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 في إطار برامج العمل والتوجيات العامة 2020يندرج برنامج نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 
في مجال التنمية الجيوية ودفع االستثمار التي تم ضبطيا في مستوى وزارة التنمية واالستثمار 

والتعاون الدولي، وذلك طبقا لألولويات الوطنية واآلفاق المستقبلية لدفع التنمية بالجيات 
 ظروف تحسين بما يساعد على 2020-2016واألىداف العامة للمخطط الخماسي للتنمية  

س وتترر  الجيات بين العزلة وفك التفاوت تقليص واالجتماعية السياسات أداء وتطور العيش
رساء اإليجابي التمييز مبدأ  والحد من نسبة الفقر وتقليص نسبة المحلية الحوكمة مبادئ وا 

 .البطالة ولسيما لدى حاملي الشيائد العليا
 

 الشروع في إعداد المخطط الخماسي القادم للتنمية 2020ومن المنتظر أن يتم خالل سنة 
، والعمل على تطوير المنظومات االقتصادية 2025 – 2021االقتصادية واالجتماعية للفترة 

وتدعيم القدرة التنافسية للواليات والتي سيكون فييا لديوان تنمية الجنوب دور ىام ومساىمة كبيرة 
سواء في توفير المعلومة المحينة من حيث الميزات واإلمكانيات المتوفرة واإلشكاليات المطروحة 

والوضع التنمور الذر عليو مختلف جيات الجنوب، أو من حيث وضع التصورات واقتراح 
 .اإلستراتيجيات التنموية المستقبلية وضبط محتوى البرامج والمخططات التنموية ليذه الجيات

 
وانطالقا من الميام الموكولة لديوان تنمية الجنوب واعتمادا على إستراتيجية ومحاور التنمية 
الجيوية الواردة بالمخطط الحالي وباألخذ بعين االعتبار االستنتاجات المستخلصة من تقييم 

 في المحاور 2020نشاط المؤسسة وقدرتيا على األداء، يمكن تبويب برنامج عمل سنة 
  :التالية 

عداد اإلستراتيجيات وتثمينها  -  .التخطيط الجهوي وا 
 .تدعيم العمل التنموي بالمعتمديات والمناطق ذات األولوية  -
 .تحسين جاذبية الجهات وتطوير نسق اإلستثمار الخاص بها  -
 .تدعيم مبادئ الحوكمة وتعصير أساليب التصرف بالمؤسسة  -

  
 2020وتتلخص أهم األهداف المرتقبة من تنفيذ برنامج نشاط ديوان تنمية الجنوب لسنة 

 :في
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  والرفع من نسق إنجاز مشاريع البنية لتنمية امخطط تنفيذ متابعة  : 1الهدف عدد
آليات نشر وتحليل األساسية والتجييزات الجماعية المدرجة بميزانية الدولة وتطوير 

 بالمساىمة في 2025 – 2021 وا عداد المخطط التنمور القادم المعلومات اإلحصائية
وتحديد المشاريع المتواصلة والمشاريع  ضبط التوجيات األولية والخطوط التوجييية

  الجديدة لواليات الجنوب،

  واالستثمار القطاعي والجيور بالعمل على تحسين مساندة التنمية  : 2الهدف عدد
المؤشرات التنموية بالمعتمديات المنتفعة بالبرامج الخصوصية ودفع االستثمار الخاص 

 دراسة جدوى والترفيع في الباعثين المنتفعين بالمساىمة في التمويل 380بإعداد 
الذاتي وانجاز محامل جديدة لتسويق التراب الجيور لمناطق الجنوب والعمل على 

مشروع المبادرة تطوير المنظومات االقتصادية بانجاز المشاريع  المقترحة ضمن 
   ،"إرادة" المستدامة االقتصاديةالجيوية لمساندة التنمية 

عداد اإلستراتيجيات وتثمينها -    1    التخطيط الجهوي وا 
 

 وما قبليا في 2020متابعة ثالثية لتنفيذ المشاريع العمومية المدرجة بميزانية الدولة لسنة  -
مستوى واليات الجنوب حسب وضعية تقّدميا أو الصعوبات التي تعترضيا واقتراح 

الحلول لتسريع انجازىا وا عداد تقرير في الغرض في مستوى كل والية من واليات الجنوب 
 باإلضافة إلى تقرير تأليفي في مستوى اإلقليم،

  بواليات االقليم،2018استتمال إعداد التقرير السنور حول التنمية لسنة  -
  لواليات الجنوب،2019إعداد التقرير السنور حول التنمية لسنة  -
وتقييم تجسيم محاور التنمية  2020-2016 متابعة إنجازات المخطط الخماسي للتنمية -

