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-I  ـةـالحوار حول اإلنتاجيـطار إ  

أصبح الرفع في اإلنتاجية ودعم تموقع المنتوجات في األسواق الداخلية والخارجية 
المزاحمة  امداحتضرورة ملحة ال فقط بحكم تزايد الضغوطات على الصعيد الدولي نتيجة 

اإلنتاجية  إثر إزالة الحواجز والقيود على مبادالت السلع والخدمات بل أيضا باعتبار دور
فهي تعتبر بالنسبة للمستهلك مصدرا . االقتصاديينكل األعوان الفعال في تحسين دخل 

رئيسيا لتحسين قدرته الشرائية من خالل انخفاض أسعار السلع والخدمات أو ارتفاع 
األجور وتمكن بالتوازي من رفع ربحية المؤسسة والمساهمين في رأس المال وبالتالي 

بالنسبة كما تساهم . تحفيز االستثمار في القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل
في تحسين البنية  االستثمارللدولة في الرفع من عائداتها المتأتية من الجباية وبالتالي مزيد 

  .األساسية الخدماتية وال سيما على مستوى التعليم والتكوين والصحة
 

على الصعيد العالمي األهمية الّتي يحضى بها تحسين اإلنتاجية ودورها  وتبرز التجارب
وإنتاجية اليد  تبين المقارنات المتعلقة بالنموستويات من النمو حيث في تحقيق أرفع م

في الترفيع في إنتاجيتها بنسق أسرع  توفّقتأن البلدان التي  العاملة على الصعيد الدولي
  .أكبر إلنتاجها امكنت من تحقيق نموت

  

النمو ، سجلت اإلنتاجية تحسنا متواصال وتنامت مساهمتها في وعلى المستوى الوطني
دواليب ى لعبفضل مختلف اإلصالحات التي تم إدخالها إلضفاء المزيد من النجاعة 

ومختلف البرامج التي تم تنفيذها لتقليص التكلفة وتأهيل وحدات اإلنتاج وتحسين  االقتصاد
خالل العشرة سنوات الماضية ساهمت اإلنتاجية  % 5وقد حققت تونس نموا بلغ  .الجودة
  . % 43بحوالي  في تحقيقه الجملية
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 عامال باعتبار ذلك العالمية الدورة االقتصاديةاالنصهار في مواصلة  تونس على وتحرص
لرفع من الدخل أساسيا لرفع التحديات وتحقيق األهداف المرسومة خاصة فيما يتعلّق با

  . رهان التشغيلوكسب 

ورفع التحديات في ضّل القدرة التنافسية  لتعزيزويمثّل تحسين اإلنتاجية شرطا أساسيا 
التحوالت الّتي يشهدها االقتصاد العالمي خاصة باعتبار األزمة المالية واالقتصادية 
العالمية وما ترتّب عنها من تداعيات ذلك أن تونس تطمح إلى تحقيق معدل نمو أرفع 

سنويا لرفع تحدي التشغيل وهو ما يستوجب الترفيع في مساهمة  % 6يتجاوز الـ 
  . خالل العشر سنوات الماضيـة % 43على األقل مقابل  % 50اإلنتاجية إلى 

  

بإذن  من سيادة  ذي تم تنظيمهاإلنتاجية الوطني حول الحوار ويندرج في هذا اإلطار ال
مختلف األطراف من بتشريك  2009خالل النصف األول من سنة رئيس الجمهورية 

مؤسسات وكفاءات وأحزاب ومنظمات وطنية وهيئات مهنية وذلك لبلورة السبل الكفيلة 
حافزا إضافيا لدعم تموقع المنتجات التونسية في السوق الداخلية  لدعم االنتاجية باعتبارها

مقوما أساسيا لتحقيق نسق نمو مرتفع يستجيب للتطلعات الوطنية وإيجاد ووالخارجية 
  .در نمو جديدة لكسب رهاني التشغيل والتطور السريع للدخلمصا

  

-II  تنظيــم الحــوار 

إحداث لجنة فنية وطنية تولت  رئيس الدولةالجيد للحوار تم بإذن من  حرصا على اإلعداد
اإلشراف على تحيين الدراسات حول تطور عناصر اإلنتاجية في تونس والقيام بدراسات 

