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 أىمية بالغة عمى مستوى العمل اإلنمائي، حيث تـ تسجيل تحسف  في نسق 2018إكتست سنة 
 مع تواصل الضغوطات المسمطة عمى 2018سنة % 2.5 إلى 2017 سنة %1.9النمو مف 

رتفاع مستوى التضخـ بالرغـ مف مواصمة تنفيذ جممة  المالية العمومية وعمى ميزاف الدفوعات وا 
 . مف اإلصالحات الييكمية وا عتماد جممة مف اإلجراءات والتدابير لتحسيف اآلداء اإلقتصادي

  بتعزيز الالمركزية بتركيز السمطة المحمية عبر إجراء إنتخابات البمدية 2018وقد تميزت سنة 
، عالوة عمى التقدـ في إنجاز عدد مف المشاريع المييكمة في مجاؿ البنية 2018في ماي 

 .األساسية بأغمب الجيات 
وعمى ىذا األساس واعتمادا عمى المياـ الموكولة إليو في مجاؿ دعـ التنمية الجيوية بواليات 

 إلى مواصمة النظر في 2018الجنوب ، توجو إىتماـ ديواف تنمية الجنوب ونشاطو خالؿ سنة 
 عمى غرار ىياكل التنمية الجيوية األخرى وتدعيـ قدراتو مف خالؿ إعادة تموقعو المؤسساتي

تقديـ مقترحات عممية لتجديد وتطوير مشموالتو ومراجعة نظامو األساسي وىيكمو التنظيمي 
 .قصد اإلستجابة لرىانات المرحمة القادمة  ولمقتضيات حسف إدارة الشأف التنموي 

 2018 ومتابعة المشاريع العمومية، فقد تميزت سنة لمتخطيط واقتراح السياساتأما بالنسبة 
 باإلضافة إلى متابعة إنجاز المشاريع 2020-2016بإعداد التقييـ نصف المرحمى لممخطط 

 . وما قبميا مع التركيز عمى المعطل منيا 2018المرسمة بميزانية الدولة لسنة 
، ساىـ ديواف تنمية الجنوب البرامج والخطط الرامية لتنمية المناطق ذات األولويةوفي مجاؿ 

في أعماؿ لجنة القيادة الوطنية التي تولت المصادقة عمى مكونات مشاريع القسط الثالث مف 
 معتمدية عمى مستوى واليات الجنوب بحجـ إستثمار 29برنامج التنمية المندمجة الذي يشمل 

 . مميوف دينار290يناىز 
 ، النيوض باإلستثمار الخاصوحرصا عمى مواصمة إضطالع الديواف بدوره الريادي في 

تركزت الجيود عل تكثيف المرافقة لمباعثيف الجدد ومساعدتيـ عمى إعداد دراسات مشاريعيـ 
وعمى الحصوؿ عمى التمويالت الالزمة إلى جانب التعريف بمناخ األعماؿ و بفرص اإلستثمار 

وتقتضي الضرورة وضع خطة عمل  . 2018المتاحة خالؿ عديد التظاىرات المنتظمة في سنة 

 تمهـيـــــــــــد
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مندمجة وشاممة لدفع اإلستثمار وبعث المؤسسات تستجيب لمتحديات المطروحة وأىميا التقميص 
 2014 بكامل واليات الجنوب مقارنة بسنة 2018في نسبة البطالة التي شيدت إرتفاعا سنة 
 . وبالنسق المسجل عمى المستوى الوطني 

 في دعـ التنمية الجيوية ، تولى الديواف التعاون الدولي الفني والالمركزز وانطالقا مف أىمية 
برنامج تنفيذ عدد مف البرامج والمشاريع في إطار التعاوف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي و

واإلتحاد األوروبي والتعاوف اإليطالي شممت تعزيز مناخ ريادة  األمـ المتحدة لخدمات المشاريع
 .األعماؿ و بعث المؤسسات الصغيرة وتنمية  منظومة تربية الماشية والحوكمة البيئية 

 عمى محيطيا والعمل بقواعد الحوكمة مبادئ الشفافية وتدعيم إنفتاح اإلدارةوسعيا لتكريس 
 عمى مستوى ديواف تنمية الجنوب 2018وتعصير أساليب التصرؼ في المؤسسة، تـ خالؿ سنة 

تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة بمواصمة تركيز منظومات جديدة لمتصرؼ في الميزانية والخزينة 
قصد إرساء منظومة مندمجة لمتصرؼ في الموارد المالية والبشرية إلى جانب اإلحصائيات 

الجيوية ومتابعة اإلستثمار العمومي والخاص وتطوير موقع الواب لكونو بوابة النفاذ لممعمومة 
وتفعيل لجنة لتنمية القدرات تتولى اقتراح ومتابعة مخطط لمتكويف ، فضال عمى تعزيز الحوار 

مع الطرؼ اإلجتماعي بالمؤسسة وتوفير الظروؼ المالئمة لتكثيف األنشطة اإلجتماعية 
 .  والترفييية الموجية لألعواف و عائالتيـ 

 جردا مفصال لألنشطة التي قاـ بيا الديواف وساىـ فييا 2018ويتضمف التقرير السنوي لسنة 
 .               مبوبة حسب المحاور الكبرى المذكورة 

 المدير العام                                                                                   
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التسمية  
ديواف تنمية الجنوب 
المقر االجتماعي 

   مػدنيػف4119- عمارة التنمية
الصيغة القانونية 

، قبل أف يتـ 1984 مف قانوف المالية لسنة 72 و71تـ إحداث ديواف تنمية الجنوب بمقتضى الفصميف 
. 1994 جويمية 18 المؤرخ في 1994 لسنة 83مراجعة مشموالتو وا عادة ىيكمتو وفق القانوف عدد 

الميام 

جمع كل المعمومات الالزمة والقياـ بالدراسات الضرورية واقتراح التدابير التي مف شأنيا أف تمّكف مف  -
تحديد السياسات في ميداف التنمية بصفة عامة واختيار برامج االستثمار العمومي ودفع االستثمار 

 ومتابعة وتقييـ نتائج ىذه السياسات،... الخاص بمناطق تدخل الديواف

مساعدة السمط الجيوية عمى إستنباط وا عداد وتنفيذ مخططات وبرامج التنمية بكل والية ومعاضدتيا في  -
 ميداف التنسيق بيف مختمف المتدخميف ومتابعة إنجاز وتقييـ المخططات والبرامج،

 العمل عمى تحقيق التناسق بيف المخططات والبرامج في مناطق تدخل الديواف، -

إعداد برامج وخطط عمل متكاممة لمنيوض ولتنمية المناطق ذات اإلشكاليات الخصوصية أو التي تعرؼ  -
 صعوبات تنموية والعمل عمى إنجازىا وذلؾ بالتعاوف مع اليياكل الوطنية والجيوية المختصة،

المساىمة في إعداد برامج وخطط العمل اليادفة إلى دفع وتنشيط اإلستثمار الخاص بالجيات المعنية  -
ومتابعة مراحل إنجازىا، وذلؾ بالتعاوف مع اليياكل الفنية والمصالح الجيوية المختصة والجماعات 

 العمومية المحمية،

دعـ عمل اليياكل الجيوية المختصة والجماعات العمومية المحمية في ميداف النيوض باإلستثمار  -
 الخاص بمناطق التدخل،

 

 تقديم ديوان تنمية الجنوب
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مناطق التدخل 

 يغطي ميداف تدخل الديواف، واليات تطاويف ومدنيف وقابس وقبمي وتوزر وقفصة

  مجمس المؤسسة

يخضع ديواف تنمية الجنوب إلى اشراؼ وزارة التنمية واالستثمار والتعاوف الدولي ويسيره مدير عاـ الذي يرأس 
 عضوا يمثموف الوزارات والواليات ذات العالقة بمياـ 11مجمس مؤسسة ذو صبغة استشارية يتركب مف

.  الديواف ومناطق تدخمو باإلضافة إلى مراقب الدولة
:   مف السادة األتي ذكرىـ2018سنة وقد تألف مجمس المؤسسة 

رئيس مجمس المؤسسة 
المدير العاـ لديواف تنمية الجنوب : فوزي الغراب                      

األعضاء 
ممثل عف وزارة التنمية واالستثمار والتعاوف الدولي : جموؿ الكوكي                     
ممثل عف وزارة المالية : حبيب الجميطي                   
ممثل عف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : طارؽ بف سالمة                  
ممثل عف وزارة السياحة والصناعات التقميدية : دمحم الصايـ                     

ممثل عف وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري : عمي بوعايشة                     
ممثل والية مدنيف : غالب القاللي                     
ممثل والية قفصة :  دمحم الفاتح شكري               

ممثل والية توزر : زياد البكري                        
ممثل والية قبمي : أنس عبد اليادي                   
ممثل والية تطاويف  : رشيد بالغة                        
 ممثل والية قابس : طو الزواري                        

 مصطفى بوقارص :       ةمراقب الدوؿ
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الييكل التنظيمي 
 المؤرخ في 1999 لسنة 27يشتمل الييكل التنظيمي لديواف تنمية الجنوب الذي تـ ضبطو بمقتضى األمر عدد

 : عالوة عمى مجمس المؤسسة و اإلدارة العامة و لجنة المديريف عمى 1999 جانفي 24
  ،إدارة المصالح المشتركة
 ،إدارة النيوض باالستثمار الخاص 
 ،إدارة التخطيط و اإلحصائيات 
 ،إدارة مساندة التنمية والتقييـ  
 6إدارات جيوية لمتنمية . 

: كما تضمنت ىيكمة الديواف
  سبتمبر 13 المؤرخ في 1999 سنة 2069الشباؾ الموحد الذي تـ إحداثو بمقتضى األمر عدد 

1999. 
  المؤرخ في 2016 لسنة 1158 بمقتضى األمر الحكومي عدد 2017خمية الحوكمة المحدثة سنة 

  .2016 أوت 12
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7  2018تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 
 

االنجازات في أرقام 
التطور  2018 2017الوحدة البيانات 

 االستثمار الخاص
 12.3% 3806 3390متصل  استقطاب الباعثيف

عمميات االحاطة والتوجيو 
 والمرافقة

 3060 3518 %15 

 المشاريع المدروسة
 12.7-% 288 330عدد اؿ

 %30 81239 61850د .االستثمار أ

 5% 1662 1585مواطف الشغل 

 المشاريع المنجزة
 35-% 87 134عدد اؿ

 48.4-% 15981 30957د .االستثمار أ

 45.5-% 432 793مواطف الشغل 

 لية فوشيرآ
 - - 5عدد المنتفعيف 

 - - 18704 (د)المنحة 
 - 7 - الموافقات األولية

مشروع بعث المؤسسات 
 2 2الواليات المنتفعة  الصغرى بواليتي مدنيف وتطاويف

أنجز المشروع في 
مرحمتو األولى 

 2018سنة 
دعـ المؤسسات الصغرى 

 -  13 -مؤسسة منتفعة  PME en actionوالمتوسطة 

 اعتماد االنطالؽ
 46.2-% 367 682عدد المنتفعيف 
التمويل الذاتي 

 (د.أ)
4158.2 3273 %-21.3 

 الشباك الموحد
 %28 7984 6229خدمة  خدمات االرشاد
 %29 3566 2765خدمة  خدمات ادارية

 %31 476 363شركة مكونة  تكويف الشركات
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التطور  2018 2017الوحدة البيانات 
 التخطيط و اإلحصائيات

متابعة المشاريع و البرامج 
 العمومية السنوية

 - 28 28وثيقة متابعة 

 - 24 24وثيقة متابعة  متابعة البرنامج الجيوي لمتنمية
متابعة القرارات الخاصة 

بالمجالس الوزارية الجيوية 
 - 24 24تقرير 

متابعة األوضاع التنموية 
 بالجيات

 - 14 14تقرير 

التقييـ النصف المرحمي 
 2020-2016لممخطط 

 - 6 -تقرير 

 - 7 7نشرية  اإلحصائيات الجيوية
 - 3 3نشرية  اإلحصائيات البمدية

 مساندة التنمية و التقييم
 - 5 5عدد  مشاريع التعاوف الفني

 %-50 10 20عدد المحامل  ليات التسويق الجيوي آ

 برنامج التنمية المندمجة
 - II 24 24 و Iالجيل 

 - 30 29الجيل الثالث 
 اإلعالمية و التوثيق

 % 18 13 11عدد  المنظومات
 % 10 129 117عدد  الحواسيب 

األعواف واالطارات نسبة 
 المرتبطيف بشبكة األنترنات

% 100 100 - 

 % 5- 5160 5467عدد  زوار موقع الواب
 % 2 9796 9579كتاب  الرصيد الوثائقي
 - 6 6عدد  نشرية التوثيق



 9  2018تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 
 

 
 

