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محتوى العرض

االطار العام لمسار إعداد المخطط

مراحل إعداد المخطط والمرجعيات الضرورية

إدارة اللجان القطاعية والجهوية

أعمال اللجان

 على المخطط والمصادقة والجهوية المقاربات القطاعية

المتابعة والتقييم
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تقديم

ثماتسنو بثالثتنموي مخططأولتونسأعدتالماضيالقرن ستيناتبدايةمنذ
رباعيمخطط

2006غايةالىخماسيةمخططات

2007–2011:مخططوا عداد2011–2007سنوات3المتحركالمخططمفهومإدخال
2010-2014

2011:شاركيةتمقاربةالىواللجوءالمتوسطالمدىعلىللتخطيطمرجعياطارغياب
(2013وتكميليةميزانية2012)القصيرالمدىعلىالتنميةميزانيةاعدادفي

2015:بتاريخعليهالمصادقةتمت2020-2016الخماسيالمخططإعدادفيالشروع
2017أفريل17
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الوثيقة التوجيهية

-

األولويات والمقتضياتتشخيص الواقع التنموي

مقتضيات العمل 

التنموي للفترة 

القادمة

التوجهات

اإلخالالت الهيكلية

الفرص الضغوطات

النتائج

+

IIIIIV

التوجهات 

رىاإلستراتيجية الكب

الرؤية الجديدة

II

المشروع المجتمعي

الجديد لتونس

األولويات الوطنية 

للخماسية القادمة 
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إعداد المخططاالطار العام لمسار 

التنميةمخطط:والقريبالمتوسطالمدىعلىالمخططلفترةالوطنيةاألولويات

القطاعيالمستوىعلى✓

الجهويالمستوىعلى✓

المخططإعدادوطريقةرزنامةلتحديدالحكومةرئيسالسيدمنشور

المناشيرات،الدراسالتوجيهية،الوثيقة)الدوليوالتعاونواالستثمارالتنميةوزارةتعدهاالتيالوثائق

(والجهويالقطاعيوالدليل
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إعداد المخططاالطار العام لمسار 

(الجهوي المستوى علىالقدراتتدعيم)

مكونات 
المجتمع 
المدني

الخبرات 
الوطنية

األطراف 
اإلجتماعية

القطاع 
الخاص

هياكل الدعم 
والمساندة على 

الجهوي المستوى 

المصادقة

التسويق لهذه 
الرؤية
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المخطط اإلطار العام ومنهجية إعداد 

منشور السيد رئيس الحكومة
مراحل إعداد المخطط  

ضبط اإلستراتيجية التنموية وقائمة المشاريع

برازالفترةإلنجازاتمعّمقتقييم النقائصلىعالوقوفووالنوعيةالكميةاالستنتاجاتوا 
واإلشكاليات

واألولوياتالخياراتوتحديدالسياساتضبط

1

2

3

ضبط األطراف المتدخلة ورزنامة إعداد المخطط 4
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المخطط اإلطار العام ومنهجية إعداد 

التقاريراعداددليل 

منهجية إعداد المخطط

اللجانقائمة

التقاريرتبويبحولوثيقة

1

2

3

(4،م3،م2،م1،م0م)جداول خاصة بالمشاريع والبرامج القطاعية المقترحة  حسب درجة النضج 4
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المخططمهام األطراف المعنية بإعداد 

قطاعية على مستوى الوزاراتلجان 

المستوى 
القطاعي

هياكل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي
تتولى معاضدة عمل اللجان بما يضمن إحكام المتابعة والتنسيق

إعداد التقارير القطاعية

وضية استخالص االستنتاجات من النتائج المسجلة خالل الفترة المنق:التشخيص
اإلشكاليات المطروحة

اإلستراتيجيات والتوجهات واألهداف                                                                

المشاريع والبرامج واإلصالحات المقترحة
3

2

1
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القطاعيالمستوى 

يتم إعداد التقارير حسب تبويب موَحد تعَده وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