 مكّن من توفيرمقارنة مع البلدان التي اكتسبت تقاليد في مجال النهوض باإلنتاجية بما 
بمساهمة  قاعدة موضوعية لتنظيم الحوار والتعمق في السبل واآلليات الكفيلة باالرتقاء

وتتكون هذه اللجنة من  .اإلنتاجية في نسق النمو ودعم القدرة التنافسية لالقتصاد الوطنـي
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 21وعقدت اللجنة  أعضاء يمثلون المنظمات الوطنية والكفاءات وأصحاب المؤسسـات
  .2009اجتماعا منذ فيفري 

  

االت استدعت اللجنة عددا من المؤسسات في قطاعات الصناعة والسياحة واالتصو
ثالث ندوات حول المواضيع  تنظيم تم كما المجال واإلعالمية لتقديم تجاربهم في هذا

  :التالية 

 واإلنتاجية لالتّصالالتقنيات الحديثة  -

 المرأة واإلنتاجية  -

 التصدير واإلنتاجية -

 

شملت  2009جويلية  4-جوان 20انعقدت استشارة جهوية حول اإلنتاجية خالل الفترة و
مشاركا من  2500وساهم فيها ما يزيد عن  أعضاء الحكومةكّل الواليات بإشراف 

وممثّلي المنظّمات  االقتصاديةاإلطارات والكفاءات الجهوية والمحلية وأصحاب المؤسسات 
  . الوطنية

  

بإشراف  2009جويلية  28الوطنية حول اإلنتاجية يوم  الندوةشغال بتنظيم ت هذه األوتوج
زاب السياسية حاأل ممثليالسيد الوزير األول وبحضور ثلة من الوزراء وكتاب الدولة و

  .والمنظمات المهنية وجمعيات المجتمع المدنــي

  

س هذا التمشي سإيمانه نطلق ة الحوار التي أرسى دعائمها سيادة الرئيس من منّوكر
  . الراسخ بدرجة الوعي والنضج التي بلغها الشعب التونسي
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III -  نتائـج الحــوار 

خالل العقدين الماضيين بفضل المد اإلصالحي الذي اإلنتاجية في تونس باستمرار  تحسنت
  .حقق االستقرار السياسي والنمو االقتصادي المتواصل والمناخ االجتماعي السليم

اإلنتاجية الجملية  ةإنتاجية العمل ورأس المال وسجلت مساهم كل من شمل هذا التحسنو
نتيجة لتفاعل كل  المكاسبجاءت هذه و .تطورا تصاعديا من فترة إلى أخرىفي النمو 

األطراف مع السياسات والخيارات وخاصة أصحاب المؤسسات بوعيهم بضرورة العمل 
  .والرفع من إنتاجيتها على تحسين آداء مؤسساتهم حرصهموصاد على مواكبة تحرير االقت

  

ورغم التحسن المتواصل لإلنتاجية والرفع من مساهمتها في النمو من فترة إلى أخرى فإن 
هامشا كبيرا مازال متوفرا لمزيد تحسينها بما يساهم في تجسيم أهداف النمو والتشغيل 

العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  هباعتبار ما سجلتللمرحلة المقبلة 
OCDE  في النمو حيث اإلنتاج من مستويات مرتفعة لمساهمة اإلنتاجية الجملية لعناصر
في كوريا  % 70و  2006- 1985بالنسبة لفنلندا خالل الفترة  % 80 هذه المساهمة بلغت

في إرلندا و  % 57بلجيكيا و في  % 58في فرنسا و % 62في ألمانيا و  % 67الجنوبية و
  . في السويــد % 51

  

تكثيف الجهد لمزيد تحسين اإلنتاجية  ومكّن هذا الحوار من تحسيس كل األطراف بحتمية
خاصة أمام احتدام المنافسة داخليا وخارجيا وما يتطلبه تحقيق أهدافنا التنموية وخاصة 

سنويا لكسب رهان التشغيل وبلوغ هدف  % 7و  6الترفيع في نسق النمو إلى ما بين 
  .اللّحاق بمصاف الدول المتقدمة
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طويلة المدى وإكسابه طابعا  إستراتيجيةويفترض ذلك إدراج موضوع اإلنتاجية ضمن 
وذلك باعتباره  الظرفيهيكليا دون االقتصار على الملتقيات والتظاهرات ذات الطابع 