الموارد البشرية 
التطور  2018 2017الوحدة البيانات 
 %- 9 117 129عدد  األعواف

 %- 6 117 125عدد  األعواف المرسميف
  - 4عدد  األعواف العرضييف

  47 46.5%  نسبة التأطير
الميزانية 

 %1.7 4054 3987د .أ نفقات التصرؼ
 %-35 150 230د .أ نفقات التنمية

الموارد 
 % 4.3 4091 3921د .أ منحة الدولة

 %-62 113 296د .أ الموارد الذاتية
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 األنشطة الفنية
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 نشاطو في مجاؿ النيوض باإلستثمار الخاص وفقا لممياـ 2018واصل ديواف تنمية الجنوب خالؿ سنة 
ولممشموالت المناطة بعيدتو وذلؾ بتركيز جيوده عمى دعـ وتبني الباعثيف واإلحاطة بيـ وتوجيييـ ومرافقتيـ 

كما عمل الديواف عمى مزيد . البحث عف التمويلالمساعدة في وانجاز دراسات الجدوى االقتصادية لممشاريع و
التعريف باإلمكانات والموارد المتاحة بإقميـ الجنوب وباالمتيازات المنصوص عمييا بالقانوف الجديد لالستثمار 

  . 2016 لسنة 71عدد 

مقارنة ببرنامج العمل  2018إلى موفى وقد كانت نسبة تقدـ انجاز نشاط النيوض باالستثمار الخاص 
. مشاريع منجزة% 71مشاريع ممولة و% 99مشاريع مدروسة، % 72: المضبوط عمى النحو التالي

 
 

 
 

النهوض باالستثمار الخاص        
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  2017 بإنجازات سنة 2018مقارنة إنجازات سنة 

 عدد السنة
 المتصمين

 المشاريع المنجزة المشاريع الممولة المشاريع المدروسة

 اإلستثمار عدد
 (د.أ)

 مواطن
 الشغل

 اإلستثمار عدد
 (د.أ)

 مواطن
 الشغل

 اإلستثمار عدد
 (د.أ)

 مواطن
 الشغل

2017 3390 330 61850 1585 164 20757 603 134 30957 793 
2018 3806 288 81239 1662 109 17282 511 87 15981 432 

 -45.5 -48.4 -35 -15.3 -16.7 -33.5 4.9 30.3 -12.7 12.3% نسبة التطور 

 
 زائرا طالبا لممعمومة واإلرشاد والمساعدة باإلدارات الجيوية أو اإلدارة المركزية 3806وتـ إستقباؿ حوالي 

لديواف تنمية الجنوب وتمت االستجابة لطمباتيـ عبر تأطيرىـ واإلحاطة بيـ مف خالؿ توفير المعمومة 
وتعريفيـ بمكامف اإلستثمار وباالمتيازات المالية والجبائية الممنوحة في إطار قانوف اإلستثمار الجديد 

. وتوجيييـ لإلدارات الفنية المختصة ومدىـ بالوثائق الالزمة
 مف المتصميف بالديواف ممفاتيـ إلعداد الدراسات االقتصادية والمالية لدى المصالح 288وقد استكمل 

. المختصة بالديواف وتوجيييا لممؤسسات البنكية

 

ش.م417د، .أ14713م، 70  
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 :دراسة المشاريع .1
 

: توزيع المشاريع المدروسة حسب الجيات 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: توزيع المشاريع المدروسة حسب القطاعات 

 45,8% المشاريع المدروسة تيـ قطاع الميف الصغرى الذي يستقطب شريحة ىامة مف عدد  مف
الباعثيف أصحاب الشيائد العميا وشيائد التكويف نظرا لميونة وتعدد مصادر التمويل، وإلدراؾ الشباب 
 .بضرورة إحداث المشاريع كحل امثل في ظل إرتفاع البطالة وغمق باب الترشحات لموظيفة العمومية

 56,7% مف عدد المشاريع المدروسة في القطاع الفالحي تيـ إحداث وحدات لمتحويل األولي 
في ظل غياب العمميات اإلستثمارية ذات القيمة المضافة  (وحدات خزف وتبريد)لممنتوجات الفالحية 

 .والقدرة التشغيمية الكبيرة

 

  مشروعا 288

 د إستثمار جملي. أ81239

  موطن شغل1662
 55: العدد 

  12932:(د.أ )االستثمار
 10: العدد 480: مواطن الشغل 

  4423:(د.أ )االستثمار
 54: مواطن الشغل 

 36: العدد
  9825:(د.أ )االستثمار

 109: العدد 138: مواطن الشغل 
  40682:(د.أ )االستثمار

 704: مواطن الشغل 

 48: العدد
  8226:(د.أ )االستثمار

 141: مواطن الشغل 

 30: العدد
  5151 :(د.أ )االستثمار

 145: مواطن الشغل 
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 باإلدارة  دراسة أولية65كما تجدر اإلشارة أنو باإلضافة إلى دراسات الجدوى المنجزة باإلقميـ ، تـ إعداد 
 التراخيص الالزمة المتعمقة عمى  لمحصوؿتقديميا لممصالح الفنية واإلداريةالجيوية لمتنمية بتوزر قصد 

ستغالؿ مقاسـ دولية في قطاعات الصناعة والخدمات  .بمطالب استغالؿ االراضي الدولية الفالحية وا 
 
 :متابعة تمويل المشاريع .2
 

 ستمكف مف توفير  مميون دينار17,3 مشروعا بجممة إستثمارات تقدر بػػ 109تمويل  ،2018خالؿ سنة تـ 
.   موطن شغل511

تنجز في مجمميا عف طريق ويحتل القطاع الفالحي المرتبة األولى مف حيث عدد المشاريع الممولة التي 
. د لممشروع الواحد. أ200جممي اؿستثمار  وال يتجاوز حجـ اإلالتمويل الذاتي
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: متابعة إنجاز المشاريع .3
مميون  16 مشروعا في اإلنتاج بجممة استثمارات تقدر بػحوالي 87  تسجيل دخوؿ تـ، 2018خالؿ سنة 

 وبالتالي تكوف كمفة الموطف الشغل المحدث بإقميـ الجنوب  موطن شغل432 وطاقة تشغيل تقدر بػػػػ دينار
 . وىي تكمفة مرتفعة تعكس ضعف إحداث مواطف الشغل خاصة في المشاريع الفالحية ألف دينارا37

توزيع المشاريع المنجزة حسب الجيات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6:العدد  
 1900: (د.أ)اإلستثمار

82: مواطن الشغل  
8:العدد  

 963: (د.أ)اإلستثمار
82: مواطن الشغل  

3:العدد  
  471: (د.أ)اإلستثمار

7: مواطن الشغل  

45:العدد  
 8678: (د.أ)اإلستثمار

185: مواطن الشغل  

20:العدد  
3664: (د.أ)اإلستثمار  

  105: مواطن الشغل

5:العدد  
  305.2: (د.أ)اإلستثمار

21: مواطن الشغل  

  مشروعا87

د إستثمار جملي. أ15981  

  موطن شغل432
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 منظومة متابعة مشاريع االستثمار الخاص بديوان تنمية الجنوب .4

 :اإلستثمار الخاص تيدؼ إلى خاصة بمتابعة مشاريع شرع الديواف في تطوير منظومة

 ،تركيز قاعدة بيانات مركزية لممشاريع الخاصة -
 في جميع مراحل إنجازىا،متابعة حينية لمشاريع االستثمار الخاص  -
 رسـ استراتجيات التدخل مما يمكف مفمعالجة إحصائية لقاعدة بيانات المشاريع الخاصة  -

 .في المجاؿ
ىا وتفعيميا مع الخبير استغالؿ ومتابعة منظومةىذه اؿركيز تيتـ بت إحداث لجنة وقد تـ خالؿ الفترة المنقضية

(. 2018ماي 11)المكمف بإعدادىا وتنظيـ يـو إعالمي وتكويني لفائدة إطارات الديواف 
 مشروعا 288مشروعا مف جممة  241، تـ تنزيل 2018  سنةإلى موفىبيذه المنظومة و العمل انطالؽومنذ 

 .تـ دراستو
 :آلية فوشيـــر  .5

ـّ إحداث آلية فوشير في إطار وتيدؼ ىذه اآللية إلى مساعدة المؤسسات مشروع التعاوف التونسي اإليطالي  ت
المنتصبة والباعثيف الجدد عمى مواجية اإلشكاليات والصعوبات الفنية وذلؾ بتمكينيـ مف االنتفاع باستشارات 

.  عالية الخبرة لتطوير أعماليـ، حيث يتـ تمويل ىذه االستشارات عف طريق ىذه اآللية
 :2018 خالؿ سنةوقد تـ 
  الموافقة المبدئية لتمويل الخدمات المطموبة لتطوير أعماليـ، باعثيف عمى 7حصوؿ 
  أالف دينار7 بمبمغ جممي يقدر بػػ إتفاق (2)عقدز موافقة لجنة التسيير عمى ، 
  إلسداء خدمات مختمفة لمباعثيف مزودين8تسجيل الموافقة عمى   .

 

:  متابعة آلية إعتماد اإلنطالق.6        
لممساعدة عمى توفير قيمة التمويل الذاتي لفائدة الباعثيف الذيف تعوزىـ " 1إعتماد اإلنطالؽ"أحدثت آلية 

اإلمكانيات لتوفير المساىمة الذاتية المطموبة، مف المتحصميف عمى الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعيـ مف 
 .قبل البنؾ التونسي لمتضامف

 بمنحة اعتماد االنطالؽ لتغطية التمويل الذاتي بكمفة قدرىا 2018 باعثا خالؿ سنة 367وقد تمتع 
  . موطن شغل802 وبطاقة تشغيمية قدرت بػػ  ألف دينارا3273,3
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2018 سنة  بإقميم الجنوب حسب الواليات1فيذ آلية إعتماد اإلنطالقنحوصمة لت  
مبمغ التمويل الذاتي  مواطن الشغل

 (د.أ)
عدد المشاريع التي 
 حظيت بالموافقة

 الوالية

 قبمي 79 785.00 134
 قابس 68 680.68 138
 تطاويف 41 339.75 108
 توزر 64 485.00 124
 مدنيف 60 592.00 171
 قفصة 55 390.84 127
 المجمـــــــوع 367 3273.3 802

 
  "بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة بواليتي مدنين وتطاوين"مشروع . 7

 

يساىـ ديواف تنمية الجنوب، باإلشتراؾ مع الوكالة الوطنية لمتشغيل والعمل المستقل، في تنفيذ مشروع 
الذي يشرؼ عمى إنجازه مكتب األمـ " بعث المؤسسات الصغرى والمتوسطة بواليتي مدنيف وتطاويف"

 إلى  ىذا المشروع ييدؼ والمتحدة لخدمات المشاريع بتمويل مف الوكالة اإليطالية لمتعاوف اإلنمائي
تشجيع بعث المشاريع وتمويل عدد مف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المناطق الداخمّية في قطاعات 

مختمفة تأخذ بعيف االعتبار خصوصيات الجية وكذلؾ مساعدة الشّباف والّنساء في المناطق المحرومة 
بواليتي مدنيف وتطاويف لالندماج في سوؽ الشغل عبر مساعدتيـ عمى إحداث مشاريعيـ الخاّصة وتدعيـ 

: وقد تـ في ىذا اإلطار  .قدراتيـ في التصّرؼ والتسيير، وتمكينيـ مف التمويل الاّلـز
 شاب وشابة لبعث مؤّسسات صغرى جديدة بواليتي مدنيف وتطاويف مف بينيـ 35تمويل  -

منيا في شكل منحة % 63 مميوف دينار، 1.6كمفة استثمار تقدر بػ ب بالمائة نساء 45
 .  موطف شغل قار130مقدمة مف المشروع، مكنت مف احداث 

 باعثا مف والية 16  باعثا مف والية مدنيف و19االحاطة والمرافقة الفردية في االنشاء القانوني  لػ  -
 . تطاويف اعتمدوا في تمويل مشاريعيـ عمى التمويل الذاتي ومنحة المشروع

 
" تعزيز مناخ ريادة األعمال ودفع اإلستثمار الخاص بالجنوب التونسي" مشروع . 8

" تعزيز مناخ ريادة األعماؿ ودفع اإلستثمار الخاص بالجنوب التونسي"ساىـ الديواف في تنفيذ مشروع 
الذي يشرؼ عمى إنجازه بالشراكة مع برنامج االمـ المتحدة االنمائي والبنؾ التونسي لمتضامف 

.  والوكالة الوطنية لمعمل المستقل وبدعـ مف الحكومة اليابانية
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برنامج دعم المؤسسات الصغرى ب مؤسسة منتفعة 13وقد مكف المشروع مف تقديـ الدعـ الفني لفائدة 
تعزيز  إلى  ىذا البرنامجييدؼو.  ألف دينار75 بمبمغ يناىز "PME en Action"والمتوسطة 

مناخ األعماؿ في واليات مدنيف وتطاويف وقبمي وتوزر وتحفيز روح المبادرة لدى الشباب أصحاب 
  .األعماؿ

 الشروع في إستغالؿ منظومة متابعة مشاريع اإلستثمار الخاص بكل اإلدارات الجيوية لمتنمية. 

