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 : القطاعیة الوزارة و السیاسات تقدیم  -1
  :التوجھات اإلستراتیجیة  -1.1

سیتركز عمل الوزارة بمختلف الھیاكل التابعة لھا مركزیا و جھویا و محلیا على المدى 
  : التوجھات اإلستراتیجیة التالیةالقصیر و المتوسط على تجسیم 

  و دعم الحوكمة المحلیةتفعیل مسار الالمركزیة 

 العیش و العنایة بالنظافة و البیئة  تحسین إطار 

 مقاومة التلوث و و تحسین الوضع البیئي باإلقطاب الصناعیة 

  المحافظة على المنظومات البیئیة و ترشید إستغالل الموارد الطبیعیة و مجابھة

 ظاھرة التغیرات المناخیة

 تحقیق مقومات إستدامة التنمیة   

  لمحلیةو دعم الحوكمة اتفعیل مسار الالمركزیة: 

 تبني وراء كانت ،الجماعات المحلیة تسییر إلیھا آلت التي األوضاع تجدر اإلشارة إلى أن
 الجید التدبیر في الكبرى اإلستراتیجیة التوجھات لتحقیق ناجعة ووسیلة كأداة الحوكمة مفھوم
 ھذا تدبیر یشھدھا التي واألزمات العوائق لتجاوز محاولة في وذلك المحلي، العام للشأن

و  الضروریة، والمالیة والبشریة التنظیمیة الشروط توفیر على العمل خالل من المجال،
 للتخطیط متكاملة شمولیة رؤیة إطار في ، واإلجتماعي والثقافي السیاسي المناخ تحسین

 .والمقاصد األھداف واضحة تنمویة فلسفة ضمن المعقلن والتنظیم والبرمجة
 من انطالقا ،المحلیة الحوكمة بمتطلبات متزایدا اھتماما الیوم تبدي الثورة بعد فتونس    

 أكثر بشكل والتمثیلیة واإلداریة العمومیة مؤسساتھ عمل في ستسھم المقاربة ھذه بأن القناعة
 إصالحات بتبني تتمیز انتقالیة مرحلة مدة منذ یجتاز وأنھ خاصة وفعالیة، وتالحما تناسقا
 باستمرار تتسم كما الخارجیة، الضغوط منأى عن بعیدة غیر قویة داخلیة إرادة عن منبثقة
 بنیتھ ماتزال بلد توازنات على الحفاظ ذریعة تحت الركود من عدة مستویات في یتجلى ماض

 .ھشة االجتماعیة
 أدى ما وھو المنشودة، التنمیة أھداف بلوغ في قصورھا عن للتسییر التقلیدیة الطرق بینت فقد
 والمطالبة المحلي، العام الشأن لتدبیر المركزیة السلطة احتكار في النظر إعادة ضرورة إلى

 القوى مختلف إشراك جانب إلى ، القرار واتخاذ بالمسؤولیة والتحسیس للتقنین جدیدة بأشكال
 على معا العمل أجل من مشتركة تنمویة إستراتیجیة وضع في المحلیین والفاعلین السیاسیة

 تمارسھا التي اإلكراه وسلطة التقلیدیة التدبیر أنماط عن الناتجة للمشاكل حلول إیجاد
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 المحلیة، التنمیة نموذج أزمة بأن ھنا  االعتراف یجب حیث وتحتكرھا، العمومیة المؤسسات
 .المحلیین السكان حاجیات مختلف وتلبیة االستجابة في الطرق ھذه فشل أكد

 ولتدارك والتقصیر، اإلھمال أشكال مختلف لمحاربة جاء كمرجعیةّ، الیوم الحوكمة واعتماد
 وتحلیل اإلختالالت، تشخیص خالل من السیئة الممارسات على القضاء وكذا التأخر، مستویات

 تنمیة بضمان الكفیلة والتغییرات اإلصالحات واقتراح وترابطھا، تشابكھا في القضایا جمیع
 .مستدیمتین واحتماعیة اقتصادیة

 والسلطات الدولة بین تعاون وآلیات أدوات وضع الجیدة الحوكمة تتطلب ذلك، على وبناءا
 ویعقلن الشراكة ویشجع التغییر مفاوضات یسھل بشكل المحلیین الفاعلین ومختلف الالمركزیة

 .القرارات اتخاذ مسار
 

  المحیطتحسین إطار العیش و العنایة بالنظافة و : 

تراجعا كبیرا على  مستوى جودة الحیاة  السنوات األخیرةلقد شھدت مختلف الجھات في    
تكدس النفایات المنزلیة و فواضل البناء في الشوارع و األنھج بكمیات ھائلة و إنتشار  نتیجة
ت العشوائیة التي تتكاثر فیھا جمیع أنواع الفضالت دون ان تستجیب للمواصفات االمصب

الجمالیة الحضریة و سالمة و ما نتج عن ذلك من تداعیات على الصحة العامة و المطلوبة 
  .المحیط

فالوسط الریفي ال یزال یشكو من  ،تردي منظومة تطھیر المیاه المستعملةباإلضافة إلى    
كما أن كمیات كبیرة من المیاه  .الشعبیة األحیاءنقص في ھذا المجال و كذلك بالنسبة للعدید من 

المستعملة الملوثة تلقى مباشرة في الوسط الطبیعي فتلحق الضرر بالمائدة المائیة و التربة و 
كما ان عدید األقطاب الصناعیة تشكو من عدم توفر محطات مختصة في معالجة الصحة . 

  المیاه الصناعیة و ھو ما قد یؤثر على نوعیة المیاه المعالجة.

عرفت خالل السنوات األخیرة عدید اإلخالالت ناجمة عن تداخل فقد منظومة النفایات  ماأ   
على مستوى التصرف حیث یالحظ تشتت القرار بین المسؤولیات في مجال التجمیع و كذلك 

كما أن عددا ھاما من السلط المحلیة و الجھویة و بین الوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات .
بة المنجزة لمعالجة النفایات المنزلیة و المشابھة باإلضافة إلى مركز معالجة المصبات المراق

النفایات الصناعیة بجرادو بقیت مغلقة بسبب التحركات و اإلحتجاجات اإلجتماعیة مما أثر 
  سلبا على سیر العمل بھذه المنشآت .

 من للرفع الریفیة و الحضریة بالبیئة النھوضلذا سیتركز عمل الوزارة في المستقبل على    
 و الفــرز خالل من ذلك و النفایات في للتصرف الحالیة المنظومة تطویرو الحیاة جودة

 إضافیة مداخیل توفر و تشغل جدیدة إقتصادیة أنشطة إحداث في یساھم مما الرسكلة و التثمیـن
و تحسین منظومة  الموارد في اإلقتصاد إلى باإلضافة المنظومة لھذه أفضل نجاعة تضمن و

  معاجلة المیاه المستعملة المنزلیة و الصناعیة .

