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وبرنامج  2015تتمثل هذه الوثيقة في تقديم جملة األنشطة التي أنجزها المعهد الوطني لإلحصاء خالل سنة 

، والتي ارتكزت حول مجموعة من األهداف ووفق استراتيجية عمل على المدى القريب 2016عمله لسنة 

كما تم التركيز باألساس على األعمال التطويرية في شتى المجاالت اإلحصائية، االقتصادية .والمتوسط

.والديموغرافية واالجتماعية على السواء، إلى جانب األنشطة األفقية

:في وتتمحور األنشطة باألساس

ȓʊɏࡧ-1 Ȇɮȗȡט ɼࡧȓʊɗȄȳɓɽ ɮʆȯ ɦȄࡧȔ ȆʊǾȆɀ ȧל

 واستغالل معطياته  2015لسنة األسرمواصلة انجاز المسح الوطني حول اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش

إلنتاج مؤشرات حول اإلنفاق وظروف العيش وإعداد مؤشر الفقر متعدد األبعاد على مستوى المعتمديات،

 الخصائص الديموغرافية والتربوية (اد العام للسكان والسكنى حسب المحاور إعداد نشريات خاصة بالتعد

¡)واالقتصادية والهجرة وظروف العيش

  2044-2014(إعداد اإلسقاطات السكانية النهائية(¡

  نظرة المواطن إلى األمن والحريات والحوكمة المحليةالمسح الوطني حولنشر نتائج،

إلى جانب األعمال الدورية األخرى، على غرار نية للمسح الثالثي حول التشغيلمواصلة انجاز األعمال الميدا ،

تطور األجور في القطاع حول المؤشر الثالثي و معالجة بيانات الحالة المدنية وإعداد المؤشرات الديموغرافية

ان الوظيفة خصائص أعوبالمتعلقتقرير والاألجراء واألجور بالخاصتقرير وإعداد ال الخاص غير الفالحي

.العمومية

2--ȓʆȮȆɀ ȗɛט Ȕࡧ ȆʊǾȆɀ ȧל

 2010سنة األساس (أسعار العقارات مؤشراحتساب(

2010سنة األساس (مواصلة المسح الدوري حول أسعار االستهالك وإعداد المؤشرات الشهرية(

سوب الجيبي  ااستعمال الح"PDA"لتمشي الحقا في كل ، وتعميم هذا افي المسح الدوري حول أسعار االستهالك

المسوحات،

إعداد الميزان التجاري حسب مختلف التصانيف وحسب البلدان،

 لتجارة الخارجيةامواصلة احتساب ونشر نتائج مؤشرات،

مواصلة إنجاز المسح الشهري حول اإلنتاج الصناعي،

لتفصيلة بامؤسسات التجارو إنجاز المسوح الثالثية حول وضع وآفاق المؤسسات الصناعية،
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حول األنشطة االقتصادية،  2015سنة  إنجاز مسح

 ،إنجاز المسح الوطني حول التشغيل واألجور

  2015و  2014مواصلة تجميع القوائم المالية الخاصة بسنتي¡

 2015ة لسنة وقتيوال2014لسنة ةنهائيالنصف و2013ة لسنة نهائيالإعداد الحسابات السنوية.

Ȕࡧࡧ-3 ȆʊǾȆɀ ȧל�ɽ ɺݍݨȄȓʈ

 ،ترقيم التقسيم الجغرافي في إطار نظم المعلومات الجغرافية

 ،تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدراسة المتعلقة بتطوير اإلحصائيات الجهوية

  ،تكوين إطارات وأعوان المعهد على المستوى الجهوي في المجاالت اإلحصائية وفي كل المسائل ذات الصلة

 ةمواصلة أعمال التنسيق الدوري.

4-ȓʊɮʊɌ ɳȗɦȄɼࡧȓʊɜɗכ ɤࡧ Ȇɮɏכ

 ،الشروع في اعتماد النسخة الجديدة لموقع واب المعهد

 ،تعميم ربط كل اإلدارات الجهوية بالشبكة الداخلية

 ،إرساء مركز البيانات الجديد

 ،استكمال إجراءات المصادقة على مشروع القانون األساسي ألعوان المعهد

 هد وإعداد قانون إطار وموازنة اجتماعية وبطاقات المهام ومدونة السلوك،تحيين الهيكل التنظيمي للمع

 دة الوظائف لتحسين طرق التصرف في الموارد المالية والبشريةاعتماد برمجية متعد.

ɼȯڲʏࡧࡧ-5 ɦȄࡧɰ ɼȆɐȗɦȄ

 از اإلحصائي الشروع في تنفيذ برنامج التوأمة في إطار اتفاقية التعاون مع االتحاد األوروبي بهدف تطوير الجه

التونسي،

  ،مواصلة برنامج التعاون الثنائي مع المعهد الفرنسي لإلحصاء والدراسات االقتصادية

  4المشاركة في برنامج مدستات¡

 مواصلة برامج التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية في مجال اإلحصاء.
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اإلحصائيات الديموغرافية واالجتماعية

إحصائيات الحالة المدنية 

والوضع الديموغرافي

وإعداد المؤشرات الديموغرافية لسنة 2014معالجة بيانات الحالة المدنية لسنة -

2013

بصدد االنجاز باالعتماد على المصدر الجديد -

"1مدنية  "ة المدنية إلحصائيات الحال

باالستئناس 2013لسنة الخاصة بالحالة المدنية"مدنية"استغالل منظومة -

بمعطيات استمارات المعهد المجمعة من مراكز الحالة المدنية

أنجز-

السكان بناءا على معطيات الحالة عدد كقاعدة لتقدير 2014اعتماد تعداد سنة -

)الهجرة وإحصائياتيات عدد السكان والوف(المدنية 

أنجز-

منظومة مدنيةسالسل جديدة من خالل إعداديقع حاليا -2013و2012نشر التقرير الديمغرافي لسنة -

2014الى سنة  2012نشر السلسلة محينة من  عو سيق

النوع االجتماعي بإحصائياتقاعدة بيانات وطنية تتعلق إنشاءالعمل على -

ف الهياكل المتدخلةبالتعاون مع مختل

التقرير األول في تونس  إعدادتم انجاز قاعدة وتم -

ظمة األمم نإلحصائيات النوع االجتماعي بالتعاون مع م

و قد تم تنظيم ورشة عمل لعرض هذا .المتحدة للمرأة

24التقرير على مختلف المتدخلين والمستعملين في 

2015ديسمبر 

التعداد العام للسكان والسكنى 

2014لسنة 

و المتعلقة 2014نشر النتائج األولية للتعداد العام للسكان و السكنى لسنة -

بالخصائص الديمغرافية والتربوية واالقتصادية واالجتماعية والهجرة وظروف 

عيش األسر وذلك على مستوى الواليات والوسط

موقع واب المعهد بكل المعطيات إثراءبنجاح وتم تم-

تحسان كافة المستعملينمما القى اس

أنجز-استكمال خزن باقي استمارات التعداد-

استغالل شامل للمعطيات واستخراج المؤشرات على مستوى المعتمديات-
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اإلنفاقالمسح الوطني حول 