 : المضبوطة وذلك بـ
 2020 وتوقعات2019-2016 تحيين إنجازات الفترة ، 
 ،تحديد قائمة المشاريع المدرجة بالمخطط والتي لم تنجز بمختلف واليات اإلقليم 
  استخالص االستنتاجات والعبر بما ينير السبل لضبط مالمح آفق التنمية

 للمخطط القادم،
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 في الغرض لتل مجلس جيور بواليات إقليم الجنوب حسب تقارير إعداد 
 المنيجية المعدة من قبل وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي،

 ،حوصلة ىذه التقارير وا عداد تقرير تأليفي في مستوى إقليم الجنوب 
 : على مستوى واليات الجنوب2025-2021 إعداد المخطط التنمور  -

  العتمادىا في إعداد 2030المساىمة في صياغة الوثيقة التوجييية تونس 
 ،2025-2021المخطط التنمور القادم 

  على  2025-2021 المساىمة في صياغة منيجية إعداد المخطط التنمور
 المستوى الجيور،

  تقييم وتشخيص الوضع التنمور على مستوى الوالية ثّم رسم الرؤية المستقبلية
ضبط وتحديد المشاريع ) 2025-2021للتنمية واقتراح برنامج االستثمار للفترة 

 2025-2021المتواصلة والمشاريع الجديدة المدرجة بالمخطط الخماسي 
لواليات الجنوب، المشاركة في أشغال المقاربة والتحكيم على مستوى وزارة 

التنمية واالستثمار والتعاون الدولي والتنسيق بين الوزارات والجيات من أجل 
المالئمة بين المشاريع من جية والتوازنات العامة من جية أخرى وتقريب 

وجيات النظر بين المقترحات الجيوية والمقترحات القطاعية لتتون متناغمة مع 
 ،(األولويات الوطنية ومع أولويات التنمية بالجيات

حكام استغالل نتائج الدراسة اإلستراتيجية لتنمية الجنوب ألفق  -  2035مواصلة تثمين وا 
 في مستوى 2025 – 2021في وضع التصورات األولية لتوجيات المخطط التنمور 

 واليات الجنوب،
 متابعة تقدم انجاز المشاريع المييكلة المبرمجة بإقليم الجنوب، -
تنظيم يوم دراسي على مستوى واليات إقليم الجنوب لمتابعة نتائج الدراسة اإلستراتيجية  -

  والعمل على مزيد استغالليا،2035لتنمية الجنوب ألفق 
المشاركة في إنجاز إستراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية للمناطق الحدودية في  -

 ، 2030أفق سنة 
المساىمة في إعداد اإلستراتيجية الوطنية للتنمية الجيوية مع مكتب الدراسات الذر تم  -

 تعيينو من طرف وزارة اإلشراف،
 ،"2019الوالية في أرقام لسنة "إعداد ونشر الوثائق اإلحصائية  -
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طار مشروع إعداد وثائق البلديات في أرقام بالتعاون مع مكتب العمل الدولي في إ -
 المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة،

جمع المعطيات اإلحصائية الخاصة بواليات إقليم الجنوب التي توفرىا مختلف الوزارات  -
 .واليياتل العمومية على مواقعيا اإللتترونية أو في نشرياتيا اإلحصائية

تحسين وتزويد منظومة المعلومات اإلحصائية الجيوية بمختلف اإلحصائيات السنوية  -
لواليات الجنوب بصفة دورية ووضعيا على ذمة المتدخلين بواسطة اإلستخدامات 

 .الحديثة لتتنولوجيات المعلومات والنشر اإلحصائي

 تدعيم العمل التنموي بالمعتمديات والمناطق ذات األولوية  - 2    
 

مواصلة إنجاز مشروع تثمين منظومة تربية الماشية بوالية تطاوين والشروع في انجاز  -
المسلخ العصرر برمادة ومواصلة برنامج تطوير قطيع األغنام وتسمينيا بيدف اإلرتقاء 

بإنتاج اللحوم الحمراء واحداث شركة تعاونية للخدمات الفالحية والشروع في تركيز منظومة 
تربية الماعز الحلوب بمعتمدية رمادة والعناية بمختلف سالسل القيمة وفق المقتضيات 

 البيئية والصحية والتجارية المعمول بيا وطنيا ودوليا ، 
 

المساىمة في إنجاز ومتابعة تنفيذ القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة الذر يشمل  -
  معتمدية بواليات الجنوب ، 30

تنمية المبادرة النموذجية لل" متابعة مشروع التعاون الفني مع اإلتحاد األوروبي مواصلة -
نجاز إ والمشاركة في تشخيص و والذر يشمل واليتي تطاوين وقفصة" المندمجةالمحلية

 .مشاريع خصوصية بيذه المناطق
  

" الظاىر " الشروع مع مختلف الشركاء في تركيز مشروع إحداث منتزه جيولوجي بمنطقة  -
بالجنوب الشرقي عبر إحكام إستغالل وتوظيف التراث الجيولوجي والحضارر في تطوير 