و صیانة المنتزھات الحضریة و المساحات الخضراء و دعم شبكة التطھیر و تعزیز جھود 
  النظافة و جمالیة المدن و القرى .



‐ 5 ‐ 
 

 و تحسین الوضع البیئي باإلقطاب الصناعیةو  التلوث مقاومة:  

ھم اإلشكالیات البیئیة التي تتطلب تكثیف الجھود خالل المرحلة أیمثل التلوث الصناعي إحدى  
القادمة حیث بینت الدراسات و المعاینات المیدانیة تردي الوضع البیئي في العدید من المناطق 

و قد تسببت اعیة على غرار قابس و صفاقس و الحوض المنجمي  و القصرین و بنزرت نالص
عیة و تأثیرات سلبیة على الوضع الصحي للسكان . و یھذه الوضعیة في تدھور الموارد الطب

ھي المسبب  و غازیةأتعد اإلفرازات الصادرة عن ھذه المصانع سواء كانت صلبة أو سائلة 
   للمواصفات الوطنیة المعمول بھا.الرئیسي في التلوث نظرا لعدم مطابقتھا 

 المراقبة منظومات و تحسین تدعیمعلى و قصد الحد من التلوث الصناعي ستعمل الوزارة    
طرق و  تطویـر و السلبـي البیئي األثر ذات اإلقتصادیة األنشطة و الملوثة للمؤسسات البیئیة

 األضــرار و التلوث مصادر من الحد في یساھم بماأسالیب الوقایة من التلوث الصناعي 
 وتدھور الطبیعیة الثروات استنزاف مصادر أھم من أصبح الذي الطبیعیة باألوساط و بالبیئـة
 للمؤسسات البیئـي التأھیلنسق  إستحثاث و. الجھات من العدید في  والصحي البیئي الوضع

  . الخدماتیة و الصناعیـة

 البیئة مجلة إعداد في الشروع خالل من وتطویره القانوني الجانب دعم تم الصدد ھذا وفي
 المواصفات وتحیین مراجعة في والشروع والترتیبیة القانونیة النصوص من العدید واستصدار

 البیئي التقییم في المتمثلة البیئیة للوقایة جدیدة آلیة اعتماد تمسی كما. التونسیة البیئیة
  .الكبرى الصناعیة للمشاریع االستراتیجي

  الموارد الطبیعیة و مجابھة  المنظومات البیئیة و ترشید إستغاللالمحافظة على
  : ظاھرة التغیرات المناخیة

ولوجي الوطني سواء من حیث یبینت الدراسات في مجال التنوع البیولوجي ثراء المخزون الب 
المنظومات  و تنوع األصناف النباتیة و الحیوانیة . و تتمیزأأھمیة المنظومات الطبیعیة 

اإلیكولوجیة التونسیة بالتنوع والھشاشة نظرا لتنوع الظروف البیولوجیة و المناخیة من الشمال 
 .إلى الجنوب

ة و ـالطبیعی المواردحمایة تسھر الوزارة على و للمحافظة على ھذا التنوع البیولوجي الھش   
الف و المحافظة على ـو اإلتوث ـر التلـمن مخاطلوجي وو التنوع البی اإلیكولوجیةالمنظومات 

الحد من ظاھرة التصحر و وھا التنمویة و اإلجتماعیة و البیئیة ــتوازنھا لضمان إستدامة وظائف
  المحافظة على الموروث الطبیعي .

الشریط الساحلي ومراقبة التصّرف في ھذه بلفضاءات والمنظومات البیئیّة الطبیعیّة حمایة او
مزید العنایة بالشریط الساحلي من خالل و ،العمومي البحري المنظومات والفضاءات والملك
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حمایة الشواطئ من اإلنجراف البحري و تعزیز أنماط التصرف التشاركي في المناطق 
  الحساسة مع تثمین أفضل للمناطق الطبیعیة الساحلیة و البحریة.

الطبیعیة و اآلثار  و التأقلم و الحد من تأثیرات التغیرات المناخیة للتقلیص من وقع الكوارث
السلبیة للتغیرات المناخیة من خالل تدعیم القدرات الوطنیة لرصد المخاطر الطبیعیة و تعزیز 
اإلنذار المبكر للتوقي من الكوارث و الحد من آثارھا و إدراج التأقلم مع التغیرات المناخیة 

  ضمن أولویات القطاعات الھشة.

   تحقیق مقومات إستدامة التنمیة:  

برنامج التنمیة  1992لقد أقرت قمة األرض األولى في ریو دیجانیرو بالبرازیل سنة   
  المستدامة األممي الذي یعد المرجعیة األساسیة لمبادئ عمل و منھج التنمیة المستدامة .

و تقوم ھذه المبادئ على ضرورة إدماج األبعاد البیئیة و اإلجاتماعیة في كل نشاط تنموي و  
  ادي . إستثماري إقتص

 1992سنة  ومنذ المستدامة التنمیة مبدأ وبسرعة تبنتإذ  التوجھ، ھذا عن تحد لم التي وتونس،
ووضعت السلطات .المستدامة التنمیة مفھوم تجسیم بھدف والتدخالت االجراءات عدید اتخاذ تم
تونسیة قراءتھا الوطنیة التي تضمنھا برنامج العمل الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة للقرن ال

.و  1996الوطنیة) التي صادقت علیھا اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة سنة  21( األجندا  21
كیفیة تفعیلھا من خالل وولویات التنمیة لتونس خالل التسعینات  أھو برنامج عمل تضمن 

لسیاسات القطاعیة التي تنتھجھا تونس انذاك إستئناسا بمبادي التنمیة المستدامة التي دققتھا ا
  األممیة.  21األجندا 

 االجتماعي المجال في جدید نھج تباعإ الضروري من صبحأ ،2011جانفي 14 ثورة بعد  
 بین التضامن قیم أساس على والمنصفة المستدامة للتنمیة المناسبة الظروف توفیر قصد

 المناطق في الحیاة جودة حیث من أفضل ظروف بدوره یولّد أن شأنھ من وھذا. التونسیین
 الموارد على والحفاظ الرشیدة لإلدارة موجھة استراتیجیات تنفیذ عبر والریفیة الحضریة
  :التالیة المجاالت على االستراتیجیة ھذه مثل تنفیذ وینطوي. الطبیعیة

 للموارد وفقا وتكییفھا یتفق بما التنمیة أنماط خالل من االقتصادي النمو استدامة ضمان•

  العالمي، االقتصاد في البالد اندماج ومتطلبات البالد في والبشریة الطبیعیة

 الموارد معرفة یثّمن الذي المعرفة اقتصاد تعزیز خالل من للبالد االقتصادیة القاعدة توسیع•

  الھشة، الطبیعیة الموارد على إضافیا ضغطا یسبب أن دون البشریة
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 ، المعادن واستخراج والصناعة الفالحة( التقلیدیة االقتصادیة القطاعات من التوجھ•

