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  أهم المستجدات التنموية
 

 تقدم اإلنجـــاز األنشطـــــة المجـــــال
   

   إدارة التخطيط واإلحصائيات

 
 
 
 
 

عدادالتخطيط الجهوي   اإلستراتيجيات وا 
 وتثمينها

 
 
 
 
 
 
 

 
اإلنطالؽ في إعداد المخطط التنموي 

2021-2025 
 

  عمى مستوى واليات الجنوب وذلؾ مف 2020-2016إنجاز أشغاؿ متابعة المخطط التنموي 
 واستخالص أىـ 2019 وتقديرات 2018-2016خالؿ متابعة وتقييـ إنجازات سنوات 

االستنتاجات لمفترة المقبمة، 
 وما قبميا وخاصة منيا 2019متابعة المشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة لسنة - 

. المشاريع التي تشكو صعوبات

إعداد التقرير السنوي حوؿ التنمية لسنة 
2018 

اختيار واليتي مدنيف  والتقرير السنوي حوؿ التنمية"بإعداد  الدليل الخاصالمشاركة في إعداد   -
 واليات عمى المستوى الوطني إلعداد 7وتوزر كواليتيف نموذجيتيف بإقميـ الجنوب مف بيف 

 ،"2018التقرير السنوي حوؿ التنمية لسنة "
 مف التقارير السنوية حوؿ التنمية لواليات بنزرت،  األوليةاالنتياء مف صياغة النسخ  -

 أكتوبر 22القصريف، مدنيف، سميانة، الميدية، توزر وتونس وعرضيا في ورشة عمل بتاريخ 
2019. 

التقرير "انطالؽ المديريف الجيوييف لمتنمية لواليات تطاويف، قابس، قبمي وقفصة في إعداد  -
 ،2018السنوي حوؿ التنمية لسنة 

 2019 ديسمبر 11 يـو GIZتنظيـ ورشة عمل بالتعاوف مع الوكالة األلمانية لمتعاوف الدولي  -
بمدنيف لدعـ واليات الجنوب وخاصة تطاويف، قابس، قبمي وقفصة في إعداد ىذه التقارير 

 .تجارب الواليات النموذجيةبباالستئناس 
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المشاركة في إنجاز إستراتيجية التنمية 
 لممناطق الحدودية االقتصادية واالجتماعية

 ، 2030في أفق سنة 

 التقرير والمصادقة عمى الدراسة بالمندوبية العامة لمتنمية الجيوية المشاركة في اشغاؿ متابعة –
 .قبل النيائي لممرحمة األولى مف ىذه الدراسة

المشاركة في إعداد دراسة تقييـ البرنامج 
 .2018-1997الجيوي لمتنمية خالؿ الفترة 

 لجنة قيادة الدراسة ومرافقة خبراء مكتب الدراسات في زياراتيـ لواليات اجتماعاتحضور  –
 عمى نسخ تقرير المرحمة األولى والمرحمة الثانية مف الدراسة واالطالعقفصة، قبمي ومدنيف 

 بعيفا ـوصياغة بعض المالحظات والمقترحات حوليما ومد وزارة االشراؼ بيما ألخذه
 لمتابعة المرحمة 2019 ديسمبر 6مع حضور جمسة عمل مع وزارة اإلشراؼ في االعتبار

 .الثانية مف الدراسة

الوالية في " إعداد ونشر الوثائق اإلحصائية
 ، "2018أرقاـ لسنة 

  في ووضعيا بموقع واب الديواف " 2018الوالية في أرقاـ لسنة "انجاز وثائق تـ االنتياء مف
 ،2019نوفمبر 

 بصدد إعداد الممف الفني لطباعة ىذه الوثائق بالتنسيق مع إدارة مساندة التنمية والتقييـ. 

إعداد ونشر وثائق البمديات في أرقاـ لبمديات 
مف واليات قفصة، قبمي وتوزر خالؿ سنة 

2019، 

إعداد الخطوط المرجعية حوؿ تكميف مكتب دراسات إلعداد الوثيقة بالتنسيق مع إدارة تـ  –
. مساندة التنمية والتقييـ

ادراج المعطيات اإلحصائية لواليات الجنوب 
بالمنظومة المعموماتية لإلحصائيات الجيوية 

 .والشروع في استغالليا

جراء التحسينات 2017تـ إدراج معطيات سنة  –  وتجربة استغالليا وتحديد الصعوبات وا 
الالزمة، 

 بالمنظومة المعموماتية لإلحصائيات الجيوية بعد 2018االنطالؽ في إدراج معطيات سنة  –
 .الخاصة بواليات الجنوب" 2018الوالية في أرقاـ لسنة "استكماؿ وثائق 
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 إدارة مساندة التنمية والتقييم 