 السياحة البديلة  والمساىمة في التنمية المستدامة  للمنطقة،
 الذر "إرادة" المستدامة االقتصادية مشروع المبادرة الجيوية لمساندة التنمية نجازمواتبة إ -

 من خالل المصادقة على مخططات يشمل واليات مدنين وقابس وقفصة بالجنوب التونسي
أعمال المنظومات االقتصادية وانجاز الدراسات االقتصادية للمشاريع المقترحة والمنبثقة من 
المخططات والمساىمة في اختيار القائمين بانجاز ىذه المشاريع وتمويليم ومتابعة انجاز 
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مشاريعيم علما وأنو عيد لديوان تنمية الجنوب بالتصرف المالي لتافة المشاريع التي يتم 
 انجازىا على المستوى الوطني،

تعزيز دور الديوان المتعلق بالتنسيق بين مختلف اليياتل في بلورة و إنجاز عناصر  -
 .األنشطة االقتصادية المنتجة في إطار مختلف مشاريع التنمية بمناطق الجنوب 

 
 تحسين جاذبية الجهات وتطوير نسق اإلستثمار الخاص بها  - 3   
   

مواصلة إضطالع الديوان بدوره في النيوض باإلستثمار الخاص من خالل تتثيف المرافقة  -
للباعثين الجدد ومساعدتيم على إعداد دراسات مشاريعيم والحصول على التمويالت الالزمة 

 .دراسة إلى جانب التعريف بمناخ األعمال وبفرص اإلستثمار المتاحة  380بإنجاز 
 

اإلستغالل الفعلي للمنظومة المعلوماتية المتعلقة بمتابعة مشاريع اإلستثمار الخاص عبر  -
 .الشبكة اإلفتراضية الخاصة التي تربط المقر اإلجتماعي باإلدارات الجيوية للتنمية

 

 باعتبار أىميتيا في منظومة 1الترفيع في اإلعتمادات المخصصة آللية إعتماد اإلنطالق  -
تمويل المشاريع الصغرى عن طريق البنك التونسي للتضامن وتوفير األموال الذاتية للباعثين 

 الجدد الذين تعوزىم اإلمكانيات ،
 

 من كلفة الخدمات اإلستشارية والدراسات % 70مواصلة تتفل ديوان تنمية الجنوب بنسبة  -
في إطار التعاون التونسي اإليطالي ومساعدة المؤسسات المنتصبة والباعثين الجدد على 

 تحمل مصاريف اإلستثمارات الالمادية الالزمة ،
 

فوشير وبرنامج )تابعة المشاريع المنتفعة بدعم مالي وفني ضمن برامج التعاون الدولي م -
 ،(دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتطاوين، مدنين، قبلي وتوزر

 

مزيد التعريف ل  على الصعيد االقليمي والجيور والمحليتظاىراتالتنظيم المساىمة في  -
 ،تثمين نتائج الدراسات القطاعية والجيوية و وآليات التشجيع والمساندةاالستثماربإمكانيات 

 

تنظيم أيام قطاعية لإلستثمار ودفع المبادرة الخاصة على غرار دفع اإلستثمار في قطاع  -
 ...الصيد البحرر وتربية األحياء المائية والسياحة البديلة والطاقات المتجددة
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التقارير الدورية حول الظرف االقتصادر و تطور نشاط االستثمار الخاص بإقليم إعداد  -
 ، الجنوب

إنجاز شريط ترويجي إلقليم الجنوب للتمكن من المحامل التسويقية للمجال الترابي والتعريف  -
براز قدرتيا التنافسية وجاذبيتيا لالستثمار   . بالمزايا التفاضلية للواليات وا 

تصميم وا عداد مطويات ووثائق ترويجية ووضعيا على ذمة اليياتل المينية والعمومية  -
 .المتدخلة في حفز وجلب االستثمار 

تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية في مجال التعاون الدولي الالمركزر والمساىمة في  -
 .  تجسيم األىداف واألنشطة المبرمجة في إطار اإلتفاقيات مع نظرائيا بالخارج 

 

 :تدعيم مبادئ الحوكمة و تعصير أساليب التصرف بالمؤسسة -    4  
 تطوير اإلطار القانوني للديوان وذلك من خالل العمل على مراجعة النصوص القانونية - 

 :       والترتيبية وخاصة منيا ما يتعّلق بـ 
 ميام الديوان وا عادة تموقعو. 
 الييكل الّتنظيمي للّديوان. 
 الّنظام األساسي الخاص باألعوان. 
  ،دليل اإلجراءات وبطاقات الميام... 
 إحداث وحدة للشؤون القانونية. 
 دعم دور وحدة الّتدقيق الداخلي ومراقبة الّتصرف. 
  :2021إعداد مشروع القدرة على األداء لسنة - 