واالستهالك ومستوى عيش 

األسر

13500انجاز األشغال الميدانية للمسح و جمع المعطيات من عينة تتكون من -

180تعد الموارد البشرية قرابة .سرة موزعة على كامل تراب الجمهوريةأ

اعون

27000تم بعينة ممثلة على مستوى الواليات تقدر بـ -

أسرة

المسح الوطني حول الهجرة 

للداخل والخارج

التمويللعدم توفرلم يتم -ألف أسرة يتناول خصائص الهجرة بمختلف مفاهيمها60مسح يضم -

نشر نتائج المسح الوطني حول األمن والحريات والحوكمة المحلية بالتعاون مع -لحوكمة المحليةمسح ا

PNUDبرنامج األمم المتحدة للتنمية 

تم نشر النتائج خالل عديد الندوات الوطنية والدولية -

نشرية في الغرض إعدادوتم 

أنجز-2014والرابع لسنة نشر نتائج المسح الثالثي الثالث-المسوح (إحصائيات التشغيل 

2015نشر نتائج المسح الثالثي األول، الثاني و الثالث لسنة -

2015إنجاز المسوح الثالثية لسنة -)الثالثية

2013ةح سنإنجاز نشرية مس-

كان نشر البيانات الفردية مخفية الهوية الخاصة بالمسح الثالثي حول الس-البيانات الفردية المؤهلة

2013والتشغيل للثالثي الثاني لسنة 

بصدد اإلنجاز-

انجاز إسقاطات السكان النشيطين على المستوى الوطني والجهوي للفترة -إسقاطات السكان النشيطين

2015-2039

بصدد اإلنجاز-

زأنج-إعداد المؤشر الثالثي لتطور األجور في القطاع الخاص غير الفالحي-إحصائيات األجور

بصدد الدراسة-استغالل محور األجور للمسح الوطني للتشغيل-

أنجز-استغالل منظومة إنصاف الخاصة بأعوان الوظيفة العمومية-

وآخر2009و 2008واحد لسنتي تقريرينإعدادتم -2012-2007إعداد ونشر نشرية متعلقة بأعوان الوظيفة العمومية للفترة  -

2014-2010للسنوات 
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بصدد االنجاز-إعداد العدد الثامن عشر من نشرية مؤشرات البنية األساسية-مؤشرات البنية األساسية

أنجزت-للهياكل األخرىاإلمكانتقديم العون الفني وانجاز بعض الدراسات حسب -التعاون مع الهياكل األخرى

إحصائيات المؤسسات

المسوح االقتصادية

الوطني حول األنشطة  المسح

اإلقتصادية

تم انجاز المسح وخزن المعطيات-و معالجة المعطيات2013سنة مواصلة إنجاز مسح-

ها تم تجميع وإعداد المعطيات في نسختها األولية ومد-معالجة معطيات المسح-

م يتقديتم على أن  المديرية المركزية للحسابات القومية إلى

.2015أوائل ديسمبرفيالنسخة النهائية 

بدايةفي انطلقيتواصل إنجاز العمل الميداني الذي -2014إعداد وإنجاز مسح -

ويتواصل الى نهاية  سبتمبر إثر تكوين كامل فريق العمل

تم تكوين فريق وتجدر اإلشارة إلى أنه  .2015ديسمبر 

.الخزنوفريق  الترميز

تكنولوجيات المعلومات 

واالتصال

أنجز-تكنولوجيا المعلومات واالتصال استعمال المؤسسات لد تقرير حول إعدا-

أنجز ويتم حاليا استغالل المعطيات -2015إعداد و إنجاز مسح -المسح حول التشغيل واألجور

ألف قائمة مالية بالنسبة لمعطيات 52تجميع ورقمنة تم -.2014و 2013مواصلة تجميع القوائم المالية الخاصة بسنتي -ئم الماليةاسجل القو

ألف قائمة مالية بالنسبة لمعطيات سنة 33و 2013سنة 

2014

أنجز-2014المؤسسات لسنة سجلإعداد-السجل الوطني للمؤسسات
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2014تم تحيين سجل المؤسسات الناشطة في موفى -

608منها  ،خاصة ألف مؤسسة 680الذي يضم حوالي 

.ىمؤسسة كبر 800غلة ألجراء وألف مؤسسة غير مش

نشريةين اإلحصائيات الخاصة بالمؤسسات في موقع الواب وإعداد التحي-

السنوية   

أنجز-

أنجز-2013و2012لسجل فروع المؤسسات لسنتي أوليةصيغة إعداد-

، تحتوي الصيغة األولية لسجل 2013بالنسبة لسنة -

انوي تتبع حوالي فرع ث 17300الفروع على حوالي 

.مؤسسة 10500

الحسابات القومية

2013لسنة ةنهائيالنصف و2012ة لسنة نهائيالإعداد الحسابات السنوية -الحسابات القومية السنوية

NAT96وباعتماد تصنيف  SCN93حسب نظام  2014لسنة ةوقتيوال

أنجزت-

2016بداية جانفي -2014-2010إعداد نشرية سلسلة الحسابات القومية -

كسنة أساس حسب النظام الجديد للحسابات القومية 2012إعداد حسابات سنة -

باستغالل نتائج المسح السنوي للمؤسسات االقتصادية المنجز بتصانيف 2008

للمنتجات واألنشطة والمسح الخماسي للمؤسسات الصغرى لسنة 2009سنة 

.مع السلسلة القديمة وذلك بالتوازي 2012

تم االقتصار على إعداد جداول تصانيف المنتجات -

والقطاعات الخاصة بالحسابات القومية وذلك باالعتماد 

، في حين وقع إرجاء 2009على التصانيف الوطنية لسنة 

لمزيد االستفادة من برنامج 2016تغيير سنة األساس إلى 

النتائج المتأتية من واستغالل التوأمة مع االتحاد األوروبي 

.التعداد والمسح حول اإلنفاق
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ير الهادفة للربح حسب نظام للجمعيات والمؤسسات غالقوميةإعداد الحسابات-

.2008األمم المتحدة لسنة 

.لم ينجز لعدم توفر البيانات الكافية-

2015اني والثالث لسنة واألول والث2014ّإعداد حسابات الثالثي الرابع لسنة -الحسابات ربع السنوية

عار باألسعار الجارية واألس SCN93حسب طريقة اإلنتاج بنظام الحسابات القومية 

.الثابتة

.2015الموازنات الثالثية الجملية لسنة مواصلة إنجاز-

الحسابات الهجينة وحساب انبعاث الملوثات (مواصلة إنجاز بقية حسابات الماء-إحصائيات وحسابات البيئة