 
 
 
 
 
 
 

تدعيم العمل التنموي بالمعتمديات 
 والمناطق ذات األولوية

 
 
 
 
 
 
 

إنجاز مشروع تثميف منظومة تربية الماشية 
بوالية تطاويف 

  عصريإحداث مسلخ: 

شتراكية وتحييف األمثمة اليندسية وا عداد الدراسة الفنية إلاإبراـ عقد التفويت في قطعة األرض تـ  -
ودراسة المؤثرات البيئية مف طرؼ مكتب مختص والحصوؿ عمى التراخيص الضرورية إلحداث 

تفاؽ بيف ديواف تنمية إلتوقيع ا كما مراجعة الكمفة الجممية إلنشاء المسمختمت المسمخ عمما وأنو 
 .  مياه الصرؼ الصحي المعالجة لرّي المناطق المحيطة ستخداـإلالجنوب وبمدية رمادة 

المشاركة في جمسة متابعة إنجاز برنامج التعاوف التونسي اإليطالي المتعمق بتحويل الديف تمت  -
والحصوؿ عمى الموافقة مف طرؼ المجنة في استعماؿ الموارد 2019  سبتمبر6والمنعقدة بتاريخ 

 . مميوف دينار1.9اإلضافية المصادؽ عمييا لفائدة المشروع والمقدرة بػػ 
  ׃ بروامج تطوير القطيع 

 منتفع 100إختيار و2019 جويمية 11 رأس مف األغناـ بتاريخ 1700تـ إبراـ صفقة اقتناء -
 رأس في الدفعة 195حيث تـ تزويد 2019 جويمية 24بالبرنامج وانطمقت عممية التزويد بتاريخ 

 2019تعطل عممية التزويد خالؿ الثالثية الرابعة لسنة و رأس في الدفعة الثانية 180األولى و
إثر ظيور مرض الطاعوف في بعض رؤوس األغناـ المسممة في  ( رأس305الدفعة الثالثة )

الدفعة الثانية وتـ عمى إثر ذلؾ عقد العديد مف الجمسات لمجنة التسميـ مع المزود والتي اقترحت 
 . يوما150إيقاؼ التزود لمدة 
 بروامج التشجيع على تسميه الخرفان : 

حوالي )مربي لالنتفاع ببرنامج التشجيع عمى تسميف الخرفاف في قسطو الثالث 105تـ إختيار -
 2 و1تمت عممية التزود بالنسبة لمقسطيف -.( خروؼ لكل مربي54 خروؼ بمعدؿ 5956
 .( كمغ لكل خروؼ خالؿ القسطيف100 )2019 في نوفمبر ٪100بنسبة 

 .2019 سبتمبر 27إنعقاد لجنة قيادة المشروع  في  -
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إنجاز برنامج التنمية المندمجة بواليات 
 .الجنوب

تمغزة، نفطة   المائية بوالية توزر بكل مف معتمدياتمكونات التييئةالمصادقة عمى بقية  -
 .وحزوة

تقديـ المشاريع المقترحة مف طرؼ المجالس المحمية لمتنمية والمصادقة عمييا مف طرؼ  -
 في اطار الجية لممعتمديات المنتفعة بالقسط األوؿ والثاني مف برنامج التنمية المندمجة 

 .مشاريع ىذه اؿ المتأتية مف القسط األوؿ والثاني لتدعيـ لفوائض الماليةاستغالؿ ا
 متابعة انجاز مشاريع القسط الثالث -

" مشروع إحداث منتزه جيولوجي بمنطقة 
بالجنوب الشرقي عبر إحكاـ " الظاىر

إستغالؿ وتوظيف التراث الجيولوجي 
 .والحضاري في تطوير السياحة البديمة

مصادقة السمط الجيوية بمدنيف ومعيد  وتـ إعداد تصور ليياكل التصرؼ المؤقتة لممنتزه -
 .مقترح اؿاألراضي القاحمة عمى 

 بقابس وكذلؾ جمسة في والية 15/11/2019تـ عقد جمسة مع الديواف الوطني لممناجـ في  -
 . لمناقشة المقترحات11/12/2019تطاويف في 

المساىمة في مشروع التنمية الريفية المندمجة 
وتمغزة بكمفة تقديرية تناىز  بمعتمديتي حزوة