األطراف المتدخلة في عملية اإلنتاج موضوعا في غاية األهمية يستوجب وعي كّل 
وتحليها بروح المسؤولية إلى جانب إرساء حوار جدي وبنّاء ومتواصل بين كل األطراف 

  .وخارجــهااالجتماعية داخل المؤسسة 

  

وفي هذا اإلطار تم التأكيد على أن تحسين اإلنتاجية هو مسؤولية الجميع وهي ثقافة 
يها يستوجب توفير محيط مالئم على مستوى الخدمات بالدرجة األولى وأنّ  الترفيع ف

البنية األساسية تطوير اإلدارية والخدمات المالية والنقل وتكوين وتدريب الموارد البشرية و
ووضع خطّة متكاملة على مستوى المؤسسة لتحسين آدائها وانخراط إرادي وتجاوب تام 

عالقات داخل المؤسسة خاصة ألعوان المؤسسة لكسب هذه الرهانات ويفترض ذلك بناء 
 .بين العمال والقيادة على أساس الثقة المتبادلة والمسؤولية والشفافيــة
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-IV  ات والمقترحـــاتـالتوصي 

أفرزت مختلف محطات الحوار الوطني حول اإلنتاجية جملة من المقترحات تمحورت 
  : حول خمسة عناصر متكاملة وتمثلت المقترحات فـي 

 ثقافة اإلنتاجيــة، إجراءات لنشر -

 إجراءات لدعم دور المؤسسة باعتبارها المحرك الرئيسي لعملية التنمية، -

 إجراءات لتفعيل دور العنصر البشري في الرفع من اإلنتاجية،  -

 إجراءات تتعلق بمحددات اإلنتاجية، -

 .دفع اإلصالحات الهيكلية والقطاعية وتحسين المحيط الخارجي للمؤسسة -

   ثقافة اإلنتاجيــة إجراءات لنشر  - 1

تستحقه من  ما بالدرجة األولى ثقافة وإيالءها التركيز على أن اإلنتاجية هي -
 عناية 

المنظمات الوطنية واألحزاب  ممثلي إعداد ميثاق وطني يتم إمضاءه من قبل -
 كل بموجبه يلتزم مكونات المجتمع المدني السياسية والجمعيات وسائر

األطراف باإلسهام بروح عالية من الوطنية في إنجاح السياسات والبرامج 
 . المؤسسة أداء االقتصاد وتحسين نجاعةالرامية إلى مزيد الرفع من 

الندوة عن صدر عن الحوار الوطني واث لجنة وطنية تتولى متابعة ما حدإ -
 ،من اقتراحات وتوصيــات حول اإلنتاجيــةالوطنية 

والجامعات ثقافة اإلنتاجية على مستوى المدارس والمعاهد  نشرالعمل على  -
 وفي المؤسسات،

غرس ثقافة اإلنتاجية لدى شريحة العمال وتشريك المجتمع المدني في ذلك  -
 عبر بعث جمعيات جهوية للتحسيس والتوعيـة،

 تكوين لجان جهوية للتفكير والحوار حول اإلنتاجيــة، -
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  . أسبوع الجــودة تنظيم أسبوع اإلنتاجية على غرار -

  

  إجراءات لدعم دور المؤسســة - 2
متابعة يومية لعملية تنفيذ البرنامج المرسوم واألهداف المحددة  اعتمادضرورة  -

لعملية لمع الحرص على التقييم المستمر للرفع من اإلنتاجية بالمؤسسة 
 .المؤسسةالتي تتعرض لها اإلنتاجية وإيجاد الحلول الكفيلة لتفادي الصعوبات 

من الدخل  جزءربط ل في مستوى المؤسسة ووضع آليةاإلنتاجية تقييم ضرورة  -
 .اإلنتاجيةب

 استعمالالالّمادي وتكثيف  االستثمارإحكام حوكمة المؤسسات وتشجيعها على  -
العلوم والتكنولوجيات الحديثة كعناصر رئيسية في عملية اإلنتاج وتحسين 

