفاقس الكبرى وزغوان وتطاوين والمهدية ومدنين  األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية بكلّ 

 والمنستير وسوسة الكبرى كدراسة جديدة. 

االنطالق في إعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة  2023سنة  خاللسيتم  ،وبالنسبة للمناطق الحساسة
وضع خرائط للمناطق المهددة بالمخاطر المناخية االنطالق في إعداد دراسة حول "و  للسباسب العلياالحساسة 
 ".الشديدة 

أ د  400أ د دفعا و 1750في ميدان التهيئة الترابية  2023وينتظر أن تبلغ االعتمادات المرصودة خالل سنة 
 تعهدا.

 الباب الرابع: حماية البيئة

قصد  على مواصلة الجهود للحّد من التلوث والرفع من مستوى العيش 2023عمل خالل سنة اليتركز ينتظر أن 
الحياتي للمواطن وحماية  اإلطارمجابهة التحديات المقبلة في مجاالت النظافة والتصرف في النفايات وتحسين 

 .التلوثالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية والمساهمة في الحّد من مصادر 

لتصرف في المياه ل د م 454رصد استثمارات تقدر بحوالي  2023سنة خالل ّتم ، حماية البيئةجال ففي م
  لا:المستعملة 

  ( وقصر قفصة د م 19مدن وهي دار علوش ومنزل حر وآزمور بوالية نابل ) 5مواصلة أشغال تطهير
 (؛د م 21,5والمظيلة )

  ؛د م 15مواصلة توسيع شبكة التطهير برواد وسكرة بكلفة 
  ؛د م 3,2مواصلة تهذيب المجمع الرئيسي لتصريف المياه المستعملة بشارع الجمهورية بالمهدية بكلفة 
  د؛ م 1,5مواصلة أشغال تهذيب شبكات التطهير بمدن توزر ونفطة ودقاش بكلفة 
  د؛ م 17البقالطة بكلفة -بطبلبةمواصلة تهذيب منظومة تحويل المياه المستعملة 
 د؛ م 14,5محطات ضخ بوالية سوسة بكلفة  10ذيب مواصلة أشغال ته 
 مواصلة أشغال توسيع وتهذيب محطتي تطهير جنوب مليان والمحرس؛ 
 مواصلة أشغال محطة التطهير الصناعية بالمكنين؛ 
  مواصلة أشغال إنجاز منظومة تحويل المياه المستعملة من أكودة إلى محطة التطهير سوسة حمدون بكلفة

 د؛ م 56
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  وتالة والسواسي والخليدية وجبل  2سوسة الشمالية  :وهي .محطات تطهير جديدة 10مواصلة أشغال إنجاز
 وبئر مشارقة؛  وتيبار الوسط والصخيرة وبئر علي بن خليفة وتاكلسة

   د؛ م 8مواصلة أشغال المعالجة الثالثية لقطب التطهير سوسة حمدون بكلفة 
  الحمامات الجنوبية ومجاز الباب وسليانة ونفطة  :وهي .محطات تطهير 5مواصلة أشغال توسيع وتهذيب

 والقصرين؛ 
 محطات تطهير ببنزرت ومنزل بورقيبة وماطر وتوسيع وتهذيب شبكات  3نطالق أشغال توسيع وتهذيب إ

كلم من  126 التطهير ببنزرت ومنزل عبد الرحمان ومنزل جميل ومنزل بورقيبة وتينجة وماطر وذلك بمدّ 
كلم من قنوات التطهير وربط  81حوالي  محطات ضخ ومدّ  8مناطق ريفية وذلك بإنجاز  9نوات وتطهير الق

مسكنا بالشبكة العمومية للتطهير، والتي تندرج في إطار المشروع المندمج لتحسين الوضع البيئي  2100
 ببحيرة بنزرت؛

 ي مجال التطهير من خالل مشروع تشريك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص فشاريع مفيذ نطالق تنإ
القطاع الخاص في استغالل منشآت التطهير بتونس الشمالية وبالجنوب التونسي )أشغال تأهيل منشآت 

 التطهير(.
 ؛بالمنستيرنطالق أشغال محطة التطهير الصناعية إ 
 د؛ م 8لمهدية بكلفة بانطالق أشغال المعالجة الثالثية بمحطة التطهير إ 
 غال تجديد التجهيزات الكهروميكانيكية لمحطات الضخ نطالق أشإSP1 وSP2  د م 6,5بالعطار بكلفة 
 نطالق أشغال تجديد التجهيزات الكهروميكانيكية لمحطة رفع المياه المستعملة بمحطة التطهير شطرانة إ