 مميوف 16.5أي ما يعادؿ   مميوف أورو5.1
ديناربعد توقيع بروتوكوؿ اإلتفاؽ بيف تونس 

يطاليا في   ويتضمف 2018 سبتمبر17وا 
المشروع حماية المناطق السقوية مف زحف 

الرماؿ وتحسيف إنتاجيتيا، تدعيـ التنمية 
المحمية التشاركية وتنويع مصادر الدخل 

 .لألسر

االنطالؽ في توفير المساعدة الفنية مف  و2019 فيفري 20 فيتفاقية حيز التنفيذإلدخوؿ ا -
طرؼ الوكالة االيطالية لمتعاوف والتنمية قصد مرافقة وحدة التصرؼ في إعداد المخطط العاـ 

  .لممشروع

والمستوى الجيوي  (لجنة القيادة)تركيز ىياكل التصرؼ في المشروع عمى المستوى الوطني  -
 (.2019 ماي22و17) (وحدة التصرؼ في المشروع)

 2019 جويمية 23المشاركة في االجتماع األوؿ لمجنة التنسيق الخاصة بالمشروع في  -
الفعمي المشروع والمصادقة عمى برنامج العمل الشامل وبرنامج عممو  إلعالف انطالؽ

 .السنوي 
لالطالع عمى مناطق تدخل  ميدانية إلى الجية  بزيارة2019 ديسمبر 9 في اقاـ سفير إيطالي -

 .المشروع
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المبادرة الجيوية "متابعة إنجاز برنامج إرادة 
 ."لدعـ التنمية اإلقتصادية المستدامة

االنتياء مف مرحمة التشخيص وبصدد المصادقة عمى خطة العمل المقترحة لمنظومة الزياتيف  -
 في واليتي مدنيف وقفصة،

االنتياء مف مرحمة التشخيص واالنطالؽ في إعداد خطة العمل المقترحة لمنظومة الصيد  -
 البحري وتربية األحياء المائية  في والية مدنيف ،

االنتياء مف مرحمة التشخيص لمنظومات الفستق والنباتات الطبية والعطرية والسياحة البديمة  -
 والرماف لواليات قفصة وقابس،

  : حوؿاتندوتنظيـ  -
 والية مدنيفبقتصادية ودورىا في تنمية الجية إلالفضاءات ا،  
 قابسبوالية  في مجاؿ الطاقات المتجددة  الخاصستثمارإلالنيوض با، 
  الخاص كمحرؾ أساسي لمتنمية والعاـ بيف القطاعيف حوؿ الحوار ورشة عمل

  وقابس ومدنيف، قفصةاتقتصادية بواليإلا
مع الوحدة المركزية لمتصرؼ في البرنامج إلعداد دليل اإلجراءات الخاص بالتمويل المساىمة  -

 . المشترؾ لممشاريع التعاونية وضبط حاجيات التكويف لإلطارات المشرفة
تنظيـ دورة تكوينية حوؿ آليات التصرؼ اإلداري والمالي في عقود اليبة لصالح المشاريع  -

 ،التعاونية بالقطاع الخاص 
  العمل عمى تشخيص وتحديد متطمبات الصيد البحري مف التكويف ، -
إعداد وثيقة إحصائية إلنجاز مسح ميداني مف طرؼ مراكز التكويف التابعة لوزارة التكويف  -

الميني والتشغيل ووزارة الفالحة لطمبات التكويف والتشغيل لدى القطاع الخاص فيما يخص 
قطاع تحويل : وىي كاآلتي" إرادة"القطاعات التي تـ اختيارىا ودعميا مف طرؼ برنامج 

المنتوجات الفالحية، قطاع الخدمات السياحية، قطاع البناء االيكولوجي، قطاع الطاقة البديمة، 
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  .بوالية قابس... قطاع الحفر والتنقيب 
تػنظيـ دورة تكوينية لفائدة مراكز التكويف التابعة لوزارة التكويف الميني والتشغيل ووزارة الفالحة  -

لطمبات التكويف والتشغيل بالجية خالؿ شير رمضاف حوؿ كيفية انجاز المسح الميداني لطمبات 
  .التكويف والتشغيل لدى القطاع الخاص بوالية قابس

 انجاز المسح الميداني مف طرؼ الفريق المكمف مف طرؼ مراكز التكويف الميني بوالية قابس  -
  ومدنيف

 إعداد مذكرة مف طرؼ الديواف تتضمف جممة مف المقترحات والمالحظات حوؿ خطة العمل  -
 (.2019 نوفمبر 19)المقترحة لقطاع الزياتيف بوالية مدنيف 

 .2019 ديسمبر 13التقييـ لمبرنامج في  المشاركة في ندوة حوؿ نتائج -
بعث المؤسسات الصغيرة " متابعة مشروع 

بواليتي مدنيف وتطاويف في إطار التعاوف مع 
" برنامج األمـ المتحدة لخدمات المشاريع

UNOPS. 
 

