
1



2



3

 بني اأيدينا اليوم اأول برنامج عمل لأول حكومة وطنية منتخبة باإرادة �شعبية حرة بعد ثورة رائدة، اأعادت ال�شعب اإىل موقعه الطبيعي يف قلب اهتمامات

 الدولة، كما فتحت املجال للمجتمع املدين للقيام باأدواره املطلوبة منه. وياأتي هذا الربنامج يف و�شع اإقليمي ودويل �شعب، متحرك وغري م�شتقر، ينبئ

 بتحولت جيوا�شرتاتيجية تفر�ض علينا تقوية قدراتنا وجتميع اإرادتنا من اأجل ك�شب ال�شتحقاقات القادمة.

 وانطالقا من عزمنا على تقدمي امل�شاف لبالدنا ول�شعبنا يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخنا، فقد اخرتنا اأن نعتمد مقاربة جديدة يف التخطيط، انطلقنا

 فيها من روؤية م�شتقبلية لتون�ض الثورة، ومن جملة من القيم، وانتهينا اإىل عدد من املهام امل�شتعجلة، هي ثمرة ا�شت�شارات جهوية وا�شعة عك�شت

 انتظارات واأولويات خمتلف الفئات واجلهات وخا�شة منها الأقل حظا يف الت�شغيل والتنمية. ولتحقيق ذلك اعتمدنا �شيا�شة اقت�شادية طموحة قادرة على

اأن حتقق ن�شب تنمية ت�شمح بانطالق اقت�شادنا، وبرامج اجتماعية جريئة يف دعم �شعاف احلال ويف تقلي�ض الفوارق ويف التوزيع العادل للرثوة.

 اإن جناحنا جميعا يف هذه املرحلة هو حماية لثورتنا املباركة وجت�شيم لأهدافها وحتقيق لعدالة انتقالية تتالزم فيها املحا�شبة وامل�شاحلة، وفاحتة هامة

 على م�شتقبل واعد لبالدنا، ت�شعى هذه احلكومة اإىل توفري اأ�ش�ض بنائه، من خالل حر�شها على اإدارة ال�شاأن العام �شمن ت�شاركية بينها وبني كل الفاعلني

يف املجتمع املدين، يعززها حوار وطني وا�شع حول اأهم الإ�شالحات الهيكلية يفتح اأفقا لبناء تون�ض اجلديدة.

 قال تعاىل:» اإن اهلل ياأمركم اأن توؤدوا الأمانات اإىل اأهلها واإذا حكمتم بني النا�ض اأن حتكموا بالعدل اإن اهلل نعما يع�شكم به اإن اهلل كان �شميعا ب�شريا«.

رئيـــ�ض احلكومــــة

 حمــــــادي اجلبالــــــي
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اأهم لأحد  تلبية  الأول،  النتخابي  ال�شتحقاق  ك�شب  يف  بالدنا  جناح  بعد  حرة  �شعبية  باإرادة  منتخبة  وطنية  حكومة  اأول  باعتبارها  احلكومة  ت�شكيل   جاء 

 ا�شتحقاقات ثورتنا املباركة. وفتح هذا الإجناز التاريخي املجال وا�شعا لنطالق املجهود الوطني يف م�شرية تاأ�شي�شية واإ�شالحية �شاملة تتالزم فيها مهمتان

 اأ�شا�شيتان، القطع مع منظومتي ال�شتبداد والف�شاد، من جهة، وتوفري الأ�ش�ض لالإ�شالحات ال�شرورية لبناء تون�ض جديدة تتحقق فيها اأهداف الثورة كاملة

غري منقو�شة، من جهة اأخرى.

ه�شا كان  مهامها  احلكومة  فيه  وا�شتلمت  الثورة  عنه  ك�شفت  الذي  الواقع  حقيقة  فاإن  احلكومة،  فيه  ت�شكلت  الذي  العام  ال�شياق  اإيجابية  مقابل   ويف 

 و�شعبا على كل امل�شتويات. ومن اأبرز عناوينه الحتقان الجتماعي والنفالت الأمني وتعرث دورة الإنتاج والنكما�ض القت�شادي وتراجع املقدرة ال�شرائية

للمواطن.

 اأما على امل�شتوى الدويل والإقليمي،  فقد متيز الو�شع بتطورات غري مالئمة لالقت�شاد العاملي وخا�شة منطقة الأورو اإذ مير هذا الأخري مبرحلة حرجة مرّدها

 بالأ�شا�ض انت�شار اأزمة الديون ال�شيادية وما �شاحبها من عدم و�شوح الروؤية وال�شبابية ب�شاأن النجاح يف تطويقها اإ�شافة اإىل تفاقم الأزمات اجليو�شرتاتيجية

 وتوا�شل حالة عدم ال�شتقرار ال�شيا�شي يف عدد من الّدول العربية التي �شهدت ثورات �شعبية حيث تربز توقعات النمّو القت�شادي العاملي بن�شبة  %3.3

 �شنة 2012 وانخفا�ض النمو يف منطقة الأورو بحوايل 0.5%. و�شيوؤدي تراجع الن�شاط القت�شادي العاملي اإىل تباطئ ن�شق منو حجم املبادلت العاملية
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الت�شغيلية القدرة  تراجع  مع  بالعالقة  منها،  ال�شناعية  خا�شة  القت�شاديات  جل  يف  البطالة  لن�شب  القيا�شي  الرتفاع  وتوا�شل  واخلدمات،  ال�شلع   من 

 لل�شركات، يف ظل توا�شل تطبيق ال�شيا�شات التق�شفية للعديد من الدول الأوروبية ب�شبب تداعيات اأزمة الديون ال�شيادية يف املنطقة.

 ورغم ثقل حجم التحديات وتتايل ال�شتحقاقات وارتفاع �شقف النتظارات، فقد حر�شت احلكومة منذ بداية عملها على م�شارحة �شعبنا بكل ما يعرت�ض

 بالدنا من �شعوبات، وبذلت اأق�شى اجلهود من اأجل حماية اأمنه وكرامته والتخفيف من معاناة التون�شيني وحت�شني ظروف عي�شهم. كل ذلك �شمن مقاربة

 جديدة يف احلكم تقوم على الت�شاركية الفاعلة واملت�شامنة بني الدولة واملجتمع املدين، وعلى ا�شتيعاب جهود كل التون�شيني على اأر�شية م�شروع وطني

 ي�شمح ببناء تعاقدات اجتماعية و�شيا�شية جديدة جامعة وحمالة لأهداف الثورة واأمينة عليها.

 ولتج�شيم اإرادتها يف حكم تون�ض مبا يليق ب�شعبنا وثورته الرائدة، و�شعت احلكومة برناجما لعملها خالل �شنة 2012 . واأعطت فيه الأولوية ملا هو اآين

 وم�شتعجل من اإجراءات وبرامج وم�شاريع ي�شتدعيه واقع ال�شعب والبالد ويفتح يف نف�ض الوقت نافذة على ما هو م�شتقبلي من اإ�شالحات وتطويرات

اأربع اآمنة ومت�شاحمة. وفيما هو عاجل، حددت احلكومة يف برناجمها  اأ�شيلة وحديثة، نامية وعادلة،   يقت�شيها بناء تون�ض جديدة : حرة ودميقراطية، 

اأطراف كل  الالزمني مع  والت�شارك  بالت�شامن  واعتمادات  واإجراءات  �شيا�شات  يلزم من  اإجنازها مبا  التون�شيني، عازمة على  كّل  انتظارات   اأولويات متثل 

 املجتمع املدين وكل القوى احلية بالبالد اإىل جانب الدول ال�شريكة والهيئات واملنظمات الدولية ذات ال�شلة. واأولوياتنا هي الت�سغيل، النهو�ش باجلهات،

الأمن وال�ستقرار والعدالة النتقالية.

 ومع تقديرها ل�شالمة خياراتها و�شيا�شاتها لكونها ا�شتجابة اأمينة ملطالب عامة ال�شعب وخا�شة الفئات واجلهات الأقل حظا يف التنمية، والتي كانت يف

 جمملها حمل ا�شت�شارات، ترى احلكومة اأن النجاح يف حتقيق هذا الربنامج والرتقاء بالو�شع العام يف البالد يقت�شي منها ومن كل الأطراف واملجتمع

املدين التحلي بروح امل�شوؤولية واملبادرة والتعاون والنقد البناء.

 ويتطلب تنفيذ هذا الربنامج تعبئة موارد اإ�شافية يف اإطار قانون املالية التكميلي ل�شنة 2012 مّت تخ�شي�شها لال�شتثمار يف التنمية اجلهوية ودعم

 الت�شغيل و�شمان موارد الرزق وامل�شاكن الجتماعية واملحافظة على املقدرة ال�شرائية للمواطن. وحر�شت احلكومة �شمن هذا اخليار على ال�شيطرة على



8

 م�شتوى عجز امليزانية ون�شبة املديونية يف املدى املتو�شط �شمن املحافظة على توازنات املالية العمومية ح�شب املعايري الدولية. كما يتطّلب تنفيذ

اإن النجاح يف جت�شيم هذا الربنامج الطموح، هو جناح يح�شب لكل التون�شيني وم�شاهمة  هذا الربنامج تطوير طاقة احلكومة وموؤ�ش�شاتها على الإجناز. 

 مقدرة منهم جميعا يف دعم م�شار ا�شتكمال املرحلة التاأ�شي�شية، واجناز النتقال الدميقراطي ودخول تون�ض اجلديدة نادي الدول الدميقراطية واملتقدمة

من الباب الكبري، الذي يليق بت�شحيات اأجيال متعاقبة من ال�شهداء واجلرحى وامل�شاجني واملهّجرين.
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توفيـر اأ�ســـ�ش بنـــاء تونــــ�ش الثـــورة:

حـــــرة ودميقراطيــــــة، ناميــــة وعادلـــــة،

اآمنـــــــــة ومت�ساحمــــة، اأ�سيلـــــة وحديثـــــــة،

تت�ســـــارك فيهــــــــــــــا الدولـــــــــــة واملجتمـــــــع

يف اإطــــــار من الت�سامـــــن وروح امل�سوؤوليــــــة واملبـــــادرة.
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ي�شتنـــــد اأداء احلكومــــــة على خمــــــــ�ض قيـــــــم ومبــــــــادئ توجيهيـــــــــة هــــــــي:

فافيــــــة يف اإدارة ال�شاأن العام والتمييز بني ال�شخ�شي والعمومي مبا يعزز ثقة املواطن واملجتمع املدين يف الدولة ويوؤ�ش�ض ملواطنة فاعلة يتمتع   ال�سّ

  فيها املواطن بحقه يف م�شاءلة احلكومة وب�شرعة احل�شول على املعلومة و�شهولة التظلم.

اأي اأو  العام بعيدا عن املح�شوبية  ال�شالح  التي تخدم  الأبواب  العام واحلر�ض على �شرفه يف  واأ�شرارها وحماية املال  الدولة  اأمالك  الأمانــــــــــة على    

اعتبارات اأخرى جهوية اأو حزبية.

  الّت�ساركيـــــة كاآلية وثقافة يف الت�شيري حتر�ض على ا�شتيعاب الأفكار لتو�شيع قاعدة احلكم وتدعيم الالمركزية  وتقريب اخلدمات كما ت�شاعد على متتني

الت�شامن والتوافق يف بناء تعاقدات وطنية توؤ�ش�ض  ملالمح تون�ض اجلديدة.

  العـــــدل يف توزيع الرثوة بني الفئات واجلهات والأجيال ح�شب اجلهد والعطاء، وامل�شاواة يف احلظوظ والفر�ض مبا يعزز روح الت�شامن وال�شعور بالكرامة

لدى كل التون�شيني ن�شاء ورجال ويدعم ال�شلم الجتماعي ويحمي تون�ض من الهزات.

 االإرادة يف حكم تون�ض مبا يليق ب�شعبها وثورته الرائدة من عزم يف التقدير والتقرير وت�شميم يف التنفيذ وقدرة على الإقناع و�شجاعة يف املحا�شبة.
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 جعلت الثورة بالدنا على ال�شكة ال�شحيحة لبناء تون�ض جديدة يحلم بها كل التون�شيني: دميقراطية، متقدمة وحديثة، يف نف�ض الوقت الذي ك�شفت لنا فيه

 الثورة عن �شعوبة الواقع وتعدد حتدياته وتزايد مطالبه واإحلاحيتها ، ك�شفت عن الإخاللت الهيكلية الكبرية يف املنظومة الإدارية ويف احلجم الكبري للف�شاد

اأكرث تعطل دورة الإنتاج والت�شدير اإمكانيات الدولة وعـّمـق من معاناة الكثري من التون�شيني، وفاقم يف اإ�شعافها   يف جميع املجالت، اأ�شعف جميعها 

وتراجع موارد الدولة وخا�شة يف الفرتة التي اأعقبت الثورة مبا�شرة.

 اإن اخلروج بتون�ض من هذه الو�شعية املركبة بني معاجلة واقع �شعب وتوفري اأ�ش�ض حتقيق تون�ض اجلديدة هو ما تعمل احلكومة على اإجنازه منذ بداية

 عهدتها على هدي من �شيا�شات عاّمة تقطع مع املا�شي يف جميع املجالت ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية وبرنامج يتالزم ويتوازى فيه العمل

 بني معاجلات اآنية على املدى الق�شري، وبني القيام يف نف�ض الوقت باإ�شالحات بع�شها على املدى املتو�شط ي�شتدعيها ت�شريع العمل يف هذه املرحلة،

وبع�شها الآخر هيكلي على املدى البعيد �شيكون مادة حلوار وطني وا�شع ننتهي فيه اإىل مقاربات وطنية توؤ�ش�ض ملالمح تون�ض اجلديدة.
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 1. فــي املجـــــــال ال�سيا�ســـــــي والإعالمــــــــي:

ملتزمــــون بدعـــــم الإ�سالحــــات الدميقراطيـــــة، واحتــــرام احلريـــــات وحقـــــوق الإن�ســـــان، ودعـــــم ا�ستقالليـــــة الإعلـــــام.

 تقرتح احلكومة على املجل�ض الوطني التاأ�شي�شي الدعوة لالإنتخابات املقبلة يوم 20 مار�ض 2013 وتلتزم احلكومة خالل توليها ملهامها بتنمية احلياة

 ال�شيا�شية وت�شريع الإ�شالحات الدميقراطية وتدعيم احلريات وحقوق الإن�شان وا�شتكمال م�شار النتقال الدميقراطي، واإدارة ال�شاأن العام من خالل ت�شاركية

 فاعلة جتمع احلكومة مع مكونات املجتمع املدين، يف اإطار حوار وطني حول جملة من امللفات والق�شايا الكربى التي تهم واقع وم�شتقبل بالدنا،  تخرج

 ف�شاءنا ال�شيا�شي وتع�شمه نهائيا من كل اأنواع ال�شتقطاب خا�شة الإيديولوجي منها، ودعم حّرية الإعالم وا�شتقالليته، واإر�شاء جمل�ض وطني يعمل من اأجل

�شياغة عقد اجتماعي لتون�ض اجلديدة.

كما �شتعمل احلكومة على تدعيم الإ�شالحات الدميقراطية من خالل املبادرات الّتالية :

1. بعث الهيئة العليا امل�شتقّلة لالإنتخابات.
2. اإحداث هيئة عليا م�شتقّلة لالإّت�شال ال�شمعي والب�شري.

3. اإر�شاء املجمع الق�شائي املخت�ّض ملعاجلة ق�شايا الف�شاد.
4. اإر�شاء جمل�ض وطني للعقد الإجتماعي.

5. تفعيل جلنة اخلرباء.
 6. تنظيم حوار وطني حول اأهّم الإ�شالحات.
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2. فــي املجـــــــال الأمنـــــــــي:
تعزيـــــز ال�سعـــــور بالأمــــن وال�ستقـــــرار فــــي مفهومـــــه ال�سامــــل واأبعـــــاده املختلفـــــة.

 لتون�ض والتون�شيني ليطيب عي�شهم ويزدهر ن�شاطهم يف خمتلف املجالت، من خالل تطوير الت�شريعات لإ�شالح املوؤ�ش�شة واملنظومة الأمنية، وبناء اأمن

 جمهوري حمايد عن كل ولء غري الولء للوطن واإ�شالح الإدارة )الوليات، املعتمديات، البلديات، العمادات( وتاأمني حدود البالد والت�شدي احلازم للجرمية

 املنظمة والعنف وتفعيل الأمن وحت�شني خدماته يف كل امل�شتويات وتقريبه من املواطن والتقلي�ض من حوادث الطرقات وتطبيق القانون يف ظل احرتام

احلريات وحقوق الإن�شان.

3. فــي املجـــــــال املجتمعـــــــــي:
كـــــون مبجتمــــــع و�سطـــــــي ومب�سهــــــد دينــــي معتــــــدل وف�ســـــاء ثقافــــي متعـــّدد ون�سيــج اجتماعـــي فاعـــل. متم�سّ

�شات يف  1.3 الثقافـــــي: دعم حّرية الإبداع وت�شجيع الإنتاج الثقايف ودفع ال�شتثمار لالرتقاء بال�شناعات الثقافية، وتعزيز اإ�شعاع املوؤ�شّ

اجلهات وتقريب املنتج الثقايف باعتباره من احلقوق الأ�شا�شية من اأجل ف�شاء ثقايف متنّوع ومتعّدد.

 2.3 الدينــــــي: تر�شيد ال�شاأن الديني على قاعدتي الو�شطية والعتدال وتر�شيخ الهوية يف حميطها العربي الإ�شالمي من خالل تفعيل

املوؤ�ش�شات واإثراء احلياة العلمية وتاأهيل الإطارات مع حتييد امل�شاجد عن التجاذبات املذهبية وال�شيا�شية.

 3.3 االأ�ســــرة �املـــراأة �الطفولــــة: تعزيز دور الن�شيج الجتماعي للم�شاهمة يف تكري�ض ثقافة املواطنة الفاعلة تعزيزا لدور املراأة يف

ة. املجتمع وموقعها يف اإدارة ال�شاأن العام، ورعاية الطفولة وحماية حقوقها وتوفري حياة كرمية للم�شّننني واأ�شحاب الحتياجات اخلا�شّ
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 4.3 ال�سبـــــاب والريا�ســـــــة: حتقيق حتول نوعي يف جمال الإحاطة بال�شباب من خالل اإر�شاء توجهات جديدة يف اإطار مقاربة ت�شاركية

 تهدف اإىل التقلي�ض من الفوارق بني اجلهات وتتجه نحو احت�شان ال�شباب بكل فئاته واختالفاته واعتباره �شريكا حقيقيا وفاعال يف اإجناح

امل�شاريع ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والثقافية.

4. العدالــــــــة الإنتقاليــــــــــة:
جـــاّدون فــي حتقيــــق عدالـــــة انتقاليــــة ت�سمــــن املحا�سبـــــة وتقــــود اإىل امل�ساحلــــــة وتقطـــــع مــع املا�ســـــــي.

الإجتماعي. ال�شلم  وحتّقق  الإ�شتقرار  تدعم  اإنتقالية  عدالة  لإر�شاء  ريع  وال�شّ اجلاد  للتقّدم  ت�شاركية  مقاربة  على   • الإعتماد 

لهم رزق  مورد  وبتوفري  وماّديا  معنويا  ولعائالتهم  لهم  والتعوي�ض  بتكرميهم  الثورة  وجرحى  �شهداء  ملف  لت�شوية  الأولوية   • اإعطاء 

 ومتتيع اجلرحى بالمتيازات الجتماعية والعالج املجاين وال�شريع.

ومتتيعهم لهم  والتعوي�ض  للعمل  العودة  حق  مع  ا�شتثناء  وبدون  ال�شتقالل  منذ  الدكتاتورية  �شحايا  كل  لي�شمل  العام  العفو   • تفعيل 

 باملنافع الجتماعية مثل احلق يف جمانية العالج بالهياكل العمومية لل�شحة واحلق يف جمانية التنقل بالو�شائل العمومية ومتكني الطلبة

من الت�شجيل يف املوؤ�ش�شات اجلامعية ملوا�شلة درا�شتهم ومتتيعهم باملنح اجلامعية.

امل�شاحلة. ويحقق  ال�شحايا  ين�شف  التاأ�شي�شي،  الوطني  املجل�ض  على  وعر�شه  النتقالية  للعدالة  الأ�شا�شي  القانون  م�شروع  • اإعداد 
الإن�شان. حقوق  • تدعيم 
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* مقاومـــــــة الف�ســــــــــاد:
 م�ســــــّرون علــــى مقاومـــــــة الف�ســــــــاد ومعاجلــــة ملفاتــــــه بكل اأنواعهـــــــا ودرجاتهـــــــا ق�سائيـــــا، �سمـــــن اآليـــــات حتقـــق

ال�سرعــــــة والنجاعـــــــة والعـــــــدل مع �سمــــــــان ا�سرتجـــــــاع الأمــــــــوال املنهوبـــــــــة واملهربـــــــــة.

120 ل�شنة 2011 مع تنقيحه من حيث اإعادة النظر يف الرتكيبة وجعل باملر�شوم  املحدثة  الف�شاد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة   • تفعيل 

الإجناز والعدل يف املعاجلة ال�شرعة يف  اإمكانية الطعن يف قرارات احلفظ مبا ي�شمن   احل�شانة ن�شبية وحذف �شالحيات التحقيق مع فتح 

والنجاعة يف البت مع دعم الهيئة بكل ما حتتاجه من اإمكانيات مادية وب�شرية.

املجمع هذا  اإعطاء  مع  الف�شاد  ق�شايا  يف  التحقيق  يف  والخت�شا�ض  بالنزاهة  لهم  م�شهود  ق�شاة  من  يرتكب  ق�شائي  جممع   • اإحداث 

الإمكانيات املادية والب�شرية الالزمة لت�شريع البت يف مثل هذه الق�شايا.

والنجاعة. ال�شرعة  عملها  على  ي�شفي  مبا  امل�شادرة  جلنة  • دعم 
الأموال. ا�شرتداد  يف  وال�شرعة  الالزمة  النجاعة  عملها  على  ي�شفي  مبا  اخلارج  اإىل  املهربة  الأموال  ا�شرتجاع  جلنة  • دعم 

مهامها. اإجناز  يف  والت�شريع  اأدائها  ح�شن  ي�شمن  مبا  امل�شادرة  واملمتلكات  الأموال  يف  الت�شرف  جلنة  • دعم 
اأعمالها ومتابعة  دعمها  بهدف  املذكورة  اللجان  على  الإ�شراف  مهمته  تكون  احلكومة  رئي�ض  اإ�شراف  حتت  اأعلى  جمل�ض  اإحداث   • 

والتن�شيق بينها جتنبا لت�شتت جهودها و�شمانا لفعاليتها.

مكوناتها. جهود  وتوحيد  فعاليتها  ي�شمن  مبا  الرقابية  املنظومة  يف  النظر  • اإعادة 
القانون. ي�شبطها  �شروط  فيها  تتوفر  التي  الأعمال  اأ�شحاب  ملفات  ت�شوية  من  الدولة  ميكن  قانون   • اإ�شدار 
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5. فــي املجـــــــال الإجتماعـــــــــي:
عازمـــون على حتقيـــــق �سيا�ســـــة اجتماعيـــــة عادلـــــة، مت�سامنـــــة و�ساملــة لكّل الفئــــــات واجلهـــــات.

 1.5 تاأميـــن مـــورد رزق لكــــّل عائلـــــــة من خالل الرتفيع يف قيمة املنحة الجتماعية وتو�شيع املنتفعني بها من العائالت املعوزة ومتتيعها

مب�شاعدات مو�شمية ومتكينها بعد تاأهيلها من بعث م�شاريع �شغرى يف ميادين الفالحة وتربية املا�شية واملهن ال�شغرى وال�شناعات التقليدية.

       2.5 تاأميـــن م�سكــــن اإجتمـــاعي لكّل عائلــــــة م�ستحّقـــــــة من خالل :

رة على املدى الطويل، ميّول جزء منه من ميزانية الدولة ل�شنة 2012 ويغطّى 30.000 م�شكن ت�شّدد بقرو�ض مي�شّ لبناء  برنامج   • النطالق يف 

 اجلزء الآخر بتمويل خارجي ومب�شاهمة من اجلمعيات.

حمدودة للعائالت  امل�شاكن  لتهذيب  م�شاعدات  ومنح  الكربى  املدن  حميط  يف  خا�شة  ال�شعبية  الأحياء  من  حي   100 تهذيب  يف  النطالق   • 

الدخل.

3.5 تدعيــــــم املقــــــدرة ال�سرائيـــــــة للمواطـــــــن من خالل:
عاّمة �شيا�شة  �شمن  وال�شناعي  الفالحي  الأدنى  الأجر  يف  والرتفيع  احلال  �شعاف  ت�شمل  الجتماعية  املفاو�شات  اطار  يف  الأجور  يف   • الزيادة 

تراعي القدرات املالية املحدودة للدولة وتعطي الأولوية للتنمية اجلهوية والت�شغيل ا�شتجابة ملطالب الثورة.

على والق�شاء  الإنتاج  زيادة  على  والت�شجيع  املراقبة  بت�شديد  املواطن(  )قفة  الأ�شا�شية  املواد  اأ�شعار  وخا�شة  الأ�شعار  ارتفاع  على   • ال�شيطرة 

التهريب والحتكار والتحكم يف م�شالك التوزيع وتفعيل التدّخل التعديلي للدولة من خالل املخزونات الإ�شرتاتيجية مع املحافظة على الدعم.

4.5 احلـد من البطالـة : والرتفيع  من ن�شق اإحداث مواطن �شغل جديدة خا�شة يف اجلهات الداخلية والقطاعات ذات الكثافة الت�شغيلية العليا من خالل:
العمومية. الوظيفة  يف  والنتداب  واخلا�ض  العمومي  واخلارجي،  الداخلي  ال�شتثمار  • دفع 

والتمويل امل�شتقل  العمل  ودعم  والإ�شافية  املربجمة  الكربى  امل�شاريع  وتنفيذ  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  م�شاريع  دعم   • 

 الأ�شغر.
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ال�شغل عرو�ض  ملتطلبات  وم�شتجيبة  القت�شاد  حاجيات  على  منفتحة  املهني  للتكوين  جديدة  منظومة  �شمن  ال�شغل  عن  الباحثني   • تاأهيل 

يف الداخل واخلارج.

5.5 حت�سيــــــن اخلدمـــات:
اإدخال منظومتي الإدارة واحلوكمة املنفتحة )Open gov، Open data( ومراجعة  • االإدارة: جعل املواطن حمور اخلدمات الإدارية من خالل 

اخلطة الإ�شرتاتيجية لالإدارة الإلكرتونية واإقرار العمل بنظام اخلم�شة اأيام واحل�شة امل�شرت�شلة بالوظيفة العمومية.

�شات وتطويرها بنظام معلوماتي �شاته وتقريب خدماته اإىل املواطن واملوؤ�شّ  • النقــــل: تو�شيع �شبكة النقل بكّل اأ�شنافه وتر�شيد اأداء كّل موؤ�شّ

 جديد من اأجل حت�شني ظروف التنقل وتوفري اأ�شعار خمّف�شة للم�شنني والطالّب والباحثني عن ال�شغل واأ�شحاب الحتياجات اخلا�شة وتو�شيع �شبكة

النقل املدر�شي خا�شة يف الأرياف والربط بني خمتلف جهات البالد واملناطق ال�شناعية ذات القدرة الت�شغيلية العالية ودعم جمهود التنمية.

املنظومة هيكلة  واإعادة  الداخلية  باجلهات  حية  ال�شّ والتجهيزات  التحتية  البنى  وتعزيز  املعوزة  للفئات  حية  ال�شّ التغطية  حــــة: جمانية  ال�سّ  • 

ة اإىل املواطن بتوفري م�شت�شفى بكامل الخت�شا�شات يف كل ولية يف اإطار التوازن بني اجلهات  املعلوماتية وتقريب اخلدمة الّطبية العاّمة واملخت�شّ

والتكامل بني القطاعني العام واخلا�ض.

 • الرتبيــــة والتعليــــم: حت�شني اأداء منظومة الرتبية والتعليم العايل �شمن ت�شاركية جتمع كل املتدّخلني يف القطاع واملجتمع املدين من

�شة الرتبوية يف حميطها الجتماعي والقت�شادي وربطها بحاجيات �شوق ال�شغل الوطنية والدولية وحت�شني ظروف ال�شكن ونوعية  اأجل ت�شكني املوؤ�شّ

اخلدمات للطلبة والزيادة يف املنحة اجلامعية.
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جـــــدول تلخي�ســــــي لل�سيا�ســـــــــة الجتماعيـــــــة

حية حت�سني اخلدمات الإجتماعية وال�سّ

حياة كرمية ورفاه اجتماعي لكّل تون�سي

اإعتماد برامج اجتماعية خ�سو�سية

تاأمني دخل لكّل عائلة

مل�ساهر التدريجي   التقلي�ش 

دخل وحت�سني  اله�ّش   الت�سغيل 

والفالحي ال�سناعي  الأدنى   الأجر 

)SMAG et SMIG(

حية ل�سعاف احلال - تقريب اخلدمات الطبية - اعتماد منظومة اعالمية متطّورة  جمانية اخلدمة ال�سّ

 لربط املراكز ال�سحية بامل�ست�سفيات اجلامعية - تقريب خدمات الخت�سا�ش : م�ست�سفى بكل الخت�سا�سات

يف كل ولية

مبختلف اجتماعية  م�ساكن   بناء 

املجتمع مع  بال�سراكة   اجلهات 

املدين

 �سنة 2012 ال�سروع يف بناء 30

األف م�سكن اجتماعي

م�ساهمة الدولة 100 م د

ال�سعيفة بالعائالت   النهو�ش 

والفيئات املهّم�سة

األف  235 متتع   2012  �سنة 

عائلة باملنحة الجتماعية
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6. ال�سيا�ســــــــــة االإقت�ساديــــــــــــة:
اقت�سادنـــــــا من الإنعــــــا�ش اإىل النطــــالق.