 دعم عبر الطبیعیة اإلیكولوجیة لألوساط استدامة أكثر إدارة أنماط نحو) والنقل والسیاحة،
  .اجتماعیا عادلة و اقتصادیا مربحة تكون مسؤولة، واستھالك إنتاج أنظمة

 الخام، المحلي الناتج من٪ 2.1 تبلغ التي البیئي التدھور تكلفة على المحافظة أو التخفیض•

  .البیئیة التكلفة منخفض لالستثمار األولویة وإعطاء

  أھم اإلصالحات:  2- 1

نحو مزید من النجاعة و الفاعلیة للوصول إلى تحقیق  تحسین القدرة على اآلداءإن تطویر العمل البیئي و 

و  تقتضي القیام بعدة إصالحات خاصة على المستوى المؤسساتي و التشریعي و الترتیبي النتائج المرجوة 

 .مختلف آلیات التدخل في المجال البیئي 

   القیام بإصالحات ھیكلیة مركزیا و جھویا و محلیا 

 و الرصد البیئيمنظومة الوقایة و المراقبة  مراجعة 

  و الالمركزیةالمنظومة القانونیة في المجال البیئي تطویر 

   في مجال إدارة النفایات  شاملة على المدى الطویلوضع إستراتیجیة وطنیة  

   المجالس البلدیة و المجالس الجھویة و مجالس األقالیمتركیز  

 إصالح الجبایة المحلیة . 

  :أولویات الوزارة للفترة القادمة  3- 1
 . :سیتركز عمل الوزارة بمختلف ھیاكلھا و مؤسساتھا خالل الخمس سنوات القادمة على األولویات التالیة 

  إرساء الالمركزیة و الحوكمة المحلیة 
 الكبرىبالمدن و التجمعات السكنیة  بأوضاع النظافةالنھوض  

  نوعیة المیاه المعالجةو تحسین خدمات الطھیر على كل المدن و القرى تعمیم  

  التثمین و الرسكلة النھوض بتطویر منظومة التصرف في النفایات و  

  البیئیةو المراقبة تطویر منظومة التقییم و الرصد  

 ظاھرة التغیرات المناخیة  الحد و التأقلم مع  

 . النھوض بالمھن الخضراء  

:الشؤون المحلیة و البیئةبـــــــرامج وزارة   -14.  
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الالمركزیة و  مجال في الوطنیةو اإلستراتیجات  والتوجھات السیاسات إنطالقا من    
تم ھیكلة میزانیة وزارة الشؤون الملحیة و البیئة  مةاالمستد والتنمیة البیئةالحوكمة المحلیة و

كما  حسب أربعة برامج عمومیة تتدخل في تنفیذھا عدة ھیاكل و مؤسسات و منشآت عمومیة 
الالمركزیة و الحوكمة بمجاالت  مرتبطةاألھداف ال من مجموعةتم ربط ھذه البرامج ب

 وھيألخضر و التجدید التكنولوجي و اإلقتصاد ا مةاالمستد والتنمیة البیئةالمحلیة و حمایة 
  و ھي كالتالي :  للمجتمع ةیالرئیس ھتماماتلى اإلع تستحوذ التي

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفقات على المدى المتوسط :الالمیزانیة و برمجة -2

 : 2018تقدیم میزانیة الوزارة لسنة 

مواصلة سیاسات الوزارة المتمثلة في  إطار في 2018الوزارة لسنة  میزانیة مشروع یندرج     
 بتحسین إطار العیش تھتم التي مشاریعجملة من ال إنجاز عبر البیئةالسعي إلى حمایة 

و البیئة  -1 البرامج 
 جودة الحیاة

إستدامة  -2
 التنمیة

القیادة  -9
 والمساندة

 

البرامج 
 الفرعیة

مسارات التنمیة 
 المستدامة

اإلقتصاد 
و األخضر

التكنولوجیات 
  البیئیة

 

 القیادة

 

 المساندة

الوقایة و الحد -2
من التلوث و 

 المخاطر

التنوع 3-
البیولوجي و 
المنظومات 
 اإلیكولوجیة

 1-جودة الحیاة

الشؤون  -3
 المحلیة
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 منو الحـــد  والوقایة اإلیكولوجیة بالسیاحة والنھوض البیولوجي التنوع  على والمحافظة
اإلستراتیجیة و مخططات  دراساتو التأقلم مع التغیرات المناخیة  ووضع عدد من ال التلوث

مقومات إستدامة التنمیة في كل  إرساءكما تسھر الوزارة على  الـــعمــل و متابعة تنفیذھا. 
الوطنیة و الجھویة و المحلیة .إضافة  التنمویةو السیاسات و المخططات  اإلقتصادیةالقطاعات 

ى المھام الجدیدة التي ستظطلع بھا الوزارة مستقبال و المتمثلة في تدعیم مسار الالمركزیة و إل
  الحوكمة المحلیة . 

م.د  887,406في حدود  2018میزانیة وزارة الشؤون المحلیة و البیئة  لسنة  و قد تم ضبط
  . %+5.6م.د تمثل نسبة   46,823أي بزیادة قدرھا  2017م.د سنة  840,583مقابل 

  و تتوزع ھذه اإلعتمادات حسب نوعیة النفقة على النحو التالي :

 : میزانیة التصرف 

م.د سنة  476,794م.د مقابل  509,406بمبلغ قدره   2018لسنة  التصرفحددت میزانیة 
 .%+7م.د یمثل نسبة   32,612أي بزیادة تقدر بـ  2017

 : میزانیة التنمیة 

 2017    م.د سنة  239,789م.د مقابل  261بمبلغ قدره  2018لسنة  التنمیةحددت میزانیة 

 .%+9+ م.د یمثل نسبة 21,211بزیادة تقدر بـ  أ ي

 : صنادیق الخزینة 
 مقاومة لصندوق د.م 17 منھا د.م 117 بـ الخزینة لصنادیق المخصصة اإلعتمادات تقدر 

م د لصندوق التعاون بین  94المة البیئة و جمالیة المحیط و س لصندوق د.م  .6 و التلوث
  . 2017م د سنة   124مقابل  .الجماعات المحلیة 

  و تتوزع میزانیة وزارة الشؤون المحلیة و البیئة حسب البرامج كما یلي:

 

 

   :وجودة الحیاة البیئة:  1البرنامج  عدد 

مقابل  دم 197,308قدره ما 2018 لسنة الحیاة جودةو البیئة برنامج میزانیة بلغت  

 .%+5م.د یمثل نسبة   8,799أي بزیادة تقدر بـ  2017م.د سنة  184,662
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  حسب البرامج الفرعیة كما یلي: 2018و تتوزع اإلعتمادات المبرمجة لسنة 