 ألف دينار 30 لينتفعوا بالدعـ المالي في حدود مترشح 154منتفع مف جممة  40ختيارإ -
 .التي تعترضيـتذليل الصعوبات ومرافقتيـ خالؿ بعث مشاريعيـ ؿ ( نساء50٪)

جتماعي والتضامني لفائدة أعضاء المجنة إلا قتصادإلاة تكوينية حوؿ دورتمت المشاركة في  -
 (.2019جويمية  خالؿ شير)الفنية بواليتي مدنيف وتطاويف 

 أكتوبر 14)مشاركة في دورة تكوينية حوؿ سياسات تشغيل الشباب في مدريد بإسبانيا تمت اؿ -
2019.) 

المبادرة النموذجية لمتنمية "متابعة مشروع 
 قفصة المندمجة بواليتيالمحمية 
 . IPDLI"وتطاويف

السمار،البئر األحمر )إعداد المخطط التنموي لمبمديات المستيدفة بكل مف والية تطاويف تـ  -
 .( ة و اللة وبالخيرسيدي بوبكر سيدي عيش، السند وزنوش)ووالية قفصة  (وتطاويف

 .إنشاء وحدة تمشيط وغزؿ الصوؼ ببمدية صماربصدد  -
 إنشاء حديقة تعميمية لمنباتات في بمدية بئر األحمر بصدد  -
 . الجبلإعداد دراسة وتنفيذ مشروع بمدي لمتنمية المحمية المندمجة بالسندبصدد  -
 .(السند، زانوش، سيدي عيش)لدية ببإعداد دراسة وتنفيذ مشروع البنية التحتية بصدد  -
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المبادرة في التنمية الجيوية "متابعة مشروع
 .IDR"بوالية مدنيف

 .د.أ354 بصدد استكماؿ انجاز مركز تصفية الدـ ببني خداش بكمفة استثمارجمميو قدرت بػ  -
 د.أ123اقتناء التجييزات الخاصة بجمعية أطفاؿ القمر والمقدرة بػ  -
زيارة سفير ألمانيا بتونس إلى والية مدنيف وذلؾ لالطالع عمى مدى تقدـ إنجازات المشروع  -

 (2019 جواف 18)
إتماـ عممية متابعة وتقييـ المشاريع المنجزة في إطار مشروع المبادرة في التنمية الجيوية في  -

 .2019 ديسمبر 10 و9المرحمة األولى والثانية مف طرؼ المجنة الوطنية بتاريخ 

 .مجاالت جديدة لمتعاوف الفني 
 

بالتعاوف مع غرفة التجارة والصناعة  (2019 جواف 27 مارس و14)عقد جمستي عمل تـ  -
طارات  بالجنوب، مع بعثة تضـ سعادة سفير جنوب إفريقيا بتونس صحبة عدد مف مسؤولي وا 

مقاطعة كػػاب الشرقية بيدؼ تعميق التشاور حوؿ مجاالت اإلستثمار والشراكة والتعاوف 
ديواف تنمية الجنوب ومؤسسة مماثمة  الممكنة والنظر في إمكانية إبراـ اتفاقيات تعاوف بيف

 .بمقاطعة كاب الشرقية
إبراز مكامف " "المشاركة في إعالف مشاريع إستراتيجية وذلؾ عبر مقترح مشروع تمت  -

 في إطار برنامج التعاوف « Rural Jobs »" التشغيل في المناطق الريفية لمشباب والمرأة
إيطاليا، : المشترؾ عبر الحدود لمبحر األبيض المتوسط بشراكة بيف مختمف الدوؿ التالية

، فرنسا، لبناف، وتحت إشراؼ المركز الدولي (والية مدنيف)اليوناف، تونس 
 .(خالؿ شير ماي) (CIHEAM)الفالحية المتوسطّية  العميا لمدراسات

 تصميـ واصدار الوثائق التعريفية والمعمقات، - إنجاز آليات التسويق الجيوي  تحسين جاذبية الجهات

 ىلع ساتراالد إعداد في المشاركة
لوطني هوي واالج المستوى 

  التصدي لمظاىر قابمية التضرر " مشروع
والمخاطر الناتجة عف تغير المناخ في 

  دراسة خطة التصدي لمطوارئ مف الفيضانات واالنغمار بمياه البحر لجزيرة جربة 
  دراسة المثاؿ التوجييي لتييئة المنطقة الحساسة بجزيرة جربة 
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 :"المناطق الساحمية اليشة التونسية 
  المبادرة اإلقميمية لنشر تطبيقات "مشروع

الطاقة المتجددة صغيرة السعة في المناطق 
" الريفية في المنطقة العربية 

  الوطنية لمتشغيلاستراتيجيةإعداد  
  الوطنية لممناطق الرطبة استراتيجيةإعداد 

 دراسة خيارات تأقمـ البحارة مع التغيرات المناخية بجزيرة جربة.   