  2020 وتوقعات إنجاز ميزانية 2019تقييم إنجاز ميزانية. 
  2021إعداد مشروع القدرة على األداء لسنة. 
 :تعصير وسائل العمل - 
  التوجـو تدريجيـا نحـو إعتمـاد منظومـة إعالميـة  مندمجة في مجال التصرف اإلدارر 

 (...الميزانية، المحاسبة، المالية، المخزون، وسائل النقل، األجور،)والمالي للّديوان 
  سيارات قديمة واقتناء سيارتين 2التفويت في )تجديد أسطول السيارات بصفة تدريجية 

 .(جديدتين
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 :تعيين مراجع حسابات الّديوان - 
 وسيقع 2021 – 2020 – 2019 قام الّديوان باستشارة لتعيين مراجع حسابات للسنوات 

حالتيا غلى 2020خالل شير جانفي  من سنة   قبول العروض والقيام بفتحيا وتقييميا وا 
 مراجعي حسابات ليتم بعد ذلك إختيار 3المصالح المختصة لرئاسة الحكومة قصد إقتراح 

 .أحدىم من طرف مجلس المؤّسسة
 :تجديد الّلجان اإلدارية المتناصفة  - 

 سيقع فتح باب الترشحات لّلجان اإلدارية المتناصفة لمختلف األسالك خالل األشير 
 وانتخاب نصف أعضاء  الّلجنة اإلدارية من طرف األعوان وتعيين النصف 2020األولى لسنة 

 .اآلخر من طرف اإلدارة وذلك وفقا للنظام األساسي الخاص ألعوان الّديوان
 

 :تنظيم جلسات الّلجان - 
 تنظيم جلسات الّلجان المختصة كلما دعت الحاجة 2020 سيعمل الّديوان خالل سنة 

 :إلى ذلك وتيم أساسا 
 لجنة الشراءات. 
 لجنة التصرف في الصندوق اإلجتماعي . 
 لجنة متابعة مالحظات مراجع الحسابات. 
 الّلجنة الطبية... 
 القيام بدورات تتوين لتطوير أداء األعوان واإلطارات بالديوان،- 
 
 :تدعيم قدرات األعوان والمؤسسة في مجال - 

 الشراءات حوكمة نشر ثقافة الحوكمة عبر تعزيز آليات النزاىة داخل المؤسسة و
 ،التعريف بمدونة سلوك وأخالقيات العون العموميووالصفقات العمومية 

  التعريف عبرجعل الشفافية من أولويات الديوان تعزيز الشفافية وذلك بالعمل على 
بقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة باإلدارات الجيوية للتنمية وتبسيط اإلجراءات 

 ،المعمول بيا في الغرض لفائدة طالبييا من خارج الديوان
 ،إرساء منظومة النزاىة وتقييم المخاطر 



2019  ديسمبر 26تماع مجلس المؤّسسة ج     إ   8 

 طارات الديوان  .تعزيز النجاعة بتفعيل منظومة التصرف المندمجة وتتوين أعوان وا 
لمعلوماتي لديوان تنمية الجنوب االتوصيات الواردة بتقرير التدقيق في سالمة النظام تنفيذ  -

 .للسالمة المعلوماتية  الوكالة الوطنية  طرفالمصادق عليو من
 متابعة استغالل وصيانة الشبكة المحّلية والقيام بالعمليات الفّنية الالزمة لربط المستعملين  -

 .لشبكةباالجدد 
ومراقبة المنظومات الخاّصة بتحصين النظام المعلوماتي والشبكة الّداخلية ، تحيين متابعة   -

 .سيما مضاد الفيروسات والمضاد لليجمات الخارجيةالللّديوان  و
 القيام بأيام تتوينية حول السالمة المعلوماتية لمستعملي اإلعالمية والمكتبية على المستوى  -

 .المركزر والجيور 
مواصلة خطة العمل االستعجالية لتطيير أرشيف الديوان المحفوظ بالطابق السفلي للعمارة - 

               : والورشة واإلدارات الجيوية للتنمية وذلك ب
 تطبيق األدوات الفنية على الوثائق الخصوصية و المشتركة للديوان. 
  القيام بتحويل األرشيف الشبو نشط من مكاتب الموظفين باإلدارة المركزية والورشة

 .ليذا الغرضواإلدارات الجيوية إلى المكان المخصص 
  الشروع في تجميع وفرز وترتيب الوثائق المشتركة والخصوصية على المستوى الجيور

 .والمركزر للديوان
 فرز وترحيل الوثائق إلى األرشيف الوطني و ذلك حسب جداول مدد استبقاء األرشيف.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