 جاءت الثورة اإيذانا بنهاية منظومة اقت�شادية نخرها الف�شاد ووظفها ال�شتبداد من خالل تغليقها والتحكم يف درجة انفتاحها واحتكار مبادرتها وتركيز ثروتها

 والتحكم يف اآليات متويلها، بالإ�شافة اإىل الإخاللت الهيكلية التي اأفرزها منوال التنمية، كاعتماد وجهة ت�شدير تكاد تكون واحدة هي اأوربا وقدرة تناف�شية

 تعتمد اأ�شا�شا على يد عاملة رخي�شة وموؤ�ش�شات متمركزة على ال�شريط ال�شاحلي و�شناعات حتويلية ل توفر مواطن �شغل يف حجم عدد طالبي ال�شغل مبا

واأخرى بني اجلهات  فوارق بني  البالد  والعادلة، فورثت  واملتوازنة  ال�شاملة  التنمية  باأعباء  النهو�ض  وعجزا متفاقما على  باأ�شرها  للمنظومة  اإنهاكا   خلف 

 مكونات املجتمع ومعطلني كرث رغم تاأهل العديد منهم. كل ذلك يوؤكد على اأن النتقال هو انتقال من منظومة �شيا�شية ا�شتبدادية اإىل اأخرى دميقراطية

ويف ذات الوقت انتقال من منظومة اقت�شادية اإىل اأخرى ت�شتفيد من النتقال ال�شيا�شي ك�شرط لزم من �شروطها وت�شيف �شروطا اأخرى من داخلها.

والتحركات الأحداث  العديد من املوؤ�ش�شات خالل  الأمني، وت�شرر  ال�شتقرار  1.8 %( فكان لعدم  النمو)-  للثورة يف تراجع ن�شبة  الأحداث املرافقة   لقد ت�شببت 

 الجتماعية وتبعات الثورة الليبية بالغ الأثر على تعّطل الإنتاج اأدى اإىل انخفا�ض ملحوظ للن�شاط القت�شادي يف البالد والزيادة يف عدد العاطلني عن العمل.

 اإن اإحداث فر�ض عمل جديدة يف تون�ض يتاأّتى ب�شكل رئي�شي من الزيادة يف ن�شبة النمو يف القطاعات الإنتاجية املختلفة كالزراعة وال�شناعة واخلدمات

 وال�شياحة والنقل والتجارة و غريها. ولتحقيق هذه الزيادة يف ن�شبة النمو، وجب اأ�شا�شا ا�شتحثاث ن�شق ال�شتثمارات الوطنية والأجنبية، ال�شيء الذي لن

 يتحقق اإلّ بتوفري املناخ املالئم لذلك. ولتن�شيط عجلة القت�شاد وتوليد ن�شبة النمو الالزمة لتحقيق وظائف تفي باحلاجيات امل�شتقبلية، كان من املوؤّكد

اأن ميّر الإ�شالح القت�شادي مبرحلتني، مرحلة الإنعا�ض خالل �شنة 2012 ثم مرحلة النطالق بداية من 2013.
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 1.6 مرحلـــــــة الإنعــــــا�ش القت�ســــــــادي: اأقرت احلكومة الزيادة يف النفقات العمومية من اأجل حتفيز القت�شاد من خالل �شّخ ا�شتثمارات عمومية

 اإ�شافية يف جمالت اجتماعية وم�شاريع البنية الأ�شا�شية، مما �شي�شاهم يف تن�شيط الدورة القت�شادية وخلق فر�ض الت�شغيل الالزمة لتعزيز ال�شتقرار يف

 البالد. وحتقيقا لذلك، �شتعّول احلكومة على الإمكانيات الذاتية املتوّفرة اأ�شا�شا، ثّم التمويالت الدولية لتعبئة املوارد الالزمة.

تركز احلكومة خالل هذه املرحلة على حمورين رئي�شيني:

 اأول: الزيــــادة يف نفقـــــــات التنميـــــة من خالل الرفع غري امل�شبوق يف ال�شتثمارات املخ�ش�شة لها بن�شبة 34% مقارنة مبيزانية �شنة 2011 و%23

 مقارنة بقانون املالية الأ�شلي ل�شنة 2012، وتعديل هيكلة النفقات بتخ�شي�ض ربعها للتنمية. ودعما لهذا املجهود الهام، اأقرت احلكومة عدة اإجراءات

 ل�شتحثاث ن�شق اإجناز امل�شاريع والتقلي�ض يف اآجال التنفيذ واإحداث خلية متابعة ملحقة برئا�شة احلكومة.

�شت ح�شريا للم�شاريع  ثانيــــــا: دعـــم التنميــــــة اجلهويـــــة من خالل الزيادة بـ1000 م.د، مقارنة بقانون املالية الأ�شلي ل�شنة 2012 خ�شّ

وال�شتثمارات يف اجلهات الداخلية مبا ي�شهم يف التقلي�ض من التفاوت اجلهوي .

 ثالثــــا: تعزيـــــز برامـــــج الت�سغيــــــل والتكويـــــن من خالل القيام مبجهود اإ�شايف بانتداب 25.000 موظف يف القطاع العمومي، وا�شتبدال

اأمل بربنامج »الت�شجيع على العمل« حيث يتمتع العاطلون عن العمل مبنحة �شهرية ملدة �شنتني �شرط التزامهم مبتابعة برنامج حمدد يف  برنامج 

ة. ويرافق ذلك اإحداث خطوط متويل جديدة ب�شروط مي�شرة لدعم العمل  تطوير املهارات الفنية ملدة عامني يف مراكز التكوين املهني احلكومية واخلا�شّ

امل�شتقل والنت�شاب للح�شاب اخلا�ض وحتفيز جبائي من اأجل الت�شغيل زيادة على احلوافز املعمول بها.

 وتلتزم ال�شيا�شة القت�شادية للحكومة بالتحكم يف التوازنات املالية العمومية على املدى املتو�شط  من خالل اإتباع �شيا�شة اإنعا�ض اقت�شادي ظرفية ملدة

 �شنة من نوع »حترك وقف« GO AND STOP بحيث تخّف�ض ن�شبة العجز بعد ذلك تدريجا اإىل م�شتوى اأقل من 3% من الناجت املحلي الإجمايل

ون�شبة املديونية يف حدود 40% يف اأفق 2016.

nkaabi
Texte tapé à la machine

nkaabi
Texte tapé à la machine
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 2.6 مرحلـــــة النطــــــالق القت�ســـــــــادي: ويتم ذلك من خالل التاأ�شي�ض ملنوال جديد للتنمية يرتكز على الرتفيع يف ح�شة القطاعات الواعدة

 يف هيكلة الناجت املحلي الإجمايل والقائمة على التجديد والبتكار وذات القيمة امل�شافة العالية والقدرة الت�شغيلية الهامة لأ�شحاب ال�شهادات على غرار

 تكنولوجيا الت�شال واملعلومات وال�شناعات الغذائية والبيوتكنولوجية والطاقات املتجددة واخلدمات. كما ي�شتند املنوال اجلديد على التطور الهام املتوقع

 لقطاع اخلدمات وعلى انتعا�شة القطاع ال�شياحي بف�شل الآفاق الواعدة لتطوير ن�شاطه وتنويعه. ومتكن هذه النطالقة من تخفي�ض ن�شبة البطالة اإىل

 حدود منخف�شة وا�شتيعاب كامل الطلبات الإ�شافية والرتفيع  من ن�شق اإحداث مواطن �شغل جديدة، خا�شة يف اجلهات الداخلية والقطاعات ذات الكثافة

الت�شغيلية العليا من خالل :

واخلا�ض. العمومي  واخلارجي،  الداخلي  ال�شتثمار  • دفع 
والتمويل امل�شتقل  العمل  ودعم  والإ�شافية  املربجمة  الكربى  امل�شاريع  وتنفيذ  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  م�شاريع  دعم   • 

 الأ�شغر.

ال�شغل. عرو�ض  ملتطلبات  وم�شتجيبة  القت�شاد  حاجيات  على  منفتحة  املهني  للتكوين  جديدة  منظومة  �شمن  ال�شغل  عن  الباحثني   • تاأهيل 

 ويرتافق هذا املنوال مع التحّكم يف التوازنات املالية الداخلية واخلارجية، من ذلك ح�شر ن�شب العجز اجلاري وعجز امليزانية واملديونية من الناجت املحلي

الإجمايل ون�شبة الت�شخم يف حدود معقولة.

 وي�شتوجب منوال التنمية اجلديد توفري مناخ مالئم لدفع ال�شتثمار ي�شتند اإىل اإ�شالحات هيكلية يف العديد من املجالت والقوانني تفتح احلكومة حولها

م�شاورات وطنية مع اخلرباء ومكّونات املجتمع املدين:

1. مراجعة منظومة ت�شجيع ال�شتثمار انطالقا من �شهر اأفريل 2012.
2. اإ�شالح منظومة ال�شفقات العمومية انطالقا من �شهر اأفريل 2012.
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3. اإحداث هيئة وطنية لال�شتثمار من اأجل اإ�شراع وت�شهيل ال�شتثمار خالل 2012.
4. اإحداث �شندوق �شيادي لال�شتثمار خالل 2012.

 5. مراجعة جملة الديوانة.

6. النطالق يف اإ�شالح املنظومة اجلبائية.
.OPEN GOV، OPEN DATA 7. اإر�شاء معلومة احلوكمة والإدارة املفتوحة

8. اإر�شاء امل�شاريع الكربى لالقت�شاد الرقمي واملعريف.
9. اإعداد اإطار ت�شريعي خا�ض ب�شناديق ال�شتثمار الإ�شالمية.

�شات و�شمان مراقبة الدولة. 10. اإعداد م�شروع �شندوق الزكاة و اإعادة تفعيل الأوقاف على قاعدة الو�شوح القانوين و�شفافية وحيادية املوؤ�شّ
 اإن النجاح يف بلورة املقاربات الوطنية لالإ�شالحات الهيكلية �شيعني على توجيه الإجراءات العاجلة والإ�شالحات املتو�شطة املدى مبا يزيد من فاعليتها

 وقدرتها على حتقيق النمو املطلوب يف مرحلة النطالق.
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جــــــدول  تلخي�ســــــي لإجــــــراءات تعافــــــي القت�ســـــاد

زيادة النفاق العمومي لتحفيز الإقت�ساد والنهو�ش بالت�سغيل وحتقيق التنمية يف اجلهات والعدالة الجتماعية بني الفئات

التحّكم املرحلي يف عجز ميزانية الدولة ل�سنة 2012 بـ 6.6% - ح�سر املديونية العمومية يف حدود %46

الرتبية  - العمومية   ال�سحة 

املهني التكوين   -  والتعليم 

الوزارات  - اجلهوية  الهياكل   - 

الفّنية

بالوظيفة انتدابات   اإجراء 

موطن األف   25  العمومية 

�سغل

الفّني التعاون  اتفاقيات   اجناز 

مع الدول  ال�سريكة

مراجعـــــة منظومـــــــة الت�سغيـــــــل

النتداب لت�سجيع  حوافز   اإقرار 

باملوؤ�س�سات القت�سادية

امل�ساريع بعث  على   امل�ساعدة 

�سات املوؤ�سّ واإحداث  ة   اخلا�سّ

 ال�سغرى عرب متويالت خ�سو�سية

)70 م د(

القرو�ش  - الأ�سغر   التمويل 

BTS - �سندوق بعث  ال�سغرى 

امل�ساريع

الت�سجيع برنامج   تطوير 

100 لي�سمل  العمل   على 

مهارات اكت�ساب  منتفع:   األف 

لتي�سري لّلغات  ومتّلك   تكميلية 

Employabilité الت�سغيلية

اجلي�ش مراكز   -  مراكز عمومية 

ة الوطني - مراكز خا�سّ

النقل  ج�سور وطرقات - تطوير 

- اأ�سنافه  بجميع   العمومي 

متطّورة �سناعية   مناطق 

م�سالك  - تطهري  حمطات   - 

ومن�ساآت �سدود   -  فالحية 

املياه حتلية  حمطات   -  مائية 

ومراكز حديثة  م�ست�سفيات   - 

 �سّحية - مرافق اأ�سا�سية باملدن

حّيا  100 تهذيب   -  والقرى 

�سعبيا

  �سنة 2012: زيادة بـ1000م د

امل�ساريع يف  ال�ستثمارات   يف 

وبرامج التنمية باجلهات

التحتية البنية  م�ساريع   اإجناز 

يف �سيما  ل  ال�سا�سية   واملرافق 

املناطق الداخلية

GO AND STOP
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7. البيئــــــــــــــة:
من اأجــــل بيئـــة نظيفــــة وحميـــــط جميـــــل ومـــــدن حمميـــــة من الكــــــوارث الطبيعيـــــة.

 مراجعة ال�شيا�شة العامة البيئية يف اجتاه مزيد اإدراج البعد البيئي يف عملية التخطيط للتنمية و يف ال�شرتاتيجيات القطاعية و العمل على م�شاحلة

املواطن مع حميطه مبا ي�شمن م�شاركته الفعلية يف احلفاظ عليه.

8. يف العالقــــــــــــــات اخلارجيـــــــــــــــة:
ديبلوما�سيـــــة ن�سيطــــــة وفاعلــــة، و�سيا�ســــة خارجيــــة م�ستقّلــــة ومنحـــــازة لق�سايـــــا احلريــــــة والدميقراطيــــة.

 ورافدا خلدمة ق�شايا القت�شاد والتنمية وجلب ال�شتثمار وتنمية املبادلت التجارية واإعطاء �شورة جديدة لتون�ض »Label Tunisie« تعك�ض تون�ض الثورة

يف كل اأبعادها.
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 تاأ�شي�شا على جناحنا يف اخلطوات املقطوعة يف م�شار النتقال الدميقراطي وعلى موؤ�شرات بداية خروج اقت�شادنا من مرحلة النكما�ض نحو التعايف خالل

 ال�شنة اجلارية 2012، حددت احلكومة يف برناجمها الأهداف الكربى لبناء م�شروع اقت�شادي واجتماعي واعد يرتقي اإىل م�شتوى اأهداف الثورة وتطلعات

 ال�شعب. وتنبني املقاربة اجلديدة لالإ�شالح والتحديث اأول وقبل كّل �شيء على التنمية ال�شيا�شية والإ�شالحات الدميقراطية ودعم حرية الإعالم وا�شتقالل

 الق�شاء، واإدارة تقوم على مبادئ احلوكمة الر�شيدة ومنهج يف اإدارة ال�شاأن العام يقوم على ت�شاركية فاعلة بني احلكومة والقطاعني العمومي واخلا�ض

وخمتلف مكونات املجتمع املدين والت�شامني.

 ولتجاوز الإخاللت الهيكلية ملنوال التنمية وما نتج عنها من انكما�ض اقت�شادي واحتقان اجتماعي وتفاقم البطالة واختالل التوازن بني الفئات واجلهات،

اعتمدت احلكومة اإ�شرتاتيجية تنمية للفرتة 2012-2016 تت�شمن حزمة من الإ�شالحات الهيكلية �شتفتح حولها حوارا وطنيا.

 وتهدف هذه التوجهات الإ�شرتاتيجية بداية من �شنة 2013 اإىل حتقيق النطالقة القت�شادية بعد مرحلة من التعايف من خالل ت�شريع ن�شق النمو لبلوغ

اأعلى الن�شب املمكنة التي ت�شمح مبعاجلة م�شاكل البطالة والتفاوت اجلهوي ب�شفة جذرية.
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وتتمحور هذه التوجهات اأ�شا�شا حول ثمانية حماور اأ�شا�شية:

1. تركيز مقومات احلكم الر�شيد وتكري�ض الالمركزية والت�شاركية.
2. �شمولية التنمية لكل الفئات واجلهات،

3. تثمني الكفاءات الوطنية وتطوير نظام التعليم والتكوين واملالءمة بني التعليم والت�شغيل،
4. تع�شري هيكلة القت�شاد والرتفيع يف الإنتاجية والتناف�شية وتاأ�شي�ض منظومة لالبتكار والتجديد،

5. اإعادة تاأهيل القطاع العام وتعزيز القطاع اخلا�ض وتكوين �شراكة دائمة بينهما،
6. تنمية البعد الجتماعي والت�شامني للمنظومة القت�شادية

 7. املحافظة على البيئة و�شمان حقوق الأجيال القادمة،

8. تعميق م�شار الندماج يف القت�شاد الإقليمي والعاملي.

 وتتطلب هذه النطالقة القت�شادية توفري مناخ حافز يحقق ا�شتدامة النمو ويعزز تناف�شية القت�شاد ويدفع الت�شغيل ويح�شن ظروف العي�ض وي�شمن

اإ�شعاع التنمية يف كل اجلهات.

 اأما على م�شتوى النمو، يهدف املنوال اجلديد اإىل حتقيق ن�شب منو ل تقل عن 7% بداية من 2015، من خالل موا�شلة ا�شتحثاث تطور حجم ال�شتثمار

اأ�شا�شي. العام واخلا�ض دور  القطاعني  2016 ويكون لل�شراكة بني  26% يف �شنة  اإىل  الداخلي اخلام  الناجت  11% �شنويا، لرتتفع ن�شبته من   بحوايل 

 و�شيمّكن هذا امل�شتوى من النمّو من الرتقاء بالدخل الفردي اإىل حوايل 9.000 دينار بداية من �شنة 2016.

 ويرتكز منوال التنمية اجلديد على التحّكم يف التوازنات املالية الداخلية واخلارجية، حيث ينتظر اأن تنح�شر ن�شبة العجز اجلاري يف حدود 3.4% من الناجت

 الداخلي اخلام �شنة 2016، واأن ل تزيد ن�شبة الت�شخم على 3.5% يف غ�شون نف�ض ال�شنة. و�شريتفع حجم ال�شادرات �شنويا بن�شب ل تقل عن 10% خا�شة
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 مع توقع حت�شن املحيط العاملي والإقليمي والنجاح يف ك�شب �شادراتنا التون�شية اأ�شواقا جديدة. كما ترتكز �شيا�شتنا القت�شادية على التحكم يف توازنات

املالية العمومية، خا�شة منها عجز امليزانية الذي �شينخف�ض اإىل اأقل من 4% من الناجت املحلي الإجمايل، وح�شر ن�شبة املديونية يف حدود %40.

 ويرتكز املنوال اجلديد على تنمية القطاعات الواعدة، والقائمة على التجديد والبتكار وذات القيمة امل�شافة العالية والقدرة الت�شغيلية املرتفعة لأ�شحاب

والطاقات املتجددة. كما ي�شتند املنوال اجلديد على والبيوتكنولوجية  الغذائية  وال�شناعات  الت�شال واملعلومات  العليا، على غرار تكنولوجيا   ال�شهادات 

 التطور الهام املتوقع لقطاع اخلدمات الذي ينتظر اأن ل يقل منوه عن 7% وعلى انتعا�شة القطاع ال�شياحي بف�شل الآفاق الواعدة لتطور ن�شاطه. و�شتمكن

 هذه النطالقة من تخفي�ض ن�شبة البطالة اإىل حدود 12% مع ا�شتيعاب الطلبات الإ�شافية.

 اإن خيار تون�ض يف تاأ�شي�ض دولة حديثة ودميقراطية واقت�شاد مزدهر وتناف�شي وجمتمع متما�شك ومنفتح، هو خيار بات ل رجعة فيه، فر�شته ثورة �شعبنا

 الأبي، ي�شتدعي منا جميعا العمل اجلاد والدوؤوب من اأجل اإجناحه والدفع به اإىل الأمام. و�شتعمل احلكومة يف هذا ال�شياق بالت�شارك مع مكونات املجتمع

 املدين ويف اإطار التعاون مع الدول ال�شريكة، على تنفيذ برنامج عمل يجمع بني الطموح والواقعية �شمن اإمكانياتنا الذاتية، من خالل اتخاذ ما يلزم من

 الإجراءات خلدمة الأولويات امل�شتعجلة، كما �شتعمل يف نف�ض الوقت على توفري كافة الأ�ش�ض والظروف املالئمة لإجناح امل�شار الدميقراطي وال�شروع يف

تركيز منوال تنموي جديد ومنهج يف احلكم يجعل تون�ض والتون�شيني على �شكة بناء تون�ض اجلديدة التي نحلم بها ونتمناها لأجيالنا القادمة.
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جــــــدول تو�سيحـــــــي ملنـــــــوال التنميــــــة اجلديـــــد

تنميـــة الثـــروة الوطنيـــة واإحـــداث املزيــــد من مواطــــــن ال�سغــــــل

الرفع من ن�سق النمو من –1.8% اإىل 3.5% �سنة 2012 ليبلغ حدود 8% �سنة 2017 واإحداث 75 األف موطن �سغل خالل �سنة 2012

 دعم اإعتمــاد مقاربة

 ال�سراكة بني القطاعني العام

)PPP ( واخلــا�ش

 - تنفيذ بع�ش امل�ساريع النموذجية

 - رقمنة الإدارة والرتاث

 - بنية اأ�سا�سية

- حمّطات لوج�ستية

 مراجعة منظومة التعليم
والتكوين

- للّرفع من كفاءة اخلريجني

- مالءمة الربامج مع حاجيات ال�سوق

العاملة اليد  مهارة  على   املراهنة 

وكفاءة الإطارات العليا

 حتويـــل تونـــ�ش اإىل

قطــب مايل اإقليمــــي

املالية ال�سوق  وتن�سيط  تطوير   - 

 وت�سجيع التمويل املبا�سر

 - تنويع م�سادر التمويل وحفز القت�ساد

 احلقيقي

بـ20% من املالية  ال�سوق   - م�ساهمة 

 تعبئة الّدخارات

تطوير البنية االأ�سا�سية

- املناطق ال�سناعية

- حت�سني املرافق العاّمة

- �سبكة الطرقات وال�سكك احلديدية

- تركيز حمّطات اخلدمات اللوج�ستية

والف�ساءات ال�سناعية  املناطق   - جتهيز 

 القت�سادية ب�سبكات التدّفق العايل

 تنويـــع �تو�سيـــع

 القـــاعدة القت�ساديـــة

ذات الواعدة  القطاعات  على   املراهنة 

وامل�ستوى املرتفعة  امل�سافة   القيمة 

 التكنولوجي العايل لتحويل تون�ش اإىل

 قطب تكنولوجي يف :

1. �سناعة مكّونات ال�سيارات
2. �سناعة مكّونات الطائرات

والت�سال: املعلومات  تكنولوجيا   .3 

تطوير الرقمية،  التكنولوجيا   �سناعة 

 اخلدمات خارج بلد املن�ساأ

 4. ال�سناعات الغذائية

5. اخلدمات ال�ست�سفائية املتطّورة
 6. اخلدمات املالية وامل�سرفية

7. خدمات الدرا�سات وال�ستت�سارات الهند�سية
8. ال�سياحة الرفيعة

9. الفالحة احلديثة ذات املردودية العالية
منو املبادلت التجارية 6% �سنة 2012

 

 ا�ستحثاث ن�سق الإ�سالحات
الهيكلية

 - مراجعة القوانني املنّظمة لال�ستثمار وال�سفقات

العمومية

 - اإ�سالح املنظومة اجلبائية

النجاعة ل�سمان  الإدارية  املنظومة  �سالح   - 

�املرد�دية

- تطوير اآليات الرقابة ومتابعة تنفيذ امل�ساريع

 حفــز ال�ستثمــار الداخلي

 وجذب املزيـــد من

اال�ستثمـــارات اخلارجيـــة

%22.7 العام   ال�ستثمار  ن�سبة   بلوغ 

 من الناجت الداخلي اخلام �سنة 2012 اأي

بن�سبة تطور %12.1

حت�سني مناخ الأعمال

الر�سيدة احلوكمة  قواعد  اعتماد   - 

 ومقامة الر�سوة والف�ساد

- حت�سني مردودية الإدارة

- ا�ستقالل الق�ساء

- احرتام احلريات

 تو�سيع جمال ال�سراكة

والتعاون

الأوروبي الحتاد  مع  ال�سراكة  تدعيم   - 

للح�سول على مرتبة ال�سريك املتقّدم

مع القت�سادية  ال�سراكة  تو�سيع   - 

املغاربية القت�سادية   الف�ساءات 

واخلليجية والإفريقية

 - النفتاح على ف�ساءات اأمريكا واآ�سيا

�سنة  %6+ التجارية  املبادلت   منو 

2012

 اأحد ال�سروط الأ�سا�سية
لتنفيذ ال�ستثمارات

 حت�سني مناخ الأمن العام بالبالد و�سمان

احرتام القانون
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�شتعمل احلكومة خالل عهدتها على تنفيذ جملة من الإجراءات العاجلة لتعايف القت�شاد الوطني وال�شتجابة لطلبات الثورة.

وت�شمل هذه الإجراءات ما يلي:

1. تنمية احلياة ال�شيا�شية وت�شريع الإ�شالحات الدميقراطية
2. تعزيز اال�شعور بالأمن يف مفهومه ال�شامل واأبعاده املختلفة
3. جمتمع و�شطي وم�شهد ديني معتدل و�شاحة ثقافية متنوعة

1.3. تر�شيد احلالة الدينية
2.3. الإرتقاء باملجال الثقايف

 4. حتقيق عدالة انتقالية ت�شمن املحا�شبة وتقود اإىل امل�شاحلة

5. حوكمة ر�شيدة واإدارة ناجعة
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6. جمابهة الفقر والإق�شاء الجتماعي
7. احلد من البطالة وتطوير اآليات الت�شغيل

8. تعايف القت�شاد وتطوير مناخ ال�شتثمار واحلفاظ على التوازنات العامة
1.8. تنمية اقت�شادية �شاملة وقادرة على املناف�شة

2.8. حت�شني مناخ الأعمال ودعم ال�شتثمار
3.8. جهاز نقدي وم�شريف م�شاند لتمويل القت�شاد

4.8. اإقرار امل�شاحلة والعدالة اجلبائية وتطوير الديوانة
5.8. الفالحة

6.8. تعزيز البنية الأ�شا�شية
7.8. تطوير قطاع النقل واللوج�شتية

8.8. ال�شياحة والنهو�ض بقطاع ال�شناعات التقليدية
9.8. التحكم يف الأ�شعار والنهو�ض بالتجارة

10.8. ال�شناعة والطاقة واملناجم
9. تنمية ب�شرية متعددة الأبعاد و�شاملة للجميع من اأجل حتقيق الرفاه الجتماعي

ّحة 1.9. ال�شّ
2.9. املنظومة الرتبوية

3.9. التعليم العايل والبحث العلمي
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4.9. املراأة والأ�شرة والطفولة
5.9. ال�شباب والريا�شة

6.9. النهو�ض الإجتماعي
7.9. التون�شيون باخلارج

10. حتقيق مقومات بيئة �شليمة واحلماية من الكوارث الطبيعية
11. تنمية جهوية متوازنة

12. ال�شيا�شة اخلارجية
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1. تنميــة احليـــاة ال�سيا�سيــة وت�سريـــع الإ�سالحـــات الدميقراطيــة

 القطع نهائيا مع مقدمات واأ�شباب ونتائج منظومة ال�شتبداد وبناء تعاقد �شيا�شي جديد تتظافر يف اإطاره جهود كل التون�شيني لإجناز م�شار النتقال الدميقراطي

 ال�شامل و�شياغة د�شتور جديد يعرب عن توافق التون�شيني حول طبيعة النظام ال�شيا�شي ومالمح تون�ض امل�شتقبل وما يقت�شيه كل ذلك من اإ�شالحات دميقراطية

�شرورية لتنمية امل�شهدين ال�شيا�شي والإعالمي.

  املحـــــور

 القطع مع منظومة ال�شتبداد وتعزيز

النتقال الدميقراطي ال�شامل

اإدارة �شيا�شيــــة ت�شاركيـــة

بناء الثقــة بيــن املواطــن والدولــــة

الإجــــــــــــراءات

ا�شتكمال اخلطوات املتبقية اإىل غاية انتهاء املجل�ض الوطني التاأ�شي�شي من �شياغة د�شتور جديد.

بعث الهيئة العليا امل�شتقلة لالنتخابات والإ�شتعداد لالنتخابات املقبلة.

  

املجتمع الفاعلني يف  وبقية  التاأ�شي�شي  الوطني  باملجل�ض  املمثلة  املمثلة وغري  الأحزاب  الدوري مع جميع   الت�شاور 

احلياة ودعم  التنموي  املجهود  مثل  املرحلة  هذه  يف  بالدنا  تواجهها  التي  والق�شايا  امللّفات  واأدّق  اأهّم  حول   املدين 

 احلزبية واجلمعياتّية والعالقات اخلارجية ودور الإعالم العمومي وحماية منط عي�ض التون�شيني واإر�شاء منظومة العدالة

النتقالية.

 تطوير قانون الأحزاب واجلمعيات  من خالل حزمة من الت�شريعات اجلديدة والآليات والإجراءات تزيد يف قدرته على الفعل

والبناء.

 معاجلة و�شعية البلديات بتفعيل النيابات اخل�شو�شية من اأجل تعزيز جهود الدولة يف خدمة املواطن وحت�شني ظروف

عي�شه.