 ).إرساء ثقافة المؤسسة والتصرف في اإلنتاج(اإلنتاجية 

 .صلب كل مؤسسة تعنى بالرفع من اإلنتاجيةإحداث لجنة  -

والمحاسبة التحليلية لتشخيص اإلخالالت على  الحديث إتّباع أساليب التصرف -
 . المرسومة نتاجية وإدخال التعديالت الالزمة لبلوغ األهدافمستوى اإل

تحديث منظومات اإلنتاج والعناية بالجودة وتنظير المعايير بما يوفّر فرصا  -
 .إضافية لدعم اإلنتاجية

 استعمال( التأطيرلمتطورة وتحسين نسب التكنولوجيات ا استعمالتكثيف  -
الربط بالشبكات الخارجية والوسائل برمجيات متطورة، إحداث مراكز نداء، 

 .)اإللكترونيةعلى المراسالت  واالعتمادالمرئية للمحاضرات 

 لمؤسسة الّتي تتمكّن من تحسين اإلنتاجيةا لفائدة إحداث جوائز وطنية وجهوية -
ة  ـالمؤسس"خ  مبدأ  ـاصة  في  القطاع  الصنـاعي مع  ترسيـصلبها خ
" وبيئياالمؤسسة المسؤولة إجتماعيا "وl’entreprise-citoyen» "المواطـن

" l’entreprise socialement et environnementalement 
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responsable   " مم المتحدة وتدعو إلى اإلنخراط الّذي تنادي به منظّمة األ
 .التطوعي فيه

يرتكز على اإلنتاجية على   )label social(للمؤسسة  اجتماعيإدراج مقياس  -
 .)ISO( غرار ما هو معمول به في مجال الجودة

اعتماد تقارير من طرف المؤسسات حول اإلنتاجية وكذلك التنمية المستديمة  -
 ووضع حوافز للمؤسسات التي تنخرط في هذا المجـال،

تجنب اعتماد سياسة عمودية و متصلبة في اإلدارة التونسية و المؤسسات  -
التفريق بين خطة صاحب المؤسسة و خطة  العمل علىوالعمومية من جهة 

 . مدير المؤسسة من جهة أخرى

 
 

   البشــري عنصرتفعيـل دور ال  - 3
بين كافّة األطراف داخل  االجتماعيمزيد تكثيف تأطير العمال وتعميق الحوار  -

 .المؤسسة وخارجها

تمكين الشغالين من تحصيل ثقافة العمل وتأهيل عقلية كافة المتدخلين في  -
 .منظومة اإلنتاج وتنمية قدراتهم لتحسين اإلنتاجية والحفاظ على مواطن الشغل

مزيد العناية بمناخ العمل داخل المؤسسة وإقرار طرق وأساليب للتنافس  -
  .والتطوير واالبتكارلتنمية روح الخلق الشريف 

اليد العاملة وحركتها من نشاط أو مؤسسة  انتقال تيسيروين وعلى التكالتركيز  -
 .إلى أخرى

تدعيم أواصر الثقة بين العامل وصاحب المؤسسة والقيام بحمالت تحسيسية  -
متواصلة بمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع المدني من منظّمات مهنية 

اإلعالم السمعي  استعمالوأحزاب وطنية وإدارة وهو ما يستدعي تكثيف 
 .والبصري لهذه الغاية
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ومزيد مالئمتها مع مقتضيات  تطوير الوفاق االجتماعي حول تشريعات العمل -
 .الحفز على اإلنتاجيـة

حث المؤسسات على اعتماد ديناميكية الفرق كمنظومة شغل وذلك لمزيد تبادل  -
المعلومات و بالتالي تحسين التصرف في الموارد البشرية بهدف تحقيق 

 .مردودية أعلى
 

اإليجابي للعمال في تحسين اإلنتاجية وعدم االقتصار على العقوبات  التشريك -
 ، وذلك ضمن إقرار منظومات متكاملة للغـرض والتحفيز الظرفـي

 .د التدقيق االجتماعي في المؤسساتاعتما -
  
  