)للماء

لم يتم إنجاز حساب انبعاث الملوثات لعدم توفر -

.المعلومات الالزمة

.2011إلى2008الحسابات الفرعية للسياحة المنجزة من سنة تحيين معطيات-سياحةحسابات ال

مؤشرات النجاعة الطاقية في 

قطاع النقل

إصدار استغالل معطيات المسح الوطني للنجاعة الطاقية بقطاع النقل الطرقي و-

.األولية نتائجال

أنجزت وستتم المصادقة على النتائج من قبل وكالة -

حكم في الطاقةالت

المؤشر الثالثي لإلنتاج لقطاع 

النقل

إلى الثالثي الثالث 2010إنجاز سلسلة مؤشرات ثالثية لقطاع النقل من سنة تم -

2015لسنة 

تحت إشراف 2013و 2012تمت المساهمة في إنجاز حسابات الصحة لسنتي -حسابات الصحة

.المنظمة العالمية للصحة

لعالمية للصحة ويتم العمل حاليا أنجزت مع المنظمة ا-

2014على حسابات سنة 

الظرف والدراسات االقتصادية

في إنتاج )2005(بدل سنة األساس )2010(اعتماد سنة األساس الجديدة -مؤشر أسعار االستهالك

المؤشرات الظرفية 

مجمل المؤشرات-



10



ؤشرات الشهريةمواصلة المسح الدوري حول أسعار االستهالك وإعداد الم-

)2010سنة األساس (

في المسح الدوري حول أسعار "PDA"سوب الجيبي  ااستعمال الحالشروع في-

االستهالك

2015انطلقت التجربة منذ نوفمبر -

األسعار ونسبة التضخم شهرية حول تطور مؤشرالإعداد النشرية -

مختلف التصانيف وحسب البلدانإعداد الميزان التجاري حسب -التجارة الخارجية

شهرية حول تطور المبادالت التجارية حسب القطاعات وحسب الإعداد النشرية -

الشركاء

تم وضعها على موقع المعهد-2013إعداد النشرية السنوية المفصلة للتجارة الخارجية لسنة -

تصنيف السلع (اري تحيين مختلف التصانيف المستعملة إلعداد الميزان التج-

)حسب قطاعات األنشطة االقتصادية واالستعمال

)2010سنة األساس (لتجارة الخارجية امواصلة احتساب ونشر نتائج مؤشرات -

إعداد نشرية شهرية حول تطور المبادالت التجارية باألسعار القارة-

مؤشر احتسابنتاج الصناعي والنقل ومواصلة إنجاز المسح الشهري حول اإل-اإلحصائيات الصناعية

إعداد نشرية شهريةو )2010ساس ألسنة ا(اإلنتاج الصناعي 

مؤشر أسعار البيع عند اإلنتاج 

الصناعي والفالحي

سنة (مواصلة إنجاز المسح الشهري حول األسعار عند اإلنتاج الصناعي -

إعداد نشريةو )2010ساس ألا

إعداد نشريةوسوح الثالثية حول وضع وآفاق المؤسسات الصناعية إنجاز الم-المسوحات الظرفية

ة بالتفصيلإنجاز المسوح الثالثية حول وضع وآفاق مؤسسات التجار-

2015ة حول االستثمار لسنة السداسيوحإنجاز المس-متابعة االستثمار
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إمكانية إنجازه إثر استغالل القوائم سيتم النظر في-2014إنجاز المسح السنوي حول االستثمار لسنة -

المالية

)2010سنة األساس (مؤشر تكلفة البناءاحتساب تحيين المنهجية والعمل على-مؤشر تكلفة البناء

سنة األساس (أسعار العقارات مؤشراحتساب المنهجية والعمل علىاستكمال-مؤشر أسعار العقارات

2010(

لنتائج خالل يوم دراسي عقده تقديم المنهجية واتم-

المجلس الوطني لإلحصاء 

التعاون على المستوى الوطني 

والدولي 

مواصلة المسوح حول أسعار عينية من المواد االستهالكية ومواد التجهيز في -

PCI(إطار برنامج المقارنات الدولية للقدرة الشرائية  Afrique(

حصائية لمختلف المستعملين والمتعلقة مواصلة اإلجابة على كل الطلبات اإل-

بجميع المؤشرات

اإلحصائيات الجهوية

المسوح اإلحصائية والتنسيق 

بين الجهات

المبرمجة من قبل إلنجاز الميداني للمسوح اإلحصائيةالتنسيق اللوجستي قصد ا-

اإلدارات المعنية 

أنجز-

مسوح التشغيل والمسوح اإلقتصاديةفائدة ز لأنج-جودة المراقبةمسوح والمتابعة الدورية للتقدم الميداني في انجاز ال-

مع المجلس الوطني في مجال اإلحصائيات الجهويةتعاونوالالتنسيق مواصلة -اإلحصائيات الجهوية

والهياكل اإلحصائية العمومية لإلحصاء

عمل متواصل-

ر اإلحصائيات وضع خارطة طريق لتطوي"متابعة إنجاز المساعدة الفنية في -

"الجهوية

أنجزت المساعدة الفنية المدعومة من المفوضية -

قبلاألوروبية بتونس وتمت المصادقة عليها من 

.المعهد مجلس مؤسسة
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¡في إطار المساعدة الفنيةدورتين تكوينيتينتنظيمتم -

حول نظم رؤساء المكاتب الجهويةفائدة لاألولى 

لفائدة كافة األعوان المعلومات الجغرافية  والثانية 

موفى  بالجهات حول المنظومة اإلحصائية وذلك في

"وتم تنظيم ورشات فنية إلرساء خاليا  .2015سنة 

2014في نطاق نشر نتائج تعداد "النشر واالتصال

إتمام تحيين قاعدة البيانات الجغرافية على أساس التقسيم اإلحصائي لتعداد -نظام المعلومات الجغرافية

وتحسين جودتها 2014

أنجزت-

ه ؤأنجز البعض منها والجزء المتبقي سيتم استيفا-2014خاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى إعداد خرائط موضوعية -

.بالتوازي مع نشر نتائج التعداد

على شكل خرائط نجاز مشروع تطوير تطبيقة واب لنشر البيانات اإلحصائيةإ-

موضوعية تفاعلية

المناقصة غير مثمرة لعدم التزام العارض تم اعتبار-

.بالشروط المدرجة بالخطوط المرجعية

النشر واإلعالمية والتنسيق

النشر

تم تعزيز النشر عبر الواب كوسيلة رئيسية لنشر -جية النشر اإلحصائييتفعيل إسترات-إستراتجية النشر

البيانات اإلحصائية
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ورشات عمل، (وقع القيام بجملة من التظاهرات-مع مستعملي المعلومة اإلحصائيةإعداد خطة عمل للتعامل -

للتعريف باليات النشر اإلحصائي ...)مطويات تعريفية 

بنك البيانات اإلحصائية ، موقع واب خاص بالتعداد، (

...)نشريات المعهد 

عمل دوري  ومتواصل-2015النشرية الشهرية لإلحصائيات لسنة إعداد-النشريات العامة

إعداد النشرية المطوية المختصرة ونشرية تونس باألرقام والنشرية اإلحصائية -

2013السنوية الخاصة بسنة 

أنجز-

في طور اإلنجاز-2015إعداد دليل النشريات اإلحصائية للمعهد لسنة -

في طور اإلنجاز-اتإعداد مطوية للتعريف بخدمات المكتبة ومحتواها من كتب ودوري-

لم ينجز-2014إصدار النشرية السنوية لنتائج التجارة الخارجية لسنة -نشريات متخصصة دورية