تاأهيل الإدارة لتح�شني وتقريب خدماتها للمواطن من خالل:

- تخلي�ض الإدارة من منظومة الف�شاد
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 اإر�شــــاء جملــــ�ض وطنــــي  للعقــــد

الجتمـــــاعي

 بنـــــاء الثقــــة يف املوؤ�ش�شــة

الق�شائيـــة وحتقيــــق ا�شتقالليتهــــا

- تطوير املنظومة الإدارية

 - اإر�شاء ثقافة اإدارية جتعل خدمة املواطن يف قلب اهتمام الإدارة ومربر وجودها.

 - تفعيل املتابعة والتقييم امل�شتمر مل�شتوى اخلدمات العمومية وجودتها ق�شد متكني املواطن من اإبداء راأيه وم�شاركته

يف حت�شني نوعية هذه اخلدمات خ�شو�شا يف جمالت ال�شحة والرتبية والتغطية الجتماعية والإدارة.

 بعث هيكل وطني ا�شت�شاري ي�شمل خمتلف الأطراف الجتماعية وال�شيا�شية معززا ببع�ض اخلربات لدفع احلوار الوطني

حول جملة من امللفات من اأجل �شياغة عقد اجتماعي جديد جامع.

 البت يف ملفات الق�شايا العدلية لرموز العهد البائد والذين اأجرموا يف حق ال�شعب وال�شهداء واجلرحى واتخاذ الإجراءات

الالزمة لتتبع املتهمني الفارين اإىل اخلارج وحماكمتهم.

الق�شائي اجلهاز  امل�شوؤولية يف  مواقع  من  الف�شاد  منظومة  تورط يف  من  كل  با�شتبعاد  الق�شاء  تطهري   الإ�شراع يف 

وتعوي�شهم مبن عرفوا بالنزاهة و الكفاءة.

ت�شريع اإجراءات ا�شرتداد الأموال املهربة باخلارج وما يقت�شيه ذلك من اإجراءات ق�شائية م�شاحبة.

 اإعداد م�شروع قانون يهم الهيئة الق�شائية املوؤقتة لإدارة الق�شاء العديل اإىل حني تركيز جمل�ض اأعلى للق�شاء

اإر�شاء قطب ق�شائي بدائرة ق�شاء املحكمة البتدائية بتون�ض مهمته البت يف الق�شايا املتعلقة بالف�شاد  ال�شروع يف 

 املايل لتحقيق النجاعة وال�شرعة يف ف�شلها ومعاجلة بع�ض امل�شائل التي تعيق القت�شاد الوطني على غرار التحاجري

وم�شادرة الأمالك.

 مراجعة القوانني التي تنظم موؤ�ش�شات وزارة العدل وطرق انتداب وتكوين الق�شاة وم�شاعدي الق�شاء باجتاه منع التجاوزات

 واملح�شوبية والغ�ض يف املناظرات ، مبا يحقق امل�شاواة وال�شفافية واجلدوى وت�شمل املنظومة تكوين الق�شاة وم�شاعدي

الق�شاء من حمامني وعدول تنفيذ وعدول اإ�شهاد وخرباء عدليون ومرتجمون حملفون وغريهم.
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العمل على ت�شريع اإجراءات تتبع و املتهمني الفارين اإىل اخلارج وت�شليمهم وحماكمتهم.

 ال�شروع يف و�شع برنامج حلماية املوؤ�ش�شات الق�شائية والق�شاة ومزيد العناية بامللفات املن�شورة والأر�شيف باعتماد

التقنيات احلديثة واإحداث �شلك يعنى بحماية املحاكم.

 ال�شروع يف حوار من اأجل تعديل للقوانني املنظمة للمهن الق�شائية و القانون املنظم للمجل�ض الأعلى  للق�شاء بالت�شاور

وت�شمل الق�شائي،  العمل  وفاعلية  وجناعة  الق�شاء  ا�شتقاللية  مقت�شيات  فيه  تراعى  املعنية  والأطــراف  الهياكل   مع 

بالتعاون مع خمابر عاملية م�شهود بجودتها يف هذا الأدلة اجلنائية   الت�شورات تركيز خمرب وطني للفح�ض لختبارات 

املجال وتطوير القانون املنظم حلماية املعطيات ال�شخ�شية حتى يكون من�شجما مع املعايري الدولية.

 ال�شروع يف مراجعة القوانني اجلزائية واملدنية واملالية وغريها وكذلك القوانني املتعلقة بالوزارة والهياكل التابعة لها

حتى يكون الإ�شالح �شامال ومو�شعا وعميقا ومن�شجما مع قيم الثورة.

مع الن�شجام  اجتاه  يف  حتكمها  التي  والقوانني  التحتية  البنية  م�شتوى  على  وال�شجنية  الإ�شالحية  املنظومة   تطوير 

امل�شتفيدين من دائرة  تو�شيع  الإ�شالح من خالل  ومراكز  لل�شجون  والتاأهيلي  التكويني  الدور  وتعزيز  الدولية   املعايري 

 الدورات التكوينية العلمية واملهنية والور�شات بالتن�شيق مع الوزارات املعنية كوزارة التكوين املهني والت�شغيل ووزارة

من البلد  وحماية  العود  ن�شبة  لتخفي�ض  وغريها  والتعليم  الرتبية  ووزارة  الدينية  ال�شوؤون  ووزارة  الجتماعية   ال�شوؤون 

الظواهر الإجرامية.

 مراجعة اخلارطة الق�شائية وال�شجنية برتميم و�شيانة القدمي منها وبناء وحدات جديدة مكان التي اأحرقت اأو اأ�شبحت غري

قابلة لال�شتغالل وتاأهيلها لتكون من�شجمة  مع املعايري الدولية وحقوق الإن�شان.

 مراجعة املنظومة القانونية والهيكلية لالحتفاظ والإيقاف التحفظي من خالل حتيني الت�شريعات و تنظيم غرف الحتفاظ

 ومراكز الإيداع باجتاه حماية حقوق الأ�شخا�ض املودعني بها حتفظيا على ذمة الأبحاث وحفظ كرامتهم واإن�شانيتهم.

 اإحلاق ال�شجل العديل وبع�ض اإدارات الأبحاث العدلية بوزارة العدل وتعديل املنظومة القانونية التي تنظمها بعد الت�شاور

مع كل اجلهات املعنية.
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الق�شائية، والأحكام  القرارات  تنفيذ  ل�شمان  والتجارية  املدنية  الأحكام  وتنفيذ  العقوبات  تطبيق  قا�شي  خطة   اإحداث 

 والنظر يف تو�شيع مرجع نظر القا�شي املنفرد وتطوير منظومة العقوبات البديلة حتى يكون الإيقاف وال�شجن ا�شتثناء

فعال.

  

 �شبط برنامج لتخفيف العبء على املحاكم وتقلي�ض مدة الف�شل يف النزاعات الق�شائية املدنية منها واجلزائية واحلد

من الطعون التع�شفية وو�شع نظام غربلة للطعون يحد من حجم الق�شايا املن�شورة لدى التعقيب.

  

 و�شع خطة متكاملة لتعميم و�شائل الت�شال احلديثة بكافة املحاكم وتزويد ال�شادة الق�شاة وكتبة املحاكم بالتجهيزات

 الالزمة ق�شد �شمان �شرعة تداول املعلومات واحل�شول على اخلدمة من طالبيها عن بعد وحت�شني جودة اإ�شداء اخلدمات

الق�شائية.

  

 اإحداث هيئة عليا م�شتقلة لالت�شال ال�شمعي والب�شري خالل �شهر اأفريل 2012 بعد الت�شاور مع جميع الأطراف املعنية

اأ�شحاب املهنة بالتوازي مع فتح ملفات املا�شي لك�شف املمار�شات وتعرية امل�شتفيدين من  يف هذا املجال وخا�شة 

 النظام البائد والفا�شدين من الإعالميني .

 

 توفري املعلومة واإتاحة النفاذ اإليها )Open Data( خا�شة من قبل الإعالميني مما يتطلب تفعيل الت�شال الداخلي

يف خمتلف الوزارات وبني خمتلف الهياكل وموؤ�ش�شات الدولة الأخرى .

العمومي على قاعدة املهنية ي�شمح بوجود الإعالم  اإطار قانوين لإ�شالح املنظومة املوؤ�ش�شية والقانونية لقطاع   �شن 

اإعالم م�شتقل يوؤدي ر�شالته النبيلة بدرجة عالية من احلرفية واحليادية والنزاهة.

يف والأجانب  املحليني  ال�شحافيني  عمل  يي�شر  اأن  �شاأنه  من  مبا  ال�شحفية  بالرتاخي�ض  املتعلقة  الت�شريعات   تطوير 

تغطيتهم للحدث التون�شي.

ت�شجيع القطاع اخلا�ض على اإقامة طناعة �شمعية ب�شرية م�شّدرة وم�شّغلة لالإطارات الوطنّية.

ــاظ عــلــى ا�ــشــتــقــاللــيــة الإعــــالم ــف  احل

العمومي واإ�شالحه
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2. تعزيــز ال�سعــور بالأمــن يف مفهومــه ال�سامــــل واأبعـــــاده املختلفــة

 تطوير املنظومة الأمنية وبناء اأمن جمهوري يتالزم مع التنمية والدميقراطية يخدم امل�شلحة العامة وي�شهر على اأمن املجتمع والدولة و�شالمتهما من الأخطار

 الداخلية واخلارجية يف اإطار احرتام القوانني والرتاتيب واملعايري الدولية يحرتم حقوق الإن�شان واحلريات الفردية والعامة ويعزز ال�شعور بالأمن والأمان لدى املواطن

وحت�شني اخلدمات الإدارية مركزيا وجهويا وحمليا.

  املحـــــور

 تطويـــر املوؤ�ش�شـــة واملنظومـــــــة

الأمنيـــــــــة

الإجــــــــــــراءات

دعم التجهيزات و�شيانة املقرات الأمنية وحت�شني ظروف �شكن الأعوان وعملهم.

 اإعادة هيكلة الوزارة وفق املعايري الدولية املّتبعة يف املجال وتخلي�شها من بع�ض الخت�شا�شات التي فقدت موجبها بعد

الثورة وتوظيف مواردها ح�شب الكفاءات.

 اإطالق اإ�شالحات قانونية مبراجعة القوانني املتعلقة وخا�شة القانون عدد 4 ل�شنة 1969 املتعلق بكيفية التعاطي مع

 املظاهرات والتجمهر والقانون الأ�شا�شي لقوات الأمن الداخلي لرت�شيخ حقوق الإن�شان والكرامة وت�شمن يف نف�ض الوقت

لقوات الأمن ال�شطالع بر�شالتها بفاعلية و�شرعية قانونية كاملة.

 حياد املوؤ�ش�شة الأمنية اإزاء الن�شاط ال�شيا�شي والثقايف والنقابي بهدف اإر�شاء اأمن جمهوري غري قابل للتوظيف حل�شاب

حزب اأو �شخ�ض واإمنا خلدمة البالد وال�شالح العام وحماية املواطنني.

الإن�شان وكرامته واللتزام بالقوانني وا�شتيعاب ر�شالة جديدة  النطالق يف اجناز تكوين وتدريب يكر�ض احرتام حقوق 

لالأمن.

 تطوير منظومة الأر�شيف الأمني وفق ما يحمي الدولة وم�شاحلها وكرامة املواطن وخ�شو�شيته وم�شالح الأجيال من جهة

حفظ الذاكرة الوطنية.
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اإر�شاء منظومة اإعالم املواطنني بالإح�شائيات املتعلقة بالأمن.

تعزيز الأمن على احلدود بدوريات م�شرتكة بني الأ�شالك الأمنية املختلفة وكذلك دول اجلوار.

تعزيز املراقبة على احلدود بو�شائل تقنية وتكنولوجيا متطورة.

تكثيف اجلهد الديبلوما�شي من اأجل حتييد م�شادر التهديد اخلارجي للبالد.

اإحكام املتابعة لبع�ض اجلماعات العنيفة.

حقوق احرتام  �شمان  مع  وقوعها  قبل  اجلرمية  وا�شتباق  التدخل  جناعة  �شمان  اأجل  من  القانونية  املنظومة   تطوير 

الإن�شان.

الإعتماد على الو�شائل التكنولوجية املتطورة واحلديثة.

تعزيز جتهيزات وهيكلة ديوان احلماية املدنية مبا ي�شفي جناعة التدخالت و�شرعتها خالل الكوارث الطبيعية.

احلماية جهود  لدعم  املواطنني  من  املتطوعني  وتدريب  املدنية  احلماية  والتدريب يف جمال  للتكوين  مدر�شة   بعث 

املدنية مع ال�شتئنا�ض ببع�ض التجارب الناجحة.

تكثيف احلمالت من اأجل احرتام قانون الطرقات.

تعديل القوانني باجتاه ت�شديد العقوبات على خمالفات ال�شرعة وا�شتعمال الهاتف اجلوال اأثناء ال�شياقة وال�شياقة بحالة �شكر.

ت�شكيل فرق اأمنية خا�شة مكونة ومدربة للت�شدي للعنف ت�شمل اأع�شاء من هياآت الأحباء.

تاأميــــــــن احلـــــدود

 الت�شـــدي احلـــــازم للجرميــــــة

 املنظمــــــة واملخّدرات واجلماعـــات

العنيفـــــة

 تطويـــــر منظومــــــــة احلمايـــــــة

املدنيـــــــــــة

 �شمــــــان �شالمــــــة الطرقـــــــات

والتقليــــــ�ض من احلـــــــوادث

 مواجهـــــة العنـــف يف املالعــــب

والف�شــــــاءات الريا�شيــــــة
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تطوير املنظومة القانونية مبا ميكن من منع امل�شاغبني من الرتدد على املالعب والف�شاءات الريا�شية.

تفعيل هياآت الأحّباء يف اإطار مقاربات ت�شاركية ملعاجلة الظاهرة وتطويقها.
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3. جمتمـــع و�سطــــي وم�سهــــــد دينـــــي معتـــــدل و�ساحــــة ثقافيـــــة متنوعـــة

 1.3. تر�سيــــــد احلالـــــة الدينيـــــة على قاعدتي العتدال والو�شطية مبا يجعلها جامعة ومتجذرة يف خ�شو�شياتها من خالل تاأهيل الإطارات وبناء موؤ�ش�شات

فاعلة وم�شعة يف حميطها حم�شنة �شد كل اأ�شكال التوظيف من الأ�شخا�ض واجلماعات.

  املحـــــور

تاأهيل الإطرات

بناء املوؤ�ش�شات

 الإ�شــــــالح الهيكلــــــي والإداري

للـــــوزارة

الإجــــــــــــراءات

و�شع ت�شّور للّتكوين العلمي والّتدريب الوظيفي للواعظ واملر�شد والإمام.

 

تنظيم ور�شات ّتدريبّية لالإطارات الّدينّية يف فّن اخلطابة والإعالم والّت�شال.

�شبط مقايي�ض ومعايري مو�شوعية لت�شمية الأئمة.

 اإعداد م�شروع �شندوق الّزكاة واإعادة تفعيل الأوقاف على قاعدة الو�شوح القانوين و�شفافية وحيادية املوؤ�ش�شات و�شمان

مراقبة الدولة.

بعث �شندوق لدعم املعامل الّدينّية.

اإ�شالح منظومة احلّج والعمرة وو�شع ت�شّور لإحداث ديوان وطني خا�ض باحلّج والعمرة.

اإعداد م�شروع يف ال�شالح الهيكلي للوزارة.

وؤون الّدينّية. اإحداث الإدارات اجلهوّية واملحلّية لل�شّ

اإبرام اإّتفاقّية اإطارّية مع ديوان قي�ض الأرا�شي وامل�شح العقاري ل�شبط امللك العام للم�شاجد.

تفعيل الّتفاقّيات الدولّية املربمة �شابقا وتطويرها والبحث عن فر�ض اأخرى للّتعاون.
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 2.3. الرتقــــاء باملجــــال الثقافـــــي تكري�ســــــا حلريــــــة البـــــداع واحلقـــــوق الثقافيـــــة واإ�شفاء مزيد من احليوية على احلياة الثقافية مبراكز

املدن وداخل البالد وت�شخي�ض واقع املوؤ�ش�شات الثقافية لالرتقاء باأدائها وتعزيز احلماية للرتاث الوطني واملحافظة عليه.

  املحـــــور

الرتقاء بامل�شهد الثقايف العام

الإجــــــــــــراءات

ا�شرتجاع القطع الأثرية املنهوبة ومتابعة امل�شائل املتعلقة بالأرا�شي الأثرية التي مت ال�شتيالء عليها.

موا�شلة تهيئة املتحف الوطني بباردو و�شو�شة واتخاذ الإجراءات ل�شتكمال اأ�شغال مدينة الثقافة.

دعم خمتلف جمالت الإبداع يف جميع املجالت ولكل ال�شرائح.

تو�شيع �شبكة الف�شاءات الثقافية يف اجلهات وحت�شني اأدائها.

 تدعيم العناية بالرتاث وا�شتثمار ميزاته يف ال�شياحة الثقافية ودفع ال�شتثمار يف القطاع الثقايف والرتقاء بال�شناعات

 الثقافية اإىل درجات اأعلى مبا يتيح ان�شهارها يف الن�شيج القت�شادي للبالد.

اإحداث حول  ودرا�شة  والن�شر  الكتاب  قطاع  حول  ودرا�شة  الثقافية  املن�شاآت  حول  اإ�شرتاتيجية  درا�شة  اإجناز  يف   ال�شروع 

�شندوق خا�ض لتنمية ال�شينما وال�شورة .

 مراجعة خارطة املهرجانات حّتى تكون موزعة ب�شكل عادل بني كافة اجلهات واإ�شافة املهرجانات »مهرجان القرى اجلبلية

باجلنوب ال�شرقي التون�شي« و«مهرجان احلو�ض املنجمي » و«مهرجان القريوان للمو�شيقى الروحية وال�شوفية«.

والفنون والرتاث  واملو�شيقى  وامل�شرح  ال�شينما  الثقافية:  )القطاعات  الثقايف  باملجال  املتعلقة  الت�شريعات   مراجعة 

 واملوؤ�ش�شات كبيت احلكمة واملعهد الوطني للرتاث من اأجل مزيد من ال�شفافية والنجاعة وامل�شاركة ودعم حرية الإبداع

وحقوق املوؤلف(.
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اأخرى )ال�شياحة والرتبية ...( للقيام مببادرات م�شرتكة خ�شو�شا فيما يتعلق  دعم ال�شراكة بني وزارة الثقافة ووزارات 

بالربامج الوطنية الكربى كال�شياحة الثقافية والرتغيب يف املطالعة والفنون والتي انطلقت اللجان يف تفعيلها.

 ت�شنيف بع�ض من مكونات الرتاث املادي والالمادي �شمن الرتاث الإن�شاين يف نطاق م�شاريع منظمة المم املتحدة

للرتبية والعلم والثقافة : الق�شور باجلنوب، مدن تون�شية و تراث لمادي: حكايات، ماآكل، ملب�ض...
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4. .حتقيــــق عدالــــة انتقاليـــــــة ت�سمــــن املحا�سبــــة وتقـــــود اإىل امل�ساحلــة

 الإ�شراع مبعاجلة ملف �شهداء وجرحى الثورة بطريقة كرمية وجمزية وتفعيل العفو العام والتعجيل بدرا�شة ملفات ال�شتبداد والف�شاد ومعاجلتها وفق قانون اأ�شا�شي

ي�شادق عليه املجل�ض الوطني التاأ�شي�شي ين�شف ال�شحايا ويحقق امل�شاحلة وينع�ض القت�شاد وي�شعه على م�شار التعايف وال�شتئناف.

  املحـــــور

 مقاربـــــة ت�شاركيـــــــة لتحديـــــــد

خيــــــارات العدالـــــة النتقاليـــــة

تفعيـــــل العفـــــو االعــــام

 الت�شريـــع يف معاجلـــة ملفـــات

�شهـــداء وجـــرحى الثــــورة

الإجــــــــــــراءات

اإطالق حوار وطني واإجناز ا�شت�شارة وطنية يف جمال العدالة النتقالية بالتن�شيق مع املنظمات الدولية.

 عر�ض م�شروع القانون الأ�شا�شي اخلا�ض بالعدالة النتقالية على املجل�ض التاأ�شي�شي حول مالمح م�شار العدالة النتقالية

 وال�شروط القانونية واملادية والب�شرية الهيكلية لإجناحه.

اإ�شدار قانون حول العفو العام و�شبط اإجراءات حق العودة اىل العمل والتعوي�ض ي�شمل باخل�شو�ض:

-  حتمل الدولة امل�شوؤولية جلرب الأ�شرار التي حلقت باملنتفعني بالعفو العام .

- �شبط اإجراءات عودة الأعوان العموميني املنتفعني اإىل العمل.

- اإحداث جلنة  خمت�شة للغر�ض للبت يف مطالب التعوي�ض وحتديد امل�شتحقات.

درا�شتهم ومتتعهم الطلبة من موا�شلة  العمومية ومتكني  بالهياكل  والعالج  التنقل  املنتفعني من جمانية   - متكني 

باملنحة اجلامعية.

ترتيب معاجلة اجلرحى باخلارج .

حل م�شاغل عائالت ال�شهداء وجرحى الثورة التي يواجهونها واأخذ الإجراءات الالزمة يف الغر�ض.
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اإجناز دورات تدريبية لإعداد كوادر قادرة على امل�شاهمة يف التثقيف والتكوين يف جمال حقوق الإن�شان.

 مراجعة املنظومة الت�شريعية لتتالءم مع املعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�شان والربوتوكول الختياري

حول مناه�شة التعذيب.

 اإن�شاء اآلية وطنية م�شتقلة حلقوق الإن�شان تتوافق ومبادئ اتفاقية باري�ض.

التعــاون مع املنظمات الدولية وحت�شني ظروف عملها امليداين.

 اإعداد م�شروع تنقيح املر�شوم عدد 120 ل�شنة 2011 املوؤرخ يف 14 نوفمرب 2011 مبكافحة الف�شاد ملزيد تدقيق

�شالحيات الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد و�شيت�شمن حمتوى التنقيح:

- حذف �شالحيات التحقيق والإبقاء على �شالحيات البحث والتق�شي فح�شب،

- مراجعة ح�شانة اأع�شاء الهيئة وجعلها ح�شانة ن�شبية ،

- فتح اإمكانية الطعن يف قرارات احلفظ ،

- التن�شي�ض على تعدد اأجهزة البحث بق�شد �شمان ال�شرعة يف الإجناز.

- دعم الهيئة بكل ما حتتاجه من اإمكانيات مادية وب�شربة ل�شمان ح�شن اأدائها وفعاليتها.

 تعيني رئي�ض الهيئة الوطنية ملكافحة الف�شاد واأع�شائها ملا ن�ض عليه املر�شوم الإطاري عدد 120 ل�شنة 2011 املتعلق

مبكافحة الف�شاد.

والإمكانيات الكفاءات  الف�شاد مع متكينه من  البتدائية بتون�ض للتحقيق يف ق�شايا   اإحداث جممع ق�شائي باملحكمة 

الالزمة ل�شمان النجاعة وال�شرعة يف الجناز.

تفعيل جلب الفارين قبل ال�شنة اجلارية.

 تفعيـــل منظومــــة حقــــوق

الإن�شـــان والقطــــع مع املا�شـــي

مكافحــــة الف�شـــــاد
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  املحـــــور

 الت�شريـــــع يف امل�شــــــادرة

وا�شرتجـــــاع الأمـــــــوال املهربـــة

احلوكمــــــــــــة الر�شيــــــــدة

5. حوكمـــــة ر�سيــــــدة واإدارة ناجعــــــة

 بناء الأ�ش�ض القانونية والهيكلية والرتتيبية حلوكمة ر�شيدة تتالزم مع و�شع الهياكل والآليات ال�شرورية ملكافحة الف�شاد ت�شفية للملفات العالقة ومنعا لأ�شباب اإعادة

اإنتاجه ك�شروط اأ�شا�شية لبناء منظومة اإدارية جديدة وناجعة.

الإجــــــــــــراءات

 اإحداث جمل�ض اأعلى يراأ�شه رئي�ض احلكومة لي�شرف على تن�شيق ومتابعة ودعم عمل جلان امل�شادرة وا�شرتجاع الأموال

 املهربة والت�شّرف فيها بالإ�شافة اإىل اإتخاذ الإجراءات لإعادة النظر يف تلك اللجان من حيث تركيبتها وطريقة عملها،

كدعمها ماديا وب�شريا وقانونيا من اأجل اإك�شابها النجاعة وال�شرعة الالزمتني.

 ال�شروع يف الإجراءات لالن�شمام اإىل عدد من املنظمات الدولية املخت�شة يف ا�شرتجاع الأموال املهربة وخا�شة منظمة

التعاون والتنمية القت�شادية �شواء يف تهمة غ�شل الأموال وتهمة التهرب اجلبائي.

اإحداث جممع �شركات اأو موؤ�ش�شة وطنية قاب�شة ل�شمان ح�شن الت�شرف يف الأموال واملمتلكات وال�شركات امل�شادرة.

اإدارة لل�شركات لتح�شني  ت�شمية م�شوؤولني على ال�شركات امل�شادرة عو�شا عن املت�شرفني الق�شائيني وتكوين جمال�ض 

الت�شرف فيها ح�شب معايري ال�شفافية واجلدوى.

تو�شيع قائمة الأ�شخا�ض املعنيني مب�شادرة اأمالكهم وفق اآلية ت�شمن العدل وال�شفافية وحق الإعرتا�ض.

تركيز خلية تعنى باحلوكمة الر�شيدة يف كل وزارة وولية وموؤ�ش�شة عمومية.



46

واإ�شدار العقوبات املنطبقة عليها  القت�شادية وت�شديد  اجلرائم  اجلزائية يف جزئها املتعلق ب�شبط   تطوير املنظومة 

 قانون يتعلق برفع التحفظات والحرتازات التي و�شعتها تون�ض �شابقا على اتفاقية الأمم املتحدة حول مكافحة الف�شاد

ل�شنة 2003.

الأوروبية بالأكادميية  للتكوين  قطاعات  عدة  من  املوظفني  من  بعثات  اإر�شال  يف   2012 اأفريل  من  بداية   النطالق 

بربلني

القيام بحمالت توعية يف خمتلف و�شائل الإعالم والت�شال بالتعاون مع مكّونات املجتمع املدين العاملة يف املجال .

تفعيل جلب الفارين قبل موفى ال�شنة اجلارية.

 النطالق يف اإجراء املناظرات يف القطاع العمومي يف كنف ال�شفافية وامل�شاواة و تكافوؤ الفر�ض بني املرت�شحني مع

اإعتماد معايري الكفاءة والعتبارات ذات البعد الجتماعي.

والتحفيز وامل�شوؤولية  الكفاءة  تكري�ض  نحو  الوظيفية  اخلطط  والت�شمية يف  والرتقية  النتداب  �شامل ملنظومة   اإ�شالح 

  والتكوين امل�شتمر وو�شع حد للمح�شوبية والتعيينات على اأ�شا�ض الولء دون الكفاءة.

تطوير اأجهزة الرقابة الإدارية.

تخلي�ض الإدارة من رموز الف�شاد ول ت�شامح مع اأي خمالفات اإدارية اأو عملية ف�شاد خالل �شنة 2012.

 التقلي�ض من التعقيدات وتب�شيط الإجراءات الإدارية وو�شع ن�شو�ض ا�شتثنائية لالإ�شراع يف اإجناز م�شاريع التنمية املدرجة

يف ميزانية الدولة ل�شنة 2012.

 حت�شيـــــن الأداء الإداري والرفـــــع

مـــن جـــودة اخلدمـــــات الإداريــــة
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 تركيز الهيكلة التنظيمية وال�شرورية ملنظومة الإ�شالح الإداري على م�شتوى الوزارات والوليات مبا ي�شمن ح�شن التن�شيق

يف جمال الإ�شالح على امل�شتوى املركزي واجلهوي .

تفعيل فريق املواطن الرقيب ملتابعة نوعية اخلدمة امل�شداة من خمتلف الإدارات التي لها ات�شال بالعموم.

 تقدمي م�شروع يف اإ�شالح التوقيت الإداري واأيام العمل الأ�شبوعي.

 و�شع الن�شو�ض الرتتيبية حل�شن الت�شرف يف و�شائل الإدارة ويف املال العام ل�شمان عدم منح المتيازات لغري م�شتحقيها

 قانونا وعدم تبذير املال العام والتق�شف يف النفقات دون اأن ينعك�ض ذلك على ح�شن �شري ن�شاط الإدارة وعلى جودة

اأدائها.

و�شع بهدف  الــوزارات  خمتلف  بني  والتن�شيق  للمتابعة  اآلية  و�شع  عرب  للمعلومة  بالنفاذ  املتعلق  القانون   تفعيل 

املعلومات واملعطيات الإح�شائية على اخلط.

حتيني ومراجعة اخلّطة الإ�شرتاتيجية لالإدارة الإلكرتونية املعتمدة حاليا نظرا للتطورات اجلديدة التي يعرفها املجال.

اإ�شالح منظومة ال�شفقات العمومية لتعزيز اآلية الرقابة وال�شفافية �شواء قبل اأو اأثناء اأو بعد تنفيذها وت�شريع اآجالها.

 بناء منظومة اإعالمية لإجراءات اإبرام ال�شفقة العمومية  لت�شهيل املعاملة واخت�شار الآجال فيما يتعلق بفرز العرو�ض

وامل�شادقة والإجناز.