  م د  838,172:                               جودة الحیاة  1البرنامج الفرعي 
  د م 199,19:  : الوقایة و الحد من التلوث و المخاطر2البرنامج الفرعي  
  م د 270,5: : التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة 3البرنامج الفرعي  

  :: إستدامة التنمیة 2البرنامج عدد 

سنة  م.د 4,521مقابل د .م 4,564 قدره ما  2018 بلغت میزانیة برنامج إستدامة التنمیة لسنة

  م.د  0,043زیادة  تقدر بـأي بـ 2017

 حسب البرامج الفرعیة كما یلي: 2018و تتوزع اإلعتمادات المبرمجة لسنة 

  م د 0,847:                    :مسارات التنمیة المستدامة 1البرنامج الفرعي  
  م د3,716 :  : اإلقتصاد األخضرو التجدید التكنولوجي2البرنامج الفرعي 

   : الشؤون المحلیة :  3 عدد البرنامج

  . 2018م د سنة  675,251 بلغت میزانیة برنامج الشؤون المحلیة 

 : القیادة و المساندة : 9البرنامج عدد 

م.د   9,194مقابل م.د  10,281ما قدره  2018بلغت میزانیة برنامج القیادة و المساندة لسنة 

 .%+11,82تمثل نسبة  م.د 1,087أي بزیادة تقدر بـ  2017سنة 

  :صنادیق الخزینة   

 الرامیة األعمال تشجیع إلى تھدف والتي 2018 سنة التلوث مقاومة صندوق تدخالت ستتواصل
 أو تحد أن شأنھان م التي التجھیزات تمویل في بالمساھمة الصناعي التلوث من البیئة حمایة إلى

  . النفایات رسكلة و تجمیع ومشاریــع الصناعیـــة المؤسسات عن الصادر التلوث تزیل

 العملیات تمویل خالل منسالمة البیئة و جمالیة المحیط  صندوق تدخالتستتواصل  كما
 . المدن وجمالیة البیئة على والمحافظة بالمحیط العنایة إلى الرامیة

  : 1جدول عدد 

 إعتمادات الدفع )حسب البرامج و البرامج الفرعیة ( 2018تطور میزانیة الوزارة لسنة 

  د 1000بحساب 
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  البرامج 

  و
  البرامج الفرعیة

 
  

  2017ق.م 

    2018تقدیرات 
  دفعتمادات التطور اع

  
  
  دفع

  
  المبلغ

  
 النسبة
(%) 

 :  1البرنامج عدد 
  البیئة و جودة الحیاة

        

  :1البرنامج الفرعي 
  جودة الحیاة

164039.5 172 838.75 8 799.25 5.36  

  : .2الفرعي  البرنامج
 الوقایة و الحد من التلوث و المخاطر

15 788 19 199.25 3 411.25 21.6 

  .3البرنامج الفرعي 
التنوع البیولوجي و المنظومات 

  اإلیكولوجیة

4 835 5 270.5 435.5 9 

  6.84 12.646 308.5 197 662.5 184 : 1مجموع البرنامج -
          : إستدامة التنمیة 2البرنامج عدد 
: مسارات التنمیة 1البرنامج الفرعي 

  المستدامة
854 847.750 -6.250 -0.73 

  : 2الفرعي البرنامج
  التكنولوجیات البیئیةاإلقتصاد األخضر و 

3 667.5 3 716.750 49.250 1.34 

 0 43 564.500 4 521.5 4 :2مجموع البرنامج -
  : الشؤون المحلیة 3البرنامج عدد 

  
642 205 675 251.5 33 046.5 5.14  

   : القیادة و المساندة 9البرنامج عدد 
  12.22 622 709.5 5 087.5 5  : القیادة1البرنامج الفرعي 
  11.33 465.5 572 4 106.5 4  : المساندة2البرنامج الفرعي 

  11.2 1087.5 281.5 10 194 9 : 3مجموع البرنامج 
  5.57 46.823 887.406  840.583  للبرامج:المجموع العام 

 

 

 

 

 

 

  2جدول عدد 

  حسب البرامج و طبیعة النفقة ( إعتمادات الدفع )  2018توزیع میزانیة الوزارة لسنة 

  د 1000بحساب                                                                                                     
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البرامج 
  

  طبیعة النفقة
  

  

  1البرنامج 
  

جودة  البیئة و
  الحیاة

  

  2البرنامج 
  

  إستدامة التنمیة

   3البرنامج 
  شؤون المحلیةال

  

  9البرنامج 
  القیادة 
  والمساندة

  

  المجموع

406 509 711.5 8 851.5 459 448.5 3  37394.5  نفقات التصرف 

 418 45 822.2 4 859.5 16 114 3 622 20  التأجیر العمومي

 231 8 229 3 242 2 268.5 491.5 2  وسائل المصالح

757 455 660 750 440 66  281 14  التدخل العمومي

000 261 570 1 400 121 116 1 914 136  نفقات التنمیة

 000 8  570 1 000 1 016 1 414 4  :االستثمارات المباشرة

  0  570 1  000 1 016 1  414 4  على المیزانیة

  0  0  0 0  0  على القروض الخارجیة          

252 580 0 400 120 100 500 132  :العمومي التمویل 

080 132 0  400 120 100 080 132  على المیزانیة

  420  0  0 0  420  على القروض الخارجیة        

000 117  0 000 94 0 000 23  صنادیق الخزینة

 887.406 281.5 10 251.5 675 564.5 4 308.5 197  المجموع حسب البرامج 

  

  

  

  

 

  

 حسب البرامج و طبیعة النفقة ( إعتمادات الدفع)  2018توزیع میزانیة الوزارة لسنة : 2عدد رسم بیاني 
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  ) للوزارة :2018-2020تقدیم اطار النفقات متوسط المدى ( – 2
  : 3جدول عدد

184 612,5

4 571,5

9 094

10 281

البیئة و جودة الحیاة 

إستدامة التنمیة

الشؤون المحلیة

القیادة و المساندة 
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  الدفع) ) للوزارة : التوزیع حسب طبیعة النفقة (إعتمادات2020-2018إطار النفقات متوسط المدى (
  د 1000بحساب                                                                                                                         

  

  النفقات
  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
201

4  
2015  2016  2018  2019  2020  

  515765.889  514003.84  513.555 992 478  42.667  41199    نفقات التصرف 
  512685.889  510928.84  509406 476 794    41199   على موارد المیزانیة