 
 

 

 النهوض باإلستثمار الخاص

استقطاب الباعثين والمستثمرين 
عداد دراسات الجدوى تهممرافقو  وا 

اإلقتصادية 

 الندوات واألياـ التحسيسية

إعداد وتنظيـ ندوات بالشراكة مع جمعية النيوض بالجنوب الصحراوي و معيد المناطق - 
 :القاحمة حوؿ 

  2019 نوفمبر 23النيوض بالزراعات المحمية والجيوحرارية بوالية قبمي بتاريخ، 
  2019 ديسمبر 7تثميف المواد االنشائية بالجنوب الشرقي بتطاويف بتاريخ، 

 بالتعاوف بيف مؤسسة الياسميف لمبحث 2019 ديسمبر 5تنظيـ ورشة بوالية مدنيف بتاريخ - 
والتواصل وديواف تنمية الجنوب ومعيد المناطق القاحمة ومركز الشراكات الدولية والخاصة لتحديد 

ووضع آليات تقييـ ومتابعة لمرؤية التشاركية لتنمية مدنيف وذلؾ بإحداث فضاء تشاوري محمي 
يجمع ممثميف عف القطاع العاـ والقطاع الخاص والمجتمع المدني و رسـ إستراتيجية مشتركة 

 لدعـ المبادرة الخاصة واستقطاب الباعثيف والمستثمريف لوالية مدنيف

إستقباؿ وتأطير الباعثيف 

 زائرا طالبا لممعمومة واإلرشاد والمساعدة باإلدارات الجيوية لمتنمية 1862 حوالي استقباؿتـ 
 االستجابة لطمباتيـ عبر تأطيرىـ واإلحاطة بيـ مف خالؿ توفير وتمتوالمصالح المركزية 

 وباالمتيازات المالية والجبائية الممنوحة في إطار االستثمارالمعمومة وتعريفيـ بإمكانيات ومكامف 
 .قانوف االستثمار ومدىـ بالوثائق الالزمة وتوجيييـ لإلدارات الفنية المختصة
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إعداد دراسات الجدوى لممشاريع الخاصة 

 2019مقارنة بالبرنامج المضبوط مسبقا لسنة ٪67 بنسبة إنجاز تقدر بـدراسة 257تـ إعداد 
 موطن 1621 م د و64 تقدر بــ استثماراتبجممة ( 2019 دراسة منجزة بتوقعات سنة 380)

 الباعثيف والمستثمريف بالجنوب كما تمت مرافقتيـ لمحصوؿ عمى لفائدة 2019 شغل قار
.  والتقدـ في إنجاز مشاريعيـالتمويالت الالزمة

 لمحصوؿ عمى التراخيص والمقاسـ الصناعية وكراء األراضي  دراسة أولية48كما تـ إنجاز 
 . الفالحية بتوزر

 تطوير نسق اإلستثمار الخاص

إستغالؿ المنظومة المعموماتية الخاصة 
بمتابعة مشاريع اإلستثمار الخاص مف خالؿ 

تركيز قاعدة بيانات مركزية لممشاريع 
:  وتيدؼ ىذه المنظومة إلى. الخاصة
المتابعة الحينية ليذه مشاريع في  -

جميع مراحل إنجازىا، 
المعالجة اإلحصائية لقاعدة بيانات  -

المشاريع الخاصة واستغالليا في اعداد 
تقارير االستثمار الخاص عمى مستوى 
 الجيوي والمركزي عمى المدى القريب،

 تحميل مناخ االستثمار الخاص  -
باقميـ الجنوب ورسـ إستراتجيات التدخل في 

 .المجاؿ عمى المدى المتوسط والبعيد

 . تركيز النسخة المحينة لممنظومة عمى الموزع المركزي  -
 بالمقر االجتماعي لمديواف لفائدة اإلطارات المكمفة 2019 أفريل 03تنظيـ ورشة تكوينية يـو  -

بإستغالؿ المنظومة المعموماتية الخاصة بمتابعة مشاريع االستثمار الخاص باإلدارات المركزية 
والجيوية وذلؾ بعد تركيز النسخة المحينة لممنظومة والتي ىي بصدد االستغالؿ عبر الشبكة 

