 -1نشاط المعهد الوطني لإلحصاء خالل سنة 2020
األهداف الرئيسية

األنشطة المنجزة

مؤشرات االنجاز( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام

السداسي األول

بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف :توفير المعطيات اإلحصائية لكل الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين والباحثين وكل مستعملي المعلومة اإلحصائية في اإلبان وفق رزنامة ضبطت في الغرض

اإلنتاج
اإلحصائي:

اإلحصائيات

الديموغرافية

واالجتماعية

 -إعداد تقرير الوضع الديمغرافي في تونس 2020-2018

 -بصدد اإلنجاز وستكون السلسلة حتى سنة  2020عوض 2019

 -إعداد وانجاز مسح الهجرة الدولية بتونس

 -ستستكمل األعمال الميدانية في مارس  2021بسبب جائحة كورونا

 -إعداد سلسلة احصاءات الهجرة

 -تعثر إصدار وثيقة حول احصائيات الهجرة بسبب الجائحة

 -تنفيذ برنامج تطوير جودة االحصائيات الحيوية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان

 تم استبدال الورشات بالتعاقد مع أعوان خزن الستيفاء استمارات الوقائعالحيوية لسنتي  2019و 2020والورقات سيقع انجازها بدءا من فيفري
2021

 -إنجاز مسح نموذجي الستيفاء مؤشرات الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة

 -لم ينجز نظ ار للظروف الصحية وتأثير جائحة كورونا

 -إعداد وإنجاز نشرية حول احصائيات النوع االجتماعي

 -بصدد اإلنجاز وسيتم نشرها على موقع المعهد في بداية سنة 2021

 -إعداد التقرير السنوي لمؤشرات البنية التحتية لسنة 2019

 -تم نشر التقرير بصيغة ورقية

 -معالجة بيانات الحالة المدنية لسنة  2018وإعداد المؤشرات الديموغرافية لسنة  2018بالتوازي مع إستغالل منظومة "مدنية" الخاصة

 -تم إنجاز النشرية

بالحالة المدنية للسنوات  2018و2019

 -تصميم وانجاز المسوح الثالثية المتعلقة بالتشغيل للثالثي األول والثاني

 -إنجاز المسوح الثالثية المتعلقة بالتشغيل

 -تم إنجاز المسوح الثالثية ميدانيا رغم تعطل طفيف خالل فترة الحجر

 -إعداد نتائج المسوح الثالثية للثالثي الرابع لسنة  2019والثالثي األول لسنة 2020

 -إعداد نتائج المسوح الثالثية للثالثي الثاني

 -تم نشر نتائج المسوح الثالثية

للثالثي الثالث والرابع

والثالثي الثالث لسنة 2020

األولى

 -إعداد النشرية السنوية لمسوح التشغيل لسنة 2019

 -بصدد إعداد النشرية سيتم نشرها خالل الثالثي األول من سنة 2021

 -معالجة ونشر إحصائيات األجور المتعلقة بالوظيفة العمومية  2018و2019

 -تم إعداد النشرية وسيتم نشرها على موقع واب المعهد
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األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

السداسي األول

مؤشرات االنجاز( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر
القيام بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف :توفير المعطيات اإلحصائية لكل الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين والباحثين وكل مستعملي المعلومة اإلحصائية في اإلبان وفق رزنامة ضبطت في الغرض
 -إعداد منهجية احتساب مؤشر األجور

 -بصدد تحيين المنهجية

 -إحتساب نسبة التطور السنوي لمعدل األجور في القطاع الخاص غير الفالحي

 -تم نشر المؤشر على موقع واب المعهد

 -إستكمال األعمال الخاصة بانجاز المسح الوطني حول مدى رضا انجاز المسح الوطني حول مدى رضا المستهلك لسداسي األول

 -تم إنجاز األعمال الميدانية وتم استغالل البيانات بالنسبة

 -إنجاز المسح الوطني حول إنفاق واستهالك ومستوى عيش األسر لسنة 2020

 -نظ ار للظروف التي مرت بها البالد فقد تم تأجيل المسح

المستهلك للسداسي الثاني لسنة 2019

اإلنتاج
اإلحصائي:

اإلحصائيات

لسنة 2020

إلى سنة  2021مع المحافظة على نفس األعمال
التحضيرية

 -تحيين قائمة أسر المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر لسنة 2021

 -تم تحيين قائمة األسر من خالل إنجاز العملية

 -استكمال مختلف االستعدادات للمسح الوطني حول إنفاق واستهالك ومستوى عيش األسر لسنة 2021

 -تم إعداد تطبيقة الترميز وإعداد الملف الفني والحصول على

الديموغرافية

واالجتماعية

للسداسي الثاني لسنة 2019

ميدانيا Ratissage

الترخيص وتكوين األعوان لينطلق العمل الميداني للمسح

بداية شهر جانفي 2021

 -انجاز المسح التجريبي الخاص بالمسح الوطني حول إنفاق واستهالك ومستوى عيش األسر لسنة 2021

 -تم إنجاز المسح التجريبي بالتعاون مع البنك الدولي

 أعمال غير مبرمجة : -إعداد خارطة الفقر بالتعاون مع البنك الدولي

 -تم نشر التقرير

 -إنجاز المسح الوطني حول نجاعة مشروع » دعم وإصالح برنامج الحماية االجتماعية« بالتعاون مع البنك الدولي ومركز البحوث

 -تم إستكمال كافة األعمال الميدانية وتم إعداد المعطيات

 -إنجاز المسح العرضي حول تأثيرات جائحة كورونا على مستوى عيش األسر  5 -دورات

 -تم نشر نتائج الخمس دورات

والدراسات االجتماعية
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لإلستغالل

األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

مؤشرات االنجاز( ذكر أسباب عدم االنجاز إن

السداسي األول

تعذر القيام بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف :توفير المعطيات اإلحصائية لكل الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين والباحثين وكل مستعملي المعلومة اإلحصائية في اإلبان وفق رزنامة ضبطت في الغرض

اإلنتاج

 -ترميز ومقاربة المتغيرات الخاصة بسجل المؤسسات لسنة 2019

اإلحصائي:

 -مواصلة إنجاز المسح الوطني حول األنشطة االقتصادية لسنة

االقتصادية

 -إعداد جداول خاصة بالحسابات القومية

اإلحصائيات

 -إعداد سجل المؤسسات لسنة 2019

 اعداد نسخة سنوية لسجل فروع المؤسسات2018

 إعداد نشرية خاصة بسجل  2019ونشرها على موقع الواب -تنجز بصفة منتظمة

 -تصميم وانجاز المسح الوطني حول األنشطة االقتصادية لسنة

 -تم خزن معطيات المسح الوطني حول األنشطة االقتصادية

انطالق العمل الميداني في شهر سبتمبر

 -تم الشروع في األعمال الميدانية لمسح سنة 2018

2019

لسنة  2018ومعالجتها بداية من شهر سبتمبر

 تم استغالل نتائج المسح الوطني حول األنشطة االقتصاديةلسنة  2018في إعداد جداول العتمادها في أشغال

الحسابات القومية
 تحيين االستمارة الخاصة بالمؤشرات األساسية الستغاللتكنولوجيات االتصال والمعلومات لدى المؤسسات لسنة 2019

 إنجاز المسح حول المؤشرات األساسية الستغالل تكنولوجيات -االتصال والمعلومات لدى المؤسسات

تم إنجاز المسح خالل شهر سبتمبر

مواصلة تجميع القوائم المالية الخاصة بسنة 2018

تجميع القوائم المالية الخاصة بسنوات  2018و2019

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة

 -مواصلة تخزين معطيات لسنة Bilan et Etat de ( 2017

 -تخزين المعطيات لسنوات  2017وBilan et Etat de ( 2018

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة

 -استعمال القوائم المالية الستفاء تعمير االستمارات المتعلقة بمسح

 -استعمال القوائم المالية في تقدير بعض المتغيرات في الحسابات

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة

 -إعداد البيانات الخاصة بالحسابات القومية

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة

)résultat
2018

)résultat
القطاعية
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األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

اإلنتاج

اإلحصائي:

اإلحصائيات
االقتصادية

السداسي األول

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

-

إعداد نشريه خاصة بسلسة الحسابات القومية 2018-2014

-

إعداد حسابات الثالثي الرابع لسنة  2019واألول لسنة  - 2020إعداد حسابات الثالثي الثاني والثالث لسنة  2020حسب  -أنجز

-

مواصلة إعداد توازنات العرض والطلب لمختلف المنتجات لسنوات  2015و 2016و 2017و 2018بسنة األساس  2015وبنظام  -بصدد االنجاز

حسب طريقة اإلنتاج

 إعداد الحسابات السنوية النهائية لسنة  2017ونصف النهائية  -أنجزلسنة  2018والوقتية لسنة 2019
طريقة اإلنتاج

الحسابات القومية 2008

 إعداد حسابات القطاعات المؤسساتية المالية لسنوات  2015و 2016و 2017و 2018بسنة األساس  2015وبنظام الحسابات القومية  -بصدد االنجاز2008
 إعداد الجداول التأليفية (جداول الموارد واالستعماالت وجداول الحسابات االقتصادية المندمجة وجداول العمليات المالية) لسنوات  -بصدد االنجاز 2015و 2016و 2017و 2018بسنة األساس  2015وبنظام الحسابات القومية 2008

 إعداد حسابات قطاع المؤسسات غير المالية وقطاع الحكومة العامة لسنوات  2015و 2016و 2017و 2018حسب نظام الحسابات  -بصدد االنجازالقومية 2008

 -مواصلة اعداد الحسابات الجهوية لسنوات 2016-2010

 -بصدد االنجاز

 -مواصلة إنجاز الحسابات البيئية

 -بصدد االنجاز

 -إنجاز برنامج تعاون مع المعهد الفرنسي لإلحصاء والدارسات االقتصادية لمساندة المعهد في عملية تغيير سنة االساس
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 -بصدد االنجاز

األهداف الرئيسية

اإلنتاج
اإلحصائي:
اإلحصائيات
االقتصادية

األنشطة المنجزة

مؤشرات اإلنجاز

السداسي الثاني

السداسي األول

( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام بالعملية)