  48770.389  47013.34  45418  45 043    24584    التأجیر العمومي

  8229.5  8229.5  8231  8 610    4298    وسائل المصالح

  455686  455686  455757 423 150    12317    التدخل العمومي

  3080  3080  4149         موارد الذاتیة للمؤسسات على

  0  0  169          التأجیر العمومي

  3080  3080  3980  2198  2750      وسائل المصالح

  0  0            التدخل العمومي

  275301  275301  261000 239 789  145262  136066    نفقات التنمیة

  273301  273301   237 789       على موارد المیزانیة

  7220  7220  8000  8 550  3.008  4422    االستثمارات المباشرة

  266081  266081  252580 229 239 129.654  118125    تمویل العمومي 

على الموارد  القروض 
الخارجیة الموظفة 

          2000  2000  

  0  0    - 0  0.089    االستثمارات المباشرة

  2000  2000  420  2 000  12.600  12830    التمویل العمومي

على موارد  الذاتیة 
  للمؤسسات

      -    0  0  

  117000  117000  117000 124 000  76515  40000    صنادیق الخزینة 

        -        التأجیر

        -        وسائل المصالح

        -        التدخل

        -        التجھیز
میزانیة  بدون اعتبار الموارد 

  ذاتیة للمؤسسات
  217265  264.444 583 840 887406  880247.84 882009.889 

میزانیة باعتبار الموارد  ذاتیة 
 885089.889 883327.84  891555 781 542 267.194  217265    للمؤسسات

  

  :4الجدول عدد 
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  (إعتمادات الدفع) البرامج ) للوزارة : التوزیع حسب 2020-2018إطار النفقات متوسط المدى (

  د  1000بحساب 

  

  النفقات
  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  1برنامج 
البیئة و جودة 

  الحیاة

  83334  202660 162860 176531 191938 193248 

  2برنامج 
  إستدامة التنمیة

  4842  4537 5221.5 5444.5 5615.34 5813.389 

  3برنامج 
الشؤون 
  المحلیة

     642205 675251.5 675251.5 675251.5 

 9برنامج 
القیادة 

  والمساندة

  6045  5995 9 094  10281  10523 10777 

 277 363  259 782 380.5259782 819 213192 221 94    المجموع :
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 الوزارةتقدمي برامج :  الثايناحملور 
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   : البیئة و جودة الحیاة 1البرنامج 

 

 

  

  

 

 

 

 



‐ 18 ‐ 
 

 : تقدیم البرنامج واستراتیجیتھ -1

برنامج البیئة و جودة الحیاة یتم تنفیذه من  الھیاكل المتدخلة : خارطة البرنامج : 1-1
قبل عدة إدارات مركزیة راجعة بالنظر إلى اإلدارة العامة للبیئة و جودة الحیاة و مصالح 
جھویة و كذلك عدة مؤسسات عمومیة إداریة و منشآة عمومیة تابعة للوزارة باإلضافة إلى 

 یات و المنظمات غیر الحكومیة العاملة في المجال البیئي بقا للرسم التالي :مساھمة الجمع
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

  إستراتیجیة البرنامج : 1-2

الحیاة یمثل الوضع البیئي بالبالد التونسیة و المحافظة على البیئة و تحسین مقومات جودة 
أھم تحدي مطروح في الوقت الحالي ، و یمكن حوصلة أھم التحدیات البیئیة الراھنة في ما 

  یلي :

  التحدیات البیئیة : 1-2-1

ألوساط الحضریـــة و الریفیــة و نقص العنایة تراجع األوضاع البیئیة في عدید الجیھات  با -
  بالنظافة .

البرامج 
 الفرعیة

اإلدارات 
 المركزیة

المؤسسات 
و العمومیة 

المنشآت 
 العمومیة

الوقایة و الحد من  جودة الحیاة
 التلوث و المخاطر

 البیئة وجودة الحیاة البرنامج

 
 التنوع البیولوجي
و المنظومات 
 اإلیكولوجیة

جودة الحیاةإدارة   
و  برنامج نظافة المحیط

 جمالیة البیئة

إدارة البیئة 
 الصناعیة

إدارة اإلیكولوجیا 
و األوساط 

 الطبیعیة

  الدیوان الوطني للتطھیر -
الوكالة الوطنیة للتصرف في  -

  النفایات
وكالة حمایة و تھیئة الشریط  -

  الساحلي
 الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط -

الوكالة الوطنیة لحمایة  -
  المحیط

-  

البنك الوطني  -
  للجینات 

وكالة حمایة و  -
تھیئة الشریط 

  الساحلي
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ادى إلى تردي وضعیة بعض المناطق الخضراء و مما  :قلة العنایة بالجمالیة الحضریة -
  المنتزھات و الحدائق العمومیة.

: و الذي اثر سلبا على نوعیة الھواء و الماء و  زیادة التلوث المتأتي من األنشطة الصناعیة -
  التربة خاصة بالمناطق الصناعیة الكبرى

المنظومة الحالیة للتصرف في النفایات  : حیث أن منظومة للتصرف في النفایات تنقصھا النجاعة -

  ال تغطي كامل مراحل منظومة التصرف في النفایات من الجمع و النقل و اإلزالة و التثمین.

:و الرصد و المتابعة البیئیة لألوساط الطبیعة في حاجة  البیئیة منظومة الرقابة عدم فاعلیة -
  للمراجعة. 

تصحر أھم التحدیات التي تجابھ البیئة و یشكل عقبة :إذ یمثل ال تدھور  األراضي و التربة -
رئیسیة أمام تلبیة إحتیاجات السكان األساسیة في األراضي الجافة على غرار الغذاء و 

  الشرب و المسكن.

: و كل أشكال التدھور التي تتسبب في إختالل التوازنات البیئیة و  مجابھة التغیرات المناخیة -
  إلیكولوجیة.المحافظة على التوازنات ا
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و قصد مجابھة ھذه التحدیات الكبرى تم وضع جملة من التوجھات اإلستراتیجیة  تتلخص 
  في المجاالت التالیة  :

  التوجھات اإلستراتیجیة : 1-2-2

 : في مجال التصرف في النفایات* 

أدى النمو الدیمغرافي الذي عرفتھ تونس خالل السنوات األخیرة إلى تغیر نمط اإلستھالك و   
تطور مستوى عیش المواطن مما تسبب في تزاید الكمیات المنتجة من النفایات و تنوعھا و تفاقم 

  مظاھر التلوث .