 72 %تعتبر ىامة بحكـ المجيود  وىي نسبة 2018سبة الدراسات المنجزة وذلؾ مقارنة ببرنامج العمل لسنة  ف
 .المبذوؿ في تحسيف مناخ االستثمار واستقطاب الباعثيف

 46 % مف المشاريع المدروسة تيـ قطاع الميف الصغرى الذي يستقطب شريحة ىامة مف الباعثيف الشباف مف
أصحاب الشيائد العميا وخريجي مراكز التكويف والمتحصميف عمى شيائد الكفاءة المينية نظرا لتعدد برامج 

ومصادر التمويل، وإلدراؾ الشباب بضرورة إحداث المشاريع كحل امثل في ظل إرتفاع نسب البطالة وغمق باب 
 .االنتدابات في الوظيفة العمومية

 100 %  مف المشاريع المنجزة في قطاع الميف الصغرى والصناعات التقميدية والخدمات مولت عف طريق البنؾ
 .التونسي لمتضامف

 68 %حركية ؿمف دراسات مشاريع قطاع الميف الصغرى تـ إعدادىا باإلدارة الجيوية لمتنمية بوالية مدنيف نظرا ؿ
 .التي أضفتيا برامج التعاوف الدولي عمى ىذه النوعية مف المشاريع

 عف طريق التمويالت الذاتيةأغمب مشاريع القطاع الفالحي تـ انجازىا   .

 د.أ200أي باستثمار جممي لممشروع الواحد أقل مف " صنف أ" مف  تعتبرأغمب المشاريع الفالحية المدروسة. 

 تبقى نسبة احداثات الشغل في المشاريع الفالحية ضعيفة نظرا لغياب العمميات االستثمارية ذات القيمة المضافة. 

 57 % مف المشاريع الفالحية المدروسة تـ إعدادىا باإلدارة الجيوية لمتنمية بوالية قبمي وتيـ باألساس وحدات
 .(وحدات خزف وتبريد التمور)التحويل األولي لممنتوجات الفالحية 

 تبقى مساىمة بنؾ تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنوؾ التجارية ضعيفة في تمويل المشاريع. 

  الممولة انخفاض عدد المشاريع إلى   لمقانوف الجديد لالستثمار مما أدىالتأخر في إصدار األوامر التطبيقية
 .والمنجزة

  عدد المشاريع الممولة والمنجزة  انخفاضى أدى إؿ2018توقف العمل بالية اعتماد االنطالؽ منذ شير ماي. 
 واإلمكاناتنحصرت المبادرات في المشاريع التكرارية في غياب شبو تاـ لممشاريع المجددة والمثمنة لمثروات ا 

 .ة لممنظومات االقتصادية وسالسل القيـتأسسالطبيعية التي 

  وقدرت تكمفة الموطف الشغل المحدث 2018 موطف شغل خالؿ سنة 432ساىـ ديواف تنمية الجنوب في توفير 
 . ألف دينار37بإقميـ الجنوب بػ
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الخدمات المسداة  . 1

  خدمة إلى الباعثيف تمثمت في11550 بإسداء 2018سنة  خالؿ قاـ الشّباؾ الموّحد بديواف تنمية الجنوب
 موزعة حسب المكاتب % 69,12 خدمة إرشاد أي بنسبة 7874 و% 30,88 خدمة إدارية بنسبة 3566

: عمى النحو التالي 

خدمات الشّباك الموّحد حسب المكاتب 

 %المجموع خدمات إدارية خدمات إرشاد المكاتـــــب 

 9 1026 300 726ديوان تنمية الجنوب  

 0,4 38 0 38وكالة النيوض باالستثمارات الفالحية 

 15,2 1746 595 1151قباضة تسجيل عقود الشركات 

 30 3462 1133 2329مراقبة األداءات 

 2 214 94 120كتابة المحكمة االبتدائية 

 2,3 254 79 175الديوانة 

 1 96 28 153البيئة 

 40,1 4629 1337 3292المطبعة الرسمية 

 100,0 11550 3566 7984المجموع 

% 69,12 30,88 100 - 
 

 يمييا %40ويتبّيف مف خالؿ الجدوؿ أّف أغمب ىذه الخدمات يسدييا مكتب المطبعة الرسمية بنسبة تناىز 
وأسدى مكتب . %15 ثـ مكتب قباضة تسجيل عقود الشركات بنسبة %30مكتب مراقبة األداءات بنسبة 

.  مف جممة الخدمات%9 خدمة تمثل حوالي 1026ديواف تنمية الجنوب 

  الشبّاك الموّحد      
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 مف 2018 و2017وقد سجمت الخدمات المسداة مف قبل مختمف مكاتب الشّباؾ الموّحد تطورا بيف سنتي 
حيث سجل مكتب ديواف تنمية الجنوب تطورا في الخدمات المسداة مف .  خدمة11550 خدمة إلى 8994
.  خالؿ نفس الفترة%9 إلى % 1,96

 

تكوين الشركات 
.  الف دينار297,346 شركة برأس ماؿ جممي يناىز 476 بتكويف 2018قاـ الشباؾ الموحد خالؿ سنة 

 :ويبرز الجدوؿ والرسـو البيانية التالية توزيع ىذه الشركات حسب القطاعات 
 

الشركات المسجمة حسب القطاعات 

رأس المال     %       العــدد          القـــــطاع 
 (دينار)

       %  

 11,1 32565 8,40 40الفالحة والصيد البحرز 

 6,2 18690 7,14 34الصناعة 

 58,4 174412 39,29 187السياحة والخدمات 

 24,4 71679 45,17 215 المين الصغرى والصناعات التقميدية

 100 297346 100 476المجموع 
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 . شركة476 شركة إلى 363 مف 2018 و2017كما شيد عدد الشركات المسجمة تطورا نسبيا بيف سنتي 

 ومف %8,5 إلى %4,5وسجمت نسبة الشركات في قطاعات الفالحة والصناعة ارتفاعا عمى التوالي مف 
 خالؿ %45,2 الى % 41,5 وكذلؾ في قطاع الميف الصغرى والصناعات التقميدية مف % 7  إلى3,5%

 نقطة خالؿ نفس 11نفس الفترة في حيف سجمت نسبة الشركات في قطاع السياحة والخدمات انخفاضا بػ
 :  الفترة وذلؾ كما يبرزه الرسـ البياني التالي 
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:  المحاور التالية 2018شمل نشاط الديواف في مجاؿ التخطيط واإلحصائيات خالؿ سنة 

 2020-2016متابعة المشاريع العمومية والمخطط الخماسي . 1

 2018-2011متابعة تنفيذ المشاريع العمومية  1.1

وما قبميا  2018قامت إدارة التخطيط واإلحصائيات بمتابعة المشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة لسنة 
بإقميـ الجنوب حسب مختمف مراحل تقدميا وخاصة منيا المشاريع التي تشكو صعوبات بالنسبة لواليات 

 . 2018تطاويف، مدنيف، قابس، قبمي، توزر وقفصة إلى موفى ديسمبر 

ويتبّيف مف خالؿ أشغاؿ متابعة المشاريع العمومية لمواليات أّف العدد الجممي لممشاريع العمومية باإلقميـ قد 
وتتوزع ىذه المشاريع حسب مختمف مراحل .  مميوف دينار10460,8 مشروعا بكمفة جممية قدرىا 7005بمغ 

 :اإلنجاز كاآلتي 

نسبة من العدد لا عدد المشاريع  

% 

النسبة من الكمفة  (م د)الكمفة 

% 

 67,78 7090,5 67,2 4707 مشاريع أنجزت

 18,38 1922,2 18,5 1295 مشاريع بصدد االنجاز

 5,33 557,6 5,8 406 مشاريع بصدد طمب العروض

 8,24 861,5 8,4 586 مشاريع بصدد الدراسة

 0,28 29,1 0,2 11 مشاريع لم تنطمق

 100 10460,8 100 7005 المجموع

 1 104,3 0,5 37 منيا مشاريع تواجو صعوبات

التخطيط واإلحصائيات 
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 مف العدد الجممي لممشاريع قد تـ % 67، أكثر مف 2018ديسمبر يبرز ىذا الجدوؿ أنو حتى نياية شير 
أما المشاريع العمومية التي تواجو صعوبات .  مف الكمفة الجممية لممشاريع% 67إنجازىا باستثمارات تفوؽ 

.  مف حيث الكمفة%1 مف حيث العدد وبػ % 0,5فتقدر نسبتيا بػ 

: وفي ما يمي رسـ بياني لتوزيع عدد المشاريع العمومية وكمفتيا حسب درجة النضج 

 ويتبّيف مف خالؿ الرسوـ البيانية التالية توزيع عدد وكمفة المشاريع العمومية المعطمة بإقميـ الجنوب حسب
. الواليات وحسب القطاعات

 : حسب الواليات
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 : حسب القطاعات
 

 

 

 

  2018 و2017مقارنة نتائج متابعة المشاريع العمومية بين سنتي 

سنة  % 67,78 إلى 2017سنة  % 46,9تطورت نسبة اإلنجاز المالي لممشاريع العمومية بإقميـ الجنوب مف 
خالؿ نفس الفترة وىو ما يبرز تظافر الجيود  % 1إلى % 1,6تراجعت نسبة المشاريع المعطمة مف . 2018

 .لتذليل مختمف الصعوبات التي تعترض تقدـ إنجاز المشاريع
 

 (%) 2018 و2017إنجاز المشاريع العمومية بإقميم الجنوب بين سنتي نسب تقدم 

 2018سنة  2017سنة  

 67,78 46,9 مشاريع أنجزت

 18,38 33,8 مشاريع بصدد االنجاز

 5,33 7,0 مشاريع بصدد طمب العروض

 8,24 12,0 مشاريع بصدد الدراسة

 0,28 0,4 مشاريع لم تنطمق

 100,0 100,0 المجموع

 1 1,6 مشاريع معطمةمنيا 
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  2020-2016متابعة المخطط الخماسي لمتنمية  2.1

  خالؿ 2020-2016تمثل نشاط ديواف تنمية الجنوب في مجاؿ متابعة وتقييـ انجازات المخطط التنموي 
صياغة مشروع منشور السيد رئيس الحكومة الذي ينّظـ ويضبط آليات ومناىج  في  المساىمة2018سنة 

المتابعة والتقييـ باإلضافة إلى إبداء المالحظات واقتراح تحسينات حوؿ مشروع دليل المتابعة والتقييـ النصف 
 عمى المستوى الجيوي وذلؾ في إطار إعداد وزارة التنمية واالستثمار 2020-2016مرحمي لممخطط التنموي 

. والتعاوف الدولي النطالؽ عممية التقييـ النصف مرحمي لممخطط

 في مستوى واليات اإلقميـ في 2020-2016وقد انطمقت أشغاؿ متابعة وتقييـ انجازات المخطط الخماسي 
. 2018حدود شير ماي مف سنة 

حجـ االستثمارات المنجزة بإقميـ  أّف 2020-2016أبرزت نتائج التقييـ النصف مرحمي لممخطط التنموي 
وبمغت مساىمة القطاع الخاص في .  مميوف دينار4219 قد بمغ حوالي 2018-2016الجنوب خالؿ فترة 

وتتوزع ىذه االستثمارات حسب . %48 في حيف ساىـ القطاع العاـ بنسبة % 52اإلستثمارات المنجزة نسبة 
 :المتدخل كما يمي 
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االستثمارات المنجزة  المتدخل

 (م د) 2016-2018

 النسبة

% 

 48 020,683 2 القطاع العام

 52 198,198 2 القطاع الخاص

 100,0 218,881 4 المجموع
 

  القطاع العام- أ

 5307,2 إلقميـ الجنوب 2020-2016بمغت كمفة المشاريع والبرامج العمومية المدرجة بالمخطط التنموي 
 بػ 2018 وتقديرات سنة 2017-2016وقّدرت االستثمارات المنجزة عمى امتداد سنوات . مميوف دينار

 . % 38,1 مميوف دينار وبذلؾ بمغت نسبة االنجاز 2020,7

 لوالية قابس  % 28,2 لوالية مدنيف و% 44,7وتتراوح نسب إنجاز االستثمارات العمومية حسب الواليات بيف 
  :كما ىو مبيف بالجدوؿ اآلتي 

 

 استثمارات المخطط الوالية

(م د) 2016-2020   

االستثمارات المنجزة  

 (م د) 2016-2018

 %نسبة اإلنجاز 

 38,2 258,6 677,0 تطاوين

 44,7 608,7 360,3 1مدنين 

 28,2 332,9 182,5 1قابس 

 42,5 231,9 545,5قبمي 

 30,4 155,7 512,3توزر 

 42,0 432,9 029,7 1قفصة 

 38,1 020,7 2 307,2 5إقميم الجنوب 
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وأبرزت نتائج التقييـ النصف المرحمي لممخطط في مستوى إقميـ الجنوب أف القطاعات اإلقتصادية قد 
 البرامج الجيوية لمتنمية، يمييا % 83,4 بنسبة  المنجزةاستأثرت بالنصيب األكبر مف اإلستثمارات العمومية

ـّ % 7بنسبة  . %3,2 بنسبة السياسات االجتماعية ؼ% 6,4 بنسبة القطاعات التربوية والثقافية ث
 