 -إحتساب شهري لمؤشر أسعار اإلستهالك حسب سنة األساس 2015

 -ينجز بدورية شهرية

 -إعداد النشرية الشهرية حول تطور مؤشر األسعار ونسبة التضخم

 -تنجز بدورية شهرية

 -إعداد مؤشر أسعار موحد للدول األعضاء في منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)(COMESA

 -ينجز بدورية شهرية

 -إعداد مؤشر أسعار موحد لدول إتحاد المغرب العربي ()UMA

 عقدت اجتماعات في الغرض جمعت خبراء األسعار المثلين لبلدانإتحاد المغرب العربي وممثلي التعاون الدولي لدراسة إمكانية إعداد مؤشر

موحد واألطر القانونية والفنية لذلك
 -إنجاز مسح سداسي ألسعار اإليجارات لعينة من المساكن لحساب مؤشر أسعار االستهالك

 -ينجز بدورية سداسية

 -إعداد الميزان التجاري حسب مختلف التصانيف وحسب البلدان بدورية شهرية

 -ينجز بصفة منتظمة

 -إعداد النشرية الشهرية حول تطور المبادالت التجارية حسب القطاعات وحسب الشركاء

 -تنجز بصفة منتظمة

 -إعداد النشرية السنوية حول تطور المبادالت التجارية

 -يتم إصدار النشرية السنوية في أواخر السداسي األول

حسب المواد وحسب الشركاء لسنة 2019

 اعتماد التصنيف التونسي للمواد لسنة  2009في نشر احصائيات التجارة الخارجية بصفة شهرية مع اصالح التغيرات الموسمية  -أعمال تنجز بصفة منتظمة -الشروع في دراسة تأثير العوامل الموسمية على نتائج احصائيات التجارة الخارجية

 -تم عقد أسبوع دراسي مع خبير فرسي حول تأثير العوامل الموسمية

 -بصدد القيام بتمرين لتقييم النتائج حول تأثير العوامل الموسمية على

نتائج احصائيات التجارة الخارجية
 -اعداد احصائيات حول المبادالت الخاصة بالمناولة في التجارة الخارجية حسب توصيات شعبة اإلحصاء لألمم المتحدة

 -بعد مناقشة إحصائيات المناولة في التجارة الخارجية مع الحسابات

 -احتساب شهري لمؤشر أسعار للتجارة الخارجية (سنة األساس (2015

 -تنجز بصفة منتظمة

 -إعداد النشرية الشهرية حول تطور المبادالت التجارية باألسعار القارة

 -تنجز بصفة منتظمة

 -إعتماد برمجية لخزن واحتساب المؤشر

 -مواصلة التنسيق مع إدارة اإلعالمية إلعداد البرمجية
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القومية والبنك المركزي تم إرسال النتائج للحسابات القومية

األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

اإلنتاج
اإلحصائي:
اإلحصائيات
االقتصادية

مؤشرات اإلنجاز

السداسي الثاني

السداسي األول

( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام بالعملية)

 -إعتماد برمجية جديدة للتدقيق وإعداد احصائيات التجارة الخارجية

 -مواصلة التنسيق مع إدارة اإلعالمية إلعداد البرمجية

 -تحيين مختلف جداول التصانيف المعتمدة في نشر احصائيات التجارة الخارجية

 -عمل متواصل

 -إحتساب مؤشر اإلنتاج الصناعي (سنة اإلساس  )2010حسب التصنيف التونسي لألنشطة لسنة  2009وISIC4

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -إنجاز المسح الشهري حول اإلنتاج الصناعي وإعداد مؤشر اإلنتاج الصناعي

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -إحتساب مؤشر اإلنتاج الصناعي حسب سنة األساس 2010

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -إعداد النشرية الشهرية حول تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -إنجاز دراسة تأثير العوامل الموسمية على نتائج مؤشر اإلنتاج الصناعي

 -بصدد القيام بتمرين لتقييم النتائج

 -إنجاز المسح الشهري حول األسعار عند اإلنتاج الصناعي

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -إحتساب مؤشر األسعار عند اإلنتاج الصناعي

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -إعداد النشرية شهرية حول تطور مؤشر األسعار عند اإلنتاج الصناعي

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -التنسيق مع فريق اإلعالمية وذلك إلعداد برمجية لخزن واحتساب المؤشر

 -عمل متواصل

 -التنسيق مع الحسابات القومية لتغير سنة اإلساس من

 -عمل متواصل

 -إنجاز المسوح الثالثية من سنة  2020حول وضع وآفاق المؤسسات الصناعية والتجارية

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 2010إلى 2015
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األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

اإلنتاج
اإلحصائي:
اإلحصائيات
االقتصادية

مؤشرات اإلنجاز

السداسي الثاني

السداسي األول

( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام بالعملية)

 -إعداد النشرية حول وضع وأفاق المؤسسات الصناعية

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -إنجاز المسح السداسية من سنة  2020حول وضع الستثمار

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -إعداد النشرية حول وضع وأفاق االستثمار في المؤسسات الصناعية

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

 -احتساب ونشر المؤشر الثالثي ألسعار العقارات حسب سنة اإلساس 2015

 -أعمال تنجز بصفة منتظمة

أعمال لم تكن مبرمجة :
 -إنجاز مسح حول تأثير جائحة كورونا على المؤسسات بالتعاون مع البنك الدولي

 مسح ينجز بالتعاون مع البنك الدولي وقد تم إنجاز دورتين والثالثةبصدد اإلنجاز وستنشر نتائجها بداية 2021

الهدف :متابعة الظرف اإلقتصادي

اإلنتاج

 -إعداد لوحة القيادة لالقتصاد التونسي

اإلحصائي:

 -تحديث بنك معطيات حول الظرف االقتصادي

اإلحصائيات
االقتصادية

 يتم إعداد لوحة القيادة بدورية شهرية -يتم تحيين بنك المعطيات بدورية شهرية

 -لم ينجز نظ ار لعدم توفر اإلعتمادات الالزمة

 -إعداد مسح حول الظرفية (مؤشرات الثقة)
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األهداف الرئيسية

األنشطة المنجزة
السداسي األول

مؤشرات االنجاز ( ذكر أسباب عدم اإلنجاز
إن تعذر القيام بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف :دعم اإلحصائيات الجهوية وتحسين جودتها وتوسيع مجاالتها

الدعم والمساندة:
التنسيق الجهوي

 -توفير الدعم اللوجستي لإلنجاز الميداني للمسوح اإلحصائية المبرمجة خالل سنة  2019ومتابعتها

 -رغم الصعوبات التي مر بها النشاط اإلحصائية نظ ار لتأثير جائحة

تم انجاز األشغال الميدانية للمسوح المبرمجة خالل سنة
كورونا فقد ّ
.2020

تم كذلك انجاز مسوح أخرى لم تكن مبرمجة على غرار المسح حول
 ّتبعات جائحة الكوفيد  19على ظروف عيش األسر (خمسة عمليات
مكن المعهد من ارساء طريقة جديدة في تجميع
تجميع) والذي ّ

 -مراقبة جودة ومردودية المسوح وتحسين وسائل وأساليب التصرف في الموارد بالجهات

المعطيات عن ُبعد وبواسطة الهواتف واللوحات الرقمية.
 -متابعة مؤشرات مردودية المسوح أسبوعيا بإستعمال منظومات

المعدة للمتابعة والجودة بمؤشرات حول الجودة (إدارة تطوير البرمجيات)
 إثراء البرمجياتّ

 -استعمال االجهزة اللوحية في تجميع معطيات المسوح األسرية ومتابعة

 -تطوير منهجية موحدة لتوثيق عملية انجاز المسوح في جميع مراحلها من البرمجة وحتى تسليم المعطيات المجمعة

 ت ّم تأجيل أنشطة بناء قدرات المعنيين بالمسوح المدرجة في برنامجالتعاون الثنائي مع المعهد الفرنسي لإلحصاء الى ما بعد جائحة

 -مواصلة تطوير اإلحصائيات الجهوية بالتعاون مع الهياكل اإلحصائية األخرى

 -عمل متواصل مع منتجي المعطيات الراجعة بالنظر للو ازرات المعنية

 -مواصلة تطوير نشرية "الوالية في أرقام" :تجميع ووضع المؤشرات الجهوية المنتجة من طرف المعهد الهياكل

 -عمل متواصل

لإلدارة المركزية المعنية بالمسح

ذمة المندوبية والدواوين الستغاللها في إنتاج نشرية
اإلحصائية العمومية المختصة على موقع واب المعهد على ّ
سنة 2019

 تبني خطة طويلة المدى للسنوات القادمة إعداد بروتوكوالت لتبادل المعطيات لتحسين جودة وكفاءة العمليةبأكملها

معلوماتية للبعض منها

المردودية والجودة مباشرة عبر تطبيقات واب معوماتية

الكوفيد 19

بالمشروع

 -متابعة العملية مع إدارة التنسيق اإلحصائي

مواصلة التفاوض مع الو ازرات المعنية بإنتاج البيانات إلبرام إتفاقيات تبادل المعطيات
 -تعزيز قدرات األعوان بالجهات في نطاق البرنامج السنوي للتكوين
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 انجاز العملية بصفة محدودة مع الوحدة المعنية بالتكوين بالمعهدوفي نطاق تنفيذ برنامج التكوين السنوي للمعهد

األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

السداسي الثاني

السداسي األول

مؤشرات اإلنجاز (ذكر أسباب عدم اإلنجاز
إن تعذر القيام بالعملية)

الهدف :دعم اإلحصائيات الجهوية وتحسين جودتها وتوسيع مجاالتها

نظام المعلومات

الجغرافية

 -توفير الخرائط الموضوعية والخرائط الرقمية للتقسيم اإلداري التونسي واإلحصائي المحين لكل الوحدات الجغرافي لكافة

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة

 -اعتماد قاعدة البيانات الجغرافية في عملية سحب عينات المسوح األسرية واستغاللها في جمع معطيات المسوح وحسن

 -أنجز خالل المسح الوطني للتشغيل الثالثي (عينة1800 =1

مستعمليها

التنسيق بين عينات المسوح.