م إتخاذ العدید من و لتفادي ھذه اإلشكالیات و إنعكاساتھا على الوسط الطبیعي و جودة الحیاة ت
اإلجراءات المؤسساتیة و القانونیة إلحكام التصرف في النفایات الصلبة ووضع عدة آلیات من 
شانھا  إیجاد الحلول الكفیلة لتجمیع النفایات و تثمینھا و رسكلتھا. و تتمحور ھذه اإلستراتیجیة 

  على التوجھات التالیة :

  ،تقلیص إنتاج النفایات عند المصدر  
 طاقة معالجة النفایات المنزلیة و المشابھة . مضاعفة  
  تثمین النفایات بإعادة إستعمالھا و رسكلتھا و دعم مجھود البلدیات في مجال

  التصرف في النفایات.
  تحسین التصرف في النفایات الصناعیة و الخاصة  
  تشجیع القطاع الخاص لإلستثمار في مجاالت جمع النفایات و إستغالل المصبات

  ة و التثمین و الرسكلة .المراقب

 :المیاه المستعملة في التصرف مجال في* 

یعتبر قطاع التطھیر من أھم القطاعات ذات األولویة بالبالد التونسیة و ذلك نظرا للدور الذي یلعبھ في 
المحافظة على الصحة و تحسین جودة الحیاة و حمایة البیئة من مختلف مظاھر التلوث المائي .و قد تم 

تقدم ملحوظ في قطاع تصریف المیاه المستعملة و معالجتھا حیث توسعت خدمات التطھیر من تسجیل 
المناطق الحضریة الكبرى لتشمل المدن المتوسطة و عدد ھام من المدن الصغرى و األحیاء الشعبیة 

 115إلى جانب تطھیر بعض المناطق الریفیة ذات السكن المجمع و تضم المنظومة الحالیة للتطھیر 
و شبكة  3مملیون  255بلدیة متبناة و كمیة میاه معالجة تقدر بـ 173محطات لتطھیر المیاه المستعملة و 

 .كلم  16233 من القنوات لتجمیع المیاه المستعملة على أكثر من

 : في بالخصوص تتمثل عدید الصعوبات التطھیر منظومة تواجھ -



‐ 21 ‐ 
 

 ات خاصة الداخلیةالجیھ بعض في التطھیر بشبكة الضعیفة الربط نسبة  
 الحضریة بالمناطق السریع السكاني للنمو نظرا التطھیر محطات لبعض المعالجة قدرة تجاوز 

 على قادرة غیر التطھیر محطات بعض جعل مما. السیاحیة المناطق و الكبرى بتونس خاصة
 نوعیة و المحطات مردودیة على سلبا أثر مما المستعملة المیاه من المتزایدة الكمیات مع التعامل

 . المعالجة المیاه
 قدیمة قنوات من متكون للتطھیر الحالیة الشبكة من ھام جزء: مھترئة و قدیمة تطھیر شبكة 

 . اإلستغالل في عدیدة مشاكل تعرف سنة 30 من أكثر منذ مستغلة
  التصرف في المیاه المستعملة الصناعیة یشكو من عدید النقائص و ینعكس سلبا على نوعیة

المیاه المعالجة بمحطات التطھیر و یشكل عائقا أمام إعادة إستعمالھا في المجال الفالحي و 

ضعف مردودیة عمل محطات المعالجة األولویة الموجودة بالوحدات الصناعیة إلى یرجع ذلك 
  في العدید من الحاالت .أو لغیابھا 

  و تتمثل أھم األولویات في مجال التطھیر في التوجھات التالیة :

  الترفیع في نسبة الربط بالشبكة العمومیة للتطھیر بالجیھات ذات النسب المنخفظة 
  تعمیم خدمات التطھیر و تحسین نسبة الربط بالمدن المتبناة من طرف الدیوان 
  الشعبیة و المناطق الریفیة ذات السكن المجمعالنھوض بالتطھیر باألحیاء 
  تحسین نوعیة المیاه المعالجة و ذلك بتأھیل و توسیع منشآت التطھیر التي ھي في طور

اإلستغالل وتعمیم منشآت التطھیر المختصة في معالجة المیاه المستعملة الصناعیة و من ذلك 
 إستعمال التكنولوجیات الحدیثة 

 السائل و ذلك عبر إحداث محطات تطھیر متخصصة في معالجة المیاه  مقاومة التلوث الصناعي
 المستعملة الصناعیة .

 . تطویر التصرف في الحمأة و تثمینھا 
 

  في مجال المحافظة على الموارد الطبیعیة و التنوع البیولوجي:* 

وضع سیاسة تولي الوزارة إھتماما خاصا بالمحافظة على الموارد الطبیعیة و البیولوجیة حیث تم   
متكاملة تجمع بین اإلجراءات و البرامج الوقائیة والعالجیة و ذلك قصد المحافظة على ھذه الموارد من 
جھة و تثمینھا و ترشید إستھالكھا و تثمینھا من جھة أخرى . و یعتبر مستوى المعرفة بالتنوع 

المجال و من أھمھا الدراسة البیولوجي بتونس مقبوال و ذلك من خالل القیام بعدید الدراسات في ھذا 
و قد  2014و سنة  2008و تحیینھا سنة  1998الوطنیة حول التنوع البیولوجي التي تم إعدادھا سنة 

مكنت ھذه الدراسة من جرد لكل الثروات البیولوجیة المتوفرة بالبالد التونسیة، باإلضافة إلى جرد كل 
  المنظومات البیئیة و اإلیكولوجیة .
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منظومة  69صنفا تتوزع على حوالي  7420وع األصناف التي تم تحدیدھا حوالي و یبلغ مجم   
  منظومة فالحیة . 12و طبیعیة 

و بھدف المحافظة على المخزون البیولوجي الوطني تم بعث شبكة للمناطق المحمیة حیث بلغ عدد 
طبیعیة إلى  محمیة 27حدیقة وطنیة و  17موزعة بین 2012منطقة محمیة سنة  44المناطق المحمیة 

منطقة رطبة مسجلة بالقائمة العالمیة لمواقع  40جانب المحمیات البحریة .باإلضافة إلى حوالي 
  رمسار.

و یتعرض التنوع البیولوجي إلى عدة ضغوطات تؤدي إلى ھشاشة المنظومات الطبیعة البریة و تحطیم 
العوامل المناخیة على غرار  الموائل الطبیعیة للحیوانات، و ذلك یرجع إلى عدة عوامل من أبرزھا

الجفاف و التصحر و الفیاضانات و الریاح، باإلضافة إلى عدة عوامل ذات طابع بشري على غرار 
اإلستغالل المفرط للغطاء النباتي و خاصة من خالل الرعي الجائر و عدم إحترام التداول الزراعي و 

  ضریة او صناعیة او إلى مناطق سیاحیة . تغییر صبغة األراضي الفالحیة و تحویلھا إلى مناطق شبھ ح

و نظرا لإلقرار الدولي بالفشل في الوصول إلى الھدف الخاص بالتقلیص من تدھور مكونات التنوع 
الذي أقرتھ إتفاقیة التنوع البیولوجي و تبنتھ األمم المتحدة بمناسبة قمة  2010البیولوجي بحلول سنة 

- 2011. تمت بلورة خطة إستراتیجیة أممیة 2002بجوھانسبورغ سنة  اّألرض الثانیة التي إنعقدت
ھدفا .و في ھذا اإلطار شرعت الوزارة في  20للمحافظة على التنوع البیولوجي تتمحور حول  2020

مالءمة اإلستراتیجیة الوطنیة مع الخطوط العریضة لھذه اإلستراتیجیة و ذلك باإلعتماد على المحاور 
  اآلتي ذكرھا :