االفتراضية الخاصة التي تربط الشبكات المحمية لإلدارات الجيوية لمتنمية بالشبكة المحمية 
لممقر االجتماعي لمديواف واعتماد ىذه المنظومة كوسيمة عمل لمتابعة مشاريع االستثمار 

 .الخاص بالمصالح المركزية والجيوية لمديواف
 بالمقر االجتماعي لمديواف لفائدة اإلطارات المكمفة 2019 ديسمبر 03تنظيـ ورشة عمل يـو  -

حيث تـ إستعراض تقدـ إستغالؿ المنظومة وأىـ اإلشكاليات بإستغالؿ المنظومة المعموماتية 
 .لنسخة المحينة لممنظومة بعد إدخاؿ بعض التعديالتالمعترضة وتـ إثر ذلؾ تقديـ ا
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 20جممية تقدر بػ   بإستثمارات1بإعتماد اإلنطالؽ  ممفا لإلنتفاع511تمت المصادقة عمى  - 1متابعة تنفيذ آلية إعتماداإلنطالؽ -

  موطف شغل1254د ستساىـ في خمق . ـ3,4د وتمويل ذاتي يقدر بػ ػ.ـ

 

 70مواصمة تكفل ديواف تنمية الجنوب بنسبة 
 مف كمفة الخدمات اإلستشارية والدراسات %

في إطار التعاوف التونسي اإليطالي ضمف 
آلية فوشير  

واردة لإلنتفاع بالمنظومة وصرؼ  ( مطالب تجديد2 مطالب جديدة و9) مطمبا 11الموافقة عمى 
مطالب مزوديف في مختمف المجاالت لمترسيـ  9كما تـ تسجيل .  باعثيف5د لػػ . ـ21منحة بػ 

 .بقائمة المزوديف المسجميف بمناطق تدخل الديواف

 إدارة التوثيق واإلعالمية

 الترويج لمديوان

ثراء موقع واب الديواف ليكوف وسيمة  تطوير وا 
اتصاؿ وربط عالقات مع المحيط الخارجي 

لمديواف عمى المستوى المحمي والجيوي 
 .والوطني والدولي

      بنسبة ارتداد تقّدر زائرا 6018وبمغ عدد الزوار المتصفحيف لموقع واب الديواف خالؿ ىذه الفترة  -
 .% 59بػ 

استنباط ووضع عمى الخط صفحة فايس بوؾ 
Facebook  خاصة بالديواف ووضع  

ثراءىا . األطر الالزمة لمتابعتيا وا 
 

لمزيد إشعاع الديواف ووضع نشاطاتو عمى الخط مع تمكيف كافة المتدخميف مف المعمومة، وقع 
 . عمى الخط وربطيا بموقع واب الديوافووضعياFaceBookاستنباط وا عداد صفحة فايس بوؾ 

سالمة النظام المعموماتي واالتصالي 
 المحمية لمديوانوالشبكات 

الشروع في تنفيذ التوصيات الواردة في 
الدراسة المتعمقة بسالمة النظاـ المعموماتي 

. 2018لممؤسسة المنجزة سنة 

متابعة وصيانة الشبكات المحمية لإلدارات الجيوية لتنمية بالشبكة المحمية لممقر االجتماعي  -
 قصد مزيد تفعيل استغالؿ منظومتي متابعة  (V.P.N)لمديواف و الشبكة افتراضية خاصة 

. االستثمار الخاص و منظومة  اإلحصائيات الجيوية مف طرؼ اإلدارات الجيوية لمتنمية
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متابعة صيانة وحسف إستغالؿ الشبكات 
المحمية باإلدارة المركزية والجيوية لمديواف 

 

متابعة استغالؿ وصيانة الشبكة المحّمية والقياـ بالعمميات الفّنية الالزمة لربط المستعمميف  -
 .الجدد لمشبكة

 تحسين نوعية النفاذ إلى األنترنات

الترفيع في سعة النفاذ إلى األنترنات عبر 
 20 إلى  Mbps 8األلياؼ البصرية مف 

Mbps. 

 ( Mbps 20)ميغابتة20 إلى (8Mbps)   ميغابتة08وقع لمّترفيػع في سعة النفػاذ مف  -
 .في الثانيػة

 إقتناء معّدات ومنظومات إعالمّية
 جديدة

 المصالح المركزية برنامج تدعيـفي إطار - 
والجيوية لمّديواف بمعدات إعالمية ومكتبية 

جديدة تواكب التطّور التكنولوجي قاـ الديواف 
. جديدة  معّدات إعالمّيةباقتناء

 :في بموغ األىداؼ المرسومة بعقد أىداؼ الّديواف والوصوؿ إلى االقتناءات ساىمت
  100نسبة اإلطارات التي تمتمؾ حاسوب عمى المستوى المركزي حوالي%. 
  100 إلى %90نسبة اإلطارات التي تمتمؾ حاسوب عمى المستوى الجيوي مف حوالي%. 
  90 إلى حوالي %64نسبة حداثة الحواسيب عمى المستوى المركزي مف حوالي %. 
  92 إلى حوالي %66نسبة حداثة الحواسيب عمى المستوى الجيوي مف حوالي%. 