-2009إصدار النشرية السنوية للحسابات القومية الخاصة بسلسلة حسابات -

2013

أنجز-

ي طور اإلنجازف-2014إصدار التقرير السنوي لمؤشرات البنية األساسية لسنة -

إصدار التقرير الخاص بنتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة -

2013

الفحص في اإلدارة المعنيةبصدد-

-2013إصدار نشرية خصائص أعوان الوظيفة العمومية وأجورهم لسنة -

2008

ينجزلم -

ينجزلم -2013-2012نس إصدار التقرير السنوي حول الوضع الديموغرافي في تو-

إصدار نشرية خصائص األجراء واألجور من خالل المسح الوطني حول -

2014-2012السكان والتشغيل  لسنوات 

ينجزلم -
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إصدار النشرية الخاصة بالمسح الوطني حول األمن والحريات والحوكمة -

)PNUD(المحلية بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للتنمية 

أنجز-

وديموغرافيا المؤسسات للقطاع الخاص بإحصائياتإصدار النشرية الخاصة -

2014لسنة 

ينجزلم -

نشريات التعداد العام للسكان 

2014والسكنى 

حسب الرزنامة 2014إصدار النشريات الخاصة بالتعداد العام للسكان والسكنى -

المبرمجة في مخطط النشر

:إصدارتم 

المؤشرات للتعداد نشرية  أهم   -

السكان والمساكن واألسر حسب :العدد األول   -

الوحدات اإلدارية والوسط

أنجز-في الهوية البصرية للمعهدةالمواصفات المعتمدبالوثيقة الخاصةتحيين -الهوية البصرية للمعهد   

وضع النسخة الجديدة لبوابة المعهد على الخطالتوزيع عبر األنترنات

لقيام بدورات تكوينية لتسهيل استعمال البوابة الجديدة وبنك البيانات اإلحصائية  ا -

لدى المستعملين

النسخة األولية للبوابة بثالث لغات وتم إصداروقع -

http://beta.ins.tnوضعها على الخط تحت عنوان 

دورة تكوينية داخلية تنظيم تم إعداد عروض و  -

بيانات اإلحصائيةبالمعهد للتعريف ببنك ال

اإلنجازبصدد -.للتنزيل على الهواتف الذكية)ألهم المؤشرات اإلحصائية(إنجاز تطبيقات -

اإلنجازبصدد -للمعهد "للمكتبة االفتراضية"إعداد تطبيقة واب -

اإلنجازبصدد -انجاز تطبيقة لنشر البيانات اإلحصائية على خرائط موضوعية-

-32الشروع في تقنين طرق النفاذ للمعطيات الفردية عند تحيين القانون عدد -للمعطيات الفرديةالنفاذ 

المتعلق بالمنظومة الوطنية لإلحصاء 99

سيقع انجاز المشروع في إطار مشروع التوأمة مع -

2017-2016اإلتحاد األوروبي 
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الوثائق اإلدارية وضع خطة عمل لتطبيق أحكام القانون المتعلق بالنفاذ إلى -

لهياكل العموميةالمتوفرة لدى ا

مسؤول عن النفاذ الى المعطياتإطارتم تكليف -

ركن خاص بالنفاذ وطلب المعطيات ضمن  إدراجتم  -

موقع واب المعهد  

بسنة  ةتقرير حول النفاذ إلى الوثائق الخاص إعدادتم  -

2014

لمكتبة واإلحاطة بهم وتوفير المعطيات اإلحصائية الوطنية زوار ااستقبال-مركز المعلومات اإلحصائية 

والدولية 

عمل متواصل-

تم في مرحلة أولى رقمنة النشريات القديمة للمعهد -)في موقع المعهد(استغالل المنشورات المرقمنة ووضعها على الخط -

تم معالجتها في مرحلة ثانية قصد إدراجها ضمن توس

هد البوابة الجديدة للمع

الخطوط المرجعية إلنجاز المشروعإعدادبصدد -إعداد فهرس بيبليوغرافي شامل لكامل الرصيد ووضعه على ذمة المستفيدين-

تحيين قائمة المنشورات اإلحصائية الواردة على المعهد من مختلف الهياكل -

العمومية في إطار التبادل

عمل متواصل-

ت لفائدة زوار المكتبة وذلك الستغالل معطياتها في تقييم تطوير قاعدة بيانا-

عملية النشر المباشر

حركة الزائرين للمكتبة خالل سنة  حولإعداد تقرير  -

2014

عمل متواصل-تطوير النشرة الشهرية إلقتناءات المكتبة وذلك مواكبة لتطلعات إطارات المعهد-

بصدد اإلنجاز-مكتبةاإلعداد المادي لمطوية التعريف بال-

اإلجابة على المراسالت 

واإلستمارات الدولية الواردة 

على المعهد

المركزية للمعهدالمديرياتعمل متواصل بالتنسيق مع -طلبات الواردة على المعهدالوضع خطة عمل لتحسين آجال اإلجابة على كل -
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إلى محل حفظ األرشيف 2014السكنى تحويل وثائق التعداد العام للسكان و-الوثائق واألرشيف

)في انتظار كراء محل(الوسيط 

لم ينجز-

إلى مبنى األرشيف 2010تحويل وثائق المسح الوطني حول االستهالك لسنة-

الوطني

أنجز-

إلى 2010تحويل المسح الوطني حول التشغيل من المكاتب الجهوية من سنة -

وشوشة إلى مركز األرشيف الوسيط بب 2013

أنجز-

إلى 1990و1985و1980ترحيل المسح الوطني حول االستهالك لسنوات -

األرشيف الوطني 

2016الثالثي الثاني من سنة -

في (المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد -

)انتظار صدورها بالرائد الرسمي

أنجز-

استوفت مدة حفظها حسب التحيين الجديد لجداول مدد إتالف الوثائق التي-

استبقاء الوثائق الخصوصية للمعهد

أنجز-

التنسيق 

:أشغال المجلس الوطني لإلحصاء التنسيق الفني اإلحصائي

شارك المعهد في إعداد البرنامج اإلحصائي السنوي -إعداد البرامج الوطنية اإلحصائية-

-2016مج الوطني لإلحصاء للفترة والبرنا 2015لسنة 

الذين يعدهما المجلس الوطني لإلحصاء  2020

وترأس اللجنة الخاصة بمحور متابعة أشغال المجلس الوطني لإلحصاء-

اإلحصاء 

يشارك إطارات المعهد في اجتماعات مختلف اللجان -

وفرق العمل القطاعية صلب المجلس الوطني لإلحصاء

رج ضمن المخطط التنمويمدمحور اإلحصاء  -
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منح تراخيص إنجاز المسوحات االستشارية لدراسة جنة للمواصلة أشغال ا-

التابعة للمجلس الوطني لإلحصاء

يواصل المعهد المشاركة في الجلسات الخاصة باللجنة -

االستشارية لدراسة منح التراخيص وإنجاز المسوح وذلك 

بتقديم الرأي الفني واالستشاري في ما يخص ملفات 

المسوح الواردة

:برمجة ومتابعة أنشطة المعهد 

تم إعداد التقرير ومتابعته من خالل مذكرات دورية -2016لسنة وبرنامج عمله2015التقرير السنوي الخاص بأنشطة المعهد لسنة -