وعينة )1800=2و مسح االستهالك (عينة=  )1800و مسح

الهجرة (عينة= )1950

 -تحيين التقسيمات اإلحصائية الجغرافية على أساس األشغال الميدانية لتحيين قاعدة بيانات المسوح اإلجتماعية

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة

 استغالل نظام المعلومات الجغرافية للمعهد : في تحديد التقسيمات والقطع الجغرافية المعتمدة في جمع بيانات المسوح الثالثية للتشغيل استعمال تطبيقة معلوماتية جغرافية للغرض وإستخراج كراس الجولة بصفة الكترونية -استغالل الك ارريس في عملية جمع المعطيات باستعمال اللوحات اليدوية

 -أنجز Application de ratissage-grappe

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة مع المتابعة اليومية للمراقبين

 -تطوير منظومة معلوماتية-جغرافية على أساس نظام المعلومات الجغرافية في المسوح الوطنية حول إستهالك األسر

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة

العد في المسوح
 -اإلعتماد على برمجية جغرافية (لوحات يدوية) في عملية التمشيط الميداني لمقاطعات ّ

 -أعمال تنجز بصفة متواصلة

 -إنجاز قاعدة بيانات جغرافية للبنية األساسية بإستعمال تقنية ( )Georeferencing,GPSبالنسبة للواليات المتبقية

 -أعمال متواصلة

 -دعم قدرات اإلطارات التي تعنى بنظام المعلومات الجغرافية

 -تم إنجاز دورتين تكوينيتين في الغرض

 -تنسيق ومراقبة وتوجيه أشغال شبكة المسؤولين الجهويين لنظام المعلومات الجغرافي والعمل على استغالله في الجهات

 -عمل متواصل

 -العمل على تحديد بيانات ونشرها خاصة بالصحة والوضع الخاص للبالد مع المرصد الوطني للصحة لتأثيرات جائحة

 -تم إنجاز األعمال بالنسبة للفترة األولى من  2020/02/27ثم

والتشغيل والهجرة

لالستفادة من ميزاته خاصة على مستوى األشغال الميدانية
كورونا

للفترة الثانية مند فتح الحدود  2020/06/27وتتواصل األعمال

بالتنسيق مع المرصد
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األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

مؤشرات االنجاز ( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام

السداسي األول

بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف  :تحسين جودة المعطيات اإلحصائية واالرتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال اإلحصائي
 -اقتناء وتركيز معدات وبرمجيات لتعويض المعدات القديمة ولتعزيز سالمة نظم معلومات المعهد

 -أنجز

 -التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية

 -تم إنجاز كراس الشروط وسيتم إعالن طلب العروض

 -إقتناء وتركيز معدات وأنظمة لتأمين سالمة المكاتب الجهوية

 -تم إنجاز كراس الشروط وسيتم إعالن طلب العروض

 -تعزيز الشبكة العامة للمعهد

 -تم إنجاز كراس الشروط إلعادة ربط الشبكة الداخلية للمقر

 -تعزيز استراتيجية حفظ البيانات بالمعهد

 -تم إنجاز كراس الشروط إلقتناء صفيفة تخزين إضافية لحفظ

 -انشاء موقع النسخ االحتياطي لدى مزود خدمات

 -تم إنجاز كراس الشروط وسيتم إعالن طلب العروض إلنشاء

 -مواصلة تركيز منظومة نشر البيانات اإلحصائية  dotStatالمدرجة ضمن مشروع تعاون مع منظمة التعاون االقتصادي

 -تم تركيز البنية التحتية الداخلية للمنظومة واستغالل النسخة

 -تركيز نظام إدارة السالمة المعلوماتية وفق المعيار ISO 27001

 -تم إعداد نسخة أولية من سياسات السالمة المعلوماتية.

 -تركيز النسخة الجديدة من نظام التصرف في قواعد البيانات  SQL Serverوتهجير قواعد البيانات

 -أنجز

الجهوي بباجة
البيانات

موقع نسخ إحتياطي نموذجي

والتنمية ()OCDE

اإلعالمية

التجريبية.

""Passage à Blanc à la certification

 منظومة المسح الوطني حول اإلنفاق واإلستهالك وظروف عيش األسر : -تم في مرحلة أولى انجاز التطبيقات لجمع بيانات المسح باستعمال

 -تحيين تطبيقات جمع البيانات باستعمال االجهزة الكفية

غير
االجهزة الكفية لكن تأخر إنجاز صفقة إقتناء األجهزة الكفية ّ
طريقة جمع البيانات التي أصبحت ورقية تم الشروع في إنجاز

التطبيقات الالزمة
 -انجاز تطبيقات الترميز (االنشطة ،المهن )....

 -أنجز

 -انجاز تطبيقات المتابعة ومراقبة الجودة

 -أنجز

 منظومة المسح الوطني حول الهجرة الدولية -أنجز

 -متابعة تطوير تطبيقات جمع البيانات باستعمال االجهزة الكفية
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األهداف الرئيسية

األنشطة المنجزة

مؤشرات االنجاز ( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام

السداسي األول

بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف  :تحسين جودة المعطيات اإلحصائية واالرتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال اإلحصائي
 -انجاز تطبيقات المتابعة ومراقبة الجودة

 -أنجز

 -انجاز تطبيقات الترميز (االنشطة ،المهن )....

 -أنجز

 -الشروع في انجاز مشروع لجمع بيانات مسح نموذجي للمؤسسات عبر الواب

 نتيجة للظروف اإلستثنائية لجائحة كورونا عمل المعهد علىإنجاز مسوحات عبر الهاتف

اإلعالمية

 -مواصلة انجاز نظام معلومات مؤشر اإلنتاج الصناعي

 -بصدد اإلنجاز

 -تحيين تطبيقات جمع البيانات باستعمال االجهزة الكفية للمسح الوطني حول السكان والتشغيل

 تم إنجاز كل التطبيقات (جمع البيانات ،تطبيقات الترميز(االنشطة ،المهن ،تطبيقات المتابعة ومراقبة الجودة) وهي
بصدد اإلختبار.

 تحيين كل البرمجيات المستغلة بالمسوح (ثقة المستهلك ،المسح الوطني حول ظروف عيش األسر ،المؤسسات،الحالة المدنية ،المسح السداسي حول اإليجار)...
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 -تم تحيين البرمجيات واستغاللها

األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

مؤشرات اإلنجاز (ذكر أسباب عدم اإلنجاز

السداسي األول

إن تعذر القيام بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف :احترام المعايير الدولية المتعارف عليها بخصوص طرق جمع البيانات ومعالجتها ونشرها وحفظها

 -وقع تطوير خدمات جديدة ضمن النسخة الجديدة من بوابة المعهد

 -تطوير خدمات جديدة للبوابة الحالية للمعهد والنشر اإللكتروني

 تم إنجاز موقع خاص بمؤشرات النوع االجتماعي ستوضع على الخط فيأواخر السنة.

 -مواصلة هيكلة قواعد البيانات باعتماد معيار  SDMXوادراجها ضمن النسخ التجريبية من منظومة  dotstatيتم وضعها

 -العمل متواصل على هيكلة قواعد بيانات المعهد حسب معيار SDMX

 -هيكلة مؤشرات التنمية المستدامة وادراجها ضمن النسخة التجريبية من البوابة الخاصة بمؤشرات التنمية المستدامة

 -عمل متواصل مع التنسيق مع البنك اإلفريقي للتنمية لتحسين خدمات البوابة

 -إعداد النشريات المبرمجة لسنة 2020

 -تم إعداد النشريات التالية  :التجارة الخارجية للبالد التونسية  ،2019النشرة

على الخط

 -العمل متواصل على تركيز واختبار النسخ التجريبية من منظومة dotstat

الشهرية لإلحصائيات ،جانفي  -جوان  ،2020احصائيات حول عدد و

ديموغرافيا مؤسسات القطاع الخاص حسب السجل الوطني للمؤسسات ،2019

تونس باألرقام  ،2019التقرير السنوي حول مؤشرات البنية األساسية ،2018

النشر

المجلة الدورية للمعهد الوطني لإلحصاء.
 -االحتفال بخمسينية المعهد

 -ألغيت نظ ار لعدم توفر اإلعتمادات المالية الالزمة وجراء جائحة كورونا

 -تنفيذ خطة عمل النفاذ إلى المعلومة

 تم تنفيذ خطة العمل المبرمجة لسنة  2019مع إنجاز تقرير النفاذ إلى المعلومةلسنة  2019وإرساله إلى هيئة النفاذ للمعلومة

 تم تحيين الصفحة الخاصة بالنفاذ الى المعلومة ضمن موقع واب المعهد -تحيين استراتيجية النشر واالتصال والعمل على تنفيذ األنشطة المبرمجة لسنة 2020

 -تم نشر أهم المعطيات اإلحصائية وإعداد تقارير صحفية لجميع أنشطة المعهد

 -تحويل األرشيف الوسيط من جميع المكاتب الجهوية وإتالف الوثائق التي استوفت مدد حفظها حسب جداول مدد استبقاء

ونشرها عبر موقع الواب وشبكات التواصل االجتماعيFacebook, :
twitter, YouTube
 -عمل متواصل

 -جمع ومعالجة وحفظ الرصيد الوثائقي المتعلق بالمعطيات اإلحصائية في تونس والعالم واستقبال زوار المكتبة واإلحاطة

 -عمل متواصل بالتنسيق مع وحدة النفاذ للمعلومة إلنجاز التقرير السنوي

الوثائق الخصوصية للمعهد

بهم بتوفير المعطيات اإلحصائية الوطنية والدولية
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األهداف الرئيسية

األنشطة المنجزة

مؤشرات االنجاز (ذكر أسباب عدم االنجاز

السداسي األول

إن تعذر القيام بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف :تطوير آليات التنسيق اإلحصائي من مفاهيم وتصانيف ودعم التشاور بين جميع المتدخلين في المجال اإلحصائي لضمان جودة البيانات المنتجة ومتابعة أفضل ألهداف التنمية المستدامة

التنسيق

 -الشروع في األعمال التحضيرية الخاصة  -تم إعداد البرنامج السنوي لإلحصاء لسنة  2020وتم إرساله للمجلس

 -إعداد البرنامج السنوي لإلحصاء لسنة 2020

بإعداد البرنامج الخماسي لإلحصاء للفترة  -تم اإلتفاق بين المعهد والمجلس على عقد إجتماع لجنة البرمجة