 د م 3,5بكلفة 
 د؛ م 32دة بكلفة توسيع شبكة التطهير ومنظومة تحويل المياه بسيدي ثابت لمحطة التطهير الجدي 
  االنطالق في تهذيب وتوسيع شبكة تجميع المياه وشبكة تحويل المياه الصناعية إلى محطة التطهير المندمجة

ببن عروس وإنجاز شبكة تحويل المياه من المنطقة الصناعية أوتيك ومحطة التطهير وشبكة تحويل المياه 
 نزرت وربط منطقتي منزل جميل والعزيب؛بالتطهير بمنزل عبد الرحمان إلى محطة بمن المنطقة الصناعية 

  د؛ م 16.7االنطالق في أشغال تطهير مدينة سجنان )شبكة ومحطة تطهير( بكلفة 
  توسيع شبكات التطهير بحومة السوق بجربة )أحياء الزاوية وسيدي محرز ومنطقتي مليتة والرياض( وجربة

 د؛ م 19ريم( بكلفة أجيم وجرجيس )الطريق الرابطة بين السويحل ولال م
  توسيع شبكة التطهير ببن عروس بكلفةو  د م 5,5توسيع شبكة التطهير بواليتي سوسة والمنستير بكلفة 

 د؛ م 1,6
  االنطالق في توسيع شبكة تطهير مدينة جمنة والزعفران وبازمة ووسط مدينة دوز ووسط كدينة القلعة وحّي

 النزلة والمنصورة والجديدة بقبّلي؛
 م.د؛15كة التطهير بمدن صفاقس وقبلي بكلفة تهذيب شب 
  د؛ م 10,3محطات الضخ بوالية تونس بكلفة بعض تهذيب 
  د؛ م 6,1تهذيب محطات الضخ بوالية بن عروس بكلفة 
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 د؛ م 9,2وزرمدين بوالية المنستير بكلفة  والمكنين تهذيب شبكات التطهير بمدن طبلبة والبقالطة 
 " تهذيب مجمع المياهGد؛ م 7,6اض بسوسة بكلفة " بحي الري 
  د؛ م 26محطة ضخ بوالية المنستير بكلفة  12تهذيب 
  تهذيب محطة الضخSR4  د؛ م 2,2بقابس بكلفة 
  مم بالطريق عدد  1400تهذيب قناة تحويل المياه المستعملة قطرMC 36  د؛ م 6ببن عروس بكلفة 
  منظومة تحويل المياه المستعملة من محطة التطهير سوسة الشمالية إلى محطة الضخ أكودة بكلفة إنجاز

 د م 12
 وهي الخليدية وجبل الوسط وملولش ونصر هللا ومنزل مهيري والصخيرة  .مدينة 15نطالق أشغال تطهير ا

  .واسي وتالةوبئر علي بن خليفة وتاكلسة وتيبار وشط مريم وبئر مشارقة ووادي الزرقاء والس

 ستمكن من : د م 41.5 اب 2023خالل سنة  تقدر االستثمارات، التصّرف في النفايات في مجالو 

  8نجاز الخانة رقم إاالنتهاء منIntercasier بالمصب المراقب برج شاكير؛ 
  نجاز خانة جديدة بالمصب المراقب بنابل؛إاالنتهاء من 
 المراقب بمدنين؛ توسعة المصبّ و  بواليتي بنزرت وسوسة وسعة الخانة المخصصة لردم النفاياتتنجاز إ 
  من باجة/جندوبة وصفاقس ومدنين؛ وحدات لمعالجة وتثمين النفايات بكلّ  3االنطالق في دراسة إنجاز 
  نجاز وحدة معالجة النفايات بالمهدية والقصرين؛إاالنطالق في دراسة 
  مواصلة أشغال المراكز التحويلية الستكمال منظومة التصرف في النفايات بباقي الواليات؛ 
 مراكز تحويل بتونس الكبرى؛ مواصلة إنجاز 
 إنجاز أشغال خانة جديدة ببرج شاكير وواليات القيروان ونابل وبنزرت وصفاقس؛ 
 .تأهيل مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بجرادو 
 من جزيرة جربة وسيدي بوزيد وقبلي والكاف/سليانة نجاز وحدة معالجة النفايات بكلّ إي دراسات االنطالق ف 