تم إعداد مذكرات خاصة بنشاط المعهد في إطار متابعة -2015مذكرات متابعة لنشاط المعهد خاصة بسنة -

نشاط الحكومة

متابعة وتدعيم اإلطار القانوني المنظم لنشاط المعهد والنصوص القانونية 

نظومة الوطنية لإلحصاءالمتعلقة بالم

من خالل 2016سيتم الشروع في اإلنجاز بداية سنة -

برنامج توأمة مع اإلتحاد األوروبي

:مع الهياكل العمومية اإلحصائية ةالعالق

مختلف الملفات الفنية قدم المعهد استشاراته الفنية في -االستشارات الفنية المقدمة من قبل المعهد لفائدة الهياكل اإلحصائية األخرى-

للمسوح التي أنجزت من قبل الهياكل العمومية لإلحصاء

مذكرة تعاون مع المندوبية العامة للتنمية أبرم المعهد -تبادل المعطيات -

نظام  استعماالتالجهوية تخص تبادل الخبرات في مجال 

اتفاقيةكما يتم حاليا إعداد مشروع .المعلومات الجغرافية

دارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية مع اإل

والجامعة الوطنية للمدن التونسية تخص التعاون الفني 

.وتبادل المعطيات
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:تدعيم آليات التنسيق الفني في مجال اإلحصاءاألعمال التطويرية

مواصلة اإلجابة على االستمارات المحلية والدولية المتعلقة بالتنسيق الفني في -

مجال اإلحصاء 

مؤرخ تم إصدار قرار من وزير التنمية والتعاون الدولي -

تونسي الميثاق ال باعتماديتعلق  2015سبتمبر  30في 

.لإلحصاء

بصفة 2014إعداد مشروع أمر يتعلق باعتماد التصنيف الوطني للمهن لسنة -التصانيــف

رسمية

تم إعداد مشروع األمر وهو بصدد المصادقة قصد -

.ره بالرائد الرسمينش

تصانيف األنشطة والمنتجات، تصنيف (مواصلة التعريف بالتصانيف الرسمية -

وآليات إدماجها صلب األشغال اإلحصائية للمنظومة الوطنية لإلحصاء...)المهن،

أعمال متواصلة-

3مدستاتمتابعة برمجة األعمال الخاصة بالتعاون اإلحصائي األورومتوسطي -التعاون الدولي 

-2015واإلستراتيجية المستقبلية لبرنامج ما بعد مدستات للفترة  2015لسنة 

2016

المشاركة في تنفيذ األنشطة المبرمجة في إطار التعاون -

األورومتوسطي في مجال اإلحصاء  والمساهمة في 

إرساء اإلستراتيجية المستقبلية لبرنامج ما بعد مدستات 

مع معهد اإلحصاء والدراسات 2015ن بعنوان سنة تنفيذ برنامج التعاو-

االقتصادية بفرنسا

التي الزيارات الدراسيةالمعهد في تشارك إطارا-

مع معهد اإلحصاء نفذت في إطار برنامج التعاون 

كما تم .في مجال اإلحصاء والدراسات االقتصادية بفرنسا

تنفيذ مهمات لخبراء في نفس اإلطار

لتعاون مع البنك اإلفريقي للتنمية والخاص بتدعيم القدرات تنفيذ برنامج ا-

اإلحصائية للمعهد

في إطار التي تتم المشاركة في الزيارات الدراسية-

التعاون مع البنك اإلفريقي للتنمية
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مواصلة إنجاز برامج التعاون الدولي مع الهياكل اإلحصائية والمنظمات -

اإلقليمية والدولية األخرى 

تنفيذ برامج التعاون مع مختلف الهياكل الدولية -

إلفريقيا  االقتصاديةواإلقليمية األخرى على غرار اللجنة 

والبحوثوالجامعة العربية والمعهد العربي للتدريب 

حصاء وهو المعهد اإلفريقي لإلالحتضانتم تسويغ مقر -لإلحصاء بتونساإلفريقيالتعاون مع اإلتحاد اإلفريقي إلرساء المعهد -

بصدد التجهيز

بصدد اإلنجاز-2016برنامج التكوين لفائدة إطارات المعهد الخاص بسنة إعداد -التكوين لفائدة إطارات المعهد

تم إنجاز العديد من الدورات التكوينية لفائدة إطارات -2015برنامج التكوين الخاص بسنة متابعة -

مات الجغرافية خالل نظام المعلوحول دورة  منها،المعهد

ودورات تكوينية SESRICشهر سبتمبر بالتعاون مع 

لفائدة اإلطارات الجهوية تخص المنظومة الوطنية 

كما عقد المعهد دورة تكوينية في مجال .لإلحصاء

المؤشرات الظرفية لفائدة أعوان مؤسستين  احتساب

.وطنيتين

قاالت التي تنشرها وسائل اإلعالم عن أنشطة إعداد ملف صحفي يومي لكل الم-االتصال واإلعالم

ومؤشرات المعهد 

تمت متابعة جميع أنشطة المعهد في مختلف وسائل -

اإلعالم وتوثيقها

إعداد تقارير صحفية لجميع أنشطة المعهد ونشرها على بوابة المعهد-
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:تنظيم ندوات صحفية -

14  للتعداد العام للسكان ندوة صحفية حول النتائج التفصيلية  2015أفريل

.2014والسكنى 

13  نظرة الوطني حولندوة صحفیة لتقدیم نتائج المسح 2015نوفمبر

المواطن إلى األمن والحریات والحوكمة المحلیة

:تنظیم ورشات عمل المعھد-

26 اإلحصائیاتاستراتیجیة تطویر وضعورشة عمل حول 2015مارس

.)المرحلة األولى(لجھویةا

هذه الندوة جملة المحاور التي تناولتها إستمارة تقدم -

التعداد بما في ذلك الخصائص الديمغرافية والتربوية 

واإلقتصادية، باإلضافة إلى المؤشرات الخاصة بالمساكن 

.واألسر وظروف عيشها

نظرة المواطن إلى األمن والحريات والحوكمة تقديم -

لمؤشرات المتعلقة ، وستتناول هذه الندوة أهم االمحلية

بمدى مشاركة المواطن التونسي في الحياة السياسية 

والمدنية ونظرته إلى مبادئ احترام الحريات األساسية 

وتجربته مع مختلف أشكال التمييز

27 الفقر مؤشرللتفكير في مسالك وسبل إنجازورشة عمل 2015ماي

.تونسلمتعدد األبعاد 

01 لتصّورات والفرضیات المتعلّقة بإعداد ورشة عمل حول ا2015جوان

.اإلسقاطات السكانیة في تونس

05 تحدیات الوتدفّق الھجرة تجاھات ا"ورشة عمل حول 2015جوان

.جمع البیاناتالمطروحة في مجال

16 اإلحصائیاتاستراتیجیة تطویر وضعورشة عمل حول2015جوان

.)المرحلة الثانیة(لجھویةا
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22 ة عمل حول تقدیم النتائج المتعلّقة باإلسقاطات ورش2015جویلیة