 تطويــــــــر منظومـــــــة

ال�شفقـــــــات العموميــــــة
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6. جمابهـــــــة الفقـــــــر والإق�ســـــــاء الجتماعــــــــي

 جمابهة الفقر واحلرمان والإق�شاء الإجتماعي وتو�شيع قاعدة املنتفعني بامل�شاعدات والرتفيع يف قيمتها يف اإطار منوال جديد لتنمية عادلة يكون املواطن حمورها

وغايتها ومقاربة ت�شاركية تعيد الإعتبار للعمل اخلريي من خالل تفعيل روح الت�شامن وال�شناديق الوقفية واخلريية واإعطاء التمويل ال�شغري مكانته.

  املحـــــور

الإحاطـــــــة بالعــــــائالت املعــــــوزة

الإجــــــــــــراءات

التخفي�ض من موؤ�شر الفقر احلايل اإىل الن�شف.

 الرتفيع يف عدد العائالت املنتفعة باملنح القارة لتبلغ 235 األف عائلة والرتفيع يف املنحة املخ�ش�شة لهم لتبلغ 100

 دينار يف ال�شهر مقابل 70 دينار حالّيا بهدف تلبية الحتياجات احلينية للفئات املعوزة يف اإطار الربامج والتدخالت ذات

الطابع الجتماعي )الربنامج الوطني لإعانة العائالت املعوزة، العالج املجاين...(.

الب�شرية )�شوؤون التنمية   اإر�شاء قاعدة بيانات موحدة و�شجل مرجعي يتم اعتماده من طرف كل املتدخلني يف جمال 

 اإجتماعية، �شحة، �شكن اجتماعي، ح�شائر، منح للدرا�شة، اأعمال خريية وت�شامنية...(، مع احلر�ض على التحيني الدوري

لهذه ال�شجالت وو�شعها على ذّمة كل اجلهات والأطراف املتدخلة.

الواحد بكلفة جملية تعادل األف دينار للم�شروع  اأ�شا�ض معدل كلفة بـ3   بعث م�شاريع �شغرى للعائالت املعوزة على 

 حوايل 70 م.د متول من  الربنامج اجلهوي للتنمية واحل�شاب اخلا�ض بالت�شامن الإجتماعي وجزء من العائدات املتاأتية من

 عمليات اخلو�ش�شة ومن التفويت يف املمتلكات التي متت م�شادرتها والراجعة للدولة.وتتمّثل اأهم امل�شاريع املزمع

 اإجنازها يف اإطار هذا الربنامج يف امل�شاعدة على اإحداث موارد الرزق يف ميادين الفالحة وتربية املا�شية واملهن ال�شغرى

وال�شناعات التقليدية.

وتربية الفالحة  قطاع  يف  م�شاريع  اإحداث  يف  ل�شتغاللها  للدولة  تابعة  فالحية  اأر�ض  قطع  من  امل�شتهدفني   متكني 

املا�شية.
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اإجناز القرى احلرفية باملناطق ذات الأولوية وو�شع الور�شات على ذمة هذه الفئة ملمار�شة ن�شاطها

 قيام دواوين التنمية واملندوبية العامة للتنمية اجلهوية بت�شخي�ض امل�شاريع ودرا�شتها واإحداث بنك معطيات يف الغر�ض

واعتماد مقاربة ت�شاركية مع اجلمعيات التنموية يف اإطار عقود �شراكة.

تن�شيط �شناديق الزكاة.

اإعداد الأر�شية الت�شريعية لقانون املوؤ�ش�شات الوقفية واخلريية.

 النطالق يف بناء حوايل 30 األف م�شكن ميول ق�شط منه ب�شفة عاجلة عن طريق ميزانية الدولة  ل�شنة 2012 يف حدود

100 م د والبقية يف اطار الربامج التي مت عر�شها للتمويل عن طريق البلدان ال�شديقة ومب�شاهمة اجلمعيات.

الجتماعية ال�شوؤون  ووزارتي  واملحلية  اجلهوية  ال�شلط  عن  ممثلني  ت�شم  ولية  كل  م�شتوى  على  جهوية  جلان   اإحداث 

 والتجهيز واملجتمع املدين و�شخ�شيات من اجلهة لتقييم احلالة الجتماعية لل�شكان وامل�شاكن من خالل معاينات ميدانية

وجرد للحالت املتاأكدة التي ت�شكن الأكواخ وامل�شاكن بغرفة واحدة املتداعية لل�شقوط يف مرحلة اأوىل.

�ض لتون�ض الكربى يف منطقة ال�شيجومي ي�شمل حوايل 700 م�شكن مع التجهيزات اجلماعية و�شيمول  اجناز برنامج خم�شّ

هذا الربنامج يف اطار التعاون التون�شي القطري.

-2012 �شنتي  خالل  الجتماعي  ال�شكن  م�شاريع  اإجناز  عند  الباعثني  لدعم  بنكي...(  )جبائي،  برنامج حتفيزي  و�شع 

2013 ومراجعة بع�ض الإجراءات الإدارية للتقلي�ض يف اأجال امل�شادقات.

برنامج مل�شاهمة الدولة يف �شعر امل�شكن الجتماعي حتى تتمكن الفئات املحدودة الدخل من اقتنائه.

 انطالق الأ�شغال خالل الأيام القادمة لتهيئة وتهذيب حوايل 30 حيا �شعبيا موزعة يف خمتلف وليات اجلمهورية ي�شكنها

)تعبيد ال�شرورية  املرافق  جميع  الأحياء  هذه  التدخل يف  و�شي�شمل  دينار  مليون   44 تناهز  بكلفة  �شاكن  األف   123 

العنايــــــة بال�شكـــــن الجتماعــــي

تهذيـــب الأحيــــاء ال�شعبيــــة



50

 الطرقات ومّد ال�شبكات، تركيز الإنارة العمومية وحت�شني ال�شكن والتجهيزات اجلماعية والف�شاءات احلرفية(. وال�شروع يف

الدرا�شات ثم الأ�شغال لـ31 حيا اأخر بكلفة تعادل حوايل 30 م د .

 اإقرار برنامج جديد ي�شم تهيئة 73 حيا يقطنها 430 األف �شاكن بكلفة 267 مليون دينار يتم اإجنازه على ق�شطني ملّدة

4 �شنوات انطالقا من �شنة 2012.
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7. احلـــــــّد من البطالـــــــة وتطويـــــــر اآليـــــــات الت�سغيـــــــل

 احلد من تزايد البطالة والرتفيع من ن�شق اإحداث مواطن �شغل جديدة من خالل دفع ال�شتثمار الداخلي العام و اخلا�ض واخلارجي خا�شة يف اجلهات الداخلية والقطاعات

 ذات الكثافة الت�شغيلية والنهو�ض بالعمل امل�شتقل وتعزيز م�شاريع ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض ودفع برامج التنمية اجلهوية والعمل على �شمان مردودية

 اأح�شن لربامج دعم الت�شغيل واإ�شفاء التكامل بينها، هذا عالوة على دعم اإمكانيات التوظيف باخلارج واإر�شاء منظومة جديدة للتكوين املهني متفتحة على حاجيات

 القت�شاد. و�شيتم تعميق النظر يف هذه التوجهات عرب اإجراء ا�شت�شارة وطنية حول الت�شغيل يف �شيغة موؤمتر وطني يتم من خالله بلورة خمتلف التوجهات على

 املدى املتو�شط والربامج املعتمدة يف جمال الت�شغيل، مبا يف ذلك اإعادة هيكلة م�شالح التكوين املهني والت�شغيل. وقد مت تخ�شي�ض 511 م د لتمويل هذه

الربنامج مقابل 420 م د يف قانون املالية الأ�شلي.

  املحـــــور

اإحـــداث مواطــــن �شغــــل اإ�شافيــــة

الإجــــــــــــراءات

العتبار بعني  الأخذ  مع  اجلدارة  على  بالعتماد  النتداب  مقايي�ض  مراجعة  مع  العمومي،  بالقطاع  األف   25  انتداب 

اأو �شفاهية  اختبارات  اإجراء  اإىل  الأوائل  املر�شحني  دعوة  خالل  التخرج من  و�شنة  املر�شح  �شن  هما  اأ�شا�شيني   مقيا�شني 

تطبيقية للمحافظة على قدرات الإدارة يف تي�شري املرفق العام.

 اإجناز برنامج اإ�شايف يهدف اإىل اإدماج 10000 �شاب و�شابة من حاملي ال�شهادات العليا داخل الوظيفة العمومية يف

 �شيغة »�شاب يف طور التكوين«، مع اإ�شنادهم منحة بقيمة 200 د طيلة ال�شنة، وتثبيتهم يف مواطن انتداب بالقطاع

العمومي بعنوان انتدابات �شنة 2013 كاإجراء ا�شتباقي للخارجني للتقاعد .

 الرتويج لتون�ض كوجهة ممّيزة لالأن�شطة ذات القيمة امل�شافة العالية على غرار اأن�شطة نقل اخلدمات خارج بلد املن�شاأ

 ل�شيما واأن الدرا�شات قد اأبرزت اأن هذا القطاع ميكن اأن ي�شاهم يف اإحداث 15 األف موطن �شغل �شنويا لفائدة حاملي

 ال�شهادات العليا،
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 و�شع برنامج وطني ي�شاعد على ا�شتقطاب هذه الأن�شطة يرتكز باخل�شو�ض على دعم قدرات طالبي ال�شغل وتكوينهم

اإ�شهاد معرتف به دولّيا يف جمـال اللـّغــات وتكنولـوجيـّات  تكوينا يف�شي اإىل امل�شادقة على الكفاءات واحل�شول على 

 املعلومـات والّت�شـال ، مع �شمان الإدماج يف مواطن عمل توّفرها املوؤ�ش�شات العاملة يف هذا القطاع )�شك تكوين(

 وذلك بالتعاون مع اجلمعيات املهنية. وتتحّمل الدولة تكاليف هذا التكوين، مع اإ�شناد منحة لطالبي ال�شغل املندرجني

 �شمن هذا الربنامج.

موّحد قانون  واإعداد  باجلهات،  موؤ�ش�شات  واإحداث  الت�شغيل  لدفع  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  م�شاريع   دعم 

لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض ي�شمل خمتلف القطاعات و ي�شهل الإجراءات.

 اإجناز �شتة م�شاريع منوذجية يف اإطار ال�شراكة بني القطاعني العام و اخلا�ض تت�شغل ما يقارب 1200 من حاملي �شهادات

 عليا كخطوة اأولية يف جمال القت�شاد الرقمي مع تطوير هذا الربنامج ليت�شع لعدة م�شاريع اأخرى )العدد املربمج 15

م�شروعا يف القت�شاد الرقمي(. وت�شمل:

- اإحداث نظام اإعالم امل�شافرين داخل و�شائل النقل وباملحطات )100 موطن �شغل و10 موؤ�ش�شات باجلهات(.

- و�شع نظام معلومات جغرافية لل�شكك احلديدية )90 موطن �شغل و6 موؤ�ش�شات باجلهات(.

- رقمنة الرتاث املكتوب »رائد« )300 موطن �شغل و6 موؤ�ش�شات باجلهات(.

- رقمنة الرتاث ال�شياحي باجلهات »اأرخبيل« )200 موطن �شغل وموؤ�ش�شة باجلهات(.

- رقمنة الكتب العلمية الفالحية )300 موطن �شغل وموؤ�ش�شة(.

 - حتيني ومراجعة منظومة اخلرائط الفالحية الرقمية )200 موطن �شغل وموؤ�ش�شة باجلهات(.

مع تطوير هذا الربنامج لي�شمل بقية القطاعات من خالل اإعداد قانون موّحد لل�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض.

اأو اخلا�شة امل�شتفيدة من الربنامج للتحكم يف اأو اأكرث عن طريق املوؤ�ش�شات الوطنية   النظر يف اإمكانية انتداب فني 

 الطاقة.

اإحداث خطة املرافق املدر�شي يف التعليم الأ�شا�شي والثانوي متكن من انتداب 10 األف عاطل عن العمل.

دعم اإحداث اأول وظيفة جديدة بتخفي�ض املرابيح اخلا�شعة للجباية يف حدود 3 األف دينار عن كل موطن �شغل.

و�شع برنامج لتن�شيط دور الثقافة وال�شباب من خالل انتداب من�شطني من اأ�شحاب ال�شهائد العليا.
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للباعثني موّجه  للت�شامن  التون�شي  والبنك  واملتو�شطة  ال�شغرى  املوؤ�ش�شات  بنك متويل  خالل  من   اإحداث خط متويل 

�شات وميّكن الأ�شخا�ض الّراغبني يف  احلا�شلني على الكفاءة املطلوبة واّلذين يتعّهدون بالتفّرغ كلّيا لت�شيري هذه املوؤ�شّ

ة يف جمالت مهن البيئة والثقافة وتكنولوجيـّات املعلومات رة خا�شّ  النت�شاب للح�شاب اخلا�ّض من متويل ب�شروط مي�شّ

والّت�شال على األ تتجاوز قيمة ال�شتثمار 50.000 دينار.

�شات ال�شغرى اّلتي يقع اإحداثها بدعم من ال�شندوق بالمتيازات الّتالية: تتمّتع املوؤ�شّ

- منحة ترتاوح بني 10% و40% من املبلغ اجلملي لال�شتثمار وذلك ح�شب اجلهة والقطاع.

رة لباقي ال�شتثمار ي�شدد على �شبع �شنوات مع فرتة ّاإمهال ب�شنتني. - قر�ض بنكي ب�شروط مي�شّ

 - اإمكانّية توقيف العمل بالأداء على القيمة امل�شافة عند �شراء املعّدات والإعفاء ال�شريبي للمداخيل اأو الأرباح اّلتي يقع

اإعادة ا�شتثمارها اأو اإ�شافتها لراأ�ض املال.

�شات  اإحداث خط متويل من خالل بنك متويل املوؤ�ش�شات ال�شغرى واملتو�شطة والبنك التون�شي للت�شامن لدعم اإحداث موؤ�شّ

 �شغرى يف جمالت الإنتاج واخلدمات املرتبطة بالفالحة يف املناطق الريفّية وذلك من اأجل توفري الدخل وحت�شني ظروف

كامل واملتفّرغون  املطلوبة  املهنّية  الكفاءة  على  احلا�شلون  بخدماته  وينتفع  املهّم�شة.  املناطق  هذه  �شّكان   عي�ض 

 الوقت لت�شيري امل�شروع، على اأن ل يتجاوز دخلهم ال�شنوي 3000 دينار. وميول خط التمويل امل�شاريع اّلتي ل تتجاوز

ل امل�شتثمرون على منحة ا�شتثمار بـ30% من قيمة امل�شروع. ويقع متويل  كلفة ال�شتثمار فيها 8000 دينار. ويتح�شّ

بقّية ال�شتثمار بقر�ض بنكي يتّم �شداده على خم�ض �شنوات مع فرتة اإمهال ب�شنتني.

 اإحداث برنامج ملعا�شدة الراغبني يف بعث م�شاريع �شغرى تدعم عديد الأن�شطة على غرار النقل والعمل البلدي والبيئة

 مبا ي�شاهم يف حت�شني ظروف العي�ض باملناطق البلدية، ويوفر هذا الربنامج �شمان الدولة لقر�ض لكل موؤ�ش�شة لتوفري

 املعدات وو�شيلة نقل )اقتناء 15 األف دراجة ثالثية( والتعهد بتاأجري الباعث ملدة �شنتني مببلغ اأق�شاه 300 دينار يف

 ال�شهر، واأجريين معه مببلغ اأق�شاه 200 د.

تفعيل منظومة التمويل ال�شغري عن طريق موؤ�ش�شات التمويل ال�شغري ا�شتكمال الإطار القانوين لهذا التمويل.

امل�شروع وتعوزهم لهم فكرة  الذين تتوفر  للباعثني  الذاتي  التمويل  لتوفري  النطالق”  “اعتماد  اآلية   تطوير وتفعيل 

متويل �شناديق  عرب  منحه  يتم  فائ�ض  بدون  قر�ض  �شكل  يف  التمويل  هذا  اإ�شناد  ويتم  للتنفيذ.  الالزمة   التمويالت 

املوؤ�ش�شات ال�شغرى.

 دعــــــم العمــــل امل�شتقـــــل

والتمويـــــل ال�شغيــــــر
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 ت�شجيع الإطارات والكفاءات بالإدارات واملوؤ�ش�شات العمومية لتمكينهم من اإجازة بن�شف راتب ملدة �شنة لإجناز م�شاريع

خا�شة بهم يف جمالت عملهم .

 النطالق يف تنفيذ امل�شاريع الكربى املحدثة ملواطن ال�شغل باجلهات والتي مل يقع تنفيذها حلد الآن كم�شاريع البنية

التحتية،

 تخ�شي�ض مقرات للجمعيات بالأحياء ال�شكنية تقوم عليها خربات من الإطارات العليا التي تقطنها لتاأطري طالبي ال�شغل

من اأبناء احلّي وم�شاحبتهم لبعث م�شاريعهم .

 ا�شتغالل عرو�ض للتوظيف بعدد من البلدان لك�شب مهارات و فتح اأ�شواق ك�شوي�شرا وكندا وقطر وليبيا من خالل تفعيل

 دور القن�شليات والتمثيليات التون�شية وربط عالقات مع املنظمات املهنية ببلدان القبول اإىل جانب توثيق التعاون

 مع املكاتب العاملية املخت�شة ودعم احل�شور يف التظاهرات والندوات الدولية باخلارج للتعريف بالكفاءات التون�شية مع

 دعم التكوين يف جمال اللغة النكليزية.

 اإحداث برنامج جديد يعو�ض برنامج »اأمل« يطلق عليه برنامج »الت�شجيع على العمل« يهدف اإىل اإعطاء فر�شة لل�شباب

توجيهه عرب  ال�شغل  �شوق  داخل  لالندماج  املطلوبة  الكفاءات  لتطوير  العليا  ال�شهادات  حاملي  من  العمل  عن   العاطل 

 لالنخراط يف م�شاريع وطنية اأو جهوية ذات �شبغة تنموية اأو اجتماعية على غرار اأن�شطة الإح�شائيات وامل�شوحات واإعداد

 قاعدات البيانات وامل�شاركة يف احلمالت التح�شي�شية يف جمالت البيئة والنظافة )امل�شاهمة يف اإجناز م�شروع تون�ض

 اخل�شراء( والطاقة والأن�شطة الثقافية والعلمية وكل ما من �شاأنه اأن ي�شاعد ال�شباب على اأن يكون م�شاهما حقيقيا يف

 التنمية. و�شيتم العمل يف هذا الإطار مع اجلمعيات وخمتلف مكونات املجتمع املدين مبعا�شدة القطاع اخلا�ض وهياكل

 الدولة �شمن نظرة ت�شاركية فاعلة مقابل اإ�شنادهم منحة تقدر بـ 200 د. و�شيتم ا�شتغالل كافة الإمكانيات املتاحة على

اأي�شا على العتماد  فيها مع  ال�شباب  انخراط  املمكن  الأن�شطة  لت�شخي�ض  املحلي  واأي�شا  واجلهوي  الوطني   امل�شتويني 

 اإمكانيات وزارة الدفاع الوطني الوطني والتي متكن من ا�شتيعاب حوايل 30 األف متكون.

 القيام باإ�شالح �شامل لبقية برامج واآليات الت�شغيل املمولة من ال�شندوق الوطني للت�شغيل واآليات التمويل الأخرى كربنامج

احل�شائر ل�شمان التكامل بينها وبني خمتلف الهياكل املتدخلة. و�شيتم اخت�شار هذه الربامج �شمن برناجمني اأ�شا�شيني :

دعــــم التوظيـــــف باخلـــــارج

 مردوديــــــة اأح�شـــــــن لربامـــــــج

دعـــــم الت�شغيــــــل
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الأجور من  بن�شبة  والتكفل  املهنية  للحياة  الإعــداد  ترب�شات  ي�شتوعب  باملوؤ�ش�شات  النتداب  لدفع  يوجه  برنامج   - 

رغبة تبدي  التي  املوؤ�ش�شات  الربنامج  بهذا  وينتفع  الإجتماعي.  لل�شمان  القانوين  النظام  يف  الأعراف   ومب�شاهمات 

حقيقية يف الإدماج اإثر انتهاء مدة الربنامج، وذلك ل�شمان حتقيق الأهداف التي �شتحدث من اأجلها.

 - برنامج اإحاطة وتكوين لطالبي ال�شغل من خمتلف امل�شتويات يف اخت�شا�شات وجمالت متعددة مبا يف ذلك التكوين

 عن بعد والتكوين للعمل امل�شتقل والتكوين امليداين يف اأ�شغال ذات م�شلحة عامة.

 القيام بت�شخي�ض كامل لو�شعية مراكز التكوين املهني من خمتلف اجلوانب مبا يف ذلك البيداغوجية و�شيغ الت�شرف

 وتقييم مدى ا�شتجابة الخت�شا�شات حلاجيات �شوق ال�شغل، مبا ي�شاعد على و�شع برنامج لإعادة تاأهيل جهاز التكوين

 املهني العمومي بت�شريك املخت�شني و القطاعات والتعاون الدويل و حتديد اإ�شرتاجتية وطنية للتكوين املهني تون�ض

2020

الوحدات مع هذه  و�شتعمل  املهني.  التكوين  وذلك مبراكز  املنظومة  خريجي  اإدماج  خ�شو�شية ملتابعة  وحدات   تركيز 

الهياكل واملنظمات املهنية يف اإطار توجه يطور اآليات ال�شراكة معها.

القطاعات ت�شريك  و  الوطنية  لالإ�شرتاجتية  كاإ�شتجابة  املهني  للتكوين  مركزا   50 حوايل  واإحداث  هيكلة  اإعادة   موا�شلة 

 ودرا�شة طلبات الأ�شواق اخلارجية

 و�شع برنامج لتكوين املكونني ي�شمل 1600 مكون يف املجالت التقنية والبيداغوجية مبا ي�شاهم يف الرفع من جناعة

التكوين.

و�شع اإطار جديد لتفاقيات ال�شراكة املربمة مع املنظمات واجلامعات املهنية واملوؤ�ش�شات القت�شادية.

 اإحداث اإطار لالإر�شاد والتقييم البيداغوجي خا�ض مب�شالك التكوين يتوىل مهمة امل�شاندة يف تطبيق الربامج يف مراكز

التكوين وتوجيه عملية التكوين

مراجعة اآليات التكوين امل�شتمر وتطويرها يف اجتاه تب�شيط الإجراءات وت�شويبها نحو م�شتحقيها.

 منظومــــــة جديــــــــدة للتكويـــــــن

 املهنـــــي متفتحــــــة على

حاجيـــــــات القت�شـــــــــاد
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�شات اخلا�شة للتكوين املهني مبا ي�شمح  مراجعة كرا�ض ال�شروط اخلا�شة املتعّلقة بتنظيم قواعد اإحداث وت�شيري املوؤ�شّ

 بتنمية القطاع وامل�شاعدة على بعث موؤ�ش�شات خا�شة جديدة مع �شبط عدد اأدنى من راأ�ض املال.

ي�شتجيب التكوين مبا  جودة  تنمية  ق�شد  اخلا�ض  القطاع  ونظرياتها من  العمومية  املراكز  �شراكة بني  اتفاقيات   عقد 

حلاجيات �شوق ال�شغل الوطنية والدولية،

 و�شع برنامج لتكفل الدولة بتكوين مديري املوؤ�ش�شات اخلا�شة للتكوين واملكونني العاملني ب�شفة قارة  و�شبط عدد

 اأدنى من القارين.

و�شع برنامج لتحفيز موؤ�ش�شات التكوين اخلا�شة لإحداث فروع لها باجلهات الداخلية.

تطوير برنامج �شك التكوين جلعله اآلية لدعم الت�شغيل والتنمية اجلهوية من خالل:

 - فتح برنامج �شك التكوين احلايل لكل موؤ�ش�شات التكوين اخلا�شة التي تعقد اتفاقيات تكوين من اأجل الت�شغيل مع

املوؤ�ش�شات القت�شادية لفائدة حاملي ال�شهادات العليا.

 - تخ�شي�ض ح�شة من برنامج �شك التكوين لي�شبح »�شك التكوين من اأجل النت�شاب للح�شاب اخلا�ض« موجه لل�شباب

باجلهات الداخلية و خا�شة ملن طالت بطالتهم.

 - اإر�شاء منظومة وطنية لالإعالم والتوجيه املهني حول التكوين املهني والخت�شا�شات املتوفرة والآفاق التي يفتحها يف

جمال الت�شغيل.

ال�شهادات امل�شلمة من منظومتي الوطني للمهارات بهدف حت�شني مقروئية و �شفافية  ال�شلك   النطالق يف تفعيل 

التعليم العايل والتكوين املهني.

اآليات للتاأ�شي�ض لعالقات تعاقدية مع  اإعادة النظر يف مهام وزارة التكوين املهني والت�شغيل وتفعيل دورها  وو�شع 

كافة املتدخلني.

 تطوير مهام م�شت�شاري الت�شغيل يف جمالت الإحاطة بطالبي ال�شغل ور�شم م�شاراتهم املهنية وجعلهم بحق م�شت�شارين

 اإعــــــادة هيكلـــــــة م�شالـــــــح

 التكويــــن املهنـــــي والت�شغيــــــل
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 للموؤ�ش�شات القت�شادية يف جمال النتداب والتعامل مع املوارد الب�شرية املتوفرة، وو�شع برنامج لتكوين م�شت�شاري

الت�شغيل بالتن�شيق مع هياكل دولية متخ�ش�شة.

و�شع نظام لقيادة ومتابعة الأهداف والأن�شطة املربجمة يف جمايل التكوين املهني والت�شغيل.

 تو�شيع املجالت وتو�شيع الوجهات لتوظيف اأكرب عدد ممكن من التون�شيني للعمل باخلارج يف هذه املرحلة وخ�شو�شا

يف دول اخلليج.

 ت�شريك  الكفاءات التون�شية باخلارج وخا�شة العاملة يف املنظمات الدولية والإقليمية من خالل تنظيم لقاءات دورية

م�شاركة ودعم  باخلارج  للتون�شيني  �شغل  مواطن  توفري  ق�شد  اإقامتهم  بلدان  وجتارب  جتاربهم  من  لال�شتفادة   معهم 

 املوؤ�ش�شات التون�شية يف طلبات العرو�ض الدولية لجناز م�شاريع اأو خدمات يف تلك البلدان يف اإطار التعاون يف امل�شاريع

امل�شتعملة خلّريجي اجلامعات خ�شو�شا

 تو�شيع جمالت التعاون الفني مع البلدان الإفريقية على امل�شتوى الثنائي با�شتقبال مرتب�شني يف مراكز التكوين املهني

وال�شركات ال�شناعية واملوؤ�ش�شات املالية ملا له من نفع يف ت�شغيل �شركات وكفاءات تون�شية بال�شوق الإفريقية

  العمل على بعث متطّوعني تون�شيني من اطارات عرب التعاون الثالثي للعمل اأو التدري�ض او النت�شاب للح�شاب اخلا�ض

يف انحاء العامل لك�شب اخلربة والتعرف على تقاليد املجتمعات الخرى وثقافاتها.

التعــــــــــاون الفنـــــــــــــي
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8. تعافـــي الإقت�ســـاد وتطويـــر منــــاخ الإ�ستثمـــار واحلفـــاظ على التوازنــات العاّمـــة

1.8 تنميــــة اإقت�ساديـــــة �ساملـــــة وقــــــادرة على املناف�ســـــــة
 تهدف ال�شيا�شة القت�شادية ل�شنة 2012 اإىل حتقيق التعايف من خالل ن�شبة منو ايجابية يكون م�شدرها الأ�شا�شي ا�شرتجاع الن�شاط يف كل القطاعات الأ�شا�شية

 وخا�شة منها ال�شناعة والفالحة وال�شياحة واخلدمات  مع دفع الطلب الداخلي خا�شة ال�شتثمار الداخلي واخلارجي  وتعزيز ح�شة الت�شدير، مما �شيمكن من اإحداث

مواطن �شغل وتكري�ض التوازن اجلهوي واحلفاظ على القدرة ال�شرائية مع اإطالق الإ�شالحات الهيكلية على املدى الق�شري واملتو�شط يف عدة جمالت.

  املحـــــور

 اخلـــــروج من النكمـــــا�ض

القت�شــــــــادي

الإجــــــــــــراءات

2011 بف�شل �شنة   %1.8  - بـ   �شلبية  ن�شبة منو  2012 مقابل   �شنة  القارة  بالأ�شعار  بــ%3.5  ن�شبة منو   حتقيق 

اأن�شطة ال�شناعات الكيميائية وال�شياحية من جهة والتطور الهام لنمو عدد من القطاعات املوجهة للت�شدير  ا�شتئناف 

 مقارنة ب�شنة 2011 وخا�شة منها ال�شناعات امليكانيكية والكهربائية من جهة اأخرى. ويتم الرتكيز على دفع م�شادر النمو

وخا�شة ال�شتثمار العمومي من خالل الرتفيع يف حجم ميزانية ال�شتثمار وا�شتحثاث ن�شق اجناز امل�شاريع العمومية.