االحصائي

2025-2021

اإلحصائية للنظر في إعداد خطة عمل خاصة بإعداد البرنامج الخماسي

لإلحصاء للفترة 2025-2021

 إعداد التقرير السنوي الخاص بنشاط  -تم إعداد التقرير وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارةالمعهد لسنة  2020وبرنامج عمله لسنة
2021

 -إبرام اتفاقيات تعاون فني وتبادل المعطيات مع الو ازرات والهياكل المعنية

 تم إعداد مشروع إتفاقية لتبادل المعطيات والتعاون الفني بين المعهدوالبنك المركزي التونسي وهي بصدد المصادقة عليها من قبل الطرفين

قبل إبرام النسخة النهائية

 تم إعداد مشروع مذكرة تفاهم إطارية بين و ازرة اإلقتصاد والمالية ودعماإلستثمار وو ازرة الشباب والرياضة واإلدماج المهني وكذلك مشروع إتفاقية

لتبادل المعطيات والتعاون الفني بين المعهد والوكالة الوطنية للتشغيل
والعمل المستقل

 -تم إعداد مشروع إتفاقية بين المعهد وكالة التعمير لتونس الكبرى قصد

 -إبرام إتفاقيات في إطار إنجاز مسوح بطلب من الهياكل الوطنية أو الدولية

إنجاز المسح الخاص بتنقالت األفراد بتونس الكبرى وهي بصدد
المصادقة عليها من قبل الوكالة

 -لم تنجز في إنتظار المصادقة على القانون اإلحصائي الجديد

 -إعداد النصوص الترتيبية الخاصة بالقانون اإلحصائي الجديد
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األهداف الرئيسية

مؤشرات االنجاز (ذكر أسباب عدم االنجاز

األنشطة المنجزة
السداسي األول

التنسيق

)إن تعذر القيام بالعملية

السداسي الثاني

 -مساندة الهياكل والو ازرات في إعتماد التصنيف التونسي لألنشطة لسنة  2009في مختلف أنشطتها

االحصائي

 -نظم المعهد الوطني لإلحصاء بالتعاون مع و ازرة التنمية واالستثمار

والتعاون الدولي وبرنامج  Tunisia JOBSالذي تموله الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية  ،USAIDورشة عمل حول اعتماد التصنيف التونسي

لألنشطة لسنة  2009لفائدة مختلف الهياكل المتدخلة في منظومة

االستثمار وذلك يوم  15جويلية  2020وتم خاللها تدارس السبل الكفيلة
باعتماد التصنيف ومناقشة اإلشكاليات المتعلقة بتطبيقه.

 -نظم المعهد يوم تحسيسي حول اعتماد التصنيف التونسية لألنشطة

االقتصادية لفائدة إطارات اإلدارة العامة لألداءات خالل شهر جانفي

2020

 استكمال المصادقة على قاعدة بيانات خاصة باألنشطة (تسميات ورموز) قصد اعتمادها في الترميز اآللي للمسوح الخاصة  -تم استكمال المصادقة على قاعدة البيانات الخاصة باألنشطة (تسمياتورموز األنشطة)

باألسر

 -عقد تظاهرات للتواصل مع المنتجين والمستعملين للمعلومة اإلحصائية وتبادل الخبرات مع الهياكل األجنبية

 -ألغيت التظاهرات المبرمجة من قبل المعهد سواءا في إطار نشاطه أو

التي تنجز بالتعاون مع الهياكل الدولية ومنها التي ضمنت بالبرنامج

السنوي للتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان والخاصة بأهداف
التنمية المستدامة وتطوير نظم تسجل الحالة المدنية .واقتصرت على

إنجاز ورشة مساندة الهياكل العمومية في إعتماد التصنيف التونسي

لألنشطة اإلقتصادية بالتعاون مع و ازرة اإلشراف وذلك يوم  15جويلية
2020

 -تم إعداد الخطة لكن لم يتم تنفيذها نظ ار لعدم توفر اإلعتمادات المالية

 -تنفيذ خطة عمل لالحتفال بخمسينية المعهد الوطني لإلحصاء

الالزمة وجراء جائحة كورونا
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األهداف الرئيسية

مؤشرات االنجاز

األنشطة المنجزة
السداسي األول

التنسيق

السداسي الثاني

 -المشاركة في اإلحتفال الخماسي باليوم العالمي لإلحصاء وذلك يوم  20أكتوبر 2020

االحصائي

(ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام بالعملية)
 نظ ار للظروف الصحية التي تمر بها البالد فقد إقتصرت مشاركة المعهد فياإلحتفال باليوم العالمي لإلحصاء على نشر بيان صحفي في الغرض وإعداد

أنفوقرافي تضم أهم المؤشرات المنتجة خاصة منها تلك التي تهم تأثير جائحة

كورونا على األسر والمؤسسات

 كما شارك المدير العام للمعهد في تدخالت إذاعية حول هذا الموضوع معبعض اإلذاعات الوطنية ()Shems Fm, RTCI

تدعيم جودة

 -المشاركة في اإلحتفال السنوي باليوم اإلفريقي لإلحصاء وذلك يوم  18نوفمبر 2020

 -يشارك المعهد في المنتدى الذي تعقده مفوضية اإلتحاد اإلفريقي عن بعد بهذه

 -الشروع في تنفيذ خطة عمل العتماد الميثاق التونسي لإلحصاء

 -أعد المعهد نسخة أولية من وثيقة المؤشرات الخاصة بمتابعة إعتماد الميثاق

التونسي لإلحصاء وهي بصدد المصادقة عليها في إطار برنامج التعاون

البيانات

اإلحصائية

المناسبة وذلك يوم  18نوفمبر 2020

الثنائي مع معهد اإلحصاء والدراسات االقتصادية بفرنسا
 -إرساء وحدة خاصة بالمناهج وجودة البيانات اإلحصائية

 -لم تنجز في إنتظار المصادقة على الهيكل التنظيمي الجديد الذي يحتوي

 -إعداد وثيقة توجيهية خاصة بوحدة المناهج وجودة البيانات اإلحصائية

 -نظ ار للظروف الصحية وعدم إنجاز المهمات والزيارات المبرمجة في خطة

على وحدة خاصة بالمناهج وجودة البيانات اإلحصائية

العمل المعدة إطار التعاون بين المعهد ومعهد اإلحصاء والدراسات
اإلقتصادية بفرنسا فقد تم اإلتفاق على تأجيل تنفيذها إلى حين تحسن الظروف

الصحية واإلقتصار على اإلجتماعات التنسيقية عن بعد

متابعة أهداف

 -تواصلت أعمال التنسيق مع المديريات المركزية بالمعهد والهياكل الوطنية

 -تنسيق ومتابعة أعمال أهداف التنمية المستدامة

لإلجابة على الطلبات الوطنية والدولية حول مؤشرات اهداف التنمية

التنمية
المستدامة

 شارك إطارات المعهد في عدة تظاهرات دولية عن بعد في هذا المجال -واصل المعهد التنسيق مع و ازرة اإلشراف إلرساء منصة وطنية لرصد ومتابعة

إرساء منصة رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والتي تنجز بالتعاون مع برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي وبمساندة البنك اإلفريقي للتنمية وصندوق األمم المتحدة

للسكان كل في مجال نشاطه وتم في هذا اإلطار إعداد مذكرة تقييمية للمنصة
وتقديمها للشريك البنك اإلفريقي قصد تحسين الخدمات لتسهيل الولوج إلى

المؤشرات من قبل المستعملين
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األهداف الرئيسية

األنشطة المنجزة
السداسي الثاني

السداسي األول

مؤشرات االنجاز ( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام بالعملية)

الهدف :دعم التكوين وتوسيع نطاق التعاون الدولي لالستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة في المجاالت ذات الصلة

التكوين
المستمر

 -المصادقة على برنامج تكوين سنة  2020وتنفيذه

-

إعداد برنامج التكوين لسنة 2021

 تمت المصادقة على برنامج تكوين سنة  .2020ونظ ار للظروف الصحية لميتم تنفيذه

 -شارك ممثلوا المعهد من جهة أخرى في دورات تدريبية خصوصية حسب

إنجاز دورات تكوينية غير مبرمجة :

الحاجيات وتمثلت في إنجاز  6دورات تكوينية غير مدرجة ببرنامج التكوين

السنوي

تكوينية حول حوكمة
خلية الحوكمة في دورة
ّ
 مشاركة  3إطارات عن ّالفنية واإلجراءات
العمومية :الجوانب
المؤسسات والمنشآت
القانونية و ّ
ّ
ّ
تم تنظيمها خالل شهر ديسمبر

 -المشاركة في دورات تكوينية منظمة من قبل وزرات أو هياكل وطنية أخرى أو أجنبية

خلية الحوكمة إلى جانب إطار آخر عن المديرّية
 مشاركة إطار عن ّظمتها وحدة
اإلعالمية والتنسيق في دورة
المركزّية للنشر و
تكوينية ن ّ
ّ
ّ
اإللكترونية برئاسة الحكومة للنظر في آليات وأساليب حوكمة
اإلدارة
ّ
العمومية تم تنظيمها خالل شهر ديسمبر
البيانات المفتوحة باإلدارات
ّ

 مشاركة  15إطا ار من المعهد في دورة تدريبية حول موضوع إعدادالميزانية حسب النوع االجتماعي من تنظيم هيئة األمم المتحدة للمرأة
(مكتب تونس) يوم  8ديسمبر 2020
 -تلقى المعهد أواخر سنة  2020طلب وحيد بخصوص إنجاز دورة تدريبية

 -إنجاز دورات تكوينية حسب متطلبات الهياكل العمومية

حول إعتماد التصنيفة التونسية لألنشطة اإلقتصادية لفائدة اإلدارة العامة

لألداءات .ونظ ار للظروف الصحية تم تأجيلها لموعد الحق.
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األنشطة المنجزة
األهداف الرئيسية

التعاون الدولي

السداسي الثاني

السداسي األول

مؤشرات االنجاز ( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام
)بالعملية

 -تنفيذ برنامج التعاون الدولي بعنوان سنة  2020مع معهد اإلحصاء والدراسات االقتصادية بفرنسا

 -تبعا لتأثير جائحة كورونا فقد تم إلغاء بقية المأموريات والزيارات

الخاصة بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي في مجال اإلحصاء
 متابعة برمجة األعمالّ

 -تبعا لتأثير جائحة كورونا فقد تم إلغاء المأموريات بالخارج والزيارات

الدولي مع الهياكل اإلحصائية والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى
 -إنجاز برامج التعاون ّ

إقتصرت مشاركة المعهد حضوريا على بعض اإلجتماعات والورشات التي

الدراسية المبرمجة وتعويضها بإجتماعات تنسيقية عن بعد
الدراسية وتعويضها بإجتماعات تنسيقية عن بعد

أنجزت قبل  20مارس  2020وكان أهمها الندوة رفيعة المستوى حول
مستقبل اإلحصاءات االقتصادية في المنطقة العربية التي نظمتها اإلسكوا

والدورة  51للجنة اإلحصاء التابعة لألمم المتحدة.