واستعمالھا في إعداد المخططات التنمویة في 2044-2014الدیموغرافیة 

  .تونس

مجلّة إخبارية تصدر بدورية ثالثية تهتم بتغطية كل -باإلتصال الداخلي للمعهدىنإعداد مجلة إخبارية تع-

التواصل الداخلي أنشطة المعهد وتهدف إلى تنمية 

إعداد ملف صحفي يومي لكل المقاالت التي تنشرها وسائل اإلعالم عن أنشطة -االتصال واإلعالم

ومؤشرات المعهد 

متابعة جميع أنشطة المعهد في مختلف وسائل اإلعالم -

وتوثيقها

اإلعالمية

دراسة لتهيئة مركز البيانات بالطابق الخاص إعداد-هيزات الالزمة لتهيئة مركز المعطياتمواصلة تجديد المعدات واقتناء التج-االستغالل والصيانة اإلعالمية

.باإلعالمية

إدارة نظم تشغيل موزعات المعهد وصيانة التجهيزات المعلوماتية للمعهد تطوير-

والمتكونة من موزعات وحواسيب وآالت طباعة ومعدات لربط الشبكات المحلية 

لمعهدبالشبكة العامة ل

عمل متواصل-

:تعزيز الشبكة العامة للمعهد -

1تم الترفيع من سعة -الترفيع في سعة ربط المكاتب المحلّية بالشبكة العامة للمعهد- MO 4إلى سعة MO

واالنطالق2015فى بصدد إعداد كراس الشروط قبل مو-مواكبة للتطورات التكنولوجيةإعادة هيكلة الشبكة الداخلية للمقر المركزي -

2016سنة  بدايةفي في اإلنجاز 

:البیاناتقواعدفيالتصرف-

SQL(البیاناتقواعدفيالتصرفنظمإدارةمواصلة- Server(و)Oracle(

SQLــتهجير كل قواعد البيانات الخاص بمع  Server2000  إلى 2008و

SQL Server2012

SQLر كل قواعد البيانات منتم تهجيعمل متواصل و -

Server2000  إلىSQL Server2008  2012و.
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انتظار استكمال في ر التجربةونسخة أولى في ط-إدارة وتأمين استعمال األجهزة المحمولة لجمع البيانات-المعلوماتیة الّسالمة

.2015سنة  ىالمشروع في موف

دراسة لتهيئة مركز البيانات بالطابق الخاص إعداد-معطيات حسب مواصفات اإلنجاز الفعلي إلعادة تهيئة مركز ال-

.باإلعالمية

,ITIL(مستوحاة من التطبيقات المثلى للسالمة المعلوماتيةخطةإعداد -

ISO27000, …(

.السالمة المعلوماتيةمجال االنطالق في التكوين في -

:الظرف االقتصاديتطوير المشاريع اإلعالمية

الحالية  لنظام معلومات التجارة اتعمال الخاصة بتطوير البرمجياألمواصلة -

الخارجية

تم تصميم قاعدة البيانات للبرمجية الجديدة، كما تم -

التجارة كل بيانات من خالل تجميع تطوير طريقة العمل

.داخل قاعدة بيانات موحدة الخارجية

وهي في طور التجربةتم انجاز التطبيقة -الكفية وقواعد البياناتاألجهزةد على باالعتمااألسعارجمع بيانات -

:التصانيف التونسية 

1996برمجية واب لتصفح تصانيف المهن واألنشطة لسنتي مواصلة تطوير-

2009و

وهي في طور التجربةتم انجاز التطبيقة -

المؤسساتإحصائيات-

االقتصاديةبرمجية لخزن بيانات المسح الوطني حول األنشطة انجاز مواصلة -

مع متابعة عملية الجمع والخزنباستعمال تقنيات الواب

في طور االنجاز -

تصميم وانجاز برمجية وقاعدة بيانات تضم كل مسوح األنشطة االقتصادية -

1996من سنة  ابتداء

في طور االنجاز -
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معلوماتي الستغالل القوائم المالية المجمعة من اإلدارة الشروع في إنجاز نظام-

العامة لألداءات

الالزمة تم اقتناء المعدات الالزمة وتأمين البنية التحتية-

النجاز المشروع، 

الديموغرافية واالجتماعيةاإلحصائيات-

أنجز-مرحلة العد الفعلي للتعداد النهائية لبيانات جمع ال -

الكفية األجهزةتطوير عملية جمع بيانات مسح التشغيل باالعتماد على واصلة م-

وقواعد البيانات

تم انجاز تطبيقة أولية-

ومستوى اإلنفاق واالستهالكالمسح الوطني حولنجاز برمجية لخزن بياناتإ-

2015سنة ل األسرعيش

أنجز-

مرصد الظرف اإلقتصادي

يات التصرف قي بنك المعط

الظرفية

ينجز بانتظام-مواصلة عملية إرساء وإثراء بنك المعطيات الظرفية-

المتابعة  الدورية للظرف 

االقتصادي

Tableauإعداد اللوحة القيادية الشهرية - de Bord ألهم المؤشرات الظرفية

حول الوضع االقتصادي

ينجز بانتظام-

النظر في المنهجيات المعتمدةإعادةبصدد -في التحليل الظرفيمواصلة احتساب مختلف المؤشرات المعتمدة-

مواصلة العمل على إرساء اآلليات والمنهجيات الخاصة بالمؤشرات المتقدمة -تعزيز قدرات المرصد

وبالتوقعات قصيرة المدى في ميدان الظرف االقتصادي

النظر في المنهجيات المعتمدةإعادةبصدد -

ربصات التكوينية والندوات المتاحة في ميدان الظرف المشاركة في الت-

االقتصادي 

ينجز حسب الفرص المتاحة-
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المصالح المشتركة

إعداد قانون أساسي خاص بأعوان المعهد-الموارد البشرية

اإلطارإعداد قانون -

إعداد بطاقات المهام لألعوان-

2011وسنة 2010ن سنة ترسيم األعوان العرضيين المنتدبي-

أنجز-2014نجاز المناظرات الداخلية لسنة إ-

وفي انتظار صدور الملف لدى مصالح رئاسة الحكومة-2015نجاز المناظرات الداخلية لسنة إ-

تواريخ انجاز المناظرات بالرائد الرسمي

ائدة المديرية المتعددة الوظائف لفاإلعالميةالشروع في استغالل التطبيقة -

المركزية للمصالح المشتركة باعتبارها ستفتح آفاقا جديدة بخصوص تعصير 

وتنظيم التصرف المالي واإلداري

لم تنجز-

تم تكليف محامي للبت في هذا الملف-ومبنى بوشوشةتسوية الوضعية العقارية لمبنى نهج الكومسيون-البناءات والمعدات

حة وثالث سيارات وظيفيةسيارة مصل30اقتناء -
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2016برنامج عمل المعھد الوطني لإلحصاء لسنة 