 رف و التصرف في األسباب التي تقف وراء تدھور مكونات التنوع البیولوجي التع  
 ، الحد من التھدیدات المسلطة على التنوع البیولوجي  
 ، المحافظة على األصناف و الموارد الجینیة  
 ، تدعیم اإلنتفاع بإیجابیات الخدمات في مجال التنوع البیولوجي  
 نیة .التحكم في المعارف و تقویة القدرات الوط 

  

  في مجال مكافحة التصحر :* 

وتدھور األراضي وخاصة الزراعیة یأثر سلبا على حیاة المالیین من البشر في  التصحرإن ظاھرة   
اةوفي الوقت الراھن ویؤدي إلى تدني إنتاجیتھا مما یشكل تھدیدا لألمن الغذائي العالمي و جودةالحی

% من التراب الوطني بتفاوت ما بین مناطق شدیدة التدھور 75تونس تؤثر ھذه الظاھرة على قرابة 
ومتوسطة التدھور وضعیفة التدھور. كما أن معالجة ھذه الظاھرة أصبح أكثر شمولیة نتیجة العالقة 

ھي التغیرات المناخیة القائمة بین المسائل االجتماعیة واالقتصادیة وكذلك المواضیع البیئیة الھامة و
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، حیث أثبتت الدراسات مدى تأثیر التغیرات المناخیة وظاھرة تدھور األراضي .التنوع البیولوجيو
  الزراعیة، وتملّح التربة واالستغالل المفرط للمیاه، على التنوع البیولوجي.

التصحر وقد وضعت األمم المتحدة اتفاقیة لمكافحة التصحر تتعرض المزید من األراضي لظاھرة  كما 
واعتمدت تونس، التي انضمت للمعاھدة األممیة في  .1996التي دخلت حیز التنفیذ في دیسمبر عام 

  لتصحر.برنامج العمل الوطني لمكافحة ا  1995

كما أن تونس طرف في االتفاقیة األممیة لمكافحة التصحر وتقوم بتنسیق الجھود على المستوى الوطني 
 .واإلقلیمي والدولي والعمل على تطبیق ما جاءت بھ االتفاقیة من مبادئ

نقطة اتصال االتفاقیة األممیة لمكافحة التصحر وھي ھمزة وصل بین ما یحدث  كما أن الوزارة ھي 
المستوى الدولي (قرارات مؤتمرات األطراف لالتفاقیة وكل اإلجراءات التي لھا عالقة بذلك) وما على 

 .یحدث على المستوى الوطني وإیصال المعلومة على المستویین

وھو إطار عام لكل االستراتیجیات  1998سنة   و قد تم  بإعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التصحر 
  ریع التي لھا عالقة بمكافحة التصحر .القطاعیة والبرامج والمشا

 1997(  ) في أغلب الوالیات األكثر عرضة للتصحر12) ومحلیة (12و كذلك  برامج عمل جھویة (
  بالبالد التونسیة. .)،و دراسات استراتیجیة مختلفة وأھمھا وضعیة التصحر2010 –

  :في مجال مقاومة التصحر أھم األلویات 

المساھمة في المحافظة على الغطاء النباتي وتطویره ودعم برامج الحد من التصحر والرعي الجائر  -
  مع إعتبار الخصوصیات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة للسكان المحلیین.

  تحیین الخطة الوطنیة لمكافحة التصحر و متابعة تنفیذھا. -

قلیص تأثیرات التغیرات المناخیة على العدید من األنشطة اإلقتصادیة على تشخیص اآللیات الكفیلة بت -
 غرار القطاع الفالحي.

  *في مجال تحسین البیئة الحضریة :

لقد كان للتطور الدیمغرافي والتوسع العمراني وتغیر أنماط اإلنتاج و اإلستھالك  تأثیر مباشر 
وقد تم وضع . بصفة خاصة جودة الحیاةعلى التصرف في الوسط الحضري بصفة عامة وعلى 

الحضري نذكر منھا بالخصوص  وتنفیذ العدید من البرامج واإلجراءات  للنھوض بالوسط
المساحات الخضراء، المنتزھات الحضریة، شوارع البیئة، (النھوض بالجمالیة الحضریة 

 )...شوارع األرض، المسالك اإلستراتیجیة، مداخل المدن،
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كما سعت الوزارة إلى معاضدة األطراف المتدخلة إلدماج البعد البیئي في مختلف الخطط 
 أنھ تبین وجود عدید النقائص في السیاسات المتبعة وھي راجعة إال. والمشاریع التنمویة

 : باألساس لـ

 ، صعوبة مواجھة التوسع العمراني للمدن التونسیة 
  صعوبة التصرف في أمثلة التھیئة العمرانیة في ما یخص إعدادھا ومتابعتھا

 ومراجعتھا وتفعیلھا، 
  ،غیاب التنسیق بین  المتدخلین في الوسط الحضري 
 وتنفیذ برامج تنمویة محدودة ال تواكب حجم تطور المدن التونسیة وال تستجیب  وضع

  ، لتطلعات متساكنیھا

 : و تتمثل أھم األولویات في ھذا المجال في العناصر التالیة 

مزید العنایة بجمالیة المدن والتجمعات السكنیة بإحداث المزید من الفضاءات الخضراء بجل المدن   -
نیة وتعھد المناطق الخضراء والمنتزھات الحضریة الموجودة وتھیئة الشوارع والتجمعات السك

  . الرئیسیة ودعم تعزیز المجھود البلدي في مجال بعث مساحات خضراء

جودة الخدمات البیئیة كالنظافة و التطھیر الحضري و الریفي و التصرف في النفایات و  ضمان  -
 جمالیة المدن و القرى و مقاومة الضجیج و مختلف األضرار.

  * في مجال مقاومة التلوث :

وتطویر طرق وأسالیب الوقایة من التلوث الصناعي الذي أصبح من أھم مصادر  الوزارة  لدعم   تسعى   

وفي ھذا الصدد تم دعم . في العدید من الجھات   استنزاف الثروات الطبیعیة وتدھور الوضع البیئي والصحي

نیة الجانب القانوني وتطویره من خالل الشروع في إعداد مجلة البیئة واستصدار العدید من النصوص القانو

كما تم اعتماد آلیة جدیدة للوقایة البیئیة . والترتیبیة والشروع في مراجعة وتحیین المواصفات البیئیة التونسیة

  .المتمثلة في التقییم البیئي االستراتیجي للمشاریع الصناعیة الكبرى 

كبرى على غرار كما  یتم العمل على استحثاث نسق تنفیذ مشاریع ازالة التلوث بالمناطق الصناعیة ال    

مشروع إزالة التلوث ببحیرة بنزرت ومشروع إزالة التلوث بموقع مصنع عجین الحلفاء والورق بالقصرین و 