ونظ ار للظروف الصحية وتأثير جائحة كرونا على النشاط اإلحصائي

العالمي فقد شارك المعهد في التظاهرات الدولية التي تم عقدها عن بعد

ومن بينها :

 المشاركة في الدورة  9إلجتماع اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاوناإلسالمي  STATCOM-OICخالل الفترة من  28سبتمبر إلى 01
أكتوبر .2020

 -المشاركة في الدورة  7إلجتماع اللجنة اإلحصائية إلفريقيا خالل

 STATCOM-Afriqueخالل الفترة من  13إلى  15أكتوبر 2020

 -المشاركة في الدورة  45إلجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب

والبحوث اإلحصائية لسنة  2020خالل يومي  24و 25نوفمبر

2020

 المشاركة في الدورة  14إلجتماع المديرين العاميين لألجهزة اإلحصائيةاإلفريقية لسنة  2020خالل يومي  17و 18ديسمبر .2020

 -متابعة إرساء معهد اإلتحاد اإلفريقي لإلحصاءات بالتعاون مع اإلتحاد اإلفريقي
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 واصل المعهد تقديم الدعم اللوجيستي لمعهد اإلتحاد اإلفريقيلإلحصاءات في إطار إيفاء تونس بتعهداتها

األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

السداسي األول

مؤشرات اإلنجاز
( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام بالعملية)

السداسي الثاني

الهدف :إرساء مبادئ وآليات الحوكمة الرشيدة

المساهمة في
مكافحة
الفساد

وتطوير ثقافة

النزاهة

 -تحيين قائمة المعنين بالتصريح بالمكاسب والمصالح

 -عمل متواصل

 -متابعة إمضاء األعوان على مدونة سلوك وأخالقيات العون العمومي

 عمل متواصل بالتنسيق مع المديرين المركزيين ومديري األقاليم ومسؤوليالجهوية لإلحصاء بالمعهد
المكاتب
ّ
خلية الحوكمة إلى إنجاز دراسة خالل سنة  2020باعتبار تكليفها
تتوصل ّ
 -لم ّ

 -إنجاز تقارير عمل حول مواضيع تهم الحوكمة الرشيدة

لتفشي فيروس كورونا المستجد
بعدة أشغال أخرى من أهمها المتابعة
اليومية ّ
ّ
ّ
الوقائية الالزمة للحد من انتشاره.
بين أعوان المعهد واتخاذ التدابير
ّ

 -تم االنتهاء من إعداد مشروع القانون األساسي ألعوان المعهد في نسخته

 -المشاركة في إعداد النظام األساسي

األو ّلية وإرساله لو ازرة اإلشراف خالل شهر سبتمبر  .2020وانطلقت المشاورات
ّ

بين ممثلي إدارة المعهد والو ازرة حول فصول مشروع القانون
 -أعمال لم تكن مبرمجة :

خلية الحوكمة على أشغالها وعهد إليها متابعة الوضع الوبائي في
 أشرفت ّالبالد وأخذ االحتياطات الالزمة للتوقي من إصابة األعوان بالفيروس والسهر

 -إحداث لجنة للتوقي من فيروس كورونا المستجد

الميدانية
على حسن سير المرفق اإلداري والمسوحات
ّ

التوجيهية
المذكرات
 تحديد مستلزمات حماية األعوان من الفيروس وإعدادّ
ّ
للحماية من اإلصابة بالفيروس والبروتوكول الصحي التوجيهي للتعامل مع
حاالت اإلصابة والحاالت المشتبه في إصابتها أو مخالطتها ألشخاص ثبت

إصابته
يومية لحاالت اإلصابة بالفيروس بين األعوان واتخاذ اإلجراءات
 متابعة ّالالزمة للحد من انتشاره.
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األنشطة المنجزة

األهداف الرئيسية

المساهمة في
مكافحة
الفساد

السداسي الثاني

السداسي األول

مؤشرات اإلنجاز
( ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام بالعملية)

المقدمة من طرف بعض األعوان بتكليف من المدير العام وإعداد التقارير بشأنها التخاذ الق اررات
 -النظر في الشكايات ّ

 -عمل متواصل

 -التنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمصالح المكّلفة بالحوكمة برئاسة الحوكمة والخلية المركزية للحوكمة الرشيدة

العامة للحوكمة صلب رئاسة الحكومة والخلية
 التنسيق مع اإلدارةّ
المركزية للحوكمة الرشيدة بو ازرة اإلشراف.

الصائبة.

بو ازرة اإلشراف.

 -المشاركة في أشغال ملتقى حول الدليل العملي لخاليا الحوكمة الذي

وتطوير ثقافة

تم تنظيمه خالل شهر جويلية .2020
 -االطالع الدوري على أشغال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

النزاهة

واالستئناس بتوصياتها والتنسيق معها كّلما اقتضى األمر.
األساسية للمعهد واإلشراف على جلسات التصالح مع
العامة من قبل النقابات
 النظر في اللوائحّ
ّ
المهنية الواردة على اإلدارة ّ
ممثلي النقابات

 تم في هذا الخصوص الرد على جميع اللوائح الواردة على المعهدالصلحية التوافق
كما تم في العديد من المناسبات وفي إطار الجلسات
ّ
لتأجيل القيام بإضرابات
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األهداف الرئيسية

األنشطة المنجزة
السداسي الثاني

السداسي األول

مؤشرات اإلنجاز
(ذكر أسباب عدم االنجاز إن تعذر القيام بالعملية)

الهدف :االرتقاء بالجانب اإلداري والبشري والتنظيمي

التصرف في

الموارد المالية

والبشرية

 -إنجاز الخدمات والشراءات التي يتم برمجتها لفائدة مختلف أنشطة المعهد

 -بصدد تنفيذ برنامج الشراءات والصفقات السنوي (إعداد كراسات

 -تنفيذ ميزانية المعهد لسنة  2020وإعداد مشروع ميزانية 2021

 -بصدد تنفيذ ميزانية  2020وتمت مناقشة مشروع ميزانية 2021

 -تنظيم المناظرات الداخلية للترقية في شتى الرتب بعنوان 2019

 -تم اعداد ملفات المناظرات واحالتها الى سلطة االشراف ومصالح

 -مراجعة الهيكل التنظيمي للمعهد

 -سيتم اعداد مشروع مراجعة الهيكل التنظيمي بعد استيفاء إجراءات

 -تفعيل مشروع النظام األساسي الخاص بأعوان المعهد

 -تم إحالة مشروع النظام األساسي الى سلطة اإلشراف

 -إعداد بطاقات المهام

 -سيتم إعداد دفعة أولى من بطاقات المهام بعد المصادقة على الهيكل

 -تركيز منظومة إعالمية للتصرف المالي واإلداري

 -تم االنطالق في استغالل المنظومة في جانبها المالي والمحاسبي

 -تحسين ظروف العمل بمختلف مصالح المعهد على المستويات المركزية واإلقليمية والجهوية

 -تم اقتناء أثاث ومكاتب حسب ما توفر بالميزانية إضافة الى اقتناء

الشروط وملفات االستشارات والصفقات)

الوظيفة العمومية للنشر بالرائد الرسمي

مناقشة القانون األساسي

التنظيمي المنقح
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سوائل تعقيم وكمامات لفائدة أعوان المعهد للوقاية من فيروس كوفيد19

-2نشاط المعهد الوطني لإلحصاء خالل سنة 2021
األنشطة المبرمجة

األهداف الرئيسية

السداسي األول

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

الهدف :توفير المعطيات اإلحصائية لكل الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين والباحثين وكل مستعملي المعلومة اإلحصائية في اإلبان وفق رزنامة ضبطت في الغرض

اإلنتاج اإلحصائي:

اإلحصائيات الديموغرافية

واالجتماعية

 -إعداد تقرير الوضع الديمغرافي في تونس 2020-2012

 -نشر التقرير

 -انجاز مسح الهجرة الدولية بتونس واصدار تقرير وصفي وورقات تحليلية

 -إستكمال األعمال الميدانية واستخراج النتائج األولية

 -اعداد ورقات تحليلية حول الوقائع الحيوية

 -نشر الورقات

 -معالجة بيانات الحالة المدنية لسنة  2019و 2020وإعداد المؤشرات الديموغرافية لسنة  2019و 2020بالتوازي مع

 -نشر تقرير حول التقديرات السكانية

 -انجاز المسح الوطني حول "نظرة المواطن الى األمن والحريات والحوكمة المحلية" لسنة 2021

 -نشر التقرير

 -انجاز المسح الوطني حول "العنف المسلط على المرأة"

 -نشر التقرير

إستغالل منظومة "مدنية" الخاصة بالحالة المدنية لسنة 2020

 تصميم وانجاز المسوح الثالثية المتعلقة بالتشغيلللثالثي األول والثاني

 انجاز المسوح الثالثية المتعلقة بالتشغيل للثالثي الثالثوالرابع

 -إنجاز المسوح الثالثية ميدانيا

 -اعداد نتائج المسوح الثالثية للثالثي الرابع لسنة  -اعداد نتائج المسوح الثالثية للثالثي الثاني والثالثي الثالث

 -نشر نتائج المسوح الثالثية

 -إعداد النشرية السنوية لمسوح التشغيل لسنة 2020

 -نشرية معدة ومتاحة لجميع المستعملين

 2020والثالثي األول لسنة 2021

 إستكمال األعمال الخاصة بانجاز المسح الوطنيحول مدى رضا المستهلك للسداسي الثاني لسنة