األھداف الرئیسیة
األنشطة المبرمجة

مؤشرات االنجاز
السداسي الثانيالسداسي األول

زنامة ضبطتوحصائیة في اإلبان وفق رتوفیر المعطیات اإلحصائیة لكل الفاعلین االقتصادیین واالجتماعیین والباحثین وكل مستعملي المعلومة اإل:الھدف
في  الغرض

:اإلنتاج اإلحصائي
اإلحصائیات 
الدیموغرافیة 
واالجتماعیة

مواصلة استغالل نتائج التعداد-
2015معالجة بیانات الحالة المدنیة لسنة -

2014وإعداد المؤشرات الدیموغرافیة لسنة 
الخاصة "مدنیة"بالتوازي مع استغالل منظومة 

لحالة المدنیةبا

اعتمادا على 2016تقدیر عدد السكان في غرة جویلیة -
كقاعدة لتقدیر عدد السكان وبناءا على 2014تعداد سنة 

عدد السكان والوفیات وإحصائیات (معطیات الحالة المدنیة 
)الھجرة

وضع كل النتائج على موقع المعھد-

معالجة ونشر إحصائیات األجور المتعلقة -
وظیفة العمومیةبال

2049-2015تحیین اإلسقاطات السكانیة للفترة -

2014إعداد التقریر الدیموغرافي لسنة -
انجاز المسوح الثالثیة المتعلقة بالتشغیل  

للثالثي األول والثاني
إنجاز المسح السنوي ومسح الثالثي الرابع حول التشغیل

ثي الرابع لسنة نشر نتائج المسوح الثالثیة للثال
2016و الثالثي األول لسنة 2015

نشر نتائج المسوح الثالثیة للثالثي الثاني والثالث لسنة 
2016

2015إعداد النشریة السنویة لمسوح سنة 

استغالل النتائجالشروع في معالجة ومواصلة العمل المیداني المتعلق بالبحث

:اإلنتاج اإلحصائي
اإلحصائیات 

القتصادیةا

2015إعداد وإنجاز مسح سنة -2014معالجة معطیات مسح سنة -

2014إسثغالل مسح سنة -

إعداد نشریة خاصة بنتائج المسح-

ومقاربة المتغیرات الخاصة بسجل سنة ثرمیز-
2015

عدد المؤسسات المرمزة والتي تمت مقاربتھا-2015إعداد سجل -

إصدار النشریة-الخاصة بالسجلإعداد النشریة-
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األھداف الرئیسیة
األنشطة المبرمجة

مؤشرات االنجاز
السداسي الثانيالسداسي األول

مواصلة تجمیع القوائم المالیة الخاصة بسنة -
2014

عدد القوائم المتوقع تجمیعھا-2015تجمیع القوائم المالیة الخاصة بسنة -

2014لسنة  مواصلة تخزین المعطیات-
)Bilan et Etat de résultat

Bilan(2015لسنة  تخزین المعطیات- et Etat de
résultat(

عدد القوائم المخزنة-

المتعلقة بالقوائم الشروع في دراسة جودة المعطیات-
واستغاللھاالمخزنة المالیة 

2013إعداد الحسابات السنویة النھائیة لسنة -
حسب نظام 2014ونصف النھائیة لسنة 

SCN93 وباعتماد تصنیفNAT96

حسب نظام 2015نة الوقتیة لسإعداد الحسابات السنویة-
SCN93 وباعتماد تصنیفNAT96

.2015-2011إعداد نشریة سلسلة الحسابات القومیّة -

2015إعداد حسابات الثالثي الرابع لسنة -
حسب طریقة اإلنتاج بنظام 2016واألّول لسنة 

.SCN93الحسابات القومیّة 

حسب  2016إعداد حسابات الثالثي الثّاني والثالث لسنة -
.SCN93طریقة اإلنتاج بنظام الحسابات القومیّة 

مواصلة إنجاز الموازنات الثالثیّة الجملیّة لسنة -
2016.

إعداد لوحة القیادة لالقتصاد التونسي-

الشروع في  سلسلة من حلقات التكوین -
الداخلي حول تحلیل الظرف االقتصادي

ألیفیةمراجعة نماذج المؤشرات الت-

توسیع دائرة المؤشرات المعتمدة في تحلیل الظرف-

إنتاج دوریة جدیدة حول آخر األرقام األسبوعیة-

احتساب نماذج خاصة بالتوقعات قصیرة المدى في میدان -
الظرف االقتصادي

وإعداد )2010س سنة األسا(مواصلة المسح الدوري حول أسعار االستھالك وإعداد المؤشرات الشھریة -
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األھداف الرئیسیة
األنشطة المبرمجة

مؤشرات االنجاز
السداسي الثانيالسداسي األول

النشریات  الشھریة حول تطور مؤشر األسعار ونسبة التضخم
في المسح الدوري حول أسعار االستھالك"PDA"استعمال الحاسوب الجیبي  -
إعداد المیزان التجاري حسب مختلف التصانیف وحسب البلدان-
ت وحسب الشركاءإعداد النشریات الشھریة حول تطور المبادالت التجاریة حسب القطاعا-

وضع النتائج على موقع المعھد-

إعداد التقریر السنوي المفصل للتجارة الخارجیة لسنة -
2014

تصنیف السلع حسب قطاعات األنشطة (تحیین مختلف التصانیف المستعملة إلعداد المیزان التجاري -
)االقتصادیة واالستعمال

)2010سنة األساس (نتائج مؤشرات التجارة الخارجیة مواصلة احتساب ونشر -
إعداد نشریة شھریة حول تطور المبادالت التجاریة باألسعار القارة-
)2010سنة األساس (إنجاز المسح الشھري حول اإلنتاج الصناعي والنقل واحتساب مؤشر اإلنتاج الصناعي -

واعداد نشریات في الغرض

ثیة حول وضع وآفاق إنجاز المسوح الثال-
المؤسسات الصناعیة 

ة إنجاز المسوح الثالثیة حول وضع وآفاق مؤسسات التجار-
بالتفصیل

إنجاز المسوح السداسیة حول االستثمار لسنة -
2015

2015إنجاز المسح السنوي حول االستثمار لسنة -

إعادة النظر في المنھجیة المقترحة  قصد التحیین مع -
سنة األساس (عمل على بدایة  احتساب مؤشر تكلفة البناء ال

2010(
)2010سنة األساس (احتساب مؤشر أسعار العقارات  -

مواصلة المسوح حول أسعار عینیة من المواد -
االستھالكیة ومواد التجھیز في إطار برنامج 

PCI(المقارنات الدولیة للقدرة الشرائیة 
Afrique(

تھامجاالدعم اإلحصائیات الجھویة وتحسین جودتھا وتوسیع :الھدف

الدعم والمساندة
خزن االستمارات وإحالة المعطیات الرقمیة إلى -لإلنجاز المیداني للمسوح اإلحصائیة المبرمجة ومتابعتھاتوفیر الدعم اللوجستي-

للمعالجة اإلحصائیةالمدیریات الفنیة

إنجاز المنظومة واستغاللھا-مراقبة جودة المسوح وتحسین وسائل وأسالیب التصرف في الموارد بالجھات باستعمال منظومات إعالمیة-
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األھداف الرئیسیة
األنشطة المبرمجة