 

 ولتحقيق ن�شبة النمو امل�شتهدفة �شتتطور م�شادر النمو على النحو التايل:

حوايل اإىل  لريتفع  اجلارية  بالأ�شعار   %10.6 بن�شبة   2012 �شنة  خالل  اجلملي  ال�شتثمار  تطور   :  اال�ستثمـــــــــار 

15590 م د مما �شيمكن من حت�شني ن�شبة ال�شتثمار من الناجت املحلي الإجمايل لتبلغ 22.3% من الناجت.
 ال�ستهـــــــــالك : تطور ال�شتهالك العمومي بن�شبة 4% باعتبار ارتفاع حجم التاأجري العمومي بف�شل اأهمية النتدابات

 الإ�شافية املربجمة يف الإدارة واملوؤ�ش�شات العمومية ل�شنة 2011-2012 ومنو ال�شتهالك اخلا�ض بحوايل 4.1% بالعالقة

 مع حجم املداخيل التي �شيقع �شخها يف القت�شاد واملتاأتية من جممل الربامج اخل�شو�شية الرامية بالأ�شا�ض اإىل حت�شني

م�شتوى الأجر الأدنى ف�شال عن مفعول الإجراءات الرامية اإىل دعم التحويالت الجتماعية.

 املبــــــادلت التجاريــــــة : منو �شادرات ال�شلع بن�شبة 5.8%  نتيجة ا�شرتجاع طاقة الإنتاج يف القطاعات املت�شررة

املواد جل  اأ�شعار  تراجع  فر�شية  على   %5.3 بن�شبة  ال�شلع  واردات  تتطور  مع   الف�شفاط  قطاع  خا�شة   2011  �شنة 

الأ�شا�شية يف ال�شوق العاملية وكذلك ا�شرتجاع ن�شاط ال�شتثمار الوطني بن�شق تدريجي وحت�شن الن�شاط القت�شادي.
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.2011 ارتفاع العائدات ال�شياحية اإىل ما يعادل 2120 م د اأي بزيادة 10% مقارنة بانخفا�ض بـ 33% �شنة 

 - ح�شر العجز اجلاري للمدفوعات اخلارجية ل�شنة 2012 يف حدود 4503 م د ما ميثل 6،4% من الناجت املحلي الإجمايل

مقابل حوايل 4746 م د و7،4% من الناجت م�شجلة �شنة 2011.

التمويل اخلارجي اللجوء اىل  الوطني مع  الدخار  يعتمد متويل القت�شاد بالأ�شا�ض على   :  متويــــــل القت�ســــــــاد 

 لال�شتثمارات املبا�شرة لجناز م�شاريع التنمية.  وتقدر احلاجيات اجلملية للتمويل بعنوان �شنة 2012 حوايل 19484

 م د منها 11144 م د متويل داخلي وذلك بالعالقة مع ارتفاع حجم ال�شتثمار الوطني وامل�شتوى املتوقع للعجز اجلاري

 اإ�شافة اإىل متطلبات ت�شديد اأ�شل الدين و�شرورة الرتفيع يف الحتياطي من العملة.

 ميزانيـــــــة الدولـــــــة : لتج�شيم اولويات برناج احلكومة وحتقيق ال�شتحقاقات العاجلة للثورة يبلغ حجم ميزانية

 الدولة التكميلية ل�شنة 2012 بـ 25401 م.د اأي بزيادة 12.6% باملقارنة مع النتائج املحتملة ل�شنة 2011 .ويهدف

م�شروع ميزانية الدولة التكميلي اإىل جت�شيم الأهداف القت�شادية و الجتماعية للثورة عرب:

الرزق موارد  وتوفري  الت�شغيل  دفع  �شمان  عرب  التون�شي  املجتمع  �شرائح  خمتلف  بني  الجتماعية  العدالة  حتقيق   - 

 للعائالت املعوزة بالرتفيع يف عدد املنتفعني  ويف مبلغ املنحة و�شمان ظروف العي�ض الكرمي وامل�شكن الالئق للفئات

ال�شعيفة ودعم القدرة ال�شرائية.

الأ�شا�شية واملرافق  التحتية   البنية  يف  التنموية  للربامج  ال�شتثمار  يف  الرتفيع  خالل  من  اجلهوية  التنمية  دفع   - 

باجلهات.

: على م�شتوى املداخيل اجلبائية )15066 م د( واملداخيل غري اجلبائية )4578 م د(  على م�ستــــوى املـــوارد 

 ت�شمل خا�شة الهبات )600 م د( ومداخيل التخ�شي�ض العادية )100 م د( وموارد تخ�شي�ض جزء من ات�شالت تون�ض

 )900 م د( وامل�شادرة )1200 م د(  بالتوازي مع التقلي�ض من حجم القرتا�ض وتر�شيده ليبلغ 5757 م د مقارنة

 بـ6679 م د بقانون املالية ال�شلي مع ح�شر ن�شبة املديونية يف حدود معقولة يف م�شتوى 45.9%. و�شتوظف موارد

 القرتا�ض بالأ�شا�ض لتمويل نفقات التنمية والت�شغيل.

5200 م د يف قانون املالية 6400 م د مقابل  التنمية لتبلغ  النفقــــات : الرتفيع يف نفقات   على م�ستــــوى 

 ال�شلي بزيادة 23%  لدعم التوازن بني اجلهات ودفع الت�شغيل والعناية بالفئات املعوزة من خالل الرتفيع يف عدد

70 دينار �شهريا مقابل   100 اىل  لت�شل  الرتفيع يف قيمتها  عائلة مع  األف   235 لتبلغ  باملنحة   املنتفعني منها 

انبثقت ادراج م�شاريع وبرامج جديدة  1000 م.د ق�شد  بـ  ال�شتثمارات  االزيادة يف   دينار حاليا. و�شملت باخل�شو�ض 

  عن ال�شت�شارات اجلهوية للتنمية مبا ميكن من احداث ديناميكية باجلهات وخلق العديد من مواطن ال�شغل. وتخ�شي�ض

 اعتمــــــــاد ميزانيـــــــــة دولــــــة

 طموحــــــــة وقانــــــــون ماليــــــة

تكميلــــــــي حمفــــــــز
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 511 م د لتعزيز برامج الت�شغيل وبرامج امل�شاندة والنطالق يف برنامج ال�شكن الجتماعي املخ�ش�ض للعائالت ال�شعيفة

 واملعوزة )100 م د( والذي يهم حوايل 30 األف م�شكن. تخ�شي�ض 8643 م د لالجور لت�شمل حت�شني القدرة ال�شرائية.

 هذا بال�شافة اىل دعم البلديات )100 م د( التي تعاين بعد الثورة من عجز هام كان له الثر ال�شيئ على تدخالتها

 يف جمالت النظافة والعناية بالبيئة.وتخ�شي�ض مبلغ 3208 م د للدعم املبا�شر بعنوان املواد الأ�شا�شية )1242 م د(

  واملحروقات )1688  م د( والنقل ) 278 م د (.

 على م�ستــــوى التـــوازن : ح�شر عجز ميزانية الدولة يف حدود 6.6% من الناجت  املحلي الإجمايل وهو ما من �شاأنه

 اأن ي�شاعد على عدم ارتفاع  حجم الدين العمومي وح�شره يف حدود 46% من الناجت يف موفى 2012. ويبقى م�شتوى

 املديونية  متوازنا وباإمكان اقت�شاد البالد حتمله على املدى املتو�شط ول ت�شكل خطورة على التوازنات العامة اإجمال �شرط

اأن توجه موارده لتمويل التنمية ولي�ض لنفقات الت�شرف.

 قـــانون املاليـــــة التكميلــــي: يف موفى �شهر دي�شمرب مّت تقدمي قانون املالية الأ�شلي للمجل�ض التاأ�شي�شي والدعوة

 للم�شادقة عليه حتى ل يقع تعطيل �شري دواليب الدولة وتعهدت باإعداد قانون مالية تكميلي يتجاوب مع مقت�شيات

 املرحلة احلالية. و�شيت�شمن قانون املالية التكميلي الذي �شتعر�شه احلكومة على املجل�ض التاأ�شي�شي يف نهاية �شهر

 مار�ض عدة اإجراءات لتمويل الإ�شتثمار وتعزيز مواطن ال�شغل واإجراءات لفائدة ال�شكن الجتماعي واإجراءات لإدخال اإ�شالحات

 اأولية يف املنظومة اجلبائية ومنظومة اإ�شتخال�ض الديون العمومية وحت�شني مردود الأداء يف انتظار النطالق يف برنامج

 اإ�شالح جبائي �شامل �شتنطلق الإ�شت�شارة حوله خالل �شهر اأفريل 2012. وتتمثل اهم الجراءات يف:

اأو الأ�شهم  اإّدخار يف  اأو املودعة يف ح�شابات   - عدم توظيف ال�شريبة على املبالغ امل�شتثمرة يف القطاعات املنتجة 

 ح�شابات اإّدخار لال�شتثمار على اأ�شا�ض مبداأ منو الرثوة على اأن ت�شبط قائمة القطاعات املنتجة باأمر، وذلك يف اأجل اأق�شاه

31 دي�شمرب 2014.
بعمليات التي تقوم  ال�شتثمارات  اإطار جملة ت�شجيع  النا�شطة يف  املوؤ�ش�شات  الت�شغيل مبنح  الت�شجيع على دفع   - 

 اإنتداب طالبي �شغل لأّول مّرة من حاملي اجلن�شية التون�شية خالل �شنتي 2012 و2013 اأحكاما جبائية تفا�شلية ملّدة

5 �شنوات اإبتداء من تاريخ النتداب.
لأق�شاط الأق�شى  املبلغ  بالرتفيع يف  احلياة  على  التاأمني  عقود  اإبرام  على  والت�شجيع  املدى  طويل  الدخار  تنمية   - 

 التاأمني القابل للطرح من قاعدة ال�شريبة على الدخل من 3.000 دينار اإىل 10.000 دينار �شنويا مع تو�شيع جمال

تطبيقه لي�شمل ال�شمانات التي تخّولها هذه العقود لفائدة فروع املوؤمن عند بقائه على قيد احلياة.

 - اإحداث معلوم ي�شتخل�ض من القيمة امل�شّرح بها �شمن العقود التي تقّدم لإجراء الت�شجيل بعد �شقوط احلق مبرور الزمن
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للحّد من ظاهرة التهّرب اجلبائي من ناحية ول�شتخال�ض مقابل اخلدمة املقدمة من ناحية اأخرى.

- حتيني معلوم الطابع اجلبائي امل�شتوجب على الفواتري وبطاقات الهاتف وعمليات متويلها.

 �شحب تعريفة معلوم الطابع اجلبائي امل�شتوجب على بطاقات وعمليات متويل الهاتف على عمليات التمويل بوا�شطة

اخلطوط املفوترة.

ق�شد الأدنى  الت�شجيل  تعريفة معلوم  وتعديل  البحث  اأتاوة  تعريفة  القار وحتيني  الت�شجيل  تعريفة معلوم   - حتيني 

حت�شني مردود معاليم الت�شجيل ومالئمة مقدار املعلوم مع كلفة اخلدمات امل�شداة.

- توقيف العمل باحلد الأق�شى للمعلوم على املوؤ�ش�شات ذات ال�شبغة ال�شناعية اأو التجارية اأو املهنية.

اإجراءات ظرفية مل�شاندة املوؤ�ش�شات القت�شادية ملوا�شلة ن�شاطها.

2.8  حت�سيــــــن منـــــاخ الأعمـــــال ودعـــــــم الإ�ستثمــــــار
 العمل على تطوير نظام الت�شجيع على ال�شتثمار بغر�ض اإيجاد اإطار حمفز ي�شمح باإ�شفاء مزيد النجاعة على ال�شتثمار لبعث امل�شاريع اجلديدة خا�شة يف القطاعات

 الواعدة وذات القيمة امل�شافة العالية وتاأمني اإ�شعاع التنمية باجلهات ذات الأولوية وتطوير مناخ الأعمال خا�شة على امل�شتوى املوؤ�ش�شاتي باإحداث هيئة وطنية

 لال�شتثمار لدعم ديناميكية الن�شاط القت�شادي واخت�شار الآجال وحت�شني خدمات الإحاطة وم�شاندة امل�شتثمرين وتطوير �شيغ ا�شتقطاب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر

وتنويعه ون�شر ثقافة اجلودة وتعميمها لدى خمتلف الأطراف املتدخلة.

  املحـــــور

ت�شجيــــــــع ال�شتثمـــــــــار

الإجــــــــــــراءات

 اإن�شاء جمل�ض للخرباء القت�شاديني ملحق برئا�شة احلكومة

 النطالق خالل �شهر اأفريل 2012 يف مراجعة منظومة ت�شجيع ال�شتثمار والن�شو�ض الأخرى )امل�شتتة( ذات ال�شلة باجتاه

تب�شيط مع  احلالية  املتطلبات  مع  تتما�شى  جديدة  باآليات  ا�شتثمارية  �شيا�شة  واعتماد  واحدة  �شلب جملة   توحيدها 

اإجراءات النتفاع بالت�شجيعات اجلبائية واملالية.

التن�شيق بني خمتلف ال�شخ�شية املعنوية وتتمتع بال�شتقاللية املالية ميكن لها   اإحداث هيئة وطنية لال�شتثمار لها 
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 الهياكل ال�شتثمارية لتوفري الظروف املالئمة وحتقيق اأكرب قدر من ال�شهولة للم�شتثمرين وتوحيد اخلطاب املوّجه اإليهم

وتنمية ن�شق اأعمالهم ويكون لهذه الهيئة جمال تدخل �شواء قبل ال�شروع يف ال�شتثمار اأو اأثناء اإجنازه.

 مراجعة اإجراءات تغيري �شبغة الأرا�شي املخ�ش�شة للمناطق ال�شناعية وال�شياحية للتقلي�ض يف الآجال عالوة على ف�ّض

احلقيقة الأ�شعار  باعتماد  م�شتحقاتهم  من  الأرا�شي  اأ�شحاب  بتمكني  النتزاع  بعمليات  املتعلقة  العقارية   الإ�شكاليات 

املتداولة.

 اإعفاء م�شاريع املناطق ال�شناعية وقتيا من اعداد امثلة التهيئة التف�شيلية نظرا لطول الجراءات ولعدم وجود جمال�ض

جهوية.

 الرتويج  لال�شتثمار اخلارجي ببلدان جديدة على غرار الدول ال�شكندينافية اأو الآ�شيوية مع فتح متثيليات جديدة لوكالة

ال�شتثمار اخلارجي بكندا وماليزيا وتركيا وال�شويد ومتثيلية لدول اخلليج العربي.

العناية برجال الأعمال التون�شيني املقيمني باخلارج وم�شاعدتهم على ال�شتثمار يف تون�ض.

تنمية مال  راأ�ض  ذات  امل�شرتكة  وال�شناديق  تنمية  مال  راأ�ض  ذات  ال�شتثمار  �شركات  لقطاع  القانوين  الإطار   مراجعة 

 بتطوير جمال تدخلها وتثمني ال�شتعمال لالأموال املوظفة لديها،

 اإحداث خلية فنية �شلب وزارة ال�شتثمار والتعاون الدويل تعنى بالتن�شيق يف ف�ض الإ�شكاليات والعراقيل التي تعيق

 تقّدم امل�شاريع .

 تو�شيع جمالت التعاون املايل مع جمموعة البنك الإ�شالمي للتنمية والبنك الأوروبي لالإن�شاء والتعمري يف جمالت دعم

ال�شتثمار اخلا�ض.

قيمة له من  الأوروبــي ملا  الف�شاء  تون�ض يف  اإدمــاج  التم�شي يف  ودعم  الأوروبــي  الحتاد  مع  متميزة  �شراكة   تطوير 

 ا�شرتاتيجية يف حرية تبادل راأ�ض املال وتبادل الأ�شخا�ض ومبا له من انعكا�ض اإيجابي يف جلب ال�شتثمار ودعم ال�شياحة

التعــــاون املـــــــايل
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اإ�شافة اإىل التبادل التجاري العادي.

ال�شمالية واأمريكا  واإفريقيا  اآ�شيا  يف  القت�شاديني  تون�ض  �شركاء  وتنويع  نامية  اقت�شادية  ف�شاءات  على   النفتاح 

واجلنوبية.

3.8  جهــــــــاز نقـــــــــدي وم�سرفــــــــي م�سانــــــــد لتمويـــــــــل الإقت�ســــــــاد
 تطوير اجلهاز امل�شريف والرقي بكفاءته وفاعليته وقدرته على التجاوب مع الحتياجات التمويلية املختلفة للم�شاريع وم�شاندة الن�شاط القت�شادي و دعم الأ�ش�ض

 املالية للبنوك والرقي بجودة اخلدمات امل�شداة. وهو ما ي�شتدعي معاجلة حمفظة الديون وامل�شاهمات امل�شنفة والتخفي�ض من حجمها ومزيد  حت�شني نوعية اأ�شول

 املوؤ�ش�شات امل�شرفية عرب تر�شيد التداين البنكي وفقا ملتطلبات احرتام معايري الت�شرف احلذر و�شرورة دعم قدرات التمويل والتحكم يف تكلفته ودعم مواردها

الذاتية وتعزيز دورها يف ا�شتقطاب املوارد اخلارجية.

  املحـــــور

املجـــــــــال امل�شرفــــــــي

الإجــــــــــــراءات

ر �شروط الإقرا�ض لالأ�شر واملوؤ�ش�شات  اإتباع �شيا�شة نقدية تو�شعية باإبقاء ن�شب الفائدة يف م�شتويات منخف�شة مبا يي�شّ

ويوؤدي اإىل تن�شيط الطلب واحلركة القت�شادية.

 تدعيم الأ�شا�ض املايل للبنوك عرب اجناز زيادات يف راأ�ض املال وخا�شة البنوك العمومية والتي تت�شم بو�شعية مالية

متدهورة ومعاجلة حمفظة الديون امل�شنفة وجت�شيد احرتام قواعد الت�شرف احلذر.

القيام بتدقيق خارجي �شامل للبنوك العمومية  وتدعيم قواعد احلوكمة الر�شيدة بالبنوك العمومية.

 اإعادة اإدماج املوؤ�ش�شات امل�شادرة بالبور�شة لعطاء ديناميكية جديدة لل�شوق املالية ودعم املوارد الذاتية للدولة.

تفعيل �شندوق الإيداع والأمانات واإر�شاء �شندوق ال�شتثمار.
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تطوير التمويل ال�شغري باعتبار دوره يف معا�شدة الن�شاط القت�شادي يف اجلهات.

وال�شناديق ال�شكوك  الإ�شالمية،  )ال�شريفة  الإ�شالمية بتون�ض  املالية  اإطار ت�شريعي لتطوير  اإر�شاء  درا�شة   النطالق يف 

ال�شتثمارية الإ�شالمية، الزكاة والوقف...(.

 متكني التون�شيني املقيمني باخلارج من موا�شلة التمتع ب�شفة غري مقيم عند عودتهم اإىل البالد التون�شية من اأجل

بعث �شركات مقيمة ق�شد الإ�شتثمار.

 دفع دور ال�شوق البديلة يف تعبئة موارد متويل مبا�شر لفائدة املوؤ�ش�شات الراغبة يف اإعادة هيكلة مواردها الذاتية من

 خالل تفعيل دور �شركات ال�شتثمار يف متويل املوؤ�ش�شات خا�شة ال�شغرى واملتو�شطة والواعدة.

اإدراج بع�ض املوؤ�ش�شات العمومية يف البور�شة مبا ي�شاهم بالرتقاء مبوؤ�شرات ال�شوق .

 تاطري ن�شاط وكالت الرتقيم وال�شت�شارة املالية ا�شتئنا�شا مببادئ املنظمة العاملية لهيئات ا�شواق املال والت�شريعات

الوروبية والمريكية.

اإعداد اإطار ت�شريعي خا�ض ب�شناديق ال�شتثمار ال�شالمية.

ال�شــــــوق املاليــــــــــــة

4.8  اإقـــــــــرار امل�ساحلــــــــــة والعدالــــــــــــة اجلبائيــــــــــــة وتطويـــــــــــر الديوانـــــــــة
 مراجعة املنظومة اجلبائية واملنظومة الديوانية وتطويرها مبا ميكن من حتقيق العدالة اجلبائية ومبداأ امل�شاواة وحتفيز ال�شتثمار وحت�شني حميط العمال واملبادرة

القت�شادية.

الإجــــــــــــراءات

الداء والعمل على تكري�ض امل�شاحلة التهرب من دفع  العبء اجلبائي ومقاومة  العدالة اجلبائية بتح�شني توزيع   دعم 

 الفعلية بني املواطن واجلباية .

  املحـــــور

 تطوير اجلباية وتع�شري و�شائل عمل

املراقبة اجلبائية وال�شتخال�ض
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موا�شلة اإ�شالح املنظومة اجلبائية.

 انطالق عمل مركز الإر�شاد اجلبائي عن بعد وال�شبارة اجلبائية ق�شد تي�شري التعامل مع م�شالح اجلباية وتطوير الت�شريح

عند بعد.

بني اجلبائية  العدالة  ودعم  الدولة  موارد  يف  للم�شاهمة  العادل  التوزيع  لتكري�ض  التقديري  النظام  يف  النظر   اإعادة 

املطالبني بالأداء.

املراقبة و�شائل  وتع�شري  املعلوماتية  الأنظمة  ا�شتعمال  على  وال�شتخال�ض  اجلبائية  املراقبة  م�شالح  قدرة   تدعيم 

وال�شتخال�ض.

حت�شني جودة اخلدمات املقدمة للمتعاملني مع امل�شالح اجلبائية.

 حت�شني منظومة التكوين والت�شرف يف املوارد الب�شرية لالأعوان

اإعادة تهيئة نقاط العبور احلدودية مبا ميكن من توفري الظروف املنا�شبة لأداء الأعوان وحمايتهم .

تطوير الإجراءات ونظم املراقبة الداخلية اخلا�شة مبختلف الهياكل الديوانية.

 هيكلـــــــة املوؤ�ش�شـــــــــــة

 الديوانيــــــــة

5.8 الفالحــــــــــــــة
 تطوير م�شاهمة القطاع الفالحي يف حتقيق التعايف القت�شادي والجتماعي من خالل الرتفيع يف مردودية القطاع وتطوير بنيته ال�شا�شية وموؤ�ش�شاته لتحقيق

الأمن الغذائي  واحلفاظ على املقدرة ال�شرائية وتوفري املزيد من مواطن ال�شغل وتنويع الت�شدير ودعم �شغار الفالحني.

الإجــــــــــــراءات

العمل على اإجناح خمتلف املوا�شم الفالحية وتثمني الظروف املناخية املالئمة من خالل:

  املحـــــور

اجناح املو�شم الفالحي 2012-2011
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توفري كميات كافية من خمتلف م�شتلزمات الإنتاج من اأ�شمدة واأدوية...

متكني فالحي الزراعات الكربى من قر�ض مو�شمي.

ترويج املنتجات الفالحية املعدة للت�شدير يف اأح�شن الظروف املمكنة )زيت الزيتون والتمور والقوار�ض ومنتجات البحر ...(.

احكام �شيانة من�شاآت الري التي تعر�شت لالإهمال والرفع من ن�شبة ا�شتخال�ض مياه الري وتر�شيد ا�شتعمالها.

 العناية ياملن�شاآت املائية من خالل ا�شتحثاث ا�شغال ال�شدود التي ب�شدد الجناز واقرار اجناز 3 �شدود وتر�شيد ا�شتعمال

املياه لتو�شيع امل�شاحات املروية.

العمل و�شاعات  والوقود  النقل  و�شائل  ا�شتعمال  التبذير يف  امل�شاريف مبقاومة  وال�شغط على  املايل  الت�شرف   احكام 

ال�شافية.

ا�شرتجاع اأرا�شي الدولة التي توجد يف حالة اإهمال والتي بها اخاللت تعاقدية.

مقاومة ال�شيد الع�شوائي بكل ا�شكاله حلماية الثورة ال�شمكية.

ت�شخي�ض مواين ال�شيد البحري التي ت�شتدعي التدخالت العاجلة.

اإحداث وحدات تنموية منوذجّية تعمل على تطوير م�شالك التوزيع وحت�شني مردودية الفالح.

 تطوير منظومة الإر�شاد الفالحي وربطها بالبحث العلمي الفالحي.

 العنايــــــة باملن�شـــــــــــاآت

املائيـــــــــــة

 املحافظـــــــــة على الثــــــــروة

ال�شمكيــــــــــة

على امل�شتــــــــوى الهيكلـــــي
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6.8 تعزيــــــــــــز البنيـــــــــــــة الأ�سا�سيــــــــــــة
الفئات الجتماعية يف حتقيق النق�ض امل�شجل وجت�شيد تطلعات خمتلف  الأ�شا�شية واملرافق اجلماعية مبا ي�شهم يف تدارك  البنية  اإ�شافية ملجالت   بذل جهود 

 التنمية ال�شاملة واإيجاد توازن اإيجابي بني اجلهات وحت�شني مقومات ال�شتثمار والأعمال يف كل املناطق وحت�شني ظروف العي�ض من خالل ا�شتحثاث اجناز امل�شاريع

املعطلة والنطالق يف م�شاريع جديدة وتب�شيط الجراءات والرتفيع يف طاقة الجناز..

الإجــــــــــــراءات

 ا�شتحثاث الأ�شغال للطرقات ال�شيارة املربجمة.

 ا�شتكمال اإجناز الدرا�شات الفنية املتعلقة باإي�شال الطريق ال�شيارة اىل القريوان و�شيدي بوزيد والق�شرين وقف�شة.

 تطوير الطرقات املهيكلة باملدن الكربى وطرقات تون�ض الكربى على امتداد 500 كلم.

 دعم ال�شبكة املرقمة للطرقات الوطنية واجلهوّية واملحلية مبوا�شلة اأ�شغال 1456 كلم وا�شتكمالها وانطالق اأ�شغال 358

كلم ت�شمل جميع الوليات.

ت�شريع اإجناز م�شروع ال�شبكة احلديدية ال�شريعة لتون�ض الكربى بدءا باإجناز الق�شط الأول ذي الأولوية من ال�شبكة.

تطوير �شبكة ال�شكة احلديدية بعدد من اجلهات.

 طرح طلب عرو�ض اإجناز م�شروع ميناء باملياه العميقة.

14 هكتارا لل�شحن وجتهيزه مبعدات 7 مبيناء راد�ض وتهيئة م�شاحة  اإجناز م�شروع متديد الر�شيف عدد   النطالق يف 

ال�شحن والتفريغ بهدف تطوير البنية الأ�شا�شية بهذا امليناء ومالءمتها مع منو احلركة

  املحـــــور

 توفيـــــــــر البنيــــــــة الأ�شا�شيـــــــــة

املالئمـــــــــة للنقـــــــــــل
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 ا�شناد لزمة اإ�شتغالل الر�شيف متعدد ال�شوائب ال�شلبة )حبوب، اأعالف، اإ�شمنت، ف�شفاط...( مبيناء راد�ض.

ا�شتحثاث ن�شق اجناز املناطق ال�شناعية املربجمة واجناز مناطق جديدة تبعا لال�شت�شارة اجلهوية.

3400 كلم جديدة بهدف فك العزلة 1321 كلم ودرا�شة  760 كلم وتعبيد   اإجناز امل�شالك الريفية وتدعيمها بتهيئة 

ومزيد تفتح املناطق الداخلية والربط بني مواقع الإنتاج ومناطق الرتويج وال�شتهالك.

دعم ال�شتثمارات لتزويد املناطق الريفية باملاء ال�شالح لل�شرب وخا�شة املناطق املعط�شة.

تو�شيع �شبكة التنوير الريفي.

 حتديد خدمات البث والإر�شال الإذاعي والتلفزي املوجهة ملوؤ�ش�شات القطاع العمومي وم�شتوى جودتها وكلفتها و�شبط

تعريفاتها.

تو�شيع التغطية التلفزية الرقمية الر�شية من 90% اىل 95% لتاأمني تغطية مناطق الظل.

تعديل الأطر القانونية املتعلقة بتنظيم قطاع النرتنات.

مراجعة الإطار الرتتيبي املنظم ملمار�شة الأن�شطة يف جمال تكنولوجيات املعلومات والت�شال .

تطوير اآليات الت�شرف يف الف�شاءات التكنولوجية.

 اإجناز اخلدمة �شبكات املحولت املرتبطة بالألياف الب�شرية لنقل احلركة املكثفة لالنرتنات »métro Ethernet« على

اجلامعية واملركبات  ال�شناعية  واملناطق  وال�شغرى  املتو�شطة  املوؤ�ش�شات  بربط  80 مدينة كربى مبا ي�شمح   م�شتوى 

بال�شعة العالية جّدا.

 حت�شيـــــــــن البنيــــــة ال�شا�شيــــــة

باملناطـــــــق الريفيــــــــة

 قطـــــــاع ات�شـــــــالت متطــــــــور
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الرفع يف �شعة الربط الدولية ب�شبكة الأنرتنات بـ 20 جيغابيت لتبلغ 80 جيغابيت يف الثانية.

 توفري خدمات ERP وECM من املجال احلر و اإعادة تهيئة الف�شاءات املتوفرة وتدعيمها.

 متكني م�شغلي ال�شبكات العمومية لالت�شالت من ا�شتغالل ال�شعة الزائدة من �شبكات الألياف الب�شرية املركزة من طرف

ال�شركات الوطنية )ال�شركة التون�شية للكهرباء والغاز وال�شركة الوطنية لل�شكك احلديدية التون�شية(.

واأدب )اإن�شاف  الكربى  الوطنية  املنظومات  برتكيز  اجلمهورية  داخل  املنت�شبة  واملتو�شطة  ال�شغرى  ال�شركات   تكليف 

ومدنية وتطبيقات املخطط املديري امل�شرتك لالإدارة( و�شيانتها على م�شتوى اجلهات

 مراجعة اجراءات اقتناء املعدات والنظم املعلوماتية وتر�شيد الت�شرف فيها لفتح املجال للهياكل اجلهوية للقيام بها مبا

يدعم فر�ض ال�شتثمار باجلهات.