 على مستوى محددات اإلنتاجيـــة - 4
   

  تكنولوجيا االتصال والمعلومــات  -  أ

من طور التكوين على اإلعالمية إلـى   تطوير االبتكار في التكوين والمرور -
التكوين باإلعالمية مع دعم تشخيص الطلب وتقريب العرض في هذا المجال 

 .باختالف مكوناته
إرساء مؤشرات للتقنيات واالتصال من أجل متابعة تطوير هذا القطاع داخل  -

 .المؤسسات عبر خطط عملية للنهوض بالمحتوى المعرفي في عملية اإلنتاج
على إحداث شبكات مؤسسات صغيرة وذات نوعية عالية من أجـل   المساعدة -

تقديم الخدمات في هذا المجال إلى مؤسسات اإلنتاج واألسـر والمؤسسـات   
 .التربوية لتطوير االستعماالت في جميع القطاعات

الشـراكة بـين   النهـوض ب من قبل المؤسسات و دعم نشاط البحث والتطوير -
 .مجالالقطاعين الخاص والعام في هذا ال

ما تم إنجازه  باعتبارمزيد العناية بمنظومات السالمة المعلوماتية للمؤسسات  -
 .من دعم للقدرات الوطنية في هذا المجال
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اعتماد منظومات اإلعالم واالتصال ضمن آليات لتشجيع االبتكار والتجديـد   -
 .وفي وسائل اإلنتاج والتصرف فيه في المنتوجات

على مستوى االستعمال الفردي والجمـاعي   مواصلة الجهد للتحكم في الكلفة -
وعلى مستوى المؤسسة ودعم طرق ومحتويات االستعمال ضـمانا لتطـوير   

 .المعادلة بين الكلفة والمردود
تطوير التحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ودعم المساهمة في إنتـاج   -

لسـوق  ودعـم ا  ة للتحفيز على االبتكار والتجديدمحتوياتها عبر آليات واضح
 .الوطنية في هذا المجال

النهوض ببرنامج التجارة االلكترونية في مختلف المجاالت لما تـوفره مـن     -
 .قدرات على اكتساح األسواق الجديدة

 تأهيل البنية األساسية في مجال الشبكات وخاصة الشبكات ذات التدفّق العالي     -

  : بهدف
 .االجتماعيةتقليص الهوة الرقمية بين الجهات وبين الطبقات  
 .تمكين النفاذ إلى الشبكات العالمية بكلفة تنافسية 

 

 االبتكــار     - ب

 مزيد حفز المؤسسات على االستثمار الالمادي و دعم أنشطة البحث و التطوير -
 ،واالبتكار

ر شراكة فاعلة وإقرا بين المؤسسات ومراكز البحوث والدراسات دعم التعاون -
 ،في هذا المجــال

الرفع من مردودية إعالمية تحسيسية لالبتكار وأهميته في  إنجاز حمالت -
 ).أسبوع االبتكار مثال( المؤسسة

والتخطيط داخل المؤسسة وتفعيل  واالستشرافدعم وظائف الرصد واليقظة  -
نتائج البحوث  واستغاللعالقتها مع محيط البحث العلمي والجامعة قصد تثمين 

 .وتسخيرها للرفع من اإلنتاجية
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ا أو ضمن حفز المؤسسات على تركيز مخابر للبحث والتجديد صلب مؤسساته -
بما يساهم في كسب رهانات الرفع من اإلنتاجية  شبكة من المؤسسات الشبيهة

 .وتشغيل الكفاءات
 

  الصيانـــة    - ج

البرنامج الوطني للجودة و برنامج إرساء برنامج وطني للصيانة على غرار  -
  .التحديث الصناعي

مزيد حفز عملية اإلفراق في مجال خدمات الصيانة بما يمكن المؤسسة من  -
 .عملية اإلنتاج و تقليص الكلفة و تحسين مردودية المؤسسةعلى التركيز 

حث المؤسسات على الدخول في عالقات شبكية بهدف تشكيل سلسلة مترابطة  -
األمثل لمدخالت اإلنتاج والتكنولوجيا  لالستعمالات العالقة من األنشطة ذ

المستخدمة وقنوات التوزيع والمهارات الموظفة بما يمكن من تحقيق مربوحية 
نتاج وترشيد التصرف أعلى لجميع الوحدات المعنية بفضل التحكم في تكاليف اإل