االستثمارات المنجزة    القطاع
 (م د) 2016-2018

 %النسبة        

 83,4 685,5 1 القطاعات االقتصادية

 6,4 129,0 القطاعات التربوية والثقافية

 3,2 63,8 السياسات االجتماعية

 7,0 142,4 البرامج الجيوية لمتنمية

 100,0 020,7 2المجموع 
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  القطاع الخاص-ب

 ما 2018-2016يقدر الحجـ الجممي الستثمارات القطاع الخاص المنجزة بإقميـ الجنوب خالؿ فترة المتابعة 
 .ويبيف الجدوؿ اآلتي توزيع ىذه اإلستثمارات حسب واليات اإلقميـ.  مميوف دينار2198يزيد عف 

 (م د) 2018-2016االستثمارات المنجزة  الوالية

 336,4 تطاوين

 626,6مدنين 

 674,8قابس 

 161,8قبمي 

 180,5توزر 

 217,9قفصة 

 198,2 2إقميم الجنوب 
 

  :وتتوزع االستثمارات الخاصة المنجزة حسب القطاعات بإقميـ الجنوب كاآلتي 

االستثمارات المنجزة القطاع 

 (م د) 2016-2018

 %النسبة       

 14,2 311,396 الفالحة والصيد البحرز 

 27,8 611,431 الصناعات المعممية

 14,5 318,05 السياحة والخدمات المختمفة

 4,4 96,823 الصناعات التقميدية والمين الصغرى 

 39,1 860,498 السكن

 100,0 2198,198المجموع 
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  2015-2011 بالفترة 2018-2016مقارنة نتائج التقييم النصف المرحمي لممخطط 

 حسب 2015-2011 بالفترة 2018-2016يتبّيف مف خالؿ مقارنة نتائج التقييـ النصف مرحمي لممخطط 
: الجدوؿ أسفل ىذا 

 مميوف دينار خالؿ فترة 3780تطور الحجـ الجممي لالستثمارات المنجزة بإقميـ الجنوب مف حوالي  –
 ،2018-2016 مميوف دينار خالؿ فترة 4217 إلى ما يقارب 2011-2015

 بيف الفترتيف،% 47,9إلى % 29,7تطور مساىمة القطاع العاـ في االستثمارات المنجزة مف  –
محافظة القطاع الخاص عمى مساىمتو بالنصيب األكبر مف جممة االستثمارات المنجزة في كمتا  –

%. 52,1إلى % 70,3الفترتيف رغـ تراجعيا مف 

 2018-2016فترة   2015-2011 فترة  

اإلستثمارات المتدخل 
 (م د)المنجزة  

اإلستثمارات % 
 (م د)المنجزة  

 %

 47,9 020,7 2 29,7 123,0 1 القطاع العام

 52,1 198,2 2 70,3 656,6 2 القطاع الخاص

 100,0 218,9 4 100,0 779,6 3 المجموع 
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 القطاع العام- أ
 : 2018-2016 و2015-2011يبّيف الجدوؿ التالي مقارنة االستثمارات العمومية المنجزة  بيف فترتي 

 مميوف دينار إلى ما 1123تطور الحجـ الجممي لالستثمارات العمومية المنجزة بإقميـ الجنوب مف  –
  مميوف دينار،2020يقارب 

 .بيف الفترتيف% 38إلى % 28,9تطور نسبة إنجاز االستثمارات مف  –
 

 2018-2016فترة   2015-2011 فترة  

 اإلستثمارات  القطاع

(م د)المنجزة    

   اإلستثمارات % 

 (م د)المنجزة  

      %

 28,6 577,1 26,7 300,0 اإلنتاج قطاع

 61,3 237,7 1 57,6 646,9 األساسية البنية

 10,1 205,8 15,7 176,0 البشرية الموارد

 100,0 020,7 2 100,0 123,0 1 المجموع

 

. كما يبّيف الرسـ البياني أسفل ىذا توزيع االستثمارات العمومية حسب القطاع

توزيع اإلستثمارات العمومية حسب القطاع 
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 القطاع الخاص-ب
 2018-2016 مميوف دينار بإقميـ الجنوب خالؿ فترة 2198بمغ الحجـ الجممي لإلستثمارات الخاصة 

 وبذلؾ إرتفع المعدؿ السنوي لإلستثمار بالقطاع  2015-2011خالؿ فترة   مميوف دينار2657مقابل
  .2018-2016 ـ د خالؿ الفترة 733 إلى 2015-2011 ـ د خالؿ الفترة 531الخاص مف 

 2018-2016فترة   2015-2011 فترة  

 اإلستثمارات  القطاع

(م د)المنجزة    

اإلستثمارات % 

 (م د)المنجزة    

 %

 14,2 311,396 18,8 500,6 الفالحة والصيد البحرز 
 27,8 611,431 11,2 298,3 الصناعات المعممية

 14,5 318,05 27,9 740,7 السياحة والخدمات المختمفة
 4,4 96,823 3,3 86,4 الصناعات التقميدية والمين الصغرى 

 39,1 860,498 38,8 030,5 1 السكن
 100,0 311,396 100,0 656,6 2 المجموع العام

. ويبّيف الرسـ البياني التالي توزيع ىذه االستثمارات حسب القطاع

توزيع استثمارات القطاع الخاص حسب القطاع          
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 اإلحصائيات الجيوية . 2

واصل الديواف العمل عمى إثراء وتحييف المنظومة اإلحصائية عمى الصعيد الجيوي بواليات الجنوب وذلؾ 
: مف خالؿ

جمع المعطيات اإلحصائية الالزمة وتبويبيا بصفة أولية وفقا لنماذج الجداوؿ المعتمدة إلنجاز وثائق  -
  وذلؾ عمى المستوى الجيوي لمديواف،2018لسنة " الوالية في أرقاـ"
  بالمغتيف العربية والفرنسية، 2017لسنة " الوالية في أرقاـ " إنجاز األعداد السنوية لمنشورات 
  خراج وثيقة  التشاور والتنسيق مع " البمدية في أرقاـ"برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في تصور وا 

 لبمديات تطاويف، مدنيف وقابس،
  بالمغة الفرنسية في إطار 2018لبمديات تطاويف، مدنيف وقابس لسنة " البمدية في أرقاـ"إنجاز وثيقة 

التعاوف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، 
  جمع المعطيات اإلحصائية الخاصة بواليات إقميـ الجنوب التي توفرىا مختمف الوزارات واليياكل

 العمومية عمى مواقعيا اإللكترونية أو في نشرياتيا اإلحصائية،
  تنظيـ ورشة تكوينية لفائدة إطارات الديواف التي ستوكل إلييـ ميمة استغالؿ منظومة المعمومات

اإلحصائية الجيوية الخاصة بديواف تنمية الجنوب عمى المستوييف المركزي والجيوي وذلؾ في إطار 
متابعة عممية تركيز ىذه المنظومة والشروع في استغالليا الفعمي عبر الشبكة االفتراضية التي تربط 

 الشبكات المحمية لإلدارات الجيوية لمتنمية بالشبكة المحمية لممقر االجتماعي لمديواف،
  لواليات الجنوب بمنظومة المعمومات اإلحصائية 2017إدراج معطيات سنة االنطالؽ في عممية 

 .الجيوية الخاصة بالديواف

كما ساىـ الديواف في أشغاؿ فريق عمل الّمجنة اإلستشارية لإلحصائيات الجيوية المحدث بالمجمس الوطني 
لإلحصاء لتطوير المؤشرات اإلحصائية الجيوية وذلؾ مف خالؿ االستفادة مف تجارب مختمف اليياكل 

ضفاء مزيد مف التنسيق والتشاور بينيا . العمومية في مجاؿ اإلحصائيات الجيوية وا 

ـّ تسجيل تراجع نسبي في نسق إنجاز وثائق 2017ومقارنة بسنة  إقميـ الجنوب في "و" الوالية في أرقاـ"، ت
 حيث استغرقت عممية إعداد ىذه الوثائق 2018عمى مستوى إدارة التخطيط واإلحصائيات خالؿ سنة " أرقاـ

 مقابل 2017 أشير خالؿ سنة 8 (جمع المعطيات والتثبت منيا ثـ وضع النسخ النيائية بموقع واب الديواف)
.  2018 أشير سنة 9



 33  2018تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 
 

وجمع "  لتصور وتحديد محتوى الوثيقة 2017فقد خصصت سنة " البمدية في أرقاـ"وفيما يتعمق بوثيقة 
 لمراجعة 2018المعطيات وذلؾ بالتعاوف مع خبراء برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بينما خصصت سنة 

 .النسخ األولية ليذه الوثيقة لبمديات تطاويف، مدنيف وقابس ثـ إصدار النسخ النيائية بالمغة الفرنسية

منظومة المعمومات اإلحصائية الجيوية الخاصة بديواف تنمية الجنوب فقد تـّ، خالؿ سنة وفي ما يخص 
وقد ترّتب عف . ، تعديل خصائص المؤشرات وكذلؾ إدراج المعتمديات والبمديات الحديثة بالمنظومة2017

 Génération des nouveaux fichiers « modèles)" األنموذج"ىذه العممية إعادة استخراج الممفات 
Excel »)  التي تأخذ في االعتبار الوحدات اإلدارية الجديدة لكل والية واعتمادىا مستقبال لجمع المعطيات

ـّ تحميميا في المنظومة ـّ اعتماد ىذه الجداوؿ واالنطالؽ في عممية إدراج 2018وفي سنة . اإلحصائية ث ، ت
ـّ القياـ بتجارب حوؿ تصّفح وتحميل المعطيات اإلحصائية 2017 و2016معطيات سنتي   لبعض الواليات ث

والرسـو البيانية مف موقع المنظومة بالشبكة المحمية لمديواف وذلؾ لتحديد األخطاء ومراجعتيا وتدارؾ 
جراء التحسينات الالزمة عمى المنظومة . الصعوبات المعترضة وا 
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:  المحاور التالية2018تضمف نشاط الديواف في مجاؿ مساندة التنمية والتقييـ خالؿ سنة 

: برنامج التنمية المندمجة .1

: متابعة تنفيذ مشاريع الجيل األول والثاني من برنامج التنمية المندمجة

إنتفع إقميـ الجنوب بتدخالت ىذا البرنامج مف خالؿ القسطيف األوؿ والثاني وتمثل نشاط الديواف 
 مشروع بمختمف جيات إقميـ الجنوب و المشاركة ضمف لجنة قيادة البرنامج 24في متابعة تقدـ انجاز 

بوزارة التنمية لتوفير إعتمادات إضافية لممشاريع التي شيدت ارتفاعا في كمفتيا مقارنة بالتقديرات األولية 
وقد تـ . وتعويض عناصر مشاريع بأخرى وذلؾ استجابة لممقترحات المحمية والجيوية (الكمفة المبرمجة)

:  صادقت إثرىا المجنة عمى العناصر التالية2018عقد جمستيف لمجنة القيادة خالؿ سنة 
  1128,5تحييف كمفة بناء قرية سياحية بمنطقة تمميف مف معتمدية قبمي الشمالية  لتصبح 
 د ؛. أ890د بعد أف كاف االعتماد المبرمج في حدود .أ
  تحييف كمفة إحداث محطة سياحية ورواؽ لمصناعات التقميدية بمعتمدية توزر ليصبح

 د ؛. أ700د بعد أف كاف االعتماد المبرمج في حدود . أ881,6
  تعويض إحداث فضاء نموذجي ترفييي بجبل بف عرفة وبناء مدرج إلى ضريح بف عرفة

 . د بمعتمدية غمراسف بوالية تطاويف لتييئة السوؽ البمدي باعتماد نفس الكمفة. أ600بكمفة 
  تحييف كمفة بناء رواؽ لمصناعات التقميدية والمحطة السياحية بشمسة مف معتمدية توزر

 د ؛. أ500د د بعد أف كاف االعتماد المبرمج في حدود . أ1035لتصبح 
  عتمادات المرصودة لعنصر التكويف بمشروع غمراسف إلد مف ا. أ42,160تحويل مبمغ قدره

 .لتمويل الفارؽ بالزيادة في دورة تكوينية في مجاالت مختمفة بمشروع تطاويف الشمالية
 

: متابعة تنفيذ مشاريع الجيل الثالث من برنامج التنمية المندمجة
 

  مواكبة توقيع عقود برامج الجيل الثالث مف مشاريع التنمية المندمجة مف طرؼ كل مف السيد وزير
تحت إشراؼ السيد رئيس الحكومة والتي انعقدت  استثمار والتعاوف الدولي والسادة الوالةإلالتنمية وا
 : مشروع موزعة كالتالي29ب وقد انتفع إقميـ الجنوب 2018 أفريل 17بتاريخ 

 

مساندة التنمية والتقييم        
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عدد المشاريع الوالية 

 6مدنين 

 3تطاوين 

 8قابس 

 3قفصة 

 4توزر 

 5قبمي 

 29المجموع 

 
  إدراج بعض التحيينات والتعديالت بجذاذات المشاريع بكل مف معتمديات قابس المدينة، منزؿ الحبيب