 .وقفصة

د  م 95بقيمة رصد ميزانية تنموية  2023خالل سنة فقد تّم  ،حماية وتهيئة الشريط الساحليوفيما يخّص 
 لا:ستخصص أساسا 

  االنتهاء من حماية كرنيش رفراف من االنجراف البحري،  
  ّة مناطق من الشريط الساحلي )منطقة االنتهاء من إعداد خارطة رقمية لحدود الملك العمومي البحري لعد

أغير بجربة ومنطقة سليمان وسبخة بوزيد من والية نابل وسبخة الساحلين وسبخة خنيس من والية المنستير 
ة موانئ بحرية )ميناء الصيد دّ عبومنطقة مدغشقر بصفاقس( وتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي المينائي 

البحري بالبقالطة، ميناء الصيد البحري بالمنستير، ميناء الصيد البحري بالكتف، ميناء الصيد البحري 
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بسوسة، ميناء الصيد البحري بالمهدية، ميناء الصيد البحري بالهوارية، الميناء التجاري بصفاقس، الميناء 
 اسمين الحمامات(،الترفيهي ببنزرت، الميناء الترفيهي ي

  مواصلة أشغال حماية شاطئ كرنيش بنزرت من اإلنجراف البحري وأشغال تثمين ومواصلة إستصالح وتهيئة
الديماس )والية المنستير( والقسط األول من أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي لمنطقة س سبخة رأ
 الرجيش

 ية بسوسة من االنجراف البحري مواصلة أشغال حماية الشريط الساحلي بالقنطاوي الجنوب، 
 مواصلة مشروع إنجاز أشغال أمثلة التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية، 
 مواصلة الدراسات المتعلقة بمشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي بتونس، 
  م(،لك 32)م( وصفاقس لك 10ستصالح وتهيئة سواحل مدينة جرجيس )انجاز دراسات إاالنطالق في 
 االنطالق في دراسة المثال المديري للقيام بأشغال الحماية والصيانة للشريط الساحلي، 
 دراسة حماية الشريط الساحلي من اإلنجراف البحري للمنطقة الممتدة من بني خيار إلى  االنطالق في

 الحمامات الجنوبية )والية نابل(،
  االنطالق في مسح أعماق البحر بواسطة تقنية«SONAR LATERALE» على كامل الشريط الساحلي، 
  وضع نظام معلومات جغرافية دقيق إلدارة ومراقبة الملك العمومي واقتناء قاعدة بيانات رقمية خاصة

 .(géo référencées coordonnées DPM) دة جغرافيابإحداثيات عالمات تحديد الملك العمومي البحري محدّ 

 2023د ضمن ميزانية سنة  م 195بقيمة  رصد إستثماراتقد تم ف ،في مجال حماية المدن من الفيضاناتو 
 ستوجه أساسا لمواصلة:

  د؛ م 178حماية منطقة تونس الغربية من الفيضانات بكلفة جملية تقدر بحوالي 
 د؛ م 178جملية تقدر بحوالي  بكلفة حماية منطقة تونس الشمالية والشرقية من الفيضانات 
  د؛ م 42ر بحوالي معبرين بقابس بكلفة جملية تقدّ تهيئة وادي قريعة وإنجاز 
  حماية مدن جرزونة ومنزل عبد الرحمان وبوعرقوب وتاكلسة وزاوية الجديدي وبوشراي وبني خالد وبومهل

 من الفيضانات؛  ومنزل بوزلفة والحمامات وقربةنابل و وجمال وغار الدماء ووادي مليز 
  ف في مخاطر الفيضانات بتونس بكلفة جملية تقدر بحوالي مواصلة إعداد الدراسة اإلستراتيجية للتصر

 د. م 12
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تونس، الجمهورية  1082، البرج "أ" المركز العمراني الشااامالي «B4»شاااارع الشااايخ محمد الفاضااال بن عاشاااور مبنى 

 التونسية
 +(216) 00 66 55 70 : الهاااااتف

 +(216) 71 799 069 : الفاااااكس
  boc.mdici@tunisia.gov.tn : البريد اإللكتروني

 