 في المخزونات،

باعتماد صيانة المعدات  توفير السالمة المهنية والتقليص من حوادث الشغل -
 . من استهالك الطاقةوالتي تمكن في اآلن نفسه من الحد 

 
   ةـــالبنية األساسي   - د

  

خاصة بالبناءات وإستراتيجية أكثر جرأة في مجال الطاقات المتجددة  اعتماد -
الجماعية على غرار النزل والمؤسسات التربوية والجامعية والمستشفيات الّتي 

شأنها أن تساهم في تحسين اإلنتاجية الجملية والنظر في إمكانية إنشاء من 
 .مدينة متوسطية للطاقات المتجددة بتونس
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جل تحسين المردودية أساسية في القطاع الفالحي من البنية األ استغاللحسن  -

 .والرفع من إنتاجية هذا القطاع

 .ذلك أسطول النقل العموميالعمل على مزيد تعصير البنية التحتية بما في  -

لمشاريع اوتطويرها لتيسير تركيز  اتمزيد دعم تهيئة المناطق الصناعية بالجه -

 . في ظروف مالئمة االستثمارية

نشطة تحديد مواقع األ(إيالء عناية خاصة بمجال التهيئة الترابية والتعمير  -

 .حتّى تكون حافزا للرقي باإلنتاجية...) والخدمات  األساسيةوالبنية 

 

   التمويــل  - ه

تبسيط إجراءات التعامل مع البنوك خاصة الّتي تتعلّق بالتسهيالت والقروض  -
 .الموسمية

تحسين الشفافية المالية بالمؤسسة وبالتالي القدرة التمويلية خصوصا مع  -
 األطراف الخارجيين وذلك لمزيد استقطاب الموارد الماليــة، 

باعتباره يتالءم أحسن مع مقتضيات دعم  خاطرمزيد دعم رأس المال الم -
 .االبتكار وتطوير المؤسسات المبتكرة

 

  الخدمــات اإلداريــة   - و

مواصلة هندسة اإلجراءات والمسالك اإلدارية وتبسيطها بما يساهم في الرفع  -
وتحسين اإلنتاجية وتوفير البيئة المالئمة لتطوير نشاط  االقتصادمن نجاعة 
 .المؤسسة
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لمزيد دعم  استعمالهاتعزيز الخدمات عن بعد الموجهة للمؤسسة والتشجيع على  -
 .إنتاجية المؤسسة وضمان إسهامها الناجع في دعم القدرة التنافسية

 توفير المعلومة االقتصادية في اإلبان، -

 . إحداث مرصد للمتغيرات االقتصادية الداخلية منها والدوليــة -

 

   ة ــعلى مستوى اإلصالحات الهيكلية والقطاعي - 5

   :من خالل خاصــة  االقتصاد التونســي اندماجتعميق   -  أ

ن نوعية يتحرير قطاعات الخدمات بما يسمح من التخفيض في الكلفة وتحس -

الخدمات، من ذلك قطاعات المواصالت والنقل والخدمات الموجهة للمؤسسة 

والخدمات المالية باعتبارها قطاعات دافعة وتساهم في تحسين آداء القطاعات 

 .األخرى والرفع من إنتاجيتها

يسمح من لعام والمصدر كليا بما االنظام العمل على مزيد إدماج قطاعي  -

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة تحت النظام العام ومن دعم تشغيل 

القيمة المضافة عند التصدير ويمكن  من الرفعاليد العاملة المكونة ويساهم في 

المؤسسة المصدرة كليا من تحسين تنافسيتها وصمودها في األسواق الخارجية 

  .وهو ما أكّدته األزمة المالية واالقتصادية الحاليــة
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 دفع القطاعات الواعــدة  -  ب

للتطوير التكنولوجي بالتركيز على عدد محدود من القطاعات  إستراتيجيةإقرار  -
 على غرار الناجحة ببعض التجارب استئناساتتوفر فيها إمكانات هامة وذلك التي 

وماليزيا ) االلكترونيك(يوان تاو) البرمجيات واستخراج الخدمات(الهند 
 ).األلكترونيك(

  