ودخيمة توجاف مف والية قابس، معتمديات جربة آجيـ، جربة ميدوف، مدنيف الجنوبية وجرجيس مف 
والية مدنيف، معتمديات دوز الجنوبية، دوز الشمالية، قبمي الجنوبية، سوؽ األحد ورجيـ معتوؽ مف 
والية قبمي، معتمديتي القطار وسيدي بوبكر مف والية قفصة، معتمديات تمغزة، حزوة ونفطة مف 

والية توزر ومعتمديتي صمار والذىيبة مف والية تطاويف ؛ 
  2018 سبتمبر20كما تـ إضافة مقترح جيوي لتنمية معتمدية بني مييرة مف والية تطاويف بتاريخ 

خالؿ جمسة لجنة القيادة بعد أف طالبت الجية بفصل مشاريع ىذه المعتمدية الجديدة عف مشاريع 
 إلى مصادقة لجنة القيادة عمى العناصر 2018 سبتمبر26 قد أفضت جمسةو .معتمدية الصمار

 .المقترحة
 

: رىاب بالمعتمديات الحدوديةإلتقدم إنجاز البرنامج الخصوصي لمقاومة ا .2

رىاب بالمعتمديات الحدودية بإقميـ الجنوب إل   متابعة إعداد وتقدـ انجاز البرنامج الخصوصي لمقاومة ا
أـ العرائس وسيدي بوبكر والرديف بوالية قفصة، تمغزة وحزوة بوالية توزر، الفوار ورجيـ معتوؽ بوالية )

عمما وأف البرنامج الخصوصي لمعتمدية بنقرداف مف والية مدنيف قد  (قبمي، رمادة والذىيبة بوالية تطاويف
. نتياء مف إنجازهإلتـ ا
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: آليات التسويق الجيوز  .3
  تحييف الوثائق التعريفية"Info Régionale  "توزر، تطاويف، قفصة، : لواليات الجنوب

 قبمي، قابس ومدنيف ؛
    تصميـ وا عداد وثيقة ترويجية لمتعريف بمياـ الديواف  ؛ 
  ستمارتي ترشح تتضمناف حاممة أوراؽ  ( صـ80*60ذات حجـ )تصميـ وا عداد معمقتيف وا 

الحد مف الفقر مف خالؿ تثميف منظومة تربية الماشية "لفائدة مشروع التعاوف التونسي اإليطالي 
تحت عنواف برنامج التشجيع عمى تطوير قطيع األغناـ واألخرى تحت عنواف " بوالية تطاويف

 برنامج التشجيع عمى تسميف الخرفاف بمعتمدية رمادة ؛
  ؛2017تصميـ واإلعداد التقني لتقرير نشاط الديواف لسنة  
  إعداد مختمف الخرائط والبيانات وأغمفة التقارير بالتنسيق مع مختمف اإلدارات الجيوية

 والمركزية ؛
  واليات مدنيف، ) 2017إعداد وتحضير أشغاؿ ما قبل الطباعة لكتب واليات في أرقاـ

بما في ذلؾ إعداد وتصميـ  (2017تطاويف، قابس، قبمي، توزر وقفصة، والجنوب في أرقاـ 
أغمفة الكتب وا عداد الخرائط والبيانات لمطابقتيا مع البرامج المعموؿ بيا لدى المطابع كذلؾ 

 صدار النسخ النيائية لموثائق ؛إالتنسيق الدوري ألشغاؿ الطباعة إلى حيف 
  2017تصميـ وا عداد واجية األقراص المضغوطة لمواليات في أرقاـ لسنة  . 

 

عداد والتظاىرات الندوات في المشاركة. 4   :والوطني الجيوز  المستوى  عمى الدراسات وا 
ساىـ في إعداد الدراسات كما  في مختمف الندوات والتظاىرات ذات الصمة بمجاؿ تدخمو شارؾ الديواف

:  والمتمثمة فيالتي تيـ واليات إقميـ الجنوب
 دراسة المثاؿ التوجييي لتييئة المنطقة الحساسة بجزيرة جربة ؛ 
  دراسة خارطة ىشاشة الموارد المائية الساحمية إزاء االرتفاع المتسارع لمستوى البحر

مكانية الّري والتغذية االصطناعية بالمياه المعالجة ؛  الناتج عف التغيرات المناخية بجربة وا 
  دراسة الجدوى النجاز مشاريع حماية الشريط الساحمي وذلؾ بإستعماؿ التقنية المينة

 في السواحل الشمالية لخميج تونس والسواحل الشرقية لجزيرة جربة ؛
 دراسة المثاؿ التوجييي لتييئة وتنمية والية قبمي ؛ 
 دراسة المثاؿ التوجييي لتييئة وتنمية والية توزر ؛ 
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  الخارطة الوطنية لمبنية التحتية والتجييزات الجماعية الكبرى في أفق " دراسة
، التي تـ خالليا ضبط حاجيات البالد عمى المدى المتوسط والبعيد مف بنية "2030

تحتية مييكمة ونقل بجميع أنماطو البرية، البحرية والجوية ومرافق وتجييزات جماعية 
 .كبرى 
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:  المحاور التالية2018تضمف نشاط الديواف في مجاؿ التعاوف الفني خالؿ سنة 

 :مشاريع وبرامج في مرحمة التنفيذ .1
  تعزيز مناخ ريادة األعمال ودفع اإلستثمار الخاص بالجنوب التونسي"مشروع :" 

 ؛" 2016انجح مشروعي "  متابعة إنجاز المشاريع ضمف برنامج 
  متابعة إنجاز برنامج دعـ المؤسسات الصغرى والمتوسطة "PME en action ."

  الحد من الفقر من خالل تثمين منظومة تربية الماشية بوالية تطاوين"مشروع" : 
  ׃إحداث مسمخ عصرز 

  ،القياـ بزيارة ميدانية مف قبل فريق متكوف مف ممثميف عف الوالية، المعتمدية، إدارة المشروع 
 بمدية رمادة ومختمف المصالح الفنية المعنية لثالث مواقع مقترحة لبناء المسمخ بمعتمدية رمادة ؛

  تحييف المكونات والكمفة الخاصة بالمسمخ بناءا عمى الزيارات الميدانية لممسمخ البمدي بتوزر 
ومسمخ أوالد شامخ بالميدية وعمى توصيات وزارة الفالحة الواردة بالمخطط المديري لممسالخ، 

 ضافية ؛إلعتمادات اإليطالية لممساعدة عمى توفير اإلوالتي تـ عمى إثرىا مراسمة األطراؼ ا
  مراجعة المثاؿ اليندسي لممسمخ بإضافة (fosse septique vidangeable) نظرا لعدـ 

 تواجد منظومة لمصرؼ الصحي لممياه المستعممة ؛
 إمضاء  مختمف األطراؼ المعنية عمى محضر التفويت في األرض لبناء المسمخ ؛  
  ضػبط وتحػديد الخػطوط المرجعػية النتػداب مكتػب دراسات إلنػجاز دراسة التأثػير البيئي عمى 

 تركيز مسمخ عصري بمعتمدية  رمادة ؛
 ثرات إحداث مسمخ عصري ؤ تقييـ مطالب العروض وتعييف مكتب دراسات إلنجاز دراسة ـ

. عمى  البيئة والمحيط بمعتمدية رمادة
  ׃برنامج تطوير القطيع  

  ممف مف مربي الماشية ؛255 ترشح لبرنامج تطوير القطيع مف جممة 100 قبوؿ  
  ساللة ) تحضير وا عداد كراس الشروط الخاصة بمزودي الماشية إلقتناء رؤوس إناث ضأف

 .(بربرية محمية
 

التعاون الفني        
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 برنامج التشجيع عمى تسمين الخرفان : 
 مربي لالنتفاع ببرنامج التشجيع عمى تسميف الخرفاف ؛55 إختيار  
  القياـ بزيارات ميدانية لممربيف المنتفعيف بمعتمدية رمادة وذلؾ لترقيـ الخرفاف المزمع تسمينيا 

جتماعي خاص بالمربيف  ؛  والقياـ باستقصاء إقتصادي وا 
 القياـ بالتالقيح الالزمة لفائدة قطيع المربيف المنتفعيف بمعتمدية رمادة ؛  
  ؛2018 خروؼ سنة 2023ترقيـ وتطعيـ  
 القياـ باستشارة اقتناء األعالؼ لفائدة المربيف المنتفعيف والمصادقة عمييا ؛  
  ممفات مف طرؼ 3وقبوؿ " 2018 لسنة 1استشارة اقتناء أعالؼ عدد "فتح طمب العروض 

     طف مف مادة الشعير العمفي ؛161،5المزوديف قصد توفير 
  حمل 2023 مربي منتفع لتسميف 55لػ  (طف271,082 )توزيع القسط الثاني مف الشعير 

 . 2018سنة 
 

 قتصادية المستدامة بواليات قابس، مدنين إلالمبادرة الجيوية لمساندة التنمية ا" مشروع
 : IRADA "وقفصة

قتصادية المستدامة والشاممة وكذلؾ تحسيف التشغيل بمناطق إل  ييدؼ البرنامج إلى المساىمة في التنمية ا
: تدخمو ومف ذلؾ

 قتصادية الجيوية ؛إل تدعيـ مساىمة القطاع الخاص في دفع التنمية ا 
 تحسيف جودة التكويف الميني ؛  
 قتصادية الجيوية وحوكمة التكويف المينيإل ديمومة مساىمة الفاعميف في التنمية ا. 

 :2018    وقد تم خالل سنة 
  إعداد تشخيص لواقع القطاع الخاص بالجيات المعنية لتحديد القطاعات والمنظومات 
 قتصادية الواعدة ؛إلا
  ؛ (مدنيف، قابس وقفصة ) منصات جيوية لمحوار بيف القطاع العاـ والخاص3 تركيز 
 قتصادية بكل والية كالتاليإل المصادقة عمى المنظومات ا: 
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 ختيار عمييا ميمتيا األساسية تشخيص إل تركيز مجموعات عمل لممنظومات التي وقع ا
 المنظومات وتحديد حاجياتيا ؛

 تركيز مجموعات عمل تيتـ بالتكويف الميني وتحديد حاجياتو ؛  
 قتصادية وتحديد محاور العمل مف طرؼ وحدات إل جمع معمومات حوؿ المنظومات ا

 التصرؼ الجيوية لمبرنامج ؛
  ضبط مخططات أعماؿ المنظومات المقترحة مف قبل مجموعات العمل لمناقشتيا مع خبراء 

 البرنامج  وعرضيا عمى المنصات الجيوية لمحوار لممصادقة عمييا ؛
  تـ إعداد مخطط عمل منظومة الصيد البحري بوالية مدنيف مف طرؼ مجموعة العمل بدعـ

 ؛" إرادة "فني مف طرؼ خبير برنامج 
  المصادقة عمى إختيار خبيريف إثنيف لمقياـ بدراسة معمقة لمنظومة الزياتيف بكل مف واليتي

 .مدنيف وقفصة
  ديسمبر   4إمضاء اتفاقية التصرؼ في اليبة المرصودة مف طرؼ االتحاد األوروبي بتاريخ 

 بيف وزارة التنمية واالستثمار والتعاوف الدولي وديواف تنمية الجنوب في إطار البرنامج 2018
 ىذا اإلجراء ييدؼ. ( مالييف أورو لفائدة واليات الجنوب المستفيدة3) مالييف أورو 8والمقدرة ب

 المستدامة االقتصادية التنمية في الخاص القطاع مشاركة تعزيز إلى الخصوص وجو عمى
 المؤسسات تشمل التي" التعاونية لممشاريع "المشترؾ التمويل خالؿ مف المستيدفة لمواليات
غرؼ التجارة  ، المجامع والمنظمات المينية) المنطقة في الخاص القطاع تدعـ التي واليياكل

 دراسات بعد التعاونية المشاريع تحديد يتـ. ( ...، التدريب مراكز ، الجامعات ، والصناعة
 .والخاص العاـ القطاعيف بيف الحوار بمنصات اختيارىا التي تـ القيمة سالسل

 

والية مدنين 

الزياتيف 
المحـو الحمراء 
الصيد البحري 
 الطيف والسيراميؾ

والية قفصة 

الزياتيف 
الفستق 

النسيج والمالبس 
 النباتات الطبية والعطرية

والية قابس 

الرماف 
 السياحة البديمة 
 األلياؼ النباتية
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  المبادرة النموذجية لمتنمية المحمية المندمجة  بواليتي قفصة وتطاوين"مشروع" IPDLI  : 

 بمدنيف مف طرؼ فريق منظمة   بمقر ديواف تنمية الجنوب2018 جويمية 5 تـ تنظيـ يوًما إعالمًيا بتاريخ 
بالجنوب التونسي  (IPDLI)" المبادرة النموذجية لمتنمية المحمية المندمجة"العمل الدولية حوؿ انطالؽ مشروع 

وأكد المدير العاـ لمديواف بالمناسبة عمى أىمية . 2022-2018لمفترة  الممتدة بيف  (واليتي تطاويف وقفصة)
 موكدا عمىىذا المشروع ،الذي يأتي في الوقت المناسب لمرافقة ودعـ البمديات في تركيز مسار الالمركزية  