)e-marketplace( الفرتا�شية  كال�شوق  بتون�ض  احلَرة  الربجميات  وتطوير  ا�شتعمال  لدعم  رقمية  ف�شاءات   تطوير 

 اخلا�ض باملوؤ�ش�شات التون�شية النا�شطة يف جمال الربجميات احلَرة

 7.8 تطويــــــــــر قطـــــــــــاع النقـــــــــــــل واللوج�ستيــــــــــة

و البحري  النقل  تطوير  و  الرّبي  النقل  تنظيم  اعادة  خالل  من  اخلارجية  والتجارة  وال�شياحة  اخلدمات  قطاعات  دعم  اىل  واللوج�شتية  النقل  قطاع  تطوير   يهدف 

 ا�شالح النقل اجلوي ودعم اللوج�شتية ومراجعة التنظيم الهيكلي للقطاع ل�شبط ال�شلوحيات والعالقات على م�شتوى �شلطة ال�شراف وكذلك على م�شتوى الدواوين

وال�شركات.

الإجــــــــــــراءات

متكني جرحى الّثورة من الّنقل املجاين.

  املحـــــور

اعـــــادة تنظيــــم النقــــل البـــــّري
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تطويــــــر النقـــــــل البحـــــــــري

الدخالء من  الريفي  والنقل  واللواج  بالتاك�شي  النقل  قطاع  بتطهري  لالأ�شخا�ض  املنتظم  غري  العمومي  النقل   تنظيم 

تنظيم اإحكام  مزيد  و  لإ�شالح  درا�شة  واإجناز  واجلهوي  املركزي  امل�شتويني  على  املعنية  الأطــراف  كل  مع   بالتن�شيق 

 القطاع.

  

 تعميم جتربة النقل الريفي املدر�شي من قبل اخلوا�ض بهدف معا�شدة جمهود املوؤ�ش�شات العمومية للنقل ملجابهة

 الطلب والتحكم يف الكلفة.

و�شع منظومة اأمنية يف املحطات وو�شائل النقل للحّد من العتداءات.

الإعالن عن طلبات عرو�ض جديدة لفتح قطاع النقل العمومي اجلماعي للخوا�ض وخطوطا اإ�شافية للنقل بني املدن .

 اإقرار اإجراءات ا�شتثنائية لت�شجيع �شركات الرحالت البحرية ال�شياحية على موا�شلة برجمة الرحالت البحرية ال�شياحية مليناء

حلق الوادي على م�شار �شفنها.

بني ال�شراكة  لتفعيل  العملية  الإجــراءات  وو�شع  التون�شيني  وال�شاحنني  البحريني  الناقلني  بني  برامج  بعقود   العمل 

 املوؤ�ش�شات العمومية املوردة وامل�شدرة لكميات كبرية من الب�شائع والناقلني البحريني التون�شيني باإبرام عقود مبا�شرة

 ق�شد الرفع من م�شاهمة الأ�شطول البحري الوطني يف نقل التجارة اخلارجية من 10% حاليا اإىل 15% يف ظرف ثالث

�شنوات.

اإنتظار راد�ض بهدف حت�شني جودة اخلدمات بتقلي�ض مّدة  اأوىل مبيناء  24/24 �شاعة يف مرحلة  العمل   اإر�شاء نظام 

ال�شفن وكلفة عبور الب�شائع بامليناء.

 تعميم اإ�شتعمال النظام املندمج للتبادل الإلكرتوين للمعلومات للقيام باإجراءات النقل الدويل للب�شائع )اإ�شبارة النقل

بكّل املوانئ البحرية التجارية( باملوانئ مبا ميكن من تب�شيط الإجراءات الإدارية و حت�شني جودة اخلدمات.
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ا�شــــــــالح النقــــــــل اجلــــــــــوي

 ار�شـــــــــاء املناطــــــــــــق

اللوج�شتيــــــــــــة

الإعالمية املعدات  اإقتناء   )SIMM( التجارية  البحرية  خلدمات  املندمج  الإلكرتوين  النظام  ا�شتغالل  يف   ال�شروع 

التجارية، البحرية  خدمات  تعريفات  �شي�شبط  الذي  القرار  م�شروع  �شمن  الإعتبار،  بعني  الأخذ  و  الالزمة   والربجميات 

التكاليف التي �شيتحّملها ديوان البحرية التجارية و املوانئ عند تقدمي هذه اخلدمات.

  تركيز نظام اإلكرتوين للت�شرف يف احلاويات واملجرورات ومتابعتها والتعّرف على مكانها حينيا مبيناء راد�ض من قبل

ال�شركة التون�شية لل�شحن والرت�شيف.

واملتو�شط  ملعاجلة القريب  املدى  على  هيكلية  اإ�شالحات  تنفيذ  خالل  التون�شية من  اخلطوط  ب�شركة  احلوكمة   تدعيم 

الو�شعية املالية ال�شعبة ا�شتعدادا ملجابهة املناف�شة عند فتح الأجواء مع الإحتاد الأوروبي .

 معاجلة الو�شعية املالية احلرجة ل�شركة اخلطوط التون�شية ال�شريعة التي تقرر اإدماجها باخلطوط التون�شية وت�شوية و�شعية

ال�شركة التون�شية للتموين.

اإحداث معلوم على الرحالت اجلوية توظف مداخيله لفائدة �شندوق تدعيم القدرة التناف�شية للقطاع ال�شياحي.

اطالق مفاو�شات مع الحتاد الوروبي حول فتح الجواء يف ال�شدا�شي الأول ل�شنة 2012 .

اإعالن طلب عرو�ض جديد لإجناز م�شروع املنطقة اللوج�شتية براد�ض )47 هكتار( يف اإطار لزمة.

 تكليف بنك اأعمال للقيام باختيار م�شتثمر اإ�شرتاتيجي لتن�شيط الف�شاء القت�شادي بجرجي�ض واإجنــاز منطقة لوج�شتية

)100 هكتار(.

ال�شروع يف اإجناز درا�شة اجلدوى القت�شادية والفنية مل�شروع املنطقة اللوج�شتية بجبل الو�شط.
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8.8 ال�سياحـــــــــــة والنهـــــــــــو�ش بقطــــــــــــاع ال�سناعــــــــــــــات التقليديـــــــــــــة
 اإعادة التوازن للقطاع عرب الإ�شرتجاع التدريجي حل�شة تون�ض من الأ�شواق ال�شياحية وال�شروع يف معاجلة الإ�شكاليات الهيكلية خا�شة املديونية والإ�شالحات اجلذرية

مع التوجه نحو تعزيز دور اجلهات يف جمالت الت�شويق والتوزيع واملنتوج والتقلي�ض من حّدة املو�شمية.

الإجــــــــــــراءات

تعزيز الربامج الرتويجية والت�شويقية للوجهة التون�شية لطماأنة الفاعلني واملتدخلني وحت�شي�ض الراأي العام.

تون�ض لزيارة  تون�ض  اإىل  للقدوم  وت�شجيعهم  باخلارج  املقيمني  بالتون�شيني  خا�ض  وترويجي  ات�شايل  برنامج   و�شع 

والإ�شطياف فيها خالل العطل.

تدعيم الربط اجلوي نحو الوجهة التون�شية.

 ربط البوابة التون�شية لل�شياحة باأهّم املواقع ال�شياحية التجارية للنزل ومتعهدي الرحالت و�شركات النقل اجلوي ودعم

متوقع الوجهة التون�شية على �شبكة الأنرتنات.

 الإحاطة باملوؤ�ش�شات ال�شياحية وم�شاندتها.

مزيد ت�شويب تدخالت برنامج التاأهيل ال�شياحي.

ال�شروع يف معاجلة مديونية القطاع يف اإطار ما �شتفرزه الدرا�شة اجلارية من قبل البنك العاملي.

حتفيز الإ�شتثمار يف جمال ال�شياحة البديلة والت�شجيع على الإ�شتثمار باجلهات الداخلية.

مراجعة معايري الت�شنيف للمطاعم ال�شياحية نحو الت�شجيع على التجديد والإبتكار يف فنون الطبخ.

  املحـــــور

 دعـــــــم الرتويـــــــج ال�شياحـــــــي

 الإحاطـــــــة باملوؤ�ش�شـــــــــــات

ال�شياحيـــــــــة

دفــــع الإ�شتثمـــــار ال�شياحــــــي

 النهــــــو�ض بجــــــودة املنتـــــــوج

ال�شياحــــــــي
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ال�شناعـــــــات التقليديـــــــــة

احلر�ض على جودة املنتوج من خالل الإ�شتعادة التدريجية ملنظومة الرقابة.

حت�شني مراكز الإ�شتقبال ببوابات العبور احلدودية وخا�شة الربية منها.

الإر�شاد ال�شياحية وحت�شني عالمات  بالبيئة واملحيط باملدن واملحطات   تنظيم حمالت وطنية وجهوية مكثفة للعناية 

ال�شياحية.

حترير قطاع امل�شوغ.

 تطوير وتعزيز الدعم املوجه لدفع تطور القطاع من خالل حت�شني تزود احلرفيني باملواد الأولية وحت�شني نظام الت�شرف

 يف القرى احلرفية ودعم التجديد وبرامج اجلودة واآليات التمويل والتكوين والق�شاء على توريد منتجات اجنبية خا�شة

ال�شينية مما �شيمكن من اإعادة تن�شيط القطاع وخلق مواطن �شغل جديدة )حوايل 5.000 موطن �شغل(.

 9.8 التحكــــــــــم يف الأ�سعـــــــــار والنهــــــــــــو�ش بالتجــــــــارة

الدور بالتوازي مع  الإقت�شادية  الرقابة  وت�شديد  الإحتكار  خالل منع  وم�شالكه من  اأ�شبابه  الأ�شعار وحماربة  غالء  على  وال�شيطرة  للمواطن  ال�شرائية  القدرة   حماية 

التعديلي للدولة واملحافظة على الدعم الالزم يف حدود اإمكانيات الدولة.

 ا�شرتجاع الن�شق العادي للحركة التجارية وتدارك النقائ�ض امل�شجلة �شنة 2011  وحتديث الن�شيج التجاري ودعم ال�شفافية يف املعامالت التجارية و�شرف اجلهود

نحو ا�شتحثاث ن�شق الت�شدير وذلك مبوا�شلة ت�شهيل اإجراءات التجارة اخلارجية وم�شاعدة املوؤ�ش�شات امل�شدرة على اقتحام الأ�شواق اخلارجية

.

الإجــــــــــــراءات

 حتديد اأ�شعار مرجعية لعدة مواد ا�شتهالكية وتوريد بع�ض املواد الأخرى ق�شد مزيد التحكم يف الأ�شعار ويف ن�شق التزويد

وو�شع اأ�شعار ق�شوى ل�شلة من املنتجات وموا�شلة دعم املنتوجات ال�شا�شية.

  املحـــــور

التحكــــــــم فـــي الأ�شعـــــــــــار
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التجــــــــــــارة الداخليــــــــــة

 تعزيز عمل جهاز املراقبة القت�شادية مبختلف الأ�شواق البلدية على مدار الأ�شبوع وخالل كامل التوقيت العادي لن�شاط

 هذه الأ�شواق بالتن�شيق مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية حلماية اأعوان املراقبة القت�شادية و�شمان اأداء مهامهم مع

 احلر�ض على اأن تكون املتابعة يف اأعلى م�شتوى كما �شت�شمل املعا�شدة اأعمال جهاز املراقبة القت�شادية يف م�شتوى

 �شوق بئر الق�شعة وتاأمني ن�شاطها وتواجدها املتوا�شل باأ�شواق اجلملة والأ�شواق البلدية بكامل تراب اجلمهورية من خالل

تكوين خاليا قارة.

املنظمة امل�شالك  خارج  والرتويج  التزويد  لأعمال  للت�شدي  الطرقات  عرب  النقل  م�شتوى  على  املراقبة  اأعمال   تدعيم 

للت�شدير الت�شدي  لإحكام  الربية  احلدود  معابر  اإىل  املوؤدية  الطرقات  على  املراقبة  وتكثيف  الفالحية   للمنتوجات 

الع�شوائي.

 تفعيل حما�شر املخالفات املخلة ب�شفافية املعامالت يف ال�شوق املحررة من قبل اأعوان املراقبة القت�شادية بالتن�شيق

مع م�شالح وزارة العدل.

 حت�شني م�شتوى العر�ض واإعادة تفعيل الآلية التن�شيقية بني الوزارات املكلفة بالفالحة والتجارة واملهنة )جمامع مهنية

 م�شرتكة والغرف القطاعية...( لإحكام متابعة و�شعية ال�شوق واإقرار الإجراءات التعديلية الالزمة يف الإبان مع اإحداث خلية

يقظة قارة وعلى م�شتوى اجلهات ترفع تقارير يومية يف الغر�ض اإىل رئا�شة احلكومة.

الإ�شراع يف اإجناز برنامج تاأهيل م�شالك التوزيع.

ا�شتكمال الإجراءات لإحداث القاعدة التجارية للمواد الطازجة بتون�ض الكربى.

و�شع برنامج لالنطالق يف تطوير التجارة اللكرتونية.

اعداد م�شروعي قوانني حول ال�شالمة الغذائية للمنتوجات ال�شناعية.

 درا�شة اإحداث �شندوق لتاأهيل التجارة ال�شغرى ي�شتفيد منه �شغار التجار عن طريق قرو�ض ب�شروط مي�شرة وبن�شب فائدة

تفا�شلية.
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التجــــــــــــارة اخلارجيــــــــــــــة

املناطــــــــــــق احلــــــــــــــرة

النطالق يف تطوير الت�شريع املتعلق بالتجارة اخلارجية.

اإجناز برنامج منوذجي خ�شو�شي خالل �شنتني ملرافقة 200 موؤ�ش�شة ت�شدر لأول مّرة .

الغر�ض من الهبة املمنوحة يف  القطاع وتوظيف  النظر يف يف برنامج تاأهيل اخلدمات مبا ميكن من تطوير   اإعادة 

الحتاد الأوروبي )30 م اأورو(.

اإعادة تاأهيل ال�شباك املوحد للتجارة اخلارجية طبقا للمعايري واملوا�شفات املعمول بها.

تعزيز اأداء هياكل الإحاطة بامل�شدرين.

ري الت�شدير بالبلدان التي لتتوفر فيها لتون�ض متثيل ديبلوما�شي او جتاري. ال�شروع يف تركيز �شبكة من مي�شّ

النطالق يف اإجناز خارطة جهوية حول املنتوجات القابلة للت�شدير ح�شب اجلهات )منتوج-جهة(.

 و�شع حيز التنفيذ الربنامج الثالث لتنمية ال�شادرات

 موا�شلة العناية باملوؤ�ش�شات امل�شدرة عرب توفري كل ال�شمانات مل�شاعدتها على تخطي �شعوبات املرحلة.

تو�شيع جمال التبادل التجاري مع جهات جديدة من العامل على غرار بلدان اخلليج وتركيا

 النطالق يف اإجناز املنطقة احلرة بنب قردان مبا يعزز التعاون التجاري مع ليبيا وال�شروع يف دار�شة منطقة اخرى مع

اجلزائر وو�شع اإطار قانوين خا�ض.
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ناعـــــــــــــة والّطاقـــــــــــــــة واملناجـــــــــــــم  10.8 ال�سّ

املرافق �شري  تامني  وعلى  وعملها  املوؤ�ش�شة  واخلارجية على حميط  الداخلية  التاأثريات  تداعيات  للحد من  الكفيلة  احللول  اإيجاد  2012 على  العمل خالل   يرتكز 

العمومية يف اأف�شل الظروف من كهرباء وغاز وبنزين وعلى ت�شريع ن�شق اجناز املناطق ال�شناعية والأقطاب.

  املحـــــور

 تطويــــــــــر ال�شناديـــــــــــق

اخلا�شـــــــة بال�شناعــــــــــة

الإجــــــــــــراءات

 اإحداث جملة من الآليات تعنى بالتمويل الذاتي حلاملي ال�شهائد العليا خا�شة باملناطق الداخلية ب�شروط مي�شرة واإ�شفاء

وال�شندوق ال�شناعية  الالمركزية  التطوير  �شندوق  خالل  من  خا�شة  ال�شتثمار  بحث  املتعلقة  املنظوم  على   تعديالت 

الوطني للنهو�ض بال�شناعات التقليدية واملهن ال�شغرى.

على وعر�شها  الهيكلة  لإعادة  املت�شررة  واملتو�شطة  ال�شغرى  املوؤ�ش�شات  ذمة  على  ماليني  خرباء  بو�شع  الدولة   تكفل 

اجلهات املالية.

اإحداث اآليتني خ�شو�شيتني تتوىل توفري التمويل الذاتي للباعثني ال�شبان:

اإ�شناد قر�ض الآلية يف �شكل  ال�شغرى يف �شكل »قرو�ض مواطنة« وتتدخل هذه  1: موجهة لباعثي امل�شاريع  الآلية   - 

رة ودون  �شخ�شي للباعثني غري القادرين على توفري كّل اأو جزء من الأموال الذاتية امل�شتوجبة يقع ا�شرتجاعه ب�شروط مي�شّ

توظيف ن�شبة فائدة اأو طلب �شمان

 - الآلية 2 : موجهة لباعثي املوؤ�ش�شات ال�شغرى واملتو�شطة يف �شكل »قرو�ض م�شاهمة« وتتدخل هذه الآلية يف �شكل

اإ�شناد قر�ض م�شاهمة يتم ا�شرتجاعه من خالل منحة ال�شتثمار.

ال�شغرى للموؤ�ش�شات  امل�شتعجلة  املالية  احلاجيات  ملختلف  ت�شتجيب  متكاملة  مالّية  هيكلة  اإعــادة  منظومة   و�شع 

واملتو�شطة املت�شررة كتكملة لالآليات املتوفرة حاليا وذلك من خالل :

 - اآلية ملواكبة املوؤ�ش�شات ال�شناعية لدى موؤ�ش�شات القر�ض وذلك عرب خرباء ماليني يتم و�شعهم على ذمة هذه املوؤ�ش�شات

 ق�شد اإعداد درا�شة اإعادة الهيكلة املالية وعر�شها على املوؤ�ش�شات املالية.

 - اآلية لإعادة متويل قرو�ض اإعادة الهيكلة املالية ب�شروط تفا�شلية ت�شتجيب للحاجيات امللحة وامل�شتعجلة للموؤ�ش�شات

امل�شتهدفة.
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 توفيـــــــــر البنيـــــــــة الأ�شا�شيـّـــــــــة

املالئمــــــــــــــة

 تطويـــــــر الطاقـــــــات اجلديـــــــدة

وتنميـــــة الأن�شطــــة املنجمّيــــة

اآلية ل�شمان القرو�ض امل�شندة من قبل البنوك تت�شرف فيها ال�شركة التون�شية لل�شمان

 �شندوق م�شرتك للتوظيف يف راأ�ض مال تنمية لإعادة الهيكلة املالية للموؤ�ش�شات ال�شغرى واملتو�شطة يف �شكل �شندوق

اإعادة الإنطالق مع اإمكانية فتحه للم�شاهمة يف راأ�ض مال املوؤ�ش�شات التي تخ�شع لإجراءات قانون الإنقاذ.

 تطوير القانون املتعلق بالعطلة من اأجل بعث موؤ�ش�شة مع الرفع يف املدة املخولة للعطلة من �شنة قابلة للتجديد مرة

واحدة خارج مناطق التنمية اجلهوية ومرتني مبناطق التنمية اجلهوية اإىل 3 �شنوات بكل املناطق.

ت�شريع ن�شق اإجناز برنامج املناطق ال�شناعية وذلك من خالل :

- مراجعة خمتلف الإجراءات املعمول بها حاليا.

- بعث جلان جهوية للّتن�شيق يرتئ�شها املديرين اجلهويني لل�شناعة تعنى  باإزالة العراقيل وتفعيل الآلّيات.

ت�شريع اإجناز برنامج الأقطاب التكنولوجية والتنموية مع مراجعة مهاّمها واأهدافها وطرق ت�شيريها.

تطوير م�شاريع للطاقات اجلديدة واملتجّددة كالّطاقة ال�شم�شية وطاقة الّرياح.

اإ�شتحثاث عمليات ا�شتك�شاف مواردنا البرتولّية والغازّية.

دعم الأن�شطة املنجمّية ل �شّيما يف جمال الف�شفاط وتطوير بع�ض املواقع على غرار �شراورتان وغريها.
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9. تنميـة ب�سريـة متعــددة الأبعــاد و�ساملـة للجميــع من اأجــل حتقيـق الرفــاه الجتماعــي

ّحــــــــــــة  1.9 ال�سّ

ّحية العمومية من خالل توفري خدمات �شحية ووقائية وعالجية مالئمة كّما ونوعا حلاجيات املواطن وتقريبها اإليه خا�شة يف اجلهات واملناطق  تطوير اأداء الهياكل ال�شّ

الأقل حّظا.

  املحـــــور

 دعــــــــم طـــــــب الخت�شــــــا�ض

يف املناطـــــــق الداخليـــــــــة

 تعزيـــــــز مراكــــــــز ال�شحــــــــة

الأ�شا�شيـــــة وتطويــــــر خدماتهـــــا

  وطـــــــــــرق عملهـــــــــا

الإجــــــــــــراءات

والت�شخي�شية العالجية  الخت�شا�شات  خمتلف  يف  التون�شيني  الخت�شا�شيني  وال�شيادلة  بالأطباء  التغطية   تعميم 

 بامل�شت�شفبات اجلهوية يف مراكز الوليات الداخلية .

 

 �شمان العدد الأدنى ال�شروري من الخت�شا�شيني يف كل اخت�شا�ض يتطلب ح�ش�ض ا�شتمرار لتغطية احلاجيات من اخلدمات

والتدخالت ال�شتعجالية يف خمتلف اأق�شام كافة امل�شت�شفيات اجلهوية بالوليات الداخلية.

 ت�شجيع التحاق اأطباء الأ�شنان الخت�شا�شيني بامل�شت�شفبات اجلهوية يف مراكز الوليات الداخلية الـ 14، باإدراج اخت�شا�شات

الخت�شا�شيني يف لالأطباء  امل�شندة  املادية  احلوافز  من  ومتكينهم  الأولوية  ذات  الخت�شا�شات  قائمة  الأ�شنان يف   طب 

 اجلهات ذات الأولوية .

ا �شوى عيادة واحدة يف ـن حالًيّ  اإحداث عيادة طبية اأ�شبوعية ثانية على الأقل بكافة مراكز ال�شحة الأ�شا�شية التي ل ُتـوؤَِمّ

ا(  الأ�شبوع )يفوق عددها 900 مركز �شحة اأ�شا�شية حالًيّ

َنـة  توفري التمويالت ال�شرورية لتاأمني حاجيات مراكز ال�شحة الأ�شا�شية من الأدوية:  بداية من �شبتمرب 2012 ح�شب ُمـَدَوّ

نة، مع القيام بالتوازي بالتدخالت والإجراءات  لأدوية ل�شنة 2010، ثم بداية  من مار�ض 2013 ح�شب مدونة جديدة ُمـَحـَيّ

  ال�شرورية ل�شمان تر�شيد خمتلف مراحل ا�شتهالك الأدوية والت�شرف فيها.
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تطويــــــــر خدمـــــــــــات

  امل�شت�شفيـــــــــــات اجلهويــــــــة

وامل�شت�شفيــــــــــات املحليــــــــة

 ومراكــــــــز ال�شحـــــــة الو�شيطــــــــة

�شمـــــــان خدمـــــــــات �شحيـــــــــة

 عاليـــــــــة اجلـــــــــــودة

 يف امل�شت�شفيـــــــات اجلامعيـــــــــــة

 و�شع منظومة اإعالمية �شحية – اإدارية خا�شة بخدمات مركز ال�شحة الأ�شا�شية وحمورها املواطن )املقبل على خدمات

 املركز(  وتعميمها على كافة مراكز ال�شحة الأ�شا�شية )مبا يعني ذلك تعميم احلوا�شيب بالعدد الكايف لتغطية خمتلف

 مراكز العمل بكافة مراكز ال�شحة الأ�شا�شية.

 جتديد اأ�شطول النقل ال�شحي وتعزيزه

 تطوير قائمة التحاليل الطبية املجراة يف امل�شت�شفيات املحلية لتالئم احلاجيات امللحة خا�شة يف جمال متابعة الأمرا�ض

املزمنة وتعهد امل�شابني بها

تاأمني خدمات جيدة يف خمتلف وحدات واأق�شام  الطب ال�شتعجايل بكافة امل�شت�شفيات اجلهوية واملحلية.

 تاأهيل امل�شت�شفبات اجلهوية يف مراكز الوليات الداخلية الـ 14 مبا ي�شمن:  تقلي�ض مواعيد العيادات واإجراء العمليات

اجلراحية والت�شخي�شات الطبية، وتوفري الأ�شّرة ال�شرورية لتاأمني حاجيات الإقامة للحالت ال�شتعجالية والعادية.

 تطوير املنظومة الإعالمية يف امل�شت�شفيات اجلهوية لتتحول اإىل �شبكة اإعالمية )داخل كل م�شت�شفى( حمورها املري�ض

 وترتكز على اجلوانب ال�شحية )اإىل جانب اجلوانب الإدارية واملالية املتوفرة حاليا( وت�شمل خمتلف اخلدمات اخلارجية

)خارج الإقامة ال�شت�شفائية(  مبا يف ذلك خدمات ال�شتعجايل.

تعميم هذه ال�شبكات الإعالمية الداخلية  اإىل امل�شت�شفيات املحلية ومراكز ال�شحة الو�شيطة

اإعالمية متطورة حمورها املري�ض )ملف �شحي حمو�شب وموحد لكل مري�ض يف امل�شت�شفى( وتغطي  تطوير �شبكة 

 خمتلف  اخلدمات ال�شحية )يف اإطار الإقامة ال�شت�شفائية واخلدمات اخلارجية(  يف كافة اأق�شام امل�شت�شفى ووحداته، مبا

كن من حت�شني جودة اخلدمات وتر�شيد امل�شاريف وتطوير املردودية. مُيَ

�شندوق لدى  اجلامعية  امل�شت�شفيات  م�شتحقات  ل�شمان  وت�شيريها  امل�شت�شفيات  يف  الت�شرف  على  املراقبة   تطوير 

التاأمني على املر�ض وتر�شيد امل�شاريف الإدارية خا�شة.
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 2.9 املنظومــــــــــــــة الرتبويــــــــــــــة

 حت�شني اأداء منظومة الرتبية والتكوين املهني والتعليم العايل يف خمتلف جوانبها مبا ميكن من تدعيم كفاءة وقدرات املوارد الب�شرية ومالءمتها مع متطلبات

تطوير الن�شيج القت�شادي.

  املحـــــور

منظومـــــــــــــــة الرتبيــــــــــــــة

الإجــــــــــــراءات

الرتبوي ف�شاء الف�شاء  وا�شحة جتعل من  لر�شم خارطة طريق  التعليم  ا�شالح   عقد ندوة وطنية حول منهجية منظومة 

ميتلك فيه التلميذ املعارف احلديثة واملهارات والقيم .

الولوية، ذات  املدار�ض  )برنامج  الرتبوية  املجالت  لبع�ض   والتقيمية  والتحليلية  الت�شخي�شية  الدرا�شات  بع�ض   اإجناز 

برنامج ال�شنة التح�شريية،اخلارطة املدر�شية...(.

تكثيف الدعم الدرا�شي للتالميذ املهّددين بالإخفاق املدر�شي وتفعيل دور جمال�ض املوؤ�ش�شات الرتبوية.

 اإحداث موؤ�ش�شات تربية جديدة وتعميم املدار�ض الإعدادية واملعاهد النموذجية ومزيد دعم التوجيه اإىل ال�شعب العلمية

والتكنولوجية.

ا�شتكمال اأ�شغال وجتهيز املوؤ�ش�شات الرتبوية التي �شتفتح بداية من ال�شنة الدرا�شية 2013-2012 .

تكثيف الدعم الدرا�شي للتالميذ املهددين بالإخفاق الدرا�شي خا�شة من خالل اإحداث خطة املرافق املدر�شي

ال�شتعداد لالإمتحانات الوطنية والعمل على اإجرائها يف مواعيدها املحددة.
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 3.9 التعليــــــــــم العالــــــــــي والبحــــــــــث العلمـــــــــي

  املحـــــور

تطويـــــــــر املناهــــــــــــج

  تر�شيـــــــــــــد للحوكمـــــــــــة

والإنفتـــــــــاح على املحيـــــــــــــط

 ربــــــــط التعليــــــــم العالـــــــــي

بالت�شغيــــــــــل واحتياجاتـــــــــه

الإجــــــــــــراءات

 تطوير املناهج واإثراء امل�شامني وتنويع ال�شعب والخت�شا�شات ومالءمة الربامج املعتمدة مع املوا�شفات املطلوبة يف

�شوق ال�شغل الوطنية والدولية.

�شهادات اخت�شا�شات  يف  والزيادة  املهنيني  مع  امل�شرتك  البناء  اإطــار  يف  واملحدثة  التطبيقية  الإجــازات   تطوير 

املاج�شتري.

حت�شني ن�شب التاأطري مبوؤ�ش�شات التعليم العايل اإىل جانب مزيد حت�شني اخلدمات اجلامعية والإحاطة بالطلبة.

تعزيز الإدارة امل�شتقلة للجامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل و تعميم عقود  الربامج والت�شرف بح�شب الأهداف.

تفعيل مناهج التقييم امل�شتمر لالآداء ونظام العتماد وتطوير نظام اأمد.