  : وبالنسبة لتونس يقترح التركيز علــى 

  (off shoring) أنقل الخدمات خارج بلد المنش -
 الخدمات الصحية  -

 .والبيوتكنولوجيــا ائراتالط مكونات -

 

  دعم اإلنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الفالحــي  - ج

اعتماد هيكلة عصرية للقطاع الفالحي من خالل معالجة المسائل العقارية وتطوير  -
 أوضاعها من جهة، والنهوض باالستثمار والتمويل من جهة أخرى،

لجعلها قادرة على تطوير قدرتها التنافسية تفعيل برنامج تأهيل المستغالت الفالحية  -
 ومجابهة المنافسة،

توجيه النشاط الفالحي حسب مؤشرات السوق مع تفعيل عوامل هذه األخيرة  -
وتأهيل مسالك توزيع المنتجات الفالحية، بما يضمن مردودية النشاط الفالحي 

 .وديمومته ويجعل القطاع يستقطب الشباب

د دعم البحث العلمي والتكوين المهني والنهوض بالمرأة تنمية الموارد البشرية بمزي -
ة، مع التركيز على تطوير برنامج التأهيل والتكوين المهني الفالحي قصد يالفالح

توفير يد عاملة كفأة ومتخصصة تستجيب لمتطلبات الفالحة الحديثة وقادرة على 
 تأطير الفالحين واالرتقاء بقدراتهم اإلنتاجية والتنافسية،
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ر الفالحة العائلية والصغرى والمتوسطة لجعلها تساهم بأكثر فاعلية في تطوي -
 مجهود تنمية القطاع،

توسيع انخراط الفالحين في إطار هياكل مهنية قاعدية التي أصبحت أداة ضرورية  -
  لتأطير الفالحين للزيادة في اإلنتاجية وتحسين الجودة والضغط على الكلفة،

كيز على مجاالت النهوض بوظائف الرقابة تأهيل المصالح اإلدارية والتر -
 والتصديق،

على غرار منظومة الحبوب (سن التشريعات المتعلقة بالمنظومات الفالحية  -
 ،...)ومنظومة الطماطم ومنظومة األلبان ومنظومة البطاطا،

مزيد تطوير قطاع الصناعات الغذائية وربط عالقة عضوية بين الفالحين  -
 نتاج،والمصنعين من خالل عقود إ

الّذي ) من المخبر إلى الضيعة(توظيف البحث العلمي في الفالحة بطريقة مباشرة  -
 .األسواق الخارجية اقتحاميوفر أصناف جديدة ذات مردودية عالية تمكّن من 

  (Traçabilité) حيوانيتعميم تجربة المتابعة اللصيقة للمنتوج سواء النباتي أو ال -

 . تدعيم منظومة اإلنتاج البيولوجـي -

 

  تحسين الخدمات اللوجستية والبنية األساسية المرتبطة بــها   - د

  : المعتمدة في هذا المجال والمتعلقة خاصة بـ  اإلستراتيجيةاإلسراع بتنفيذ 

الدولية  الحةحركة الم الستقطابإنجاز مشروع الميناء بالمياه العميقة  استكمال -
الحجم بالنسبة للصادرات والواردات التونسية علما وأن  اقتصادمن  واالستفادة

 الستقبالهكلفة النقل بالنسبة لهذا الجيل من المشاريع تعتبر منخفضة نسبيا نظرا 
 لبواخر كبيرة الحجم، 
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إنجاز كـل  بتنفيذ مخطط تطوير مناطق الخدمات اللوجستية وذلك الشروع في  -
إحداث منطقة أنشطة ونطقة جبل الوسط من المنطقة اللوجستية بميناء رادس وم

 ،هكتار 500 على مساحة بالنفيضةولوجستية  اقتصادية
 تطوير خدمات مطار النفيضة ليكون رافدا لمحـيط المينـاء بالميـاه العميقـة     -

)Hinterland ( ، 

تشجيع الشركات الصناعية على اللجوء إلى الشركات المختصة فـي مجـال    -
 ،)Outsourcing( اللوجستية