جميع األطراؼ عمى المساىمة بشكل جيد في نجاح ىذا المشروع مع اإلشارة إلى أف ديواف تنمية الجنوب 
تحاد األوروبي سيواصل تقديـ إلالذي دعـ ورافق المرحمة التحضيرية وتحديد مكونات المشروع مع خبراء ا

 .الدعـ الالـز

 3 بوالية قفصة و4العديد مف البمديات منيا " المبادرة النموذجية لمتنمية المحمية المندمجة" يشمل مشروع 
: بوالية تطاويف وييدؼ المشروع إلى

 المساىمة في التنمية المحمية ؛  
 حكاـ إستغالؿ وتوظيف الموارد وا مكانات المحمية مف خالؿ إنجاز مشاريع بنية إل تثميف وا 

 أساسية وعناصر مدرة لمدخل ؛
 تدعيـ قدرات البمديات والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني بمناطق التدخل ؛  
  وتتضمف تدخالت المشروع تركيز البنية التحتية التي تعتمد منيجية كثافة عالية في اليد 

 المرتبطة بإجراءات التدريب الميني، وتطوير القطاع الخاص، وتنظيـ الشركات HIMOالعاممة 
ىذا ومكف اليـو . قتصادية الصغيرة ودعـ إنشاء تطوير القيمة المضافة المحمية وسمسمة القيمةإلا

المجالس البمدية المنتخبة حديثا، اإلدارات : اإلعالمي مف تممؾ المشروع مف قبل جميع الشركاء
 .المحمية والجيوية والمجتمع المدني

 

  :2018وقد تم خالل سنة 
 : التشخيص الميداني لمميزات التفاضمية لمبمديات

  إعداد دراسة حوؿ المواد اإلنشائية بكل مف بمديات الصمار وتطاويف الشمالية والبئر األحمر
 بوالية تطاويف وببمديات سيدي بوبكر وسيدي عيش وزنوش  والسند بوالية قفصة ؛

 إعداد مونوغرافيا لكل بمدية موضوع تدخل المشروع ؛ 
 إعداد بطاقات تعريف بالبمديات؛ 
  لكل البمديات ؛ (صور ووثائيقي)إعداد مكتبة ممتيمديا  
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  إعداد دراسة حوؿ إمكانيات تثميف المواد اإلنشائية بوالية قفصة. 
 إعداد دراسة لتثميف منطقة جبل السند بقفصة. 
 

 :دعم الفرق البمدية

 تقديـ المشروع ومنيجية تدخمو لكافة المجالس البمدية كل عمى حده ؛ 
  ،إعداد استبياف حوؿ الخصوصيات الديمغرافية والتشغيل بكل مف بمدية صمار بني مييرة

بالتنسيق مع المعيد الوطني لإلحصاء والمجمس  (مرحمة أولى)بمدية سيدي بوبكر، بمدية زانوش 
 ؛ ( مف مجمة الجماعات المحمية34الفصل )الوطني لإلحصاء والمجالس البمدية  

  بالتنسيق مع بقية  (بمدية تطاويف)إعداد خطوط مرجعية لدراسة وادي تطاويف ووادي تاللت
 المصالح التقنية  اإلدارية ؛

 نطالؽ في إعداد المخطط التنموي لمبمديات المستيدفة بالتنسيق مع الييئة العامة إلا
لالستشراؼ ومتابعة مسار الالمركزية، مصالح وزارة التنمية  اإلدارات التقنية الجيوية، الفرؽ 

 ؛( مف مجمة الجماعات المحمية106 و105الفصل )البمدية و السمطة المحمية والجيوية، 
  مرافقة البمديات في إعداد برامج اإلستثمار البمدي السنوي. 
 

 : األنشطة اإلقتصادية

 معيد الزيتونة، )نطالؽ في التنسيق مع ىياكل البحث العممي إلاIRA ،(INGREFعداد  إل
وزنوش  (زياتيف)والسند  (تثميف الصوؼ) بكل مف بني مييرة  الدراسات التقنية واإلقتصادية

 ؛ (منبت الغابات)
  اإلنطالؽ في تركيز ورشات تكوينية بكل مف البئر األحمر والصمار في استخراج ونحت

 شابا عاطميف عف العمل قصد 23يشارؾ في ىذه الورشات . الحجارة والحجارة الرخامية
تأىيميـ في اكتساب خبرة في مجاؿ استعماؿ الحجارة في أشغاؿ البناء وتييئة الطرقات 

 .بالمشاريع البمدية

 قتصادية المنجزة ضمف مشروع دعـ المناطق المحرومة  بوالية إلمواصمة مرافقة الوحدات ا
 :قفصة
 وحدة تثميف الحجارة والمجبنة التقميدية بسيدي عيش ؛ 
 وحدة تثميف الغالؿ والخضر بالعقيمة ؛ 
 المنطقة السقوية ببمخير . 
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  المبادرة في التنمية الجيوية بوالية مدنين"مشروع  "IDR: 
  استكماؿ تنفيذ مشاريع قطاعات التربية والصحة والفالحة التي تـ إقرارىا ضمف المجنة 

 700حوالي  ب بكمفة استثمار قدرت 9 والبالغ عددىا 2016الجيوية لقيادة المشروع في سنة 
 . ألف دينارا

 :المرحمة األولى والثانية 

إلنجاز بعض  ( Approche Sectorielle)عتماد عمى المنيجية القطاعية إل  خالؿ ىذه المراحل تـ ا
:  المشاريع التنموية بالجية وقد وقع إختيار القطاعات التالية 

  قطاع الصحة: 
  ؛تجييز مركز الصحة األساسية بقصر الجديد بكرسي أسناف 
  ؛تييئة وتجييز مركز الصحة األساسية بخوي الغدير بجرجيس  
  ؛تدعيـ مركز الصحة األساسية طريق قابس بمعدات وتجييزات طبية  
 تييئة وتجييز الوحدة الجيوية إلعادة التأىيل بمدنيف . 

 قطاع التعميم : 
 مارس 2 بمدنيف الجنوبية و1934 مارس 2حي :  تييئة المدارس االبتدائية بكل مف

 . بجرجيس وقاللة بجربة أجيـ1934
  قطاع الفالحة  : 

 ،؛اعادة تييئة المنطقة السقوية التقميدية بقصر الحموؼ ببني خداش  
  ( انجاز%90 )احداث مركز تجميع حميب الماعز ببني خداش. 

:  الثالثةالمرحمة

 عتماد عمى منيجية المجموعات المستيدفة إلخالؿ ىذه المرحمة تـ ا(Approche des 
Groupes Cibles ) ختيار مرضى تصفية الدـ ببني خداش وأطفاؿ القمر بوالية مدنيف إل

 ؛مف طرؼ لجنة القيادة الجيوية لممشروع لمتدخل لفائدتيـ 
  ؛ ألف دينار 354  تـ اإلتفاؽ عمى اقتناء معدات لمركز تصفية الدـ ببني خداش بمبمغ 
 ألف دينار123تفاؽ عمى اقتناء معدات لفائدة أطفاؿ القمر بوالية مدنيف بمبمغ إل  تـ ا   . 
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 مشاركة المصالح الجيوية لمديوان في المجان الفنية الجيوية لمشاريع التعاون الفني: 
 

o   دعم الحوكمة البيئية المحمية لألنشطة الصناعية بقابس"مشروع:" 

 تكويف لجنة لتقييـ النسخة النيائية لدراسة تأثير التموث الصناعي عمى إقتصاد والية قابس؛  
 نساف في منطقة قابس تعديل الدراسة إل طمب لجنة مراجعة دراسة تأثير التموث الصناعي عمى صحة ا

 خالالت والنواقص مقارنة بما جاء في الخطوط المرجعية ؛إلبعد تسجيل جممة مف ا
  تنظيـ دورة تكوينية حوؿ التصرؼ البيئي والحوكمة الرشيدة لتعزيز ميارات الصناعييف بوالية قابس  
 المصادقة عمى دراسة تأثير التموث الصناعي عمى إقتصاد والية قابس. 

 

o بعث المؤسسات الصغيرة بواليتي مدنين وتطاوين في إطار التعاون مع برنامج األمم المتحدة لخدمات " مشروع
 :UNOPS" المشاريع

  شابا وشابة 160تـ اختيار  (مدنيف وتطاويف) بعد إنعقاد المجاف الفنية عمى مستوى كل والية 
 .لمرافقتيـ في المرحمة األولى مف إنجاز المشروع حيث تـ تكوينيـ ومرافقتيـ في بعث المشاريع

 97 نجاز مخططات األعماؿ ؛بإ شابا وشابة قاموا 
 75شابا وشابة قاموا بإيداع مخططات األعماؿ ؛  
 مف 16) إتفاقية منح مع الشباف الباعثػيف 35نػشاء تػـ إمضاء إلخػالؿ مرحمة المػرافقة ما قػبل ا 

 .تػفاقيات الموقعة حوالي مميوف دينار تونسيإل، وقػد بمػغ مجػموع ا( مف مدنيف19تطاويف و
o  المنتزه الجيولوجي بالجنوب الشرقي" مشروع:" 

 في إطار  تركيز أوؿ منتزه جيولوجي بالبالد التونسية نظـ الديواف الوطني لممناجـ بالتعاوف  مع   
الكتابة السويسرية لالقتصاد والمؤسسة السويسرية لمتعاوف الفني بتونس ورشة عمل حوؿ التقرير النيائي 

 2018 جويمية  03لدراسة الجدوى وخارطة طريق لمشروع المنتزه الجيولوجي الظاىر وذلؾ يوـ االثالثاء 
وقد واكب كل مف المدير . بمدينة الثقافة بتونس تحت إشراؼ السيد وزير الطاقة والمناجـ والطاقات المتجددة

وتولى السيد .درات  الجيوية لمتنمية بالجنوب الشرقي ىذه الورشة إلالعاـ لديواف تنمية الجنوب وممثمي ا
المدير العاـ تنشيط جمسة الحوار حوؿ خارطة طريق مشروع المنتزه الجيولوجي الظاىر وخصوصا إدراة 

وحوكمة المشروع جيويا ووطنيا لضبط مياـ كل طرؼ وتطوير منظومة اتصالية لممشروع تستيدؼ السكاف 
وقد عيد لديواف تنمية الجنوب رئاسة لجنة . المحمييف والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية

 منتًجا جيولوجًيا ثميًنا يستقطب الباحثيف والزوار يمتد عمى 29قيادة المشروع جيويا ويضـ ىذا المتنزه 
 كيمومتر مربع وييدؼ ىذا المشروع إلى تثميف التراث الجيولوجي الذي يزخر بو الجنوب 6320مساحة 

دماج ىذا التراث الطبيعي والثقافي مف قصور ومنتجات متميزة بالجنوب  .التونسي وا 
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األنشطة اإلدارية        
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  اإلعـــــالمـــــّيــــــة . 1 
 

ثراء كّل المنظومات التي ىي في طور  ـ-  بإدخاؿ بعض التعديالت اإلستغالؿ  سواء تابعة وتحييف وا 
 . أو مالئمة البعض اآلخر لمتطمبات تطور طرؽ وأساليب العمل المرتبطة أساسا بقوانيف جديدة

  coffre fort وحفظو ب 2018القياـ بعممية حفظ لممعطيات وأرشفة النظاـ المعموماتي لمديواف لسنة  - 
 .لمديواف

 المنظومتيف المعموماتية األولى الخاصة بمتابعة مشاريع االستثمار الخاص االنتياء مف إعداد وتركيز - 
، وتنظيـ أياـ تكوينية لفائدة اإلطارات التي ستوكل منظومة الخاصة اإلحصائيات الجيوية والثانية اؿ

 والشروع في استغالليا  إلييـ مياـ استغالؿ ىذيف المنظومتيف عمى المستوى المركزي والجيوي 
الفعمي عبر الشبكة االفتراضية الخاصة التي تربط الشبكات المحمية لإلدارات الجيوية لمتنمية بالشبكة 

المحمية لممقر االجتماعي لمديواف واعتمادىما مستقبال كوسيمة عمل أساسية بالمصالح المركزية 
 . والجيوية لمديواف

  لممجمس الوطني لإلحصاء و اإلحصائيات الجيويةتقديـ منظومتي متابعة مشاريع االستثمار الخاص 
وقد استحسف السادة أعضاء المجمس منظومة متابعة االستثمار الخاص بالديواف وأوصوا بدراسة 
إمكانية تعميميا واعتمادىا مف قبل مختمف اليياكل المساندة لالستثمار الخاص وأكدوا عمى إثراء 

 .وتطوير منظومة اإلحصائيات الجيوية بإنتاج مؤشرات تأليفية عمى مستوى واليات الجنوب
  دخاؿ التغييرات الضرورية عمييا لضماف سالمتيا متابعة استغالؿ وصيانة الشبكة المحّمية وا 

باإلعتماد عمى قواعد ومنيجية السالمة المعموماتية والقياـ بالعمميات الفّنية الالزمة لربط المستعمميف 
 .الجدد بالشبكة واإلحاطة بيـ لحسف إستغالليا