 متكني اجلامعات من اأف�شل املهارات الب�شريةمن خالل  تطوير التكوين الأ�شا�شي البيداغوجي الأويل للمعلمني املدربني

 وحت�شني اإدارة الإ�شراف على  املوؤ�ش�شات وت�شهيل تنقل الكفاءات التون�شية اإىل اخلارج ملزيد التح�شيل و التاأهيل وتعزيز

التعاون الدويل.

ت�شجيع التعليم العايل ذو اجلودة العالية وتطويره واإك�شابه البعد املغاربي  والعربي والإفريقي.

اإعادة النظر يف نظام التوجيه اجلامعي ليتنا�شب مع احتياجات الطلبة والت�شغيل يف ذات الوقت.

الت�شالت، اجلديدة،  الأو�شاع  مع  التكيف  على  القدرة  اجلماعي،  )العمل  الإداريــة  املهارات  على  التدريب   تطوير 

الكمبيوتر.
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 التكامــــــــل بيــــن الرتبيـــــــة

 والتعليـــــم العالـــــــي

والتكويــــــــن املهنــــــــي

 البحــــــــث العلمـــــــي رافعــــــة

 اأ�شا�شيـــــــــة لالبتكـــــــــار

والتطويــــــــر التكنولوجـــــــــي

اإن�شاء مراكز لدرا�شات امل�شاريع   وتقدمي الدعم للخريجني ال�شبان.

 تطوير ال�شفافية يف تقييم جميع مكونات التعليم وتطوير التعليم اجلامعي، والت�شويق للموؤ�ش�شات اجلامعية وبراجمها

التكوينية.

 تعزيز التن�شيق بني التعليم والتدريب املهني من اأجل اإعادة النظر يف املوؤهالت امل�شبقة للدرا�شات العليا والتكنولوجية

واإعادة النظر يف نظام التوجيه .

بناء اجل�شور بني التكوين املهني و التعليم العايل.

والتنمية امل�شتدامة  والتنمية  املتجددة  والطاقة  وال�شحة  املعرفة،  على  القائم  )القت�شاد  الوطنية  الأولويات   حتويل 

 اجلهوية وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت وغريها( اإىل م�شاريع وطنية للبحث.

الو�شل بني مراكز البحوث و اجلامعات مع منحهم الإ�شتقاللية الإدارية.

تي�شري تنقل الباحثني بني مراكز البحوث واملوؤ�ش�شات الإقت�شادية.

 4.9 املــــــــراأة �االأ�ســـــــــــرة �الطفولـــــــــــة

 و�شع اإجراءات وت�شريعات وبناء ن�شيج اجتماعي ناجع يحافظ على الأ�شرة و يدّعم مكا�شب املراأة ويعزز دورها يف املجتمع وموقعها يف القرار ويف اإدارة ال�شاأن العام

 وتثمن دورالأ�شرة يف تن�شئة اجتماعية تعزز ثقافة املواطنة الفاعلة كما حتمي حقوق الطفولة وتوفر حياة كرمية للم�شنني واأ�شحاب الإحتياجات اخلا�شة وخا�شة يف

اجلهات ولدى الفئات الأقل حظا.

  املحـــــور

دعــــــــم حقــــــــوق املـــــــــــراأة

الإجــــــــــــراءات

النواحي احلقوقية يف  واجلمعيات  ال�شيا�شية  والأحزاب  التاأ�شي�شي  املجل�ض  الن�شائي يف  العن�شر  لتكوين  برنامج   و�شع 

القانونية املت�شلة بالتفاقيات الدولية وحقوق الن�شان وقانون ال�شغل وقانون الأحوال ال�شخ�شية  .
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 الإحاطــــــة بال�شــــــر ذات الدخــــــل

 املحـــــدود والحتياجـــــات

 اخل�شو�شيــة وتر�شيــــخ قيـــــم

التما�شــــــك ال�شــــــري

اإر�شاء بنك معطيات حول الكفاءات الن�شائية لتعزيز م�شاركة املراأة يف احلياة ال�شيا�شية ومواقع اأخذ القرار.

 و�شع اإجراءات وت�شريعات  للحد من التهمي�ض القت�شادي والجتماعي وخا�شة ه�شا�شة ت�شغيل املراأة وا�شتغاللها

بعث وتاأطري جمامع ن�شائية ذات م�شلحة اقت�شادية م�شرتكة خا�شة يف جمال حتويل املنتجات الفالحية.

 مقاومة النقطاع املدر�شي املرتفع لدى الفتيات يف املناطق املحرومة بتي�شري التنقل واإيجاد ف�شاءات احت�شانهن يف

 اأوقات ما بني �شاعات الدرا�شة.

اإجناز ت�شخي�ض �شامل واإيجاد بنك معطيات لأو�شاع املراأة يف املناطق الريفية وبرنامج تنمية املواطنة لديهن.

تفعيل برنامج اإدماج النوع الجتماعي يف ال�شيا�شات والربامج الوطنية لتحقيق تكافئ الفر�ض بني اجلن�شني.

 و�شع وتنفيذ خطة اإعالم وتثقيف وتوعية للوقاية من العنف �شد املراأة والتح�شي�ض من خماطره على ال�شرة واملجتمع

وفتح »اخلط الأخ�شر« لفائدة �شحايا العنف من الن�شاء واإحداث مراكز اإيواء لفائدتهن.

 بعث م�شاريع �شغرى لفائدة ا�شر فقرية متثل املراأة عائلها الوحيد

تنفيذ برنامج دعم قدرات الأمهات ومرافقتهن يف جمال التعهد لأطفالهن ذوي ال�شطرابات يف التعليم.

حتيني قاعدة البيانات حول الأ�شرة وتقييم اخلدمات املوجهة لالأ�شر املهاجرة.

الجتماعية اخلدمات  لتقدمي  املتنقلة  الفرق  �شبكة  تو�شيع  خالل  من  الطبيعي  و�شطهم  يف  ال�شن  كبار  على   احلفاظ 

وال�شحية يف بيوتهم

 زيادة عدد النوادي النهارية لكبار ال�شن
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 دعــــــم موؤ�ش�شــــــات الطفولــــــــة

 ودفــــــــع التن�شيــــــــط الرتبــــــوي

 والجتماعــــــي ورعايــــــة الطفولـــــة

الفاقــــــــــدة لل�شنــــــد

تاأهيل موؤ�ش�شات رعاية امل�شنني

تاهيل الن�شيج اجلمعياتي للمجال من خالل التكوين والتاهيل للعاملني به.

 تعوي�ض كرا�شات ال�شروط برتاخي�ض م�شبقة لإحداث موؤ�ش�شات طفولة خا�شة من حما�شن وريا�ض اأطفال �شمانا لرعاية

 اآمنة لالأطفال.

العمل على اإعادة دور القطاع العمومي يف اإحداث وت�شيري هذه املوؤ�ش�شات.

دعم التن�شيط املتنقل لفائدة الأطفال باجلهات املحرومة والأحياء ال�شعبية.

 اإ�شدار قانون توجيهي ملوؤ�ش�شات التن�شيط الرتبوي والجتماعي واإحداث مركز وطني للر�شكلة والتكوين امل�شتمر لطارات

الطفولة.

اإعادة هيكلة وت�شنيف املراكز املندجمة لل�شباب والطفولة ومراجعة �شروط القبول بها وتطوير خدماتها.

جتميع الأطفال امل�شردين ودرا�شة اأو�شاعهم ومتكينهم من امل�شاعدة ال�شرورية حلمايتهم من خماطر ال�شارع.

حتيني اخلطة الوطنية حلماية الأطفال من العنف والتجيي�ض ال�شيا�شي والديني وال�شتغالل القت�شادي.

توفري التغذية ال�شليمة والرعاية ال�شحية والنف�شية للطفل

دعم برامج ال�شحة الوقائية لدى الطفل وخا�شة بالو�شط الريفي.
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5.9 ال�سبـــــــــــــــــاب والريا�ســــــــــــــــــــة

  املحـــــور

 تعزيــــــــز املن�شــــــاآت ال�شبابيـــــــــة

والريا�شيـــــــــــــة

الإجــــــــــــراءات

مراجعة املنظومة الت�شريعية واملوؤ�ش�شاتية ذات ال�شلة بال�شباب وتاهيل كل القطاعات املعنية بال�شاأن ال�شبابي.

اإعادة هيكلة املر�شد الوطني لل�شباب وموؤ�ش�شات التن�شيط ال�شبابي.

 احداث وكالة وطنية للنهو�ض بال�شياحة ال�شبابية وبعث مراكز اإقامة وا�شتقبال دولية لتنمية ال�شياحة ال�شبابية ولحت�شان

 التظاهرات ال�شبابية الدولية.

تهيئة املوؤ�ش�شات ال�شبابية و�شيانتها وخا�شة التي تعر�شت خالل الثورة لعمليات ال�شرقة واحلرق والإتالف.

 تطوير �شبكة املن�شاآت الريا�شية وتاأهيلها و�شيانتها يف اطار التوازن اجلهوي من خالل اإ�شالح املالعب الريا�شية وتع�شيبها

واإ�شالح القاعات الريا�شية.

مقاومة العنف يف املن�شاآت واملالعب الريا�شية.

 تطوير �شبكة املن�شاآت الريا�شية وتاأهيلها و�شيانتها.

 اإحداث من�شاآت جديدة ل�شيما باجلهات التي ت�شكو من نق�ض حاد يف املن�شاآت الريا�شية ق�شد حت�شني املوؤ�شرات الريا�شية

بكل اجلهات والتقلي�ض من الفوارق املوجودة بينها.

تنقيح النظام الإداري واملايل للمركز الوطني للطب وعلوم الريا�شة واملركز اجلهوية التابعة له.

درا�شة اإحداث ديوان وطني ل�شيانة املن�شاآت الريا�شية واملوؤ�ش�شات ال�شبابية.
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6.9 النهـــــــــــــــو�ش الجتماعـــــــــــي
دعم النهو�ض الجتماعي والإحاطة بالفئات التي تعاين العديد من ال�شعوبات وحمايتها من ال�شلوكيات املنحرفة.

  املحـــــور

 تطويــــــــــر العمـــــــل الجتماعـــــي

على امل�شتـــــــوى املحلـــــــي

النهــــــو�ض بفئــــــة املعوقيــــــــن

 حتييـــــــن ال�شغــــــــل والعالقـــــــــة

 املهنيـــــــــــة

الإجــــــــــــراءات

والجتماعية النف�شية  لالإحاطة  الخت�شا�شات  اإىل هياكل متعددة  الجتماعي حتويلها  للنهو�ض  املحلية  الوحدات   تطوير 

 والرتبوية باأ�شحاب ال�شعوبات الندماجية اأو ال�شلوكات املعر�شة للمخاطر اأو املهم�شني الجتماعيني واإعطاء الأولوية يف

هذا التم�شي اإىل املناطق واجلهات الأقل حظا.

 دعم التغطية ب�شبكة مراكز الرتبية املخت�شة مع العمل على �شمان حق ال�شغل لهذه الفئة عرب متكينها من مورد رزق

يف اإطار الربنامج اخل�شو�شي لبعث موارد رزق لفائدة املعوقني.

حتيني مدونة ت�شريع ال�شغل.

 حتيني التفاقيات امل�شرتكة القطاعية.

حتديد ال�شيغة للجولة التفاو�شية القادمة.

اعداد دليل للم�شتثمرين خا�ض بالت�شريعات الجتماعية.

حتيني دليل املوؤ�ش�شة يف ت�شريع ال�شغل والعالقات املهنية.

مراجعة منظومة ال�شحة وال�شالمة املهنية.

تفعيل اللجنة الوطنية للحوار الجتماعي.
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7.9 التون�سيـــــــــــــــون باخلـــــــــــــــــارج
تعزيز املواطنة الكاملة للتون�شيني باخلارج ودعم متثيليتهم وم�شاركتهم يف ر�شم �شيا�شات الدولة يف جمال الهجرة.

  املحـــــور

 مزيــــــــــد الإحاطــــــــــة

بالتون�شييـــــــن يف اخلــــــــارج

الإجــــــــــــراءات

اإحداث كتابة الدولة للهجرة والتون�شيني باخلارج.

اإ�شالح ديوان التون�شيني باخلارج.

اإحداث اللجنة الفنية الإ�شت�شارية للهجرة.

اإحداث جمل�ض اإ�شت�شاري للتون�شيني باخلارج ي�شم كافة مكونات �شرائح التون�شيني باخلارج.

 تعميم املندوبيات اجلهوية لديوان التون�شيني باخلارج على كافة الوليات ومراجعة هيكلتها ودعمها باملوارد الب�شرية

واملادية ال�شرورية.

تفعيل املراكز الإجتماعية والثقافية باخلارج ومزيد العناية ب�شباب الهجرة من خالل دعم توا�شلهم بالوطن.

تطوير منظومة اإ�شتقبال التون�شيني باخلارج عند العودة.

تاأهيل جمعيات التون�شيني باخلارج ومتويل اأن�شطتها ح�شب عقود ـ اأهداف.

 تطوير خطة اإت�شالية واإعالمية ناجعة ت�شمن تفاعل التون�شيني باخلارج مع م�شتجدات الو�شع بتون�ض وتي�شري م�شاهمتهم

يف املجهود التنموي واإعداد قاعدة بيانات معلوماتية.

تطوير النظام الإح�شائي والبحوث والدرا�شات حول هجرة التون�شيني باخلارج واإحداث » املر�شد الوطني للهجرة «،
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 اإجـــــــــراءات يف �شالـــــــــح

التون�شييـــــــــــن باخلـــــــــــــارج

اإجــــــــــــراءات عامـــــــــــة

الرتفيع يف القيمة املالية املرخ�ض فيها عند العودة املوؤقتة من 1000 اإىل 2000 دينار.

الرتفيع يف قيمة الأمتعة عند العودة النهائية من 15000 اإىل 30000 دينار.

منح الأ�شخا�ض من ذوي الإحتياجات اخلا�شة وفاقدي الأهلية الإمتياز اجلبائي اإثر العودة النهائية.

 ح�شن معاملة واإ�شتقبال التون�شيني باخلارج وت�شريع اإجراءات عبورهم وتخ�شي�ض �شبابيك موحدة لق�شاء معامالتهم.

 متكني 1000 من اأبناء اجلالية املعوزين وعدد من املتقاعدين من الإنتفاع مب�شائف اأثناء العطلة ال�شيفية القادمة

.2012

متكني املهاجرين من تخفي�شات على معاليم تذاكر ال�شفر والإقامة حفاوة بهم وت�شجيعا لل�شياحة الداخلية.

فتح  »دار التون�شي« املركز الإجتماعي والثقايف يف عديد البلدان.

الرتفيع يف �شن ال�شيارات ال�شياحية يف اإطار العودة النهائية من 3 اإىل 5 �شنوات.

تطوير الإتفاقيات الثنائية واملتعددة الأطراف يف جمال الهجرة.

تطوير الت�شغيل باخلارج واإ�شتحداث الآلية الكفيلة بتحقيق ذلك.

ت�شريع التعاون مع املنظمات الأجنبية الغري حكومية املعنية بالهجرة.

تي�شري م�شاهمة اجلالية يف الإقت�شاد الوطني.

ت�شبيك الكفاءات التون�شية باخلارج واإيجاد الآليات لت�شجيعها على نقل التكنولوجيات احلديثة.

اإعادة تقييم برامج ومناهج تعليم الّلغة العربية وتعزيزها.
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10. حتقيــــــــق مقومــــــات بيئـــــــة �سليمـــة واحلمايــــة من الكـــــوارث الطبيعيــة

تعزيز �شبكة البنى التحتية وتطوير منظومة الت�شريعات من اأجل بيئة نظيفة وحميط جميل ومدن حممية من الكوارث الطبيعية.

  املحـــــور

 العنايــــــــة باملجـــــــال البيئــــــــي

الإجــــــــــــراءات

وخا�شة التون�شية  املدن  بجميع  البعو�ض  ومقاومة  بالبيئة  والعناية  للنظافة  وطنية  بحملة  اأفريل  �شهر  خالل   القيام 

املناطق ال�شياحية.

 الرتفيع يف ن�شبة الربط ب�شبكات التطهري بالوليات ذات الن�شب املنخف�شة )املهدية و�شيدي بوزيد و�شفاق�ض ومدنني

وتطاوين وقف�شة وقبلي( لتقارب امل�شتوى الوطني.

غلق العديد من امل�شبات الع�شوائية وا�شتكمال اجناز م�شبات املراقبة.

ب�شو�شة التكنولوجي  والقطب  باملن�شتري  ال�شناعية  امل�شتعملة  املياه  معاجلة  يف  متخ�ش�شة  تطهري  حمطات   اإحداث 

واملنطقة ال�شناعية بحامة قاب�ض.

تهيئة عدة منتزهات ح�شرية كرقادة بالقريوان وعني الن�شوع  بتوزر.

دعم انخراط املوؤ�ش�شات القت�شادية �شمن منظومة التاأهيل البيئي والإنتاج النظيف والتحكم يف التكنولوجيات النظيفة.

تدعيم املراقبة وتر�شيد الت�شرف يف امللك العمومي البحري.

التغريات اتفاقية  توفرها  التي  للتمويل  الهامة  المكانيات  ا�شتغالل  واإحكام  الهبات  ل�شتقطاب  الدويل  التعاون   دعم 

املناخية.
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 حمايـــــــــــة املـــــــــدن من

الفي�شانــــــــــات

تدعيم منظومة الت�شريع البيئي وخا�شة اإ�شدار الأوامر الرتتيبية املتعلقة بالتلوث الهوائي.

 النطالق يف اجناز برنامج وطني للت�شجري على خم�ض �شنوات »تون�ض خ�شراء« ي�شاهم فيه كل املواطنني واملتدخلني

 اإ�شافة اىل امكانية توفريه حلوايل 8 األف موطن �شغل.

لتحويل جمراه عن م�شتوى وادي جمردة  با�شغال على م�شتوى  القيام  الفي�شانات من خالل  بو�شامل من   حماية مدينة 

املدينة.

الدماء وغار  يو�شف  �شيدي  �شاقية  مدن  حماية  اأ�شغال  موا�شلة  خالل  من  الفي�شانات  من  املدن  حماية  م�شاريع   دعم 

 والو�شالتية ونفزة و�شفاق�ض وبنزرت والقريوان وقاب�ض و وتوز وتون�ض الغربية وانطالق ا�شغال حماية  زغوان وقلعة �شنان

وتطاوين و�شليانة والقريوان واملن�شتري و�شو�شة.
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11. تنميــــــــــــــة جهويـــــــــــــة متوازنــــــــــــــة

 يعتمد منوال التنمية خالل �شنة 2012 على ر�شم �شيا�شة تنموية ت�شمل جميع اجلهات واإعطاء الأولوية للتوازن اجلهوي وتهدف اإىل حت�شني ظروف العي�ض برتكيز

 املرافق والتجهيزات اجلماعية والبنية الأ�شا�شية وتوفري مواطن ال�شغل بت�شجيع ال�شتثمار يف القطاعات املنتجة واخلدمات للتقلي�ض من الفوارق بني خمتلف

اجلهات والإ�شراع يف التقارب بينها. وترتكز النظرة اجلديدة للعمل التنموي باجلهات التي انطلقت احلكومة يف جت�شيمها على:

  املحـــــور

 تطويــــــــر اآليــــــــات حتقيـــــــــــق

التــــــــــوازن اجلهـــــــــوي

الإجــــــــــــراءات

 ت�شريك خمتلف الأعوان القت�شاديني واملجتمع املدين والقطاع اخلا�ض والأحزاب ال�شيا�شية يف و�شع ال�شيا�شات التنموية

 ق�شد جت�شيد الطابع اجلهوي واملتكامل واملندمج و القطع مع الطابع القطاعي للمخططات اجلهوية انطالقا من التجربة

الناجحة لإعداد امليزانية التكميلية ل�شنة 2012 واعتماد لهذا التم�شي يف الإعداد املبكر مل�شروع ميزانية 2013.

اإعطاء �شالحيات اأكرث للجهات يف جمال اإجناز ومتابعة الربامج وامل�شاريع املربجمة يف اطار امليزانية التكميلية.

تو�شيع  احلوافز اجلبائية لل�شركات امل�شدرة كليا اىل الن�شاطات املنت�شبة يف مناطق يف اجلهات الداخلية.

 النطالق يف اإعداد درا�شات معمقة متكن من حتديد الإ�شكاليات التنموية واإبراز امليزات التفا�شلية والإمكانيات املتوفرة

 بكل ولية وو�شع اخلطط ال�شرورية للتنمية بها مع اعتماد منهجية ترتكز على حتليل نقاط القوة ونقاط ال�شعف لكل

جهة يف اإطار نظرة متكاملة مع املحيط املحلي واجلهوي والوطني والعاملي.

 مراجعة دور الهياكل اجلهوية للتنمية من دواوين ومندوبية واإدارات جهوية للتنمية مل�شاندة  ال�شتثمار اخلا�ض  ودعم

العمل اجلمعياتي فيما يتعلق بالدرا�شات والتاأطري والتمويل.

 و�شع منهجية جلمع وحتليل املعلومة الإح�شائية اجلهوية واملحّينة يقع اعتمادها خالل التعداد العام لل�شكان وال�شكنى

يف لعتمادها  واقت�شادية...(  اجتماعية  موؤ�شرات  العي�ض،  ظروف  موؤ�شرات  الأ�شا�شية،  البنية  )م�شتوى   2014  ل�شنة 

معاجلة و�شع اجلهات بطريقة جذرية ومعمقة تهدف اإىل اإر�شاء تنمية عادلة وناجعة.
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 و�شع اأ�ش�ض لتطبيق مبادئ احلوكمة الر�شيدة على امل�شتوى اجلهوي واملحلي وذلك بدعم الدميوقراطية املحلية واإ�شالح

الفاعلة يف ت�شّور الأطراف  القت�شاديني وحتديد دور  اأكرث تفاعال مع بقية املتدخلني  الإداري لي�شبح   منظومة اجلهاز 

 النمط التنموي وم�شتوى امل�شوؤولية املوكولة لهم.

 تفعيل برامج التعاون الدويل الالمركزي وا�شتغاللها لتطوير تدخالت اجلمعيات واملنظمات يف التوا�شل بني املواطنني

واجلهاز العمومي لتكري�ض مبداأ الت�شاركية يف اختيار امل�شاريع والربامج التنموية على امل�شتوى املحلي وبرجمتها.

ت�شريع ن�شق اجناز برنامج التنمية املندجمة والذي يهم 90 م�شروعا بكلفة جملية تقدر بـ 520 م د.

وحت�شني الظريف  الت�شغيل  توفري  على  اجلهات  للتنمية مل�شاعدة  اجلهوي  للربنامج  د  م   500 تعادل  اعتمادات   ر�شد 

 م�شتوى عي�ض املت�شاكنني وظروفهم وتطوير برنامج احل�شائر اجلهوية للتنمية، مع تر�شيد �شرف العتمادات املخ�ش�شة

 خلال�ض عملة احل�شائر اجلهوية  من خالل اجناز ا�شغال ذات كثافة عمالية عالية با�شتنباط م�شاريع بلدية وتطوير البنية

ال�شا�شية داخل الحياء و�شيانة املوؤ�ش�شات الرتبوية.
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يا�ســـــــــــة اخلارجيــــــــــــة 12. ال�سّ

يادة الوطنية والت�شامن العربي واحرتام مبادئ القانون الدويل وخدمة الأهداف الوطنية على جميع الأ�شعدة وتعزيز اندماج بالدنا يف خمتلف ف�شاءات ك بال�شّ  التم�شّ

انتمائها املغاربية والعربية والإفريقية واملتو�شطية ودعم ح�شورها واإعالء رايتها يف خمتلف املحافل الدولية  وجعلها داعمة لالقت�شاد الوطني.

  املحـــــور

الديبلوما�شيـــــــــــة اخلارجيــــــــــة

الإجــــــــــــراءات

 تفعيل الدبلوما�شية الإقت�شادية باجتاه دعم التنمية.

العمل على اجناح القمة املغاربية وجعلها حمطة مهمة لتفعيل التكامل القت�شادي املغاربي.

 دفع عالقات الأخوة وال�شراكة مع البلدان املغاربية ال�شقيقة ودعم العمل املغاربي امل�شرتك.

املنطقة دول  بني  احلر  للتبادل  اتفاقات  باإقامة  اخلا�شة  املفاو�شات  وا�شتحثاث  امل�شرتكة  امل�شاريع  من  عدد   تنفيذ 

املغاربية.

ا�شتكمال تركيز امل�شرف املغاربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية.

تفعيل التفاقيات التجارية مع بلدان املغرب وخا�شة اجلزائر.

 ا�شتكمال تنفيذ كافة مقت�شيات منطقة التجارة احلّرة العربية.

 ا�شتثمار كافة اأطر ال�شراكة الإقليمية من ذلك ا�شتعداد بالدنا لحت�شان فعاليات املنتدى العربي ال�شيني يف �شهر ماي

.2012

انفتاح تون�ض على املحيط العربي ومن ذلك الغاء التاأ�شريات على الدول العربية.
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املجــــــــــال القن�شلــــــــــــي

العمل على تعميم التجربة الملانية يف حتويل ديون تون�ض اىل ا�شتثمارات.

تعزيز العالقات الثنائية املتنامية مع الدول الإفريقية يف اإطار الحتاد الإفريقي واملوؤ�ش�شات اجلهوية بالقارة.

بلوغ مرتبة ال�شريك املتميز مع اأوربا.

 دعم امل�شار الأورومتو�شطي يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية.

دفع التعاون مع اأ�شرتاليا وبلدان القارتني الأمريكية والآ�شيوية و�شائر الدول ال�شاعدة كالربازيل والهند واأندوني�شيا.

العمل على تفعيل اتفاقية اجادير التي تف�شي اىل مزيد من التوا�شل والنفتاح القت�شادي مع اخلارج.

اإدخال اإ�شالحات جوهرية على القانون ال�شا�شي لل�شلك الديبلوما�شي واملوظفني والعملة مبا ي�شمن ال�شفافية.

التون�شي  �شياغة خّطة مب�شاركة خمتلف املتدّخلني من وزارات وهيئات ت�شمل حمالت ترويجية وا�شتثمارية للمنتوج 

»�شياحي، ثقايف، فالحي، �شناعي...«

اإ�شالح املراكز القن�شلية مبا ي�شمن ح�شن اأداءها لوظيفتها الرئي�شية يف خدمة املواطن.

احداث خاليا اقت�شادية بالقن�شليات متكونة من رجال اعمال واملجمتمع املدين لتطوير ال�شتثمار يف تون�ض.

 

ربط �شبكة اجناز التا�شريات يف املراكز الديبلوما�شية والقن�شلية باخلارج مع م�شالح وزارة الداخلية بغاية اقت�شار اجال

 منحها.

 احداث مكتب موحد بتون�ض للت�شديق على الوثائق املزمع ا�شتعمالها باخلارج  من قبل مواطنينا يجمع خمتلف اجلهات

املعنية )وزارة ال�شوؤون اخلارجية، وزارة العدل ووزارة التعليم(.

متابعة و�شعية امل�شاجني التون�شيني بعدد من الدول.
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 �شعيا اإىل جتاوز الإ�شكاليات التنموية القائمة والإخاللت الهيكلية املطروحة وجت�شيم الطموحات واملطالب امل�شروعة التي جاءت من اأجلها الثورة والتي من

 اأهمها الت�شغيل وتنمية املناطق الداخلية وحت�شني ظروف العي�ض والعدالة الجتماعية و�شمانا ملكا�شب الثورة يف حد ذاتها ترى احلكومة خالل �شنة 2012

اإطالق عدة اإ�شالحات هيكلية توا�شل اجنازها احلكومة القادمة  مبا ي�شمن و�شع الأ�ش�ض لتون�ض اجلديدة ح�شب الروؤيا املر�شومة.

وتتمحور هذه الإ�شالحات  حول:

 1. اإ�شالح املنظومة الأمنية.

2. تثبيت مقومات احلوكمة الر�شيدة ومقاومة الف�شاد.
3. منوال تنموي جديد يهدف اإىل بناء روؤية ا�شرتاتيجية ومتطورة لالقت�شاد.

4. حت�شني تناف�شية القت�شاد.
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5. توفري بنية اأ�شا�شية متطورة و�شاملة.
6. تفعيل دور اجلهات.

7. اإ�شالح املنظومة البنكية واملالية.
8. اإ�شالح منظومة ال�شحة وال�شمان الجتماعي.

9. تطوير املنظومة التعليمية والتكوين.
 10. اإدماج البعد البيئي يف عملية التخطيط والتنمية.

11. تنمية اقت�شاد املعرفة.
12. التعليم العايل والبحث العلمي.
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1. اإ�ســــــــــالح املنظومـــــــــة الأمنيــــــــــة

  املحـــــور

تعميق الإ�شالحات يف املجال المني

الإجــــــــــــراءات

تطوير املنظومة الت�شريعية للموؤ�ش�شة المنية

بعث �شرطة الأحياء قريبة من املواطنني ومن همومه اليومية �شمن مقاربة تنمية حملية اإندماجية وت�شاركية

تفعيل جهاز ال�شرطة البلدية وتعزيزه

اأجل بناء  ت�شكيل فريق من اخلرباء واملخت�شني على م�شتوى وزارات الداخلية والدفاع وتكنولوجيا الإت�شال والعدل من 

منظومة تاأمينية للف�شاء الإلكرتوين للبالد.

تاأ�شي�ض منظومة قانونية للجرائم الإلكرتونية وتو�شيحها وتفعيلها.