 ،)Clusters( متخصصة لتجميع حاجيات النقل اقتصاديةإحداث أقطاب  -

 تعميم إضبارة النقل على كافة المتدخلين، -

تنظيم العمل بميناء رادس وفقا ألحكام مجلة الموانئ البحرية التجارية وإلتفاقية  -

 ،)FAL( تبسيط المبادالت الدولية

كـوين مـع حاجيـات    تطوير الكفاءات في مجال اللوجستية بمالئمة برامج الت -
 المؤسسات،

مـن مبادالتنـا   % 97إعادة هيكلة وتنظيم قطاع النقل البحري الـذي يـؤمن    -
 .التجارية

تفعيل دور السكك الحديدية في جعل الجهة قطبا تنمويا ومضاعفة مساهمته من   -
 ،% 6حاليا إلى  % 3

 مكـن يوهو مـا  تعميم استعمال عقد النقل متعدد الوسائط لنقل البضائع دوليا  -
الشاحنين من إئتمان بضائعهم لدى متدخل واحد يقوم بكل العمليات على كامل 

 .سلسلة النقل من خزن ولف وشحن وتفريغ وتوزيع ونقل
تدعيم عمليات متابعة البضائع بالموانئ عبر تركيز منظومة تحديـد المواقـع    -

 ). RFID(بواسطة التقنيات الراديوية 
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من ) الجوي و البحري والبري(اط النقل دعم التكامل و التفاعل بين مختلف أنم -
خالل تحسين إدارة و تسيير وسائل النقل المتوفرة بما يسمح للمؤسسـة مـن   

 احترام وتقليص اآلجال وما يمكنها من تعزيز تموقعها التنافسي

 :التركيز على التقليص من كلفة اللوجيستيك من خـالل -

 .مخارجة الخدمات اللوجيستية و خاصة منها النقل 
دمج وتجميع المؤسسات الصغرى وإحداث شركات كبرى مختصة  

 .في هذا المجال
 

بعض بلدان الحوض  على غرار Open Sky)(تحرير الفضاء الجوي التونسي  -
المتوسطي بما يمكن الشركات األجنبية و خاصة منها الشركات ذات تعريفات 

 low)(منخفضة  cost  من اقتحام األجواء التونسية ويساهم بالتالي في
 .استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح األجانب

  التكوين المهني محرك للتنمية والرفع من اإلنتاجية  - ه

تحقيـق   بهدفتطوير وتنويع الخدمات الموجهة للمؤسسة والقطاعات االقتصادية  -

فـاءات، وتموقـع جهـاز    االستجابة السريعة لحاجيات المشاريع الكبرى من الك

  ،2016التكوين المهني كأحد مقومات اإلستراتيجية الصناعية في أفق 

تطوير العالقة مع المؤسسة في مراكز التكوين المهني وإعطائها دورا أكثر مزيد  -

فـي إحـداث   وفي مراجعة البرامج و والتدريب فاعلية في تسيير عملية التكوين

 اختصاصات جديدة للتكوين،

 تحديث البنية األساسية لمراكز التكوين، وتوفير التجهيزات الحديثة،  -
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توفير الموارد البشرية الكفأة من مكونين وإطارات تسيير من خـالل االنتـداب    -

 والتكوين الميداني للمكونين مع المؤسسات االقتصادية التونسية واألجنبية، 

ين وتحسـين ظـروف   تفعيل وظائف اإلعالم والتوجيه ومتابعة إدماج المتخـرج  -

  لثقافية والتنشيطية داخل المراكز،الحياة الجماعية وا

إنجاز عمليات توأمة بين مراكز التكوين التونسية ومؤسسات أجنبية وإسناد شهائد  -

سيكون له األثر على تشغيلية خريجي التكوين وعلى وهو ما مزدوجة للمتخرجين 

 ،إدخال المنظومة في السياق العالمي

 ،عنصر لتحسين اإلنتاجية ثمار في التكوين المستمر باعتباره تدعيم االست -

تأقلم منظومة التكوين والتعليم مع مقومات المرحلة القادمة وذلك قصـد تعزيـز    -

تنمية الموارد البشرية ومعادلة الشهائد بنظيراتها بالبلدان المنافسة والسعي إلـى  

 .(Certification)تكثيف الشهائد المصادق عليـها 

 
 

  قتراحاتكماآرائكم وندعوكم لمّدنا ب

http://www.dialog-productivite.tn/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=56
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