2020

لسنة 2021

 إنجاز المسح الوطني حول مدى رضا المستهلك الخاصبالسداسي األول لسنة 2021

 -إنجاز األعمال الميدانية واستغالل البيانات

 -إنجاز المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األسر لسنة 2021

 -إنجاز األعمال الميدانية واستخراج النتائج األولية

 -إنجاز المسح الدائم حول ظروف عيش األسر لسنتي  2018و2019

 -نشر النتائج

 -معالجة ونشر إحصائيات األجور المتعلقة بالوظيفة العمومية  2019و2020

 -نشرية منجزة

 -تحيين منهجية احتساب مؤشر األجور

 -المصادقة على المنهجية النهائية

 -إحتساب نسبة التطور السنوي لمعدل األجور في القطاع الخاص غير الفالحي

 -نشر المؤشر

 -إعداد نشرية ثالثية حول التطور السنوي لمعدل األجور في القطاع الخاص غير الفالحي وعدد األجراء

 -نشرية معدة
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األنشطة المبرمجة

األهداف الرئيسية

السداسي األول

السداسي الثاني

الهدف :توفير المعطيات اإلحصائية لكل الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين والباحثين وكل مستعملي المعلومة اإلحصائية في اإلبان وفق رزنامة ضبطت في الغرض
 إعداد سجل 2020 -ترميز ومقاربة المتغيرات الخاصة بسجل سنة 2020

اإلنتاج

مؤشرات االنجاز

اإلحصائي:

اإلحصائيات االقتصادية

 إعداد نشرية خاصة بسجل  2020ونشرها على موقعالواب

 -اعداد نسخة سنوية لسجل الفروع

 -سجل سنوي معد

 ادماج عدد من المتغيرات الموجودة في سجل STEGلتحسين الجودة
 مواصلة إنجاز المسح الوطني حول األنشطةاالقتصادية لسنة ( 2020معطيات سنة )2019

 -معطيات مستغلة في سجل المؤسسات

 خزن المعطيات الخاصة بمسح  2020معطيات سنة)2019

 -معالجة معطيات مسح 2020

 إعداد جداول خاصة بالحسابات الوطنية حسب NAT 2009لمسح ( 2020معطيات سنة )2019

 إستكمال أعمال مسح سنة  2020وإنطالق األعمالالميدانية لمسح  2021في شهر سبتمبر

 تصميم وانجاز المسح الوطني حول األنشطة االقتصادية لسنة( 2021معطيات )2020

 مواصلة تخزين المعطيات لسنة Bilan et ( 2018Etat de résultat
 إستعمال القوائم المالية إلستفاء تعمير االستماراتالمتعلقة بمسح 2019
 -ابرام اتفاقية لتبادل المعطيات بين مؤسسة السجل الوطني

 -تجميع القوائم المالية الخاصة بسنوات

 تخزين المعطيات لسنوات  2019وBilans et Etats ( 2020 2018 de résultatsو2019

 -قوائم مجمعة ومعطيات مخزنة

 -إتفاقية مبرمة بين الطرفين

للمؤسسات والمعهد الوطني لإلحصاء لتحيين متغيرات

السجل

 -االستعداد إلنجاز المسح السنوي حول التشغيل واألجور

لدى المؤسسات لسنة 2020
 المؤشرات األساسية حول استغالل تكنولوجياتاالتصال والمعلومات لدى المؤسسات لسنة :2019

 إنجاز المسح السنوي حول التشغيل واألجور لدى المؤسسات -انطالق العمل الميداني في شهر جوان

 إنجاز المسح ونشر النتائج في نشرية خاصة -إعداد نشرية خاصة بالمسح

 االستعداد إلنجاز المسح الخماسي حول األنشطة االقتصاديةللمؤسسات الصغرى لدى المؤسسات ( )TPEاقل من  6أجراء (خالل
السداسي الثاني) لسنة 2022
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 إستكمال كافة األعمال التحضيرية إلنجاز المسحالخماسي حول األنشطة االقتصادية للمؤسسات

الصغرى لدى المؤسسات لسنة 2022

األنشطة المبرمجة

األهداف الرئيسية

اإلنتاج

السداسي األول

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

 إعداد الحسابات السنوية النهائية لسنة  2018ونصف النهائية لسنة  2019حسب نظام SCN1993 -إعداد حسابات الثالثي الثّاني والثالث لسنة 2021

 حسابات سنوية منجزة -حسابات ثالثية منجزة

اإلحصائي:

األول لسنة 2021
 -إعداد حسابات الثالثي الرابع لسنة  2020و ّ

اإلحصائيات

القومية 2008
 نشر سلسلة الحسابات القومية  2019- 2015بسنة األساس  2015وبنظام الحساباتّ
 -الرجوع بالسلسلة بالنسبة للحسابات القومية ونشر سلسة زمنية لفترة  2014-1997الهم المجمعات

 -أعمال منجزة وسالسل زمنية موضوعة على ذمة

 -نشر نتائج الحسابات الجهوية ومواصلة المشروع لبقية السنوات

 -حسابات جهوية موضوعة على ذمة المستعملين

 -مواصلة إعداد الحسابات الثالثية حسب منهج اإلنفاق

 -حسابات معدة

 -نشر النتائج األولية لحسابات الميزانية العمومية المالي

 -نتائج موضوعة على ذمة المستعملين

 -مواصلة برنامج تعاون مع االتحاد االوروبي لمساندة المعهد في عملية تغير سنة االساس

 -برنامج منجز

 -إحتساب شهري لمؤشر أسعار اإلستهالك حسب سنة األساس 2015

 -مؤشر معد بدورية شهرية

 -إعداد النشرية الشهرية حول تطور مؤشر األسعار ونسبة التضخم

 -نشرية معدة بدورية شهرية

 -إعداد مؤشر أسعار موحد للدول األعضاء في منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا)(COMESA

 -مؤشر معد بدورية شهرية

 -إعداد مؤشر أسعار موحد لدول إتحاد المغرب العربي ()UMA

 -االتفاق على المنهجية واألطر الفنية والتشريعية

 -إنجاز المسح السداسي ألسعار اإليجارات لعينة من المساكن لحساب مؤشر أسعار االستهالك

 -مؤشر معد بدورية سداسية

 -التنسيق مع البنك األفريقي للتنمية حول كيفية دمج اشغال برنامج المقارنات الدولية لألسعار في األشغال الدورية للمسح الخاص بأسعار

 -عقد إجتماعات عن بعد مع ممثل البنك األفريقي للتنمية

 -الشروع في األشغال األولية الخاصة بتغير سنة األساس

 -حسب توفر النتائج األولية لمسح األسري لألستهالك

 -إعداد الميزان التجاري حسب مختلف التصانيف وحسب البلدان

 -ميزان تجاري معد بدورية شهرية

 -إعداد النشرية الشهرية حول تطور المبادالت التجارية حسب القطاعات وحسب الشركاء

 -نشرية منجزة

االقتصادية

القومية
حسب طريقة اإلنتاج بنظام الحسابات
ّ

SCN1993

اإلستهالك العائلي

 -إعداد النشرية السنوية حول تطور المبادالت التجارية حسب

 حسابات موضوعة على ذمة المستعملينالمستعملين

لمناقشة اإلمكانية

 -نشرية منجزة

-

المواد وحسب الشركاء لسنة 2020
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األنشطة المبرمجة

األهداف الرئيسية

السداسي األول

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

اإلنتاج

 -مواصلة دراسة تأثير العوامل الموسمية على نتائج احصائيات

اإلحصائي:

 -اعداد احصائيات حول المبادالت الخاصة بالمناولة في التجارة

اإلحصائيات

 -احتساب شهري لمؤشر أسعار التجارة الخارجية (سنة األساس (2015

 -مؤشر معد بدورية شهرية

 -إعداد النشرية الشهرية حول تطور المبادالت التجارية باألسعار القارة

 -نشرية معدة بدورية شهرية

 -الشروع في األشغال الخاصة بتغيير سنة األساس من  2015الى  2020مع اعتماد تصانيف جديدة ()CTP,SITC

 -أشغال منجزة

مواصلة التنسيق مع فريق اإلعالمية لإلعداد برمجية لخزن واحتساب المؤشر

 -مواصلة العمل مع اإلعالمية إلعداد البرمجية

مواصاة التنسيق مع فريق اإلعالمية إلعداد وتقييم برمجية جديدة للتدقيق وإعداد احصائيات التجارة الخارجية

 -مواصلة العمل مع اإلعالمية إلعداد البرمجية

تحيين مختلق جداول التصانيف المعتمدة في نشر احصائيات التجارة الخارجية

 -جداول محينة

 -إحتساب مؤشر اإلنتاج الصناعي حسب سنة األساس  2010وحسب التصنيف التونسي لألنشطة لسنة  2009وISIC4

 -مؤشر معد بدورية شهرية

 -إنجاز المسح الشهري حول اإلنتاج الصناعي وإعداد مؤشر اإلنتاج الصناعي

 -أعمال منجزة بدورية شهرية

 -إحتساب مؤشر اإلنتاج الصناعي حسب سنة األساس 2010

 -مؤشر موضوع على ذمة المستعملين

 -إعداد النشرية الشهرية حول تطور مؤشر اإلنتاج الصناعي

 -نشرية معدة

 -دراسة تأثير العوامل الموسمية على نتائج مؤشر اإلنتاج الصناعي

 -دراسة معدة

االقتصادية

-

 -إنجاز األعمال بصفة منتظمة

-

 -إرسال النتائج بصفة دورية للحسابات القومية حسب

التجارة الخارجية

التصنيف التونسي للمواد

الخارجية حسب توصيات شعبة اإلحصاء لألمم المتحدة

 -التنسيق مع فريق اإلعالمية وذلك إلعداد برمجية لخزن واحتساب المؤشر

 -برمجية معدة ومستغلة

-الشروع في احتساب النتائج الجديدة للمؤشر حسب سنة األساس  2015ومقارنتها مع مؤشر سنة األساس 2010

 -أعمال منجزة

 -إنجاز المسح الشهري حول األسعار عند اإلنتاج الصناعي

 -مسح منجز

 -إحتساب مؤشر األسعار عند اإلنتاج الصناعي

 -مؤشر موضوع على ذمة المستعملين
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األنشطة المبرمجة