 تو�شيح املنظومة القانونية الراعية للمجال من م�شاحة الإخت�شا�ض وحدود التدخل والتكامل وعدم الت�شادم مع املنظومة

الأمنية العامة للبالد.
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2. تثبيـــــــت مقومـــــــات احلوكمـــــــة الر�سيــــــــدة ومقاومـــــــة الف�ســـــاد

  املحـــــور

تر�شيــــــــخ احلكــــــــم الر�شيـــــــــد

الإجــــــــــــراءات

اإعداد مدّونة �شلوك اأخالقية لكل قطاع ي�شاهم يف و�شعها اأهل القطاع بالعتماد على املعايري الدولية.

 اإعداد بنك معطيات لت�شخي�ض واقع الف�شاد ومواطنه واآلياته ومظاهر �شوء احلوكمة على امل�شتوى املركزي واجلهوي ويف

 القطاع اخلا�ض.

.)Open Data( اإعداد موقع الكرتوين ا«لبوابة الوطنية للحوكمة الر�شيدة ومقاومة الف�شاد« مفتوح للعموم

 اإ�شالح املنظومة الرقابية يف القطاع العمومي تكري�شا لل�شفافية والنزاهة.

تدرج يف والنزاهة  الر�شيدة  احلوكمة  ثقافة  تكّر�ض  الدرا�شية   امل�شتويات  كّل  تدّر�ض يف  اإجبارية  درا�شية  مادة   اإعداد 

املنظومة الرتبوية والتعليمية والتكوينية.

اإلغاء كل الإجراءات التي ميكن ال�شتغناء عنها مبا يقل�ض من البريوقراطية ويحول دون الف�شاد ويح�شن مناخ العمال.

 و�شع بوابة اإلكرتونية وطنية متكن جميع املتعاملني مع الإدارة من تبليغ �شاكياتهم وتقدمي مقرتحاتهم ومتابعتها

.)Open Gov( 

مهمة دون  املوظفني  لظاهرة  حدا  ي�شع  ومبا  ناجع  ب�شكل  الإداريــة  امل�شالح  مبختلف  الب�شرية  املوارد  توزيع   اإعادة 

واملوظفني اللذين يعملون فوق طاقتهم.
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 تطوير الرقابة الإدارية بو�شع الن�شو�ض الرتتيبية ال�شرورية لدعم دور الأجهزة الرقابية والتفقديات وتكري�ض اأكرث قدر

من ال�شتقاللية والكفاءة لأعوانها.

تفعيل 119 خدمة اإدارية على اخلط لت�شمل القطاعات والوزارات.

اإر�شاء منظومة ميكن ا�شتغاللها من قبل خمتلف الهياكل العمومية لتطوير خدمات عمومية عرب الهاتف اجلوال.

الهياكل تنتجها  التي  العمومّية  املعطيات  اإىل خمتلف  النفاذ  من  املواطنني  لتمكني  املفتوحة  البيانات  بوابة   اإجناز 

.)OPEN DATA( العمومّية

 اإر�شاء الية لل�شهر على ح�شن الإجناز واحرتام الآجال.

 النطالق يف جتربة منوذجية لل�شراء اللكرتوين يقع تعميمها لحقا على خمتلف الهياكل الإدارية واملن�شاآت واملوؤ�ش�شات

العمومية.
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3. منـــــوال تنمـــوي جديـــد يهـــدف اىل بنــاء روؤيــة ا�سرتاتيجيـــة ومتطــورة لالقت�ســـاد.

  املحـــــور

تطويــــــــــر هيكلــــــة القت�شــــــاد

 ا�شرتاتيجيــــــــات قطاعيــــــــة

 حمينـــــــة

الإجــــــــــــراءات

الناجت التجديد والبتكار يف هيكلة  والقائمة على  العالية  القيمة امل�شافة  الواعدة وذات  القطاعات   الرتفيع يف ح�شة 

 املحلي الجمايل من خالل احداث املزيد من الأقطاب التكنولوجية ل�شتقطاب ال�شتثمارات يف قطاعات ذات املحتوى

 التكنولوجي الرفيع على غرار ال�شناعات الغذائية والبيوتكنولوجية وتكنولوجيات الت�شال واملعلومات وال�شحة والطاقات

املتجددة.

 توجيه برنامج التاأهيل لت�شجيع ال�شتثمارات املجّددة والتطوير التكنولوجي ودعم انظمة اجلودة.

 تطوير قطاع اخلدمات وت�شريع تاأهيله باعتبار الطاقات الكامنة وحترير الن�شطة اخلدماتية ودعم اخلدمات املتعلقة

بتكنولوجيات الت�شال واخلدمات املوجهة للموؤ�ش�شة واخلدمات خارج بلد املن�شاأ.

 اإدماج عامل التجديد �شلب منظومة النتاج من خالل تنمية منظومة البحث والتطوير ودعم اآليات التمويل لهذا املجال

وتطوير عالقات ال�شراكة بني اجلامعة واملوؤ�ش�شة.

 الرتفيع يف النتاجية لدى املوؤ�ش�شات.

تعميق الندماج يف ال�شواق العاملية وتطوير ال�شراكة وهيكلة جمال الت�شدير ودعمه.

الفالحــــــة

 مراجعة املقايي�ض املعتمدة لكراء الرا�شي الدولية ق�شد �شمان ال�شفافية وجناعة ال�شتثمار والنظر يف �شيغ �شراكة بني

ديوان ارا�شي الدولية وامل�شتثمرين.
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 مراجعة الإطار القانوين املنظم  ملختلف الهياكل املهنية بهدف ت�شجيع الفالحني على التنظيم على م�شتوى النتاج

مندجمة خدماتية  و�شركات  تعاونية  ل�شركات  خمتلفة  بجهات  منوذجية  جتارب  وتركيز  ملنتجاتهم  والرتويج   والتحويل 

ت�شمل خمتلف الن�شطة.

ا�شتنباط ت�شورات جديدة لتفعيل التمويل الفالحي ومعاجلة املديونية املرتاكمة على الفالحني.

 حتفيز ال�شتثمار يف القطاع الفالحي وخا�شة باملناطق الداخلية باعطاء الولوية للم�شاريع ذات طاقة ت�شغيلية مرتفعة

وقيمة م�شافة عالية.

ال�سياحــــــــــة

 ال�شروع يف اإجناز املخطط الإ�شرتاتيجي لتع�شري القطاع ال�شياحي يف اإطار وحدة ت�شرف ح�شب الأهداف:

تنويع العر�ض ال�شياحي وت�شجيع اجلودة والتجديد.

اإ�شفاء النجاعة املطلوبة على املنظومة الرتويجية والت�شويقية.

 دعم متوقع الوجهة على �شبكة الأنرتنات.

 تع�شري هيكلة املوؤ�ش�شات امل�شرفة على القطاع.

اإعادة النظر يف منظومة متويل الإ�شتثمارات ال�شياحية.

ال�سناعــــــــــة

 اإعادة الّنظر يف مهام ومتوقع املراكز الفّنّية القطاعّية واإعادة هيكلتها ق�شد اإعطائها مزيدا من الفاعلّية والّنجاعة لكي

ناعّية تقنّيا وتكنلوجّيا يف اأح�شن الّظروف. تتمّكن من الإحاطة بالقطاعات ال�شّ
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�شات حّتى ي�شّهل ر�شم ال�شرتاتيجيات  بعث املر�شد الوطني لالأداء القت�شادي يعنى بتموقع القطاعات القت�شادّية واملوؤ�شّ

والّت�شّورات الّتنموّية.

ناعّية واخلدماتّية( ق�شد حت�شني قدرتها العمومّية )ال�شّ �شات  واإعادة هيكلة املوؤ�شّ لتاأهيل  روع يف برنامج خا�ض    ال�شّ

الّتناف�شّية واأدائها القت�شادي.

�شات وخمابر البحوث على  بالّتن�شيق مع وزارة الّتعليم العايل والبحث العلمي، اإعداد وتنفيذ برامج تعنى مب�شاعدة املوؤ�شّ

الإندماج �شمن �شبكات البحوث والبتكار لتمكينها من نقل املعرفة وامل�شاهمة الفّعالة يف الّتحّكم يف الّتكنولوجيا.

 بالّتن�شيق مع املهنّيني واخلرباء، اإر�شاء مقايي�ض جودة متّكن من اإ�شناد عالمات جودة للمنتوجات ق�شد تثمني املنتوجات

الّتون�شّية وحمايتها حمّليا ودولّيا.

بداخل ة  خا�شّ وجه  اأح�شن  على  مبهامها  ال�شطالع  من  تتمّكن  حّتى  والّتجديد  ناعة  بال�شّ الّنهو�ض  وكالة  هيكلة   اإعادة 

الوطنّية الربامج وقيادة املنظومة  البتكار بت�شيري  ة وحتفيز  اخلا�شّ و املبادرة  ال�شتثمار   اجلمهورّية يف جمالت دعم  

البتكار املزمع اإحداثها قريبا.



103

4. حت�سيـــــــــــن تناف�سيـــــــــــة القت�ســــــــاد.

الإجــــــــــــراءات  املحـــــور

تطوير دور الأقطاب التناف�شية يف دفع م�شتوى املوؤ�ش�شات الوطنية وحت�شني متوقعها يف الداخل واخلارج.

اإجناز برنامج خ�شو�شي لبناء حمالت �شناعية جاهزة بحوايل 100 األف مرت مربع.

 ت�شخي�ض املوؤ�ش�شات الأجنبية ذات التوّجهات ال�شتثمارية والتو�شيعّية وحّثها على النت�شاب يف تون�ض بالن�شبة للقطاعات

واملنتوجات ذات املزايا التفا�شلية.

 العمل على اإحداث �شندوق �شيادي لال�شتثمار تتفرع عنه �شناديق اأخرى وت�شاهم الدولة مبا�شرة يف جزء من راأ�ض ماله

 ويكون لهذا ال�شندوق التاأثري الإيجابي جللب امل�شتثمرين، تون�شيني اأو اأجانب، بهدف اإنعا�ض ال�شوق املالية ومعا�شدة

جمهودات القطاع العام لتحقيق الأهداف التنموية.

 تطوير �شبل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ض يف جميع املجالت ال�شتثمارية وخا�شة ال�شرتاتيجية والواعدة منها

 بغية حتفيز  املبادرات اخلا�شة وهو ما من �شاأنه احلد من املديونية العمومية، ولهذا الغر�ض تعتزم الوزارة اإحداث اإدارة

عامة تعنى بتاأطري ال�شبل القانونية والفنية لل�شراكة بني القطاعني املذكورين.

اإجناز جيل جديد من املناطق ال�شناعية ياأخذ بعني العتبار امليزات اجلهوّية وذلك يف اإطار نظرة �شاملة  ال�شروع يف 

تهدف اإىل خلق �شل�شلة قيم »Chaine de valeurs« لتثمني املنتوج املحلي للجهة.
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 اجراء ا�شت�شارة مو�شعة حول املنظومة اجلبائية بهدف �شبط الإ�شالحات الهيكلية لهذه املنظومة مبا ي�شتجيب لنتظارات

 خمتلف القطاعات والأطراف القت�شادية والجتماعية وحت�شني مناخ ال�شتثمار وتي�شري اجراءاتها وتخفيف العبء اجلبائي

 على مدخالت النتاج وعلى اأرباح املوؤ�ش�شات و�شيكون للمجل�ض الوطني للجباية واللجان التي �شتنبثق عنه دور هام يف

هذه ال�شت�شارة.

حتديث الإدارة اجلبائية وتفعيل موؤ�ش�شة املوفق اجلبائي للرد على عرائ�ض املطالبني بالداء.

النطالق يف مراجعة جملة الديوانة.

مراجعة النظام الأ�شا�شي العام واخلا�ض لأعوان الديوانة يف اجتاه تو�شيح واجباتهم وحقوقهم.
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5. توفيــــــــر بنيــــــــة اأ�سا�سيــــــة متطــــــورة و�ساملــــة

  املحـــــور

الأ�شا�شيـــــــة البنيـــــــــة   توفيــــــر 

 املالئمـــــــــة

حتديـــــــــث قطــــــــــاع الت�شـــــالت

الإجــــــــــــراءات

 دعم ال�شبكة الأ�شا�شية للطرقات ال�شيارة وربطها باأهم املناطق القت�شادية والعمرانية عرب و�شالت ربط ت�شمح بتوزيع

 حركة املرور بني خمتلف اجلهات.

 دعم الطرقات ال�شريعة بني اجلهات احلدودية من جهة واجلهات ال�شاحلية من جهة اخرى.

 ال�شروع يف اإجناز جيل جديد من املناطق ال�شناعية ياأخذ بعني الإعتبار املميزات اجلهوية يف اإطار نظرة �شاملة تهدف

اإىل خلق �شل�شلة قيم لتثمني املنتوج املحلي للجهة.

اإجناز ف�شاءات �شناعية مبوا�شفات عاملية خا�شة املوجهة للخدمات خارج بلد املن�شاأ.

اإعادة هيكلة الوكالة التون�شية لالنرتنات وتعديل الأطر القانونية املتعلقة بتنظيم قطاع الأنرتنات.

حتيني املخطط الوطني للرتددات ومراجعة معاليم ا�شتعمال الرتددات الراديوية.

�شوق يف  املتدخلني  كافة  بني  الأدوار  وتنظيم  التناف�شي  املناخ  ملتطلبات  والرتتيبي  القانوين  الإطــار   مالئمة 

الت�شالت.

مقاربة الت�شاريع يف جمال تنظيم القطاع الربيدي مع ما هو معتمد يف الحتاد الأوروبي.
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 توفري الف�شاءات املهياأة لحت�شان املوؤ�ش�شات النا�شطة يف جمال تكنولوجيات املعلومات والت�شال من خالل ت�شبييك

 املراكز اجلهوية للعمل عن بعد.

 و�شع من�شة لتوفري خدمات وموارد لفائدة مراكز العمل عن بعد وحما�شن املوؤ�ش�شات تعتمد على تكنولوجيا احلو�شبة

.)CLOUD COMPUTING( ال�شحابية

اإعادة هيكلة وتن�شيط بوابة الربجميات احلَرة.
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6. تفعيــــــــــل دور اجلهــــــــــات

  املحـــــور

 تفعيـــــــــل دور اجلهــــــــات

والهياكــــــــــل املحليــــــــة

الإجــــــــــــراءات

ال�شيا�شات و�شع  يف  ال�شيا�شية  والحزاب  اخلا�ض  والقطاع  املدين  واملجتمع  القت�شاديني  الأعوان  خمتلف  ت�شريك   - 

 التنموية ق�شد جت�شيد الطابع اجلهوي واملتكامل واملندمج وبالتايل القطع مع الطابع القطاعي للمخططات اجلهوية

انطالقا من التجربة الناجحة لعداد امليزانية التكميلية ل�شنة 2012.

- اإعطاء �شالحيات اأكرث للجهات يف جمال اإجناز ومتابعة الربامج وامل�شاريع املربجمة يف اطار امليزانية التكميلية.

- و�شع عقود برامج بني الدولة واجلهات ودعم اأ�ش�ض احلوكمة الر�شيدة يف الت�شرف يف العتمادات.

 - اإعداد درا�شات معمقة متكن من حتديد الإ�شكاليات التنموية واإبراز امليزات التفا�شلية والإمكانيات املتوفرة بكل ولية

 وو�شع اخلطط ال�شرورية للتنمية بها مع اعتماد منهجية ترتكز على حتليل نقاط القوة ونقاط ال�شعف لكل جهة يف اإطار

نظرة متكاملة مع املحيط املحلي واجلهوي والوطني والعاملي.

جهوية واإدارات  ومندوبية  دواوين  من  للتنمية  اجلهوية  والهياكل  للتنمية  اجلهوية  املجال�ض  وتركيبة  دور  مراجعة   - 

للتنمية مل�شاندة  ال�شتثمار اخلا�ض  ودعم التنمية باجلهات.

- مراجعة القانون املنظم للبلديات والتح�شري لالنتخابات البلدية.

- النطالق يف درا�شة ل�شالح منظومة التمويل البلدي مبا ي�شمن توفري املوارد ال�شا�شية للبلديات لإجناز م�شاريعها.
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7. اإ�ســـــــــالح املنظومــــــــة البنكيـــــــــة واملاليـــــــة

  املحـــــور

 حت�شيـــــــــن جناعـــــــة القطــــــاع

املالــــــــي

 الرقــــــــــي باداء القطــــــــاع

املالـــــي

الإجــــــــــــراءات

اإ�شالح النظام البنكي وفق املعايري الدولية ول �شيما  يف �شوء قابلية التحويل الكامل للدينار.

اندماج البنوك احلكومية خللق كيان م�شريف وطني قوي.

 ال�شعي للتكامل املايل على م�شتوى املغرب العربي.

 اعتماد منهجية الت�شرف يف امليزانية ح�شب الهداف.

الإ�شراع يف اإعادة هيكلة البنوك بدءا من اإعادة هيكلة اأ�شولها يف القطاعات ال�شرتاتيجية مثل قطاع ال�شياحة.

تطوير جمالت ال�شراكة بني القطاع اخلا�ض والعام يف متويل امل�شاريع البنية ال�شا�شية.

 حت�شني جناعة الو�شاطة البنكية.

انفتاح الأعمال امل�شرفية على منتجات وخدمات جديدة، ول �شيما منتجات التمويل الإ�شالمي.

 تطوير القدرات املالية للبنوك.

تطوير جودة اخلدمات البنكية.

ا�شدار اجراءات جديدة لل�شرف.

 تطوير ن�شاط �شركات و�شناديق ال�شتثمار ذات راأ�ض مال تنمية وتنويع جمالت تدخلها.
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ـّـــــة وال�سمـــــــان الجتماعـــــي ّحي 8. اإ�ســــــالح املنظومـــــــة ال�سّ

  املحـــــور

 املنظومـــــــــــــة الهيكليـــــــــــــة

والت�شريعيــــــــة

الإجــــــــــــراءات

 تطوير الت�شريعات املنّظمة للقطاع واملتعّلقة اأ�شا�شا مبراجعة قوانني تنظيم املهن ال�شيدلّية و�شنع وت�شجيل الأدوية

املعّدة للطب الب�شري وكيفيات التجارب الطبّية والعلمّية لالأدوية املعّدة للطب الب�شري.

 مراجعة الأنظمة الأ�شا�شّية للمدر�شني وال�شلك الطبي والن�شو�ض الرتتيبّية املتعّلقة بتنظيم بع�ض املناظرات ) الإقامة

يف الطب، امل�شار الإ�شت�شفائي اجلامعي، انتاب الإداريني ...(

 اإحداث وكالة وطنّية للمواد ال�شيدلنّية واإعادة هيكلة الوكالة الوطنّية للرقابة ال�شحّية والبيئية للمنتجات لإ�شفائها مهام

تقييم املخاطر ال�شحية.

 مراجعة اخلارطة ال�شحية )التجهيزات الطبّية األثقيلة، مراكز ت�شفية الدم، �شيدلّيات بيع الأدوية .... ( باعتماد مقايي�ض

 تاأخذ بعني العتبار حاجيات ال�شكان والتوازن بني اجلهات والتكامل بني القطاعني العمومي واخلا�ض وح�شب الإمكانّيات

الوطنّية املتاحة.

 متابعة احل�شابات الوطنية لل�شحة مع القيام بدرا�شات حول تطور النفقات ال�شحية وطرق متويلها وتقدير كلفة اخلدمات

 ال�شحية وحتيينها.
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 اإ�شـــــــالح اأنظمـــــــة ال�شمـــــــان

الجتماعـــــــي

 حتيني الدرا�شة ال�شت�شرافية لأنظمة التقاعد على �شوء املعطيات الدميغرافية والقت�شادية ل�شتنباط احللول والإجراءات

على املدى الق�شري والبعيد ل�شمان التوازنات املالية لل�شناديق الجتماعية  ومعاجلة العجز الذي بداأت ت�شكوا منه.

اإعداد درا�شة تقييمية لنظام التاأمني على املر�ض.

التعاون الفني من ت�شوية فرتات اإطار  اأو املوفدين يف  الأعوان العموميني املو�شوعني يف حالة عدم مبا�شرة   متكني 

ن�شاطهم لحت�شابها �شمن الأقدمية يف التقاعد.

 مراجعة اأحكام جملة ال�شغل املتعلقة بت�شوية نزاعات ال�شغل اجلماعية يف اجتاه اإقرار �شمان قدر اأدنى من اخلدمة يف

�شورة ما اإذا تعّلق الإ�شراب اأو ال�شّد عن العمل مب�شلحة اأ�شا�شية واإ�شدار الأمر املتعلق ب�شبط قائمة امل�شالح الأ�شا�شية.

 الت�شاور مع املنظمات املهنية للعّمال واأ�شحاب العمل بخ�شو�ض ال�شيغة التي �شيقع اعتمادها يف اجلولة التفاو�شية

 القادمة تاريخ انطالقها، الفرتة املغطاة، جمالت التفاو�ض، م�شتوى التفاو�ض )مركزيا اأو قطاعيا...( وحتيني التفاقيات

 امل�شرتكة القطاعية.

مراجعة بع�ض الأحكام من ف�شول جملة ال�شغل املتعلقة بال�شالمة املهنية وحميط العمل.
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9. تطويـــــــــر املنظومــــــــة التعليميـــــــــة والتكويــــــــن

الإجــــــــــــراءات  املحـــــور

حت�شني مردودية قطاع الرتبية  على �شوء نتائج ال�شت�شارة الوطنية.

 دعم جودة القطاع من خالل تعزيز تدري�ض اللغات الجنبية بجميع املراحل التعليمية.

 الرفع من عدد التالميذ بال�شعب العلمية والتقنية.

ايجاد ال�شيغ والليات ملقاومة الف�شل املدر�شي والنقطاع املبكر عن الدرا�شة.

مع بال�شراكة  الواعدة  الن�شطة  يف  للتكوين  امتياز  اقطاب  واحداث  الواعدة  القطاعات  يف  والتدريب  التكوين   تطوير 

املهنيني وموؤ�ش�شات تكوين دولية مع اعتماد اللغات الجنبية يف عدد منها.

 تطوير الخت�شا�شات ذات الت�شغيلية العالية ودعم املاج�شتري املهني.

ت�شريك املوؤ�ش�شات القت�شادية يف تكوين الطلبة وت�شهيل ادماجهم �شلبها.

اإ�شالح منظومة اأمد.
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10. اإدراج البعـــــــد البيئــــــــي يف عمليـــــــة التخطيـــــــــط للتنميـــــة

الإجــــــــــــراءات  املحـــــور

 مراجعة ال�شيا�شة البيئية يف اجتاه مزيد اإدراج البعد البيئي يف عملية التخطيط للتنمية و يف الإ�شرتاتيجيات القطاعية،

والعمل على م�شاحلة املواطن مع حميطه مبا ي�شمن م�شاركته الفعلية يف املحافظة عليه.

الوقاية من التلوث و احلد من الأ�شرار البيئية.

حت�شني الو�شع البيئي بالأقطاب ال�شناعية الكربى.

املحافظة على املوارد والأو�شاط الطبيعية.

اإر�شاء دعائم التنمية امل�شتدمية.

دعم املوؤ�ش�شات يف جمال تطوير البحث التطبيقي يف التكنولوجيا النظيفة وتطوير البحث التطبيقي.

التعاون الدويل يف املجال البيئي، اإر�شاء منظومة متطورة لالت�شال والرتبية والإعالم البيئي.

تاأهيل و حتديث منظومة الت�شريع البيئي.

اإر�شاء مقومات الإقت�شاد الأخ�شر ودعم فر�ض الت�شغيل يف املجال البيئي.
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11. تنميــــــــة اإقت�ســـــــــــاد املعرفـــــــــة
اأهم اقت�شاد يف العامل من ناحية الطاقة الت�شغيلية خا�شة حلاملي ال�شهادات العليا والقيمة امل�شافة يف امل�شتقبل. كما يعد من              الإقت�شاد  الرقمي 

واآلية هاّمة الإ�شتثمار املايل والب�شري يف هذا القت�شاد ركيزة من ركائز املنوال القت�شادي اجلديد لتون�ض  ال�شفافية ومنظومة احلوكمة. و �شيمثل   ركائزتطوير 

 لالإ�شتثمار والت�شغيل ذي القيمة امل�شافة.

الإجــــــــــــراءات  املحـــــور

 تعديل قانون ال�شفقات  العمومية لت�شبح  ال�شراكة بني القطاع العام واخلا�ض هي الأ�شا�ض يف ال�شفقات الكربى يف

جمال الإق�شاد الرقمي واملعريف.

اإعادة هيكلة املنظومات املعلوماتية لكل الوزارات  واملوؤ�ش�شات احلكومية والإدارية �شمن منوال جديد يرتكزعلى:

.)cloud computing technology( تكنولوجيا احلو�شبة ال�شحابية - 

.)open gov( منظومة الدارة واحلوكمة املنفتحة -

.)open data( منظومة  املعلومات املنفتحة -

.)softwear as a service(  منظومة الربامج كاخلدمات -

منوجذية م�شاريع  يف  لال�شتثمار  وال�شمانات  الودائع  �شندوق  �شمن  واملعريف  الرقمي  لالإقت�شاد  �شندوق  اإدراج        

وجتديدية يف �شناعة املحتوى وال�شناعة الرقمية.

       توجيه منظومة التعليم اجلامعي واملهني يف جمال الإقت�شاد الرقمي  واملعريف ت�شاوقا مع املنوال اجلديد لهذا

الإقت�شاد.
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يف والتجهيزات  واخلدمات  الربجميات  جمال  يف  ة  وخا�شّ الــدويل  التنظري  ذات  ال�شهادات  على  التكوين  يف   الرتكيز 

التكنولوجيات اجلديدة والتي �شبق ذكرها وو�شع �شيا�شة ت�شويقية لهذه التكنلوجيات .

�شات التي مل حتدث بعد والتي لها اأهمية يف دعم الإقت�شاد  اإعتماد منحة للطلبة ملّدة خم�ض �شنوات متوا�شلة يف التخ�شّ

الرقمي معّدل 400 طالب يف ال�شنة.

�شات التالية: توفري ترّب�شات يف ال�شركات ذات ال�شيت العاملي يف التخ�شّ

 - التكنولوجية احليوية ال�شحابية  )cloud computing technology(  واخلدمات بكّل مكّوناتها يف التجهيزات

 والربجميات

- تكنلوجيات الت�شّرف يف امل�شاريع PMO  يف الإقت�شاد الرقمي واملعريف

OPEN DATA ET OPEN GOV تكنلوجيا -  



115

12. التعليـــــــــم العالــــــــي والبحـــــــــث العلمـــــــي

  املحـــــور

 تر�شيــــــــد للحوكمــــــــة  وانفتـــــاح

على املحيــــــــط

 ربـــــط التعليــــــــم العالـــــــي

بالت�شغيـــــــل واحتياجاتــــــــه

الإجــــــــــــراءات

تعزيز الإدارة امل�شتقلة للجامعات وموؤ�ش�شات التعليم العايل و تعميم العقود بح�شب  الربامج  والإدارة بح�شب الأهداف.

تفعيل مناهج التقييم امل�شتمر لالآداء ونظام العتماد وتطوير نظام  اأمد.

التدري�ض لإطار  الأويل  البيداغوجي  الأ�شا�شي  التكوين  الب�شرية من خالل تطوير  املهارات  اأف�شل  اجلامعات من   متكني 

 وحت�شني اإدارة الإ�شراف على  املوؤ�ش�شات وت�شهيل تنقل الكفاءات التون�شية اإىل اخلارج ملزيد التح�شيل والتاأهيل وتعزيز

التعاون الدويل.

اإعادة النظر يف نظام التوجيه اجلامعي ليتنا�شب مع احتياجات الطالب والعمل يف ذات الوقت.

والتنمية امل�شتدامة  والتنمية  املتجددة  والطاقة  وال�شحة،  املعرفة،  على  القائم  )القت�شاد  الوطنية  الأولويات   حتويل 

الإقليمية، وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت، وغريها( اإىل م�شاريع وطنية للبحث.

تي�شري تنقل الباحثني بني مراكز البحوث واملوؤ�ش�شات الإقت�شادية.
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 بعد اأن اجتمعت اإرادة التون�شيني الأحرار على اجناز ثورة رائدة فتحت املجال وا�شعا لبناء دولة نامية ومتطورة يف حجم انتظارات �شعبنا وتطلعات �شبابنا.

 بعد اأن جنحنا يف اإجناز خطوات هامة يف م�شار النتقال الدميقراطي، ت�شتقبل بالدنا مرحلة هامة وح�شا�شة يجب اأن تن�شرف فيها جهود كل التون�شيني

 ن�شاء ورجال على تنّوع انتماءاتهم، اإىل العمل اجلاد والدوؤوب، على اعتبار اأن حتقيق التنمية وزيادة الرثوة وبناء اقت�شاد وطني قوي هي �شروط اأ�شا�شية

 لرت�شيخ الدميقراطية وتكري�ض ثقافة املواطنة وبناء جمتمع يكون فيه املواطن اآمنا على نف�شه وماله، كرميا يف �شخ�شه، حّرا يف راأيه، مكفولة حقوقه،

 حّرة مبادرته، مت�شاوية حظوظه، ينعم بطيب العي�ض، يجتهد يف خدمة ال�شالح العام، م�شدودة تطلعاته اإىل امل�شتقبل واإىل امل�شاهمة يف بناء تون�ض

اجلديدة

قال تعاىل :

»�لذي �أطعمهم من جوع و�آمنهم من خوف«

واهلل ويل التوفيق
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