مؤشرات االنجاز
السداسي الثانيالسداسي األول

المساعدة الفنیة لوضع خارطة طریق لتطویر متابعة انجاز التوصیات المدرجة بتقریر الخبیرین الذین قاما ب-
بالمعھدالجھویةتاإلحصائیا

عدد التوصیات المفعلة حسب األولویة المدرجة -
بالتقریر

برنامج التكوین وقائمة الدورات والمستفیدین من -ھات جبالبرمجة دورات تكوینیة لألعوان -
التكوین

2014 لسنة التعداد العام للسكان والسكنىنتائج خاصة بمواصلة إعداد الخرائط الموضوعیة ال-
نسبة استغالل القاعدة الخرائطیة المنتجة-المسوحفي سحب عیناتلھااستغالویانات الجغرافیةتحسین جودة قاعدة الب-
النھائياالستالممحضر-والبرمجیاتاقتناء المعدات والتجھیزات -
اقتناء وتركیز منظومة لتخطیط موارد -

)ERP(المؤسسة 
النھائياالستالممحضر-

مھا بمنظومة تأھیل الشبكة العامة للمعھد ودع–
مراقبة األداء

النھائياالستالممحضر -  

إعادة تأھیل مركز البیانات حسب معاییر السالمة المعمول -
.بھا

النھائياالستالممحضر -

محضر االستالم النھائي-اقتناء منظومة إلدارة سالمة األجھزة المحمولة-

.ریر التدقیق وتقریر التوصیات المنبثقة عنھتق -.انجاز التدقيق الدوري للسالمة المعلوماتية-

تحسین جودة المعطیات اإلحصائیة واالرتقاء بھا إلى مصاف الدول المتقدمة في المجال اإلحصائي:الھدف 
الشروع في إستغالل بعض مكونات النظام -الشروع في انجاز نظام معلومات التجارة الخارجیة -

المعلوماتي
مع متابعة عملیة ن بیانات المسح الوطني حول األنشطة االقتصادیة باستعمال تقنیات الواب انجاز برمجیة لخز-

الجمع والخزن
انجاز برمجیة واب تسمح بعرض بیانات -

االقتصادیةاألنشطةحولالوطنيالمسح
خاصة بإطارات اإلدارة المركزیة للحسابات 

القومیة
منالمجمعةالمالیةالقوائماستغاللمعلوماتنظامتطویر-

لألداءاتالعامةاإلدارة
انجاز برمجیة تسمح بإدارة ومتابعة العمل المیداني من -تصمیم برمجیة لخزن بیانات الحالة المدنیة-

جمع وتشفیر وخزن بیانات كل المسوح  
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األھداف الرئیسیة
األنشطة المبرمجة

مؤشرات االنجاز
السداسي الثانيالسداسي األول

االسعارجمع بیانات مواصلة تطویر برمجیة -
الكفیةاألجھزةباالعتماد على 

ل كامل لألجھزة الكفیة في كل الوالیاتاستغال-

الشروع في انجاز نظام لجمع بیانات مسح -
الكفیة وقواعد األجھزةباالعتماد على التشغیل  

البیانات

الشروع في اإلستغالل على موقع نموذجي-مواصلة تطویر  نظام لجمع بیانات مسح التشغیل-

بخصوص طرق جمع البیانات ومعالجتھا ونشرھااحترام المعاییر الدولیة المتعارف علیھا :الھدف
 بالنتائج اإلحصائیةالبیاناتبنكاثراءمزید

للتعدادالتفصیلیة
نتائج التعداد على الخط ضمن بوابة المعھد-المعھدبوابةضمنجدیدةتفاعلیةخدماتتركیز

خدمات جدیدة للبوابة على الخط-
علومةالمإلىبالنفاذالخاصةوابال صفحة -

اإلحصائیة
خطة عمل منجزة -الفردیةللمعطیاتالنفاذتنظمعملخطة-

صفحة واب ضمن بوابة المعھد على الخط -
الواردةاإلحصائیةالمنشورات قائمة تحیین-

المعھد على
تركیز منظومة لتجمیع البیانات حول مستعملي المعلومة -

اإلحصائیة
ملي المعلومةمستع حول بیاناتتركیز قاعدة-

تطویر آلیات التنسیق اإلحصائي من مفاھیم وتصانیف ودعم التشاور بین جمیع المتدخلین في المجال اإلحصائي:الھدف
الخاص 2017إعداد البرنامج السنوي لإلحصاء لسنة -

بالمعھد
ملف منجز ومرسل إلى المجلس الوطني لإلحصاء-

2016اط المعھد لسنة إعداد التقریر السنوي الخاص بنش-
2017وبرنامج عملھ لسنة 

المصادقة على التقریر من قبل مجلس المؤسسة -
للمعھد

اتفاقیات مبرمة تخص مجاالت معینة-إبرام اتفاقیات تعاون فني وتبادل المعطیات مع الوزارات والھیاكل المعنیة-
الشروع في تحیین اإلطار القانوني للمنظومة -

ن برنامج التوأمة مع الوطنیة لإلحصاء ضم
االتحاد األوروبي

نسخة أولیة للقانون المحین معدة-إعداد نسخة أولیة للقانون الجدید-

استراتیجیة اعتماد المیثاق التونسي لإلحصاء معدة-اعتماد المیثاق التونسي لإلحصاء ضمن برنامج التوأمة مع االتحاد األوروبي-
وطني للمھن لسنة إصدار أمر یتعلق باعتماد التصنیف ال-

بصفة رسمیة2014
أمر منشور بالرائد الرسمي-

وآلیات إدماجھا صلب ...)تصانیف األنشطة والمنتجات، تصنیف المھن،(التعریف بالتصانیف الرسمیة -
األشغال اإلحصائیة للمنظومة الوطنیة لإلحصاء

اجتماعات ودورات تكوینیة منجزة لصالح الھیاكل -
عتماد التصانیف الرسمیةالعمومیة اإلحصائیة ال

ذات الصلةالمجاالت الجیدة فيدعم التكوین وتوسیع نطاق التعاون الدولي لالستفادة من الخبرات والممارسات :الھدف
ضمن مشروع التوأمة مع اإلتحاد األوروبي الخاص بتطویر النظام 2016تنفیذ األشغال المبرمجة لسنة -

اإلحصائي التونسي
والزیارات معدةتقاریر المھمات -
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مؤشرات االنجاز
السداسي الثانيالسداسي األول

تقاریر المھمات والزیارات معدة-   2016لسنة    4 متابعة برمجة األعمال الخاّصة بالتعاون اإلحصائي األورومتوسطي مدستات-
تقاریر المھمات والزیارات معدة-مع معھد اإلحصاء والدراسات االقتصادیة بفرنسا2016بعنوان سنة الدوليتنفیذ برنامج التعاون-
تقاریر المھمات والزیارات معدة-لتعاون الّدولي مع الھیاكل اإلحصائیة والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة األخرى إنجاز برامج ا-
تركیز المعھد اإلفریقي اإلحصاء-التعاون مع اإلتحاد اإلفریقي إلرساء المعھد اإلفریقي لإلحصاء بتونس-