األهداف الرئيسية

اإلنتاج
اإلحصائي:
اإلحصائيات
االقتصادية

السداسي األول

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

 -إعداد النشرية شهرية حول تطور مؤشر األسعار عند اإلنتاج الصناعي

 -نشرية معدة

 -الشروع في احتساب النتائج الجديدة للمؤشر حسب سنة األساس  2015ومقارنتها مع مؤشر سنة األساس2010

 -أعمال منجزة

 -إنجاز المسوحات الثالثية من سنة  2020حول وضع وآفاق المؤسسات الصناعية والتجارية

 -مسوح منجزة ونتائج مستغلة

 -إعداد النشرية حول وضع وأفاق المؤسسات الصناعية

 -نشرية منجزة

 -إنجاز المسح السداسية من سنة  2020حول وضع الستثمار

 -مسح منجز ونتائج مستغلة

 -إعداد النشرية حول وضع وأفاق االستثمار في المؤسسات الصناعية

 -نشرية معدة

 -احتساب ونشر المؤشر الثالثي ألسعار العقارات حسب سنة اإلساس 2015

 -مؤشر موضوع على ذمة المستعملين

 -الشروع في إعداد منهجية الحتساب مؤشر تكلفة البناء

 -تكوين فريق عمل مشترك مع البنك المركزي

الهدف :متابعة الظرف اإلقتصادي

اإلنتاج

 -إعداد لوحة القيادة لالقتصاد التونسي

اإلحصائي:

 -تحديث بنك معطيات حول الظرف االقتصادي

اإلحصائيات

عداد نشرية ثالثية حول اسعار المواد األولية

نشرية معدة بدورية ثالثية

 -إعداد مسح حول الظرفية (مؤشرات الثقة)

 لمتابعة الظرف االقتصادي يجب على المرصد انينجز مسوح خاصة

االقتصادية

 لوحة قيادة معدة بدورية شهرية -بنك معطيات محين بدورية شهرية
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األهداف الرئيسية

األنشطة المبرمجة
السداسي األول

مؤشرات اإلنجاز

السداسي الثاني

الهدف :دعم اإلحصائيات الجهوية وتحسين جودتها وتوسيع مجاالتها

الدعم
والمساندة:

التنسيق
الجهوي

 -توفير الدعم اللوجستي لإلنجاز الميداني للمسوح اإلحصائية المبرمجة خالل سنة  2021ومتابعتها

 -انجاز األشغال الميدانية للمسوح المبرمجة لسنة 2021

 -مراقبة جودة ومردودية المسوح وتحسين وسائل وأساليب التصرف في الموارد بالجهات:

 -متابعة مؤشرات انجاز المسوح أسبوعيا

 -تحسين أساليب العمل باإلدارات الجهوية وتوفير المستلزمات لذلك

 -العمل على توفير المستلزمات من سيارات وحواسيب واللوحات الرقمية …

كل األشغال اإلدارية بالجهات (الموارد البشرية ،األجور ،المنح ) ...،في قاعدة بيانات إدارة المؤسسات
 ادماج ّوالشركات ERP-الخاص بالمعهد لتنظيم وتطوير ومراقبة أداء العمل وتحسين اإلنتاجية باإلدارات الجهوية

 -تطبيقة إدارة المؤسسات والشركات ERP-مستغلة من طرف اإلدارات

المعدة للمتابعة والجودة بمؤشرات حول الجودة والمردودية
 إثراء البرمجياتّ
 -اعداد برمجية خاصة بمتابعة مردودية المسوح الظرفية

 -مواصلة التفاوض مع الو ازرات المعنية بإنتاج البيانات إلبرام إتفاقيات تبادل المعطيات

 -متابعة العملية مع إدارة تطوير البرمجيات

كل األشغال المنوطة بعهدتهم
الجهوية وعلى مستوى ّ
 -متابعة العملية مع إدارة التنسيق اإلحصائي

 -مواصلة تطوير اإلحصائيات الجهوية بالتعاون مع الهياكل اإلحصائية األخرى

 -مواصلة األعمال

 -تعزيز قد ارت األعوان بالجهات في إطار البرنامج السنوي للتكوين

 برمجة دورات تكوينية لألعوان بالجهات في نطاق برنامج التكوين السنويللمعهد ومتابعتها مع وحدة التكوين بالمعهد
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األنشطة المبرمجة

األهداف الرئيسية
السداسي األول
الهدف :دعم اإلحصائيات الجهوية وتحسين جودتها وتوسيع مجاالتها

نظام المعلومات

الجغرافية

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

 -توفير الخرائط الموضوعية والخرائط الرقمية للتقسيم اإلداري التونسي واإلحصائي المحين لكل الوحدات الجغرافي لكافة مستعمليها

 -خرائط معدة لإلستعمال من قبل طالبيها

 -اعتماد قاعدة البيانات الجغرافية في عملية سحب عينات المسوح األسرية واستغاللها في جمع معطيات المسوح وحسن التنسيق

 -قاعدة بيانات معدة

 -مشروع تحديد وتحيين التقسيمات اإلحصائية الجغرافية لالمتداد العمراني الجديد ،المدن والتجمعات الحضرية على أساس قائمة

 -عمل مبرمج على امتداد  3ثالث سنوات ( )23-22-21بمعدل 6

بين عينات المسوح.

متكونة من أقسام و جهات طبيعية لكل والية ( )24و كل بلدية (.)350

أشهر في كل سنة ثم تليها عملية ميدانية خاصة بالتحيين الجغرافي

للمباني والمساكن.

 -تحيين التقسيمات اإلحصائية الجغرافية على أساس األشغال الميدانية لتحيين قاعدة بيانات المسوح اإلجتماعية

 -تقسيمات إحصائية جغرافية محينة

 -استغالل نظام المعلومات الجغرافية للمعهد :

-

 -تحديد التقسيمات والقطع الجغرافية المعتمدة في جمع بيانات المسوح الثالثية للتشغيل

 -معطيات مستغلة

 -إستخراج كراس الجولة بصفة الكترونية واستغاللها في عملية جمع المعطيات باستعمال اللوحات اليدوية

 -كراسات مستغلة

 -تطوير منظومة معلوماتية-جغرافية على أساس نظام المعلومات الجغرافية في المسوح التي ينجزها المعهد وتركيز لوحة القيادة

 -لوحات قيادة مستغلة من قبل القائمين على المسوح

العد في المسوح
 -اإلعتماد على برمجية جغرافية (لوحات يدوية) في عملية التمشيط الميداني لمقاطعات ّ

 -برمجية مستغلة

 -مواصلة إنجاز قاعدة بيانات جغرافية للبنية األساسية بإستعمال تقنية ()Georeferencing,GPS

 -إستكمال قاعدة البيانات بالنسبة للواليات المتبقية

 -دعم قدرات اإلطارات التي تعنى بنظام المعلومات الجغرافية

 -دورات تكوينية منجزة

 -تنسيق وإدارة أشغال شبكة المسؤولين الجهويين لنظام المعلومات الجغرافية

 -العمل على استغالل نظام المعلومات الجغرافية في الجهات

لكافة المستعملين Dashboard-SIG
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لالستفادة من ميزاته خاصة على مستوى األشغال الميدانية

األنشطة المبرمجة

األهداف الرئيسية

السداسي األول

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

الهدف  :تحسين جودة المعطيات اإلحصائية واالرتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال اإلحصائي

اإلعالمية

 -اقتناء وتركيز معدات وبرمجيات وتدعيم مركز بيانات المعهد

 -اقتناء وتركيز المعدات والبرمجيات

 -تعزيز الشبكة العامة للمعهد

 -إعادة هيكلة الشبكات المحلية لبعض المكاتب الجهوية حسب األولوية

 -التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية

 -تقرير التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية

 -تعزيز منظومة حفظ البيانات بالمعهد

 -تحيين االستراتيجية والشروع في إنجازها

 -مواصلة تركيز مركز البيانات االحتياطي

 -استغالل موقع النسخ االحتياطي

واإلعتمادات

 -مواصلة تركيز منظومة نشر البيانات اإلحصائية  dotStatالمدرجة ضمن مشروع تعاون مع منظمة التعاون اإلقتصادي

 -تركيز واستغالل النسخ الجديدة لمنظومة نشر البيانات اإلحصائية

 -مواصلة انجاز نظام معلومات مؤشر اإلنتاج الصناعي

 -الشروع في اختبار النظام المعلوماتي النموذجي

 -تحيين تطبيقات جمع البيانات باستعمال االجهزة الكفية للمسح الوطني حول السكان والتشغيل

 -تحيين التطبيقات باالعتماد على االختبارات المنجزة

 -المسح الوطني حول الهجرة الدولية

 -تحيين ومتابعة جمع البيانات

 -المسح الوطني حول اإلنفاق واإلستهالك وظروف عيش األسر

 -مواصلة إنجاز تطبيقات جمع البيانات والشروع في إستغاللها

 -المسح الوطني حول السكان والتشغيل

 -مواصلة إختيار التطبيقة وانجاز التحيينات الالزمة

 -تحيين كل البرمجيات المستغلة بالمسوح (ثقة المستهلك ،المؤسسات ،الحالة المدنية ،المسح السداسي حول اإليجار)...

 -إستغالل البرمجيات المحينة

والتنمية ()OCDE
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dotStat

األهداف الرئيسية

األنشطة المبرمجة
السداسي األول

مؤشرات اإلنجاز

السداسي الثاني

الهدف :احترام المعايير الدولية المتعارف عليها بخصوص طرق جمع البيانات ومعالجتها ونشرها وحفظها
النشر

 -تطوير خدمات جديدة للبوابة الحالية للمعهد والنشر اإللكتروني

 -مواصلة تطوير موقع المعهد ومنظومة النشر االلكتروني

 -مواصلة هيكلة قواعد البيانات باعتماد معيار  SDMXوادراجها ضمن النسخ التجريبية من

 -مواصلة العمل على مهيكلة قواعد البيانات حسب معيار SDMX

 -مواصلة هيكلة مؤشرات التنمية المستدامة وادراجها ضمن النسخة التجريبية من البوابة الخاصة بمؤشرات

 -تطوير خدمات جديدة للبوابة الخاصة بمؤشرات التنمية المستدامة

منظومة  dotstatيتم وضعها على الخط

التنمية المستدامة

 -مواصلة تركيز واختبار النسخ التجريبية من منظومة dotstat

 sdg.ins.tnبالتنسيق مع البنك اإلفريقي للتنمية والعمل على إثراء البوابة

بمؤشرات جديدة بلتنسيق مع كل المتداخلين.