  متابعة ومراقبة المنظومات الخاّصة بتحصيف النظاـ المعموماتي والشبكة الّداخمية لمّديواف مف خالؿ
مضاد الفيروسات والمضاد لميجمات الخارجية مع السير عمى تحيينو آليا و تجديد تراخيصو سنويا  

مما مكف وصوؿ نسبة جاىزية الشبكة المحمية واألنترنات والبريد . و تركيزىا عمى الموزع المركزي 
  .  بالمائة100 و97اإللكتروني الداخمي الى نسبة تراوحت بيف 

اإلعالمية والتوثيق        
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 إعداد كل مراحل الدراسة الخاصة بسالمة نظامو المعموماتي واالتصالي ووقع   انتيى الديواف في
إحالة مخرجات الدراسة عمى أنظار المصالح الفنية المختصة بالوكالة التونسية لمسالمة المعموماتية 

 . و سيقع الشروع في اعتمادىا و تطبيق محتوياتو 2018التي صادقت عمييا في شير سبتمبر 
  في إطار برنامج  تدعيـ المصالح المركزية والجيوية لمّديواف بمعدات إعالمية ومكتبية جديدة تواكب

 حيث ستساىـ  ىذه االقتناءات جديدة التطّور التكنولوجي قاـ الديواف باستشارة إلقتناء معّدات إعالمّية
 :في بموغ األىداؼ المرسومة بعقد أىداؼ الّديواف والوصوؿ  إلى المؤشرات التالية

  100نسبة اإلطارات التي تمتمؾ حاسوب عمى المستوى المركزي حوالي%. 
  100 إلى حوالي %90نسبة اإلطارات التي تمتمؾ حاسوب عمى المستوى الجيوي مف حوالي%. 
  85 إلى حوالي %64نسبة حداثة الحواسيب عمى المستوى المركزي مف حوالي % .
  87 إلى حوالي %66نسبة حداثة الحواسيب عمى المستوى الجيوي مف حوالي%.  

دخاؿ المعطيات  ( www.ods.nat.tn)السير عمى المتابعة الفّنية لموقع الواب الخاص بالديواف -  وا 
 الجديدة باالعتماد عمى اإلحصائيات األخيرة  التي أصدرىا الديواف بوثيقة الواليات باألرقاـ إلى جانب

ثراء محتواه  قصد مزيد تفعيل دوره كوسيمة اتصاؿ مع المحيط الخارجي لمديواف وقد  بمغ عدد تحييف وا 
 زائرا جديدا % 83,4 زائرا منيـ 5160الزوار المتصفحيف لموقع واب الديواف خالؿ ىذه الفترة 

 :ويتوزع عدد الزائريف حسب الدوؿ كاآلتي. % 53بنسبة ارتداد تقّدر بػ 

 

  

http://www.ods.nat.tn/
http://www.ods.nat.tn/
http://www.ods.nat.tn/
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القياـ بكل اإلجراءات الواجب إتباعيا لالنخراط التدريجي في المنظومة الوطنية لمتصرؼ اإللكتروني في - 
بالتنسيق مع وزارة االشراؼ وذلؾ مف خالؿ توفير الربط  واإلمكانيات البشرية " عميسة" المراسالت

 .والتجييزات والتكويف الالـز
اإلحاطة المستمّرة بمستعممي اإلعالمّية والمكتبية واإلنترنات بالمصالح المركزية والجيوية وخاّصة في - 

 .مجاالت التراسل اإللكتروني واستعماؿ اإلنترنات 
تعيد وصيانة بصفة دورية لكل التجييزات اإلعالمية والمكتبية والمعّدات االتصالية والسير عمى حسف - 

 :توظيفيا واستغالليا بصفة مجدية بكّل اإلدارات المركزية والجيوية ويمكف  حوصمة  التدخالت كاآلتي
 480تدّخل إلصالح عطب التجييزات وبرمجيات التشغيل   .
 650 عممّيػة صيانػة دورية و عاديػة لمحواسيػب . 
 07عمميات إصالح لدى مزّودي خدمات إعالمّيػة . 

 :  التـوثيـق واألرشيـف. 2
 

 المجالت عديد في السنوية اإلشتراكات جانب إلى ودوريات كتب مف الوثائقي الرصيد تدعيـ مواصمة- 
 سنة خالؿ كتابا 596  بزيادة اي كتابا 9796 تعدّ  الديواف مكتبة أصبحت حيث ، واألجنبية التونسية
2018. 

يجاد وثيقة لكل والوصفية الموضوعية الفيرسة عمى تشتمل والتي لموثائق الفنية المعالجة-   حسب مداخل وا 
 .التوثيقية المعطيات بقاعدة البيانات ىذه كلّ  تخزيف و الجغرافية والمنطقة والناشر والمؤّلف الموضوع

 الضرورية والخدمات التوثيقي الدعـ تقديـ مع الوثائق واسترجاع اإلعارة بخدمات التوثيق مصمحة تقوـ- 
طارات أعواف لكل   (جيوية ومصالح باحثوف  ,طمبة,تالميذ) الديواف خارج مف إلى جانب مستعمميف  الديواف وا 
 تـ مختّصة ودوريات ووثائق مراجع مف الديواف مكتبة عمى يرد ما بكلّ  اإلطارات كافة إعالـ نطاؽ في- 

  ."التوثيق نشرية " مف  أعداد6إصدار
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 الشــؤون اإلداريــة . 1

تركيبة األعوان 

 عوف 27 إطارا و63 مف بينيـ 116 بديواف تنمية الجنوب 2018يبمغ عدد االطارات واألعواف في موفى سنة 
.  عوف تنفيذ26تسيير و

 : التالي النحو عمى والجيوّية المركزية بالمصالح الديواف أعواف و موظفي عدد ويتوّزع

نسبة التأطير الجممة أعوان التنفيذ أعوان التسيير اإلطارات  

 % 55,55 54 12 12 30المقر اإلجتماعي 

 % 53,22 62 14 15 33اإلدارات الجيوية 

 % 54,31 116 26 27 63المجموع 
 

المناخ االجتماعي  

حرصا عمى توفير مناخ مالئـ يقـو الديواف بتقديـ جممة مف الخدمات اإلجتماعية متمثمة في الخدمات المالية 
. واإلحاطة الصحية

. يبيف الجدوؿ التالي الخدمات المالية واإلحاطة الصحية بالديواف
 

 ألف دينارا 78,160:  المبمغ باأللف دينار  41عدد األعوان تسبقة عمى األجر 

. فحوص دورية لكافة األعواف واإلطارات بالمصالح المركزية والجيويةاإلحاطة الصحية 

تنظيم لقاء لمعائمة الموسعة لمديوان  

 لقاء لمعائمة 2018 ديسمبر 07نظمت ودادية أعواف ديواف تنمية الجنوب وتحت إشراؼ اإلدارة العامة يـو 
الموسعة لمديواف بحضور إطارات وأعواف الديواف باإلدارة المركزية واإلدارات الجيوية وثمة مف األعواف واإلطارات 

. المحاليف عمى التقاعد
 

الشؤون اإلدارية والمالية        
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تنظيم إجتماعات مع الطرف اإلجتماعي  

في إطار الحرص عمى إرساء مناخ إجتماعي سميـ بالديواف تـ عقد عديد الجمسات مع النقابة األساسية ألعواف 
. الديواف لتدارس الوضع اإلجتماعي بالمؤسسة والتداوؿ في مختمف اإلشكاليات العالقة والعمل عمى تجوازىا

 

أعمال مجمس المؤسسة  

إجتماعات خصصت لممصادقة عمى   (04) أربعة 2018عقد مجمس المؤسسة بديواف تنمية الجنوب خالؿ سنة 
: عدد مف النقاط المتعمقة بنشاط الديواف وتسييره اإلداري والمالي وحوصمتيا في ما يمي 

 

  2018 أفريل 27إجتماع 

:  انعقد ىذا اإلجتماع بجربة وتناوؿ بالدرس 
 

  2017 ديسمبر 26المصادقة عمى محضر جمسة إجتماع مجمس المؤسسة المنعقد يـو .
  2017تقرير نشاط ديواف تنمية الجنوب خالؿ سنة .
  2016تقرير مراجع حسابات ديواف تنمية الجنوب لمسنة المالية .
 مذكرة حوؿ إعادة تموقع ىياكل التنمية .
 مختمفات. 

 

  2018 جويمية 24إجتماع 

:  انعقد ىذا اإلجتماع بتطاويف وتناوؿ بالدرس 
 

  2018 أفريل 27المصادقة عمى محضر جمسة إجتماع مجمس المؤسسة المنعقد يـو .
  2018تقرير نشاط ديواف تنمية الجنوب خالؿ السداسي األوؿ مف سنة .
 تقديـ منظومة متابعة اإلستثمار الخاص .
  مختمفات
  2018 أكتوبر 26إجتماع 

:  انعقد ىذا اإلجتماع بقفصة وتناوؿ بالدرس 
  2018 جويمية 24المصادقة عمى محضر جمسة إجتماع مجمس المؤسسة المنعقد يـو .
  2018تقرير نشاط ديواف تنمية الجنوب خالؿ التسعة األشير األولى لسنة .
 عرض حوؿ المشاريع الكبرى لمبنية التحتية إلقميـ الجنوب .
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  2016متابعة توصيات مراجع الحسابات لمسنة المالية .
 مختمفات. 
 

  2018 ديسمبر 27إجتماع 

:  انعقد ىذا اإلجتماع بتوزر وتناوؿ بالدرس 
  2018 أكتوبر 26المصادقة عمى محضر جمسة إجتماع مجمس المؤسسة المنعقد يـو .
  2018أىـ المستجدات لمثالثية الرابعة مف سنة .
   2019أىـ مالمح عمل الديواف خالؿ سنة . 
  2017تقرير مراجع حسابات ديواف تنمية الجنوب لمسنة  المالية .
 مظاىر التغيرات المناخية وتأثيراتيا بمناطق الجنوب التونسي .
 مختمفات .

أعمال الّمجنة اإلدارية المتناصفة ولجنة الشراءات 
 

الّمجان اإلدارية المتناصفة  

 لمترقية في 2018 سبتمبر 27 تـّ عقد ثالث جمسات لمجاف اإلدارية المتناصفة خصصت األولى بتاريخ 
طارا والثانية بتاريخ 13الصنف وشممت   62 وخصصت لمترقية في السمـ وشممت 2018 أكتوبر 23 عونا وا 

طارا وخصصت األخيرة بتاريخ  طارا48 لمترقية في الدرجة وشممت 2018 نوفمبر 27عونا وا  .  عونا وا 
 

لجنة الشراءات   

 في إطار إحكاـ التصرؼ وتطبيقا لمختمف النصوص التنظيمية المتعمقة بالتسيير اإلداري والمالي عقدت لجنة 
 إجتماعات وذلؾ لمنظر في اإلقتناءات مف مواد ومعدات وكل ما 10 ، 2018الشراءات بالديواف خالؿ سنة 

يتعّمق بتزويد مصالح الديواف بمختمف الحاجيات وذلؾ في إطار مشموالت ىذه المجنة مع اإلشارة إلى أّنو 
بناءا عمى مقترحات المجنة تـ إبراـ عقود إطارية لتزويد الديواف لمدة سنة لحاجياتو مف المواد اإلعالمية 

والمكتبية ومواد وآالت النسخ وذلؾ بعد القياـ باستشارات في الغرض كما قاـ الديواف بإعالف طمب عروض 
الحد مف الفقر مف خالؿ تثميف قطاع " رأس غنـ في إطار المشروع التونسي اإليطالي 1250وطني القتناء 

 ".تربية الماشية بوالية تطاويف
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تطوير اإلطار التشريعي لممؤسسة 

 مواصمة الجيود وتكثيف الجمسات مع مصالح وزارة اإلشراؼ الستكماؿ صياغة الوثائق 2018 شيدت سنة 
المتعمق بتدعيـ وا عادة تحديد مياـ مؤسسات التنمية الجيوية وتحييف أنظمتيا وىياكميا التنظيمية وذلؾ لمواكبة 

رساء المجالس المحمية والجيوية واإلقميمية . تجسيد الالمركزية وا 

 2018القيام بالجرد المادز لسنة 

 في إطار التراتيب المعموؿ بيا في مجاؿ التصرؼ والتسيير اإلداري والمالي تـ إحداث لجنة خاصة بالجرد 
 وقد قامت ىذه المجنة بجرد شامل لكل الممتمكات الحالية لمديواف بمصالحو المركزية 2018المادي لسنة 

حصاء  والجيوية وفقا لرزنامة محددة تـ ضبطيا لمغرض وا عالـ مراجع حسابات الديواف بيا حيث تـ التثبت وا 
. (...أثاث مكتب، أحيزة ، وسائل نقل، مخزوف، مقتطعات الوقود إلخ)الممتمكات 