:التقييم الكمي والنوعي

تقييم أداء القطاع•

تطور المؤشرات•

لنضجودرجة ا( جهوي/ وطني)تقدم انجاز المشاريع والبرامج وتبويبها حسب الصنف •

اإلشكاليات الهيكلية والظرفية المطروحة•

ضبط اآلفاق واإلستراتيجيات

استغالل الدراسات المنجزة•

إعداد سيناريوهات•

التركيز على المسائل ذات األولوية•

ضبط المشاريع المقترحة•

رسم خطة عمل •

تحديد اإلجراءات المصاحبة•
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المخططمهام األطراف المعنية بإعداد 

الوالياتعلى مستوى لجان جهوية 

المستوى 
الجهوي 

(لجهويةالمندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية ا) التنمية الجهوية هياكل 
تتولى معاضدة عمل اللجان بما يضمن إحكام المتابعة والتنسيق

إعداد التقارير الجهوية

قضيةاستخالص االستنتاجات من النتائج المسجلة خالل الفترة المن:التشخيص 

لموارد التنمية بالجهة مع التأكيد على تثمين ثروات الجهة وااستراتيجية
المتاحة

والبرامج المقترحةالمشاريع
3

2

1
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المستوى الجهوي

الفاعلون االقتصاديون : يتم إعداد التقارير من قبل المجالس الجهوية في إطار تشاركي

واالجتماعيون ومكونات المجتمع المدني

ر التركيز على الخصوصيات الجهوية في ضبط األولويات التنموية مع األخذ بعين االعتبا

الموارد المادية والبشرية

للوضع التنموي بالواليةالتقييم الكمي والنوعي

تطور مؤشرات كل القطاعات بالجهة ومقارنتها بالمستوى الوطني•

تقدم انجاز المشاريع والبرامج•

كمة المحلية اإلشكاليات المالية والعقارية والفنية واإلدارية واللوجستية في عالقة بالحو•

والالمحورية

صياغة التقرير التأليفي

(المخاطر)ونقاط الضعف( الفرص) نقاط القوة: ملخص لتشخيص الوضع التنموي•

ية والجهويةرؤية إستراتيجية لتنمية الجهة مع التركيز على تثمين الخصوصيات المحل•

اإلجتماعياهوالرفتطوير النسيج االقتصادي الجهوي ودعم التشغيل والتنمية االجتماعية •
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المقاربات والتحكيم والمصادقة:المستوى الوطني 

 القطاعوضبط المشاريع موضوع التوافق بين الجهة

المقاربة بين المشاريع المقترحة من قبل الجهة والمشاريع التي اقترحها القطاع

يتمذيالالتنميةمنوالاطارفيبالمخططادراجهاالمزمعللمشاريعالجمليةالكلفةتقديراتضبط

والجهاتالقطاعاتومتطلباتالمرحلةلمقتضياتوفقاتشاركيتمشياطارفيتحديده

 مع اإلمكانيات المتاحة( االستثمارات / كلفة المشاريع)مقاربة الطلبات

 والتحكيم بين الطلبات الجهوية والقطاعية( أحزاب، منظمات وطنية )االستشارات

الحكومةعرض مشروع وثيقة المخطط على ✓

عرض مشروع وثيقة المخطط على مجلس نواب الشعب✓
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المتابعة والتقييم والتحيين  

الجمليةالمعطياتمستوىعلىتحييناالقتصاديالميزاناطارفيسنويةمتابعة

(البطالة/االستثمار/التشغيل/النمو)

(الهيكليةاإلصالحات/اإلجراءات/االستثمارات)2018سنةتممرحلينصفتقييم

اإلنجازبصدد(2020ميزانيةضبطبعد)المخططفترةلكاملوتقييممتابعة

2030المستقبليةالخطةاعدادفياالنطالق
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مع الّشــــكــر

2015مشروع قانون الماليّة لسنة : وزارة اإلقتصاد والمالية 

belgacem.ayed@mdci.gov.tn