  .التصرف المستدام في إستخراج و تحویل الفسفاط 

ولمزید تشخیص الوضع البیئي بجمیع مناطق البالد التي تتواجد بھا مسببات التلوث الصناعي الناجم عن     

ة الصناعیة الملوثة القدیمة منھا والحالیة، تواصل انجاز الدراسات التشخیصیة والتقییمیة للوضع االنشط

المناجم القدیمة، المصبات الصناعیة (البیئي للجھات وتم التركیز بالخصوص على المواقع الصناعیة الملوثة 

وتحدید مصادر التلوث ...) ریريالعشوائیة واالودیة الملوثة، مصبات المرجین المواقع الملوثة بالصخر الح
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لكل االوساط الطبیعیة كالھواء والماء والتربة والتقییم االولي لالنعكاسات البیئیة والصحیة المحتملة لتلك 

والمركب الصناعي   االنشطة وشملت ھذه الدراسات بالخصوص منطقة صفافس الجنوبیة وبحیرة بنزرت

  .بقابس وصفاقس وبنزرت

التشریعي بحیز اھتمام كبیر تجسد في اعداد دراسات لتحیین واستكمال منظومة وقد حضي المجال     

المواصفات البیئیة وتطویرھا لتكون متناسقة مع التطور التكنولوجي واالقتصادي التي تشھده بالدنا وتم على 

لتربة اثرھا اقتراح نصوص مواصفات جدیدة في مجاالت المیاه المستعملة واالنبعاثات الغازیة ونوعیة ا

والترسبات البحریة والمیاه الجوفیة والنفایات لبعض القطاعات االقتصادیة وغیرھا ھذا باإلضافة إلى تطعیم 

المواصفات التونسیة الحالیة الخاصة بالمنتجات ومراجعتھا طبقا للمقاییس والشروط البیئیة التي تضمنتھا 

  .التشاریع والتوجیھات األوروبیة

  :في ھذا المجال في ما یلي و تتمثل أھم األولویات 

تأھیل قطاع الصناعة والتوجھ نحو اإلنتاج النظیف واعتماد كلفة تدھور البیئة والموارد الطبیعیة ضمن المقاربات  -
  االقتصادیة في إطار نظرة اقتصادیة شاملة،

  األولویة، ذات الملوثة المواقع وتھیئة واستصالح التلوث إزالة -

نوعیة الھواء و المحافظة علیھا خاصة بالوسط الحضري و العمل على تطویر الطاقات النظیفة للحد من  تحسین  -
  .تلوث الھواء

تطویر اآللیات و اإلجراءات و الطرق المتعلقة بالمراقبة والوقایة من تدھور الوسط الطبیعي و الحد و التخلص من  -
  .النفایات و اإلفرازات  الملوثة

شبكة رصد حالة الموارد واألوساط المائیة والتربة والسواحل (  رصد حالة األوساط والنظم الطبیعیةتدعیم شبكات  -
  ...) والھواء والغابات

دعم آلیات اإلنتاج لمواكبة المواصفات العالمیة على مستوى جمیع مراحل اإلنتاج واعتماد أفضل التكنولوجیات -
 ة نشاطھم،المتاحة من أجل المحافظة على البیئة واستدام

 80التي تمثل أكثر من  التخفیض من االفرازات الملوثة الناجمة عن األنشطة الصناعیة باألقطاب الصناعیة الكبرى
  .بالمائة من مصادر التلوث الصناعي

 .التصرف الرشید و المستدام في المواد الكیمیائیة الخطرة -
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  البرامـــج الفرعیــــة: 1-3

 سعیا لتحقیق األھداف المنشودة لھذا البرنامج ولتیسیر متابعتھ فقد تم تقسیمھ إلى البرامج الفرعیة التالیة: 

  .جودة الحیاة .1
  .الوقایة و الحد من التلوث و المخاطر .2

 و المنظومات اإلیكولوجیة التنوع البیولوجي .3
  

  تتمثل مشموالت كل برنامج فرعي في ما یلي :

  جودة الحیاة : 1البرنامج الفرعي 

  یتدخل ھذا البرنامج الفرعي في ثالثة مجاالت رئیسیة و ھي :

 أوال في مجال النظافة العامة و الجمالیة الحضریة : -
 فیھا المستدام التصرف و صیانتھا و تعھدھا  و الحضریة المنتزھات إنجاز و مخططات وضع -

 .المعنیة األطراف مع بالتنسیق

  المجال ھذا في الوطنیة السیاسة تجسیم في المساھمة و الحضري بالوسط الخضراء المساحات إحداث -

 . المدن تجمیل مشاریع و برامج متابعة و إعداد -

 . الشاطئیة الفسح إنجاز و األزرق اللواء تحت لتضمینھا تأھیلھا و صیانتھا و الشواطئ تعھد-

 تأھیل و إستصالح و مشاریع و برامج عبر الریفي بالوسط العیش بإطار النھوض في المساھمة -
  الخضراء المناطق و الطبیعیة المناظر على المحافظة عملیات و الریفیة المناطق

  : ثانیا في مجال النفایات -
متابعة و تنسیق البرامج و المشاریع الخاصة بالتصرف في النفایات الصلبة في الوسطین الحضري و  -

اإلجراءات الحلول و البرامج المناسبة لجمع و معالجة و إعادة  إستعمال و تثمین تلك  الریفي و إقتراح
 النفایات و ذلك بالتنسیق مع األطراف المعنیة .

إیجاد الحلول واآللیات المالئمة للتصرف السلیم في المواد الكیمیائیة الخطرة والنفایات الخاصة  -
  .والخطرة والوقایة من مخاطرھا

اریع و برامج إحكام التصرف في مختلف أصناف النفایات بھدف حمایة البیئة من مظاھر إنجاز مش -
التلوث التي تسببھا ھذه النفایات .و تدعیم منظومات التصرف في النفایات القابلة للرسكلة و التثمین و 

  تعزیز القدرات الوطنیة في معالجة الملوثات العضویة الثابتة
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  ثالثا في مجال التطھیر : -
إنجاز و متابعة و تنسیق مشاریع تجھیز المدن و التجمعات الحضریة بشبكات التطھیر و محطات  -

  التطھیر و محطات الضخ  .

إنجاز و متابعة المشاریع المتعلقة بتوسیع و تھذیب  محطات التطھیر و محطات الضخ و شبكة  -
  التطھیر

  التصرف في الحمأة المتأتیة من محطات التطھیر -

التلوث الصناعي السائل و الحد من إنعكاساتھ على منظومة التطھیر بإنجاز برنامج تطھیر  مقاومة -
المناطق الصناعیة و توسعة محطات معالجة المیاه الصناعیة و تطویر نسبة إعادة إستعمال المیاه 

  المعالجة في بعض الزراعات و الصناعة و السیاحة . 

  الریفي و ذلك بالتنسیق مع األطراف المعنیة