 الشؤون المالية  .2

 2018ميزانية الديوان لسنة  

:   ألف دينار موزعة كاآلتي 4.204,000:    2018 بمغت ميزانية الديواف لسنة 
.  موارد ذاتية103,000 أد  منيا 4.054,000ميزانية التصرؼ  - 
.  أد موارد ذاتية10,000 أد  منيا 150,000ميزانية التنمية   - 

 
:    عمى النحو التالي 2018 مميوف دينار سنة 4054وتوزعت نفقات التصرؼ بالديواف البالغة 
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:          ويحوصل الجدوؿ التالي التطور الحاصل في ميزانية الديواف 

 2017البيانــات 

م .ق
نسبة التطور  2018

النسبة المبمغ 

 %+ 1,7+ 67.000 4054.000 3987.000نفقات التصرف 

 %+ 3,1+ 109.000 3575.000 3466.000التأجير العمومي 

   % - 10,3- 42,000 364.000 406.000وسائل المصالح 

- -  115.000 115.000التدخل العمومي 

 %- 34,8- 80.000 150.000 230.000نفقات التنمية 

 %- 0,3- 13.000 4204.000 4217.000 مجموع الميزانية
 

  وذلؾ في إطار 2017 مقارنة بسنة % 0,3 أد 13 تراجعا طفيفا قّدر بػ 2018شيدت ميزانية الديواف لسنة 
سياسة الدولة لمضغط عمى المصاريف مما استوجب مزيد الضغط عمى المصاريف وترشيدىا ضمانا لحسف 

 2018سير المؤّسسة وتحقيق األىداؼ المنشودة وتجدر اإلشارة إف عدـ إقرار انتدابات جديدة خالؿ سنة 
طارات الديواف لبموغ األىداؼ المرسومة  إذ بمغ عدد المغادريف لمديواف منذ . شكل ضغط إضافيا عمى أعواف وا 

طارا 39، 2018 إلى حدود نياية سنة 2014سنة   أعواف 10 عوف تسيير و11 إطارات و18) عونا وا 
. (تنفيذ
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  2019إعداد ميزانية الديوان لسنة 

ـّ إعداد ميزانية الديواف لسنة   حيث تـ إعداد وثيقة القدرة عمى) وفقا لمنيجية التصرؼ حسب األىداؼ 2019ت
 ومناقشتيا مع سمطة اإلشراؼ والمصالح المختصة حسب وزارة 2019األداء لديواف تنمية الجنوب لسنة 

ي يبمغ ػػػػ والمقّدرة بمبمغ جمل2019المالية وقد تمت المصادقة النيائية عمى ميزانية الديواف لسنة 
 . أد59,000 أي بانخفاض قدره 2018 أد سنة 4.204,000أد مقابل  4.145,000

 

: وتتوزع عمى النحو التالي 
 

 2019ميزانية الديوان المصادق عمييا في إطار قانون المالية لسنة 
 

 (ألف دينارا)المبمــغ العناصر 

  3.915,000نفقات التصرف 

 3.415,000التأجير العمومي 

   416,000وسائل المصالح 

  84,000 التدخل العمومي 

 230,000نفقات التنمية 

 (*) أد 4.145,000مجموع الميزانية 

 . أد موارد ذاتية115,000منيا  (*)
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: اإلحداث. 1
 الخاص بإحداث 2016 أوت 12 المؤرخ في 2016 لسنة 1158بمقتضى األمر الحكومي عدد  -

 .خاليا الحوكمة
بديواف " خمية الحوكمة" المتعمق بإحداث 2017 نوفمبر 24 بتاريخ 1673/2017وعمال بالقرار عدد  -

.  تنمية الجنوب

 وتـ تكميف إطار 2017 ديسمبر 1تـ إحداث خمية الحوكمة بديواف تنمية الجنوب بمقتضى مقرر بتاريخ 
  .26/02/2018مدير بتسييرىا بتاريخ  بخطة

 

 :2018نشاط الخمية لسنة . 2
:   جمع واإلطالع عمى المراجع الضرورية ذات عالقة بمجال الحوكمة . 1.2

 جمع كل القوانيف والنصوص  الترتيبية واألوامر المتعمقة  بإحداث خاليا الحوكمة واإلطالع عمييا  -
القوانيف ذات العالقة بتكريس مبادىء الحوكمة واإلطالع عمييا مثل قانوف الحق في النفاذ  جمع جل -

 إلى المعمومة و مدونة سموؾ وأخالقيات العوف العمومي 
اإلطالع عمى اإلستراتيجية الوطنية لمحوكمة الرشيدة وممكافحة الفساد و ايضا خطة عمل ىذه  -

 .اإلستراتيجية 
  2018- 2016اإلطالع عمى خطة العمل الوطنية لمحوكمة المفتوحة  -

 

 تطبيق القوانين والمناشير الصادرة في عالقة بالمحوكمة ومكافحة الفساد . 2.2 

  والمتعّمق  بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة 2018 اوت 01 بتاريخ 2018 لسنة 46القانوف عدد 
: واإلثراء غير المشروع

 خلية الحوكمة
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ضبط قائمة المعنييف بديواف تنمية الجنوب بقانوف التصريح بالمكاسب والمصالح  حسب ما ورد في   -
.  مف ىذا القانوف وتحيينيا عند اإلقتضاء و إحالتيا إلى اإلدارة العامة5الفصل عدد 

تمكيف الزمالء المعنييف بقانوف التصريح بالمكاسب والمصالح واإلثراء غير المشروع مف نسخة مف  -
 . القانوف المذكور وأنموذج التصريح وحثيـ عمى التصريح  في أقرب اآلجاؿ

المشاركة في يوـ تحسيسي حوؿ قانوف التصريح بالمكاسب وقع  تنظيمو مف طرؼ مصالح الحوكمة  -
برئاسة الحكومة والييئة الوطنية لمكافحة الفساد و تمكيف الزمالء المعنييف مف تقرير في الغرض 

 .إلفادتيـ ومزيد تحسيسيـ باألمر
نشر معمومة  إنطالؽ العمل بالمنصة االليكترونية لمتصريح عف بعد لمحث عمى التصريح ولتسييل  -

 .العممية نظرا لبعد المسافة 
 المتعمق بتطبيق 2018 نوفمبر 21 المؤرخ في 2018 لسنة 30المنشور عدد إعالـ الزمالء المعنييف ب -

 المتعمق بالتصريح بالمكاسب و المصالح و اإلثراء غير المشروع 2018 لسنة 46أحكاـ القانوف عدد 
  .2018 ديسمبر 14والذي حدد آخر أجل لمتصريح  و تضارب المصالح

تحديد القائمة النيائية لممعنييف بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة اإلثراء غير المشروع والتي  -
لى الييئة الوطنية لمكافحة الفساد 20تعد   . شخصا أنيوا العممية   وأحالتيا إلى وزارة اإلشراؼ وا 

 مدونة سموؾ وأخالقيات العوف العمومي : 
حالتيا إلى السيد المدير العاـ لإلذف   - إعداد مذكرة خاصة بمدونة سموؾ وأخالقيات العوف العمومي وا 

 بتعميميا عمى كافة العامميف بديواف تنمية الجنوب  مف إدارات مركزية وجيوية لتطبيقيا
 . توزيع المدونة عمي كل الزمالء بالمصالح المركزية واإلدارات الجيوية لإلطالع عمييا -
إعداد سجل يضـ قائمة إسمية لكل العامميف بالديواف وجدوؿ لإلمضاء باإلطالع عمى المدونة والعمل  -

. عمى تطبيقيا

 :مف خالؿ: حوكمة الشراءات . 3.2 

 و إبراـ كل الصفقات واإلستشارات TUNEPSالتسجيل بمنظومة الشراء العمومي عمى الخط    -
 .عبرىا

التسجيل بالمرصد الوطني لمصفقات العمومية  ونشر المخططات التقديرية و كل الصفقات  -
 .واإلستشارات  المبرمجة عبر موقع الواب الخاص بو



 57  2018تقرير نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 
 

 : حضور أشغال  المجان الداخمية بالديوان كعضو مالحظ. 4.2

 لجنة متابعة مالحظات مراجع الحسابات؛  -
 لجنة الشراءات، -
  المجنة الطبية،  -
 لجنة القروض، -
 لجاف فتح العروض و تقييـ الصفقات  -

عدلد محضر جمسة 2018 ديسمبر 07المشاركة في إجتماع لجنة المديرين  بتاريخ . 5.2  كمقرر المجنة وا 
. في الغرض

 :المشاركة في جمسات عمل خارج الديوان. 6.2 

الدور المحوري  لخاليا الحوكمة تفعيل  جمسة مع السيد وزير التنمية واإلستثمار والتعاوف الدولي حوؿ- 
 (2018جواف )نشاطيا وسبل دعميا لتحقق األىداؼ المرجوة منيا 

اإلشراؼ  حوؿ  تفعيل خاليا الحوكمة  ودعـ مياميا  وبحث سبل التنسيق بينيا جمسة عمل بوزارة  -
 (2018أكتوبر  )وبيف الخمية المركزية 

جمسة عمل بوزارة التنمية واإلستثمار والتعاوف الدولي حوؿ النظر في ىيكمة تقارير خاليا الحوكمة   -
ستكماؿ خطط عمل الخاليا لفترة   (2018نوفمبر ). 2019/2020وا 

جمسات العرض الدوري لتجارب خاليا الحوكمة بالمنشآت العمومية  وذلؾ بالمقر الفرعي  لرئاسة  -
 .الحكومة  بالمركز العمراني الشمالي

 . مبادئ الحوكمة بالمنشآت العمومية التونسيةالمشاركة في دورة تكوينية حوؿ نشر و تطبيق -
 

دور الخمية في تكريس  الحوكمة داخل الديوان . 3

  :سعت الخمية منذ إحداثيا إلى تكريس مبادىء الحوكمة داخل الديواف مف خالؿ 
  واإلجراءات المتخذة مف طرؼ مصالح الييكل لتجسيد مبادئ متابعة إنجاز المشاريع 

  :تطبيق قانوف الحق في النفاذ إلى المعمومة مف خالؿوذلؾ بالحوكمة 
 تعييف مكمف بالنفاذ إلى المعمومة ومف ينوبو ونشر إسمييما عمى موقع الواب الخاص بالديواف 
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  2016 لسنة   22 بالقانوف عدد 6نشر وتحييف ووضع عمى ذمة العمـو المعمومات المحددة بالفصل   
 . والمتعمق بالحق في النفاذ إلى المعمومة2016 مارس 24مؤرخ في 

 التحسيس والتعريف بالقانوف المذكور أعاله بتوزيعو عمى مختمف المصالح المركزية والجيوية بالديواف. 
 إعداد المطبوعات الخاصة بطمب النفاذ إلى المعمومة و بمطالب التظمـ الموجية إللى المدير العاـ. 
 حالتيا إلى وزارة اإلشراؼ  .إعداد تقارير النفاذ إلى المعمومة الثالثية والسنوية  وا 

 

  الدعوة إلى حوكمة التصرؼ في الموارد المالية والمخزوف والعربات بالسعي لتفعيل منظومة
وذلؾ بإقتناء المعدات والبرمجيات  (مخزوف وعربات/محاسبة /مالية )التصرؼ المندمجة 

الضرورية إلرساء منظومة التصرؼ المندمجة والتنسيق مع المزود لتنظيـ دورات تكوينية 
 .إلطارات الديواف المكمفيف بيذه الميمات في الغرض

 

  متابعة برنامج حوكمة التصرؼ في المحروقات مف خالؿ اإلنخراط في برنامج إستعماؿ
 .البطاقات الذكية لمتزود بالمحروقات خالؿ المياـ الوظيفية

  متابعة مشروع حوكمة التصرؼ في نظـ المعمومات  والذي يتضمف : 
التدقيق لمسالمة المعموماتية مف طرؼ خبير مصادؽ عميو مف طرؼ الوكالة الوطنية لمسالمة  -

 . 2018المعموماتية منذ بداية 
إعداد كل مراحل الدراسة الخاصة بسالمة نظامو المعموماتي واالتصالي و  إحالتيا إلى الوكالة  -

 و سيقع الشروع في 2018التونسية لمسالمة المعموماتية التي صادقت عمييا في شير سبتمبر 
 .اعتمادىا و تطبيق محتوياتيا 

 المشاركة في أشغاؿ وجمسات خمية السالمة المعموماتية المحدثة،   -
  المشاركة في أشغاؿ  لجنة التكويف وتنمية القدرات وا عداد برنامج تكويف لكل إدارة حسب

إحتياجاتيا مع األخذ بعيف اإلعتبار محاور تكوينية مشتركة  كمحور الحوكمة  وبعض 
 ... مجاالت اإلعالمية

  عبر  ات القراراتخاذ التشاركي في المسارالعمل عمى إتباع:  
 المواظبة عمى عقد اجتماع لجنة المديريف  كل ثالث ألشير،  -
 ، اثنيف عمى عقد جمسة أسبوعية صبيحة كل المواظبة -
تيا عمى مختمف المصالح يإحداث لجاف أخذ القرار في عديد مجاالت عمل الديواف  وتوزيع عضو -

  .الجيويةوالمركزية 
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 الملحق