 األرشيـف
 
 
 
 
 
 

نظرا ألىمية األرشيف في المحافظة عمى  -
قع  الوثائق اإلدارية والفنية والمالية لمديواف و

إحداث لجنة لمعناية بو تضـ ممثميف عف كل 
إدارة مركزية وجيوية 

 
 

والورشة  لتطيير أرشيف الديواف المحفوظ بالطابق السفمي لمعمارة عمل استعجاليةخطة وضع - 
 . الجيوية لمتنميةواإلدارات

 . لمديوافوالمشتركةتطبيق األدوات الفنية عمى الوثائق الخصوصية - 
 واإلداراتالقياـ بتحويل األرشيف الشبو نشط مف مكاتب الموظفيف باإلدارة المركزية والورشة -

 .لهذا الغرضالجيوية إلى المكاف المخصص 
الشروع في تجميع وفرز وترتيب الوثائق المشتركة والخصوصية عمى المستوى الجيوي - 

 .والمركزي لمديواف

 . تمتيا جمسات عمل مع اإلدارات الجيويةتنظيـ ورشات تكوينية حوؿ التصرؼ في األرشيف-
.   الدورية لمجنة األرشيف بالديوافاتاالجتماعتنظيـ - 
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 خلية الحوكمة

 
 

 
 
 
 
 

 تدعيم مبادئ الحوكمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشر ثقافة الحوكمة
 

 إعداد مطويات ترويجية لمحوكمة ولخمية الحوكمة تـ  -
الحوكمة المفاىيـ ) المواضيع  حوؿ2019 جواف 19 في تنظيـ يـو تكويني بمقر الديواف -

 النفاذ إلى المعمومة، السالمة المعموماتية  ، والركائز األساسية
 .وتمت الدعوة إلى االلتزاـ بتطبيقيا وأخالقيات العوف العمومي مدونة سموؾتـ نشر  -

 تعزيز الشفافية والنزاىة والنجاعة 

تطبيق قانوف الحق في النفاذ إلى المعمومة  الدعوة إلى  -
طارات الديواف باإلدارات تـ  - إعداد إستمارة لبطاقة الوصف الوظيفي وتوزيعيا عمى كافة أعواف وا 

 .والجيوية لتعميرىا والعمل عمى إستغالليا لتنظيـ اإلدارة وتحسيف المردودية المركزية
عداد مذكرة حوؿ مزيد إحكاـ تطبيق القواعد المتعمقة بالتصرؼ في العطل مف خالؿ دعوة تـ  -

وبمنشور  1983 لسنة 112 العمل بالقانوف عدد والجيوية إلىكل إدارات الديواف المركزية 
 العطل، الخاصيف بإحكاـ التصرؼ في 2010 جواف   11 بتاريخ 19 الوزير األوؿ عدد دالسي

جراءات استئناؼ العمل  (العادية والمرضية)تـ إعداد مذكرة حوؿ إحتراـ آجاؿ تقديـ العطل  - وا 
 .حسب ما نص عميو القانوف والنظاـ األساسي لديواف تنمية الجنوب

تـ إعداد مذكرة حوؿ اإلجراءات والقواعد المتعمقة بتنفيل إحتساب سنوات التعاقد ألعواف  -
طارات الديواف المعنييف بيذا األمر  وا 

 مف النظاـ األساسي لمديواف والمتعمق بالمكافآت 14تـ إعداد مذكرة حوؿ تفعيل الفصل  -
 .2019 بحسف مردودىـ خالؿ سنة االتحفيزية لألعواف واإلطارات الذيف تميزو

تالؼ بعض معدات اإلعالمية وبعض اإلنتفاع بيا معدات زاؿ  لمتفويت في يفإعداد ممفتـ  - وا 
االجراءات الجاري بيا العمل وقد تـ تنظيـ بتة قطع الغيار الغير صالحة وذلؾ وفق التراتيب و

 . في الغرض2019 أكتوبر 18عمومية بتاريخ 

  2018تمت متابعة تقدـ إنجاز توصيات مراجع الحسابات لسنة  -



13 

 

 تقدم اإلنجـــاز األنشطـــــة المجـــــال
   

 
 