 -إعداد النشريات المبرمجة لسنة 2021

 -إعداد النشريات المبرمجة

 -تنفيذ خطة عمل النفاذ إلى المعلومة

 -إعداد تقرير النفاذ لسنة  2020وتنفيذ دورات تحسيسية على النطاق المركزي

 -تحيين استراتيجية النشر واالتصال والعمل على تنفيذ األنشطة المبرمجة لسنة 2021

 -تنفيذ أنشطة التواصل مع المستعملين قصد تعزيز الثقافة اإلحصائية

 -تحويل األرشيف الوسيط من جميع المكاتب الجهوية وإتالف الوثائق التي استوفت مدد حفظها حسب

 -أرشيف منظم حسب المعايير

 -جمع ومعالجة وحفظ الرصيد الوثائقي المتعلق بالمعطيات اإلحصائية في تونس والعالم

 -رصيد مثائقي مجمع

 -استقبال زوار المكتبة واإلحاطة بهم بتوفير المعطيات اإلحصائية الوطنية والدولية التي يحتاجونها

 -إسداء الخدمات المطلوبة حسب ما يتوفر لدى المعهد

والجهوي

جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد
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األهداف الرئيسية

األنشطة المبرمجة
السداسي األول

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

الهدف :تطوير آليات التنسيق اإلحصائي من مفاهيم وتصانيف ودعم التشاور بين جميع المتدخلين في المجال اإلحصائي لضمان جودة البيانات المنتجة ومتابعة أفضل ألهداف التنمية المستدامة

التنسيق

االحصائي

 -إعداد البرنامج الخماسي لإلحصاء للفترة 2025-2021

 -برنامج معد ومصادق عليه خالل الجلسة العادية للمجلس الوطني لإلحصاء

 -إعداد البرنامج السنوي لإلحصاء لسنة 2021

 -برنامج معد ومصادق عليه خالل الجلسة العادية للمجلس الوطني لإلحصاء

 -إعداد الوثيقة الخاصة بمحور اإلحصاء والتي تدرج في

 وثيقة مصادق عليها خالل الجلسة العادية للمجلس الوطني لإلحصاء ومدرجةفي المخطط الخماسي للتنمية 2025-2021

المخطط الخماسي للتنمية 2025-2021

 -إعداد التقرير السنوي الخاص بنشاط المعهد لسنة

 -تقرير معد ومصادق عليه من قبل مجلس مؤسسة المعهد

 2021وبرنامج عمله لسنة 2022

تدعيم جودة

البيانات اإلحصائية

 -إبرام اتفاقيات تعاون فني وتبادل المعطيات مع الو ازرات والهياكل المعنية

 -اتفاقيات مبرمة

 -إعداد نشرية سداسية خاصة بنشاط المعهد (إخبارية إحصائيات تونس)

 -نشرية معدة وموضوعة على موقع أنترانات المعهد

 -مساندة الهياكل والو ازرات في إعتماد التصنيف التونسي لألنشطة لسنة  2009في مختلف أنشطتها

 -إجتماعات وورشات ودورات تكوينية منجزة

 -عقد تظاهرات للتواصل مع المنتجين والمستعملين للمعلومة اإلحصائية وتبادل الخبرات مع الهياكل األجنبية

 -نشر ملفات التظاهرات على موقع واب المعهد

 -الشروع في تنفيذ خطة عمل العتماد الميثاق التونسي لإلحصاء

 -خارطة عمل معدة والشروع في اعتمادها

 -إعداد وثيقة توجيهية خاصة بوحدة المناهج وجودة البيانات اإلحصائية

 وثيقة توجيهية معدة بمساندة خبراء في إطار التعاون الدولي -مواصلة التنسيق مع المديريات المركزية بالمعهد والهياكل الوطنية لإلجابة على

متابعة أهداف
التنمية المستدامة

الطلبات الوطنية والدولية حول مؤشرات اهداف التنمية

 -تنسيق ومتابعة أعمال أهداف التنمية المستدامة

 المشاركة في اإلجتماعات التنسيقية وأعمال اللجان الفنية الوطنية منها والدوليةالمتعلقة بمتابعة أهداف التنمية المستدامة

 -مواصلة العمل على تحسين خدمات المنصة بالتنسيق مع كل المتدخلين في هذا

 -إرساء منصة رصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة

المجال

 -المشاركة في إعداد تقرير سنة  2021لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الخاص بتونس
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 مشاركة المعهد في إعداد التقرير الخاص بسنة  2021والذي ستقدمه و ازرةاإلقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار إلى األمم المتحدة

األهداف الرئيسية

األنشطة المبرمجة
السداسي األول

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

الهدف :دعم التكوين وتوسيع نطاق التعاون الدولي لالستفادة من الخبرات والممارسات الجيدة في المجاالت ذات الصلة

التكوين المستمر
التعاون الدولي

 -المصادقة على برنامج تكوين سنة  2021وتنفيذه

 -إعداد برنامج التكوين لسنة 2022

 -إنجاز دورات تكوينية حسب متطلبات الهياكل العمومية

 برنامج مصادق عليه من قبل اللجنة الديرية للمعهد وتنفيذه -دورات تكوينية منجزة

 -تنفيذ برنامج التعاون الدولي بعنوان سنة  2021مع معهد اإلحصاء والدراسات االقتصادية بفرنسا

 -تقارير المهمات والزيارات معدة

الخاصة بالتعاون مع اإلتحاد األوروبي في مجال اإلحصاء
 متابعة برمجة األعمالّ

 -تقارير المهمات والزيارات معدة

الدولي مع الهياكل اإلحصائية والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى
 -إنجاز برامج التعاون ّ

 -تقارير المهمات والزيارات معدة

 -متابعة إرساء معهد اإلتحاد اإلفريقي لإلحصاءات بالتعاون مع اإلتحاد اإلفريقي

 -مواصلة تقديم الدعم اللوجيستي لمعهد اإلتحاد اإلفريقي لإلحصاءات في إطار إيفاء

 -إعداد نشرية سداسية خاصة بالتعاون الدولي )(Lettre d’information

 -نشرية معدة وموضوعة على موقع أنترانات المعهد
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تونس بتعهداتها

األنشطة المبرمجة

األهداف الرئيسية

السداسي األول

مؤشرات اإلنجاز

السداسي الثاني

الهدف :إرساء مبادئ وآليات الحوكمة الرشيدة

المساهمة في
مكافحة
الفساد

وتطوير ثقافة

النزاهة

السر اإلحصائي وحماية المعطيات الفردية
 إعداد ّمذكرة حول اإلجراءات الواجب اتخاذها للحفاظ على ّ
التكوينية والتربصات صلب المعهد
التصرف في الدورات
مذكرة حول حوكمة
 إعداد ّّ
ّ

 مذكرة معدة باالعتماد على مشروع القانون اإلحصائي الجديد -مذكرة معدة باالعتماد على مقتضيات األمر عدد  1158لسنة  2016وعلى

المؤرخ في  27جويلية  2020الصادر عن مصالح وزير
المنشور عدد 5
ّ
العمومية والحوكمة ومكافحة
الدولة لدى رئيس الحكومة المكّلف بالوظيفة
ّ

الفساد
 -إنجاز دراسة لتقييم موقع واب المعهد الوطني لإلحصاء

 -دراسة منجزة في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وتبسيط آليات النفاذ

طة
 التنسيق مع وحدة النفاذ للمعلومة القتراح التدابيرمؤشرات يتم إدراجها في خ ّ
العملية ووسائل المتابعة الكفيلة بتحديد ّ
ّ
الخاصة بالحوكمة
العمل
ّ

 -مذكرة توجيهية معدة

للمعلومة

 -تنظيم يوم تحسيسي حول التعريف بالحوكمة الرشيدة ومختلف مهامها لنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وأهميتها بالمعهد

 -نشر وقائح اليوم التحسيسي على موقع المعهد

 -تنظيم دورة تكوينية حول مدونة سلوك واخالقيات العون العمومي

 -نشر وقائع الدورة على موقع المعهد

 -إعداد تقرير خاص بسنة  2020حول األعمال التي أنجزت في إطار لجنة للتوقي من فيروس كورونا المستجد

 -تقرير معد
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األهداف الرئيسية

األنشطة المبرمجة
السداسي األول

الهدف :االرتقاء بالجانب اإلداري والبشري والتنظيمي

التصرف في

الموارد المالية
والبشرية

مؤشرات االنجاز

السداسي الثاني

 -إنجاز الخدمات والشراءات التي يتم برمجتها لفائدة مختلف أنشطة المعهد

 -إعداد البرنامج السنوي للشراءات والصفقات وكراسات الشروط وملفات االستشارات

 -تنفيذ ميزانية المعهد لسنة  2021وإعداد مشروع ميزانية 2022

 -متابعة تنفيذ ميزانية  2021واعداد مختلف مراحل مناقشة مشروع 2022

 -تنظيم المناظرات الداخلية للترقية في الرتبة بعنوان 2020

 -اعداد ملفات المناظرات وانجازها وإصدار النتائج خالل سنة 2021

 -تحيين الهيكل التنظيمي للمعهد

 -إعداد مشروع مقترح لتحيين الهيكل التنظيمي

 -تفعيل مشروع النظام األساسي الخاص بأعوان المعهد

 -مناقشة مشروع النظام األساسي مع األطراف المتداخلة واحالته إلى رئاسة الحكومة

والصفقات وتنفيذها

للمصادقة
 -إعداد بطاقات المهام

 -سيتم إعداد دفعة أولى من بطاقات المهام بعد المصادقة على الهيكل التنظيمي

 -اعداد الموازنة اإلجتماعية ألعوان المعهد

 -موازنة معدة

 -مواصلة تركيز منظومة إعالمية للتصرف المالي واإلداري

 -تم االنطالق في استغالل المنظومة ومواصلة برمجتها وتكييف استغاللها حسب

المنقح

حاجيات المعهد
 -تحسين ظروف العمل بمختلف مصالح المعهد على المستويات المركزية واإلقليمية والجهوية
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 -صفقات مبرمة تخص اقتناء أثاث ومكاتب