 
 
 
 

التنظيم اإلداري وتعصير أساليب 
 التصرف بالمؤسسة

 حوكمة الشراءات

  عبر المرصد الوطني لمصفقات العمومية 2019 المخطط التقديري لسنة تـ إعداد ونشر -

 كل االستشارات والصفقات العمومية عبر منظومة الشراء العمومي عمى تمت الدعوة إلى إبراـ -
 الخط

 تـ إعداد مذكرة حوؿ إجراءات المتعمقة بالشراء خارج إطار الصفقات العمومية  -

حوكمة التصرؼ المالي واإلداري والمخزوف 
 والعربات

 . القياـ بتكويف اإلطارات المعنية بيا -

 تـ االنطالؽ في استعماؿ البطاقات الذكية لمتزود بالمحروقات خالؿ المياـ الوظيفية  حوكمة التصرؼ في المحروقات

 حوكمة منظومة التكويف

 حسب اختصاصات وحاجيات كل اإلدارات 2019تـ ضبط برنامج تكويف وتنمية قدرات لسنة  -
 .المركزية والجيوية

 تـ ضبط جدوؿ زمني عاجل يضـ محاور تكويف ذات أولوية قصوى والعمل عمى الشروع في  -
 .إنجازه 

تـ اإلنطالؽ في  تنظيـ دورات تكوينية حوؿ الحوكمة والسالمة المعموماتية والحق في النفاذ إلى  -
 (2019نوفمبر )وأخرى حوؿ التصرؼ في األرشيف  (2019جواف )المعمومة 

 إدارة المصالح المشتركة 

 تحيين اإلطار القانوني لمديوان
إعداد النظاـ األساسي والييكل التنظيمي 

 لمديواف 
،  جمسة بوزارة 2019 مارس  07إطار متابعة تحييف اإلطار القانوني لمديواف، إنعقدت بتاريخ في 

التنمية واإلستثمار والتعاوف الدولي جمعت المصالح المعنية بالوزارة بيياكل التنمية الجيوية 
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وبحضور الطرؼ اإلجتماعي لمنظر في مالحظات وزارة المالية المتعمقة بمشروع الييكل التنظيمي 
والنظاـ األساسي وقد أفضت ىذه الجمسة إلى إقتراح بعض التعديالت عمى المشروعيف طبقا 

 13لمالحظات وزارة المالية، وتبعا لذلؾ إنعقدت جمسة عمل بديواف تنمية الوسط الغربي يـو 
 جمعت دواويف التنمية والطرؼ اإلجتماعي وتـ خالليا تحييف مشروع الييكل 2019مارس 

التنظيمي بالتخفيض في عدد الخطط الوظيفية، أما بخصوص النظاـ األساسي فقد تـ اإلتفاؽ 
األساسي وفصولو المتعمقة بضبط المرتب وجميع المنح مف النظاـ 126عمى تعديل الفصل 

حالتو إلى وزارة  واإلمتيازات التي يتمتع بيا األعواف وا عداد المفعوؿ المالي اإلضافي ليذا التنقيح وا 
 التي قامت بدوره بإحالة المشروعيف إلى وزارة المالية و رئاسة 2019 مارس 19اإلشراؼ بتاريخ 
 .الحكومة لمدراسة

إعداد الفرضيات المتعمقة بإعادة تموقع ىياكل  إعادة تموقع هياكل التنمية الجهوية
 التنمية 

 لمناقشة الفرضيات المتعمقة 2019 فيفري 01المشاركة في جمسة عمل بوزارة اإلشراؼ بتاريخ 
 .بإعادة تموقع ىياكل التنمية الجيوية

 
 2020ميزا نية الديوان لسنة 

 
 

اعداد ميزانية الديواف حسب االىداؼ لسنة 
2020 

 مارس 08 شارؾ الديواف في اليـو التكويني بتاريخ 2020في اطار اعداد ميزانية الدولة لسنة 
 المنظـ مف طرؼ وحدة التصرؼ في الميزانية حسب االىداؼ بوزارة التنمية واالستثمار 2019

والتعاوف الدولي حوؿ التنزيل العممياتي لمبرامج العمومية الى برامج فرعية وانشطة و ذلؾ طبقا 
 بتاريخ 9 مف القانوف الييكمي لمميزانية و تبعا لمنشور رئاسة الحكومة عدد 18لمفصل 

 في إنتظار عرضو عمى مصالح 2020 تـ إعداد تقرير القدرة عمى األداء لسنة 29/03/2019
 .وزارة المالية بعد مناقشتو لدى وزارة اإلشراؼ

 

 

 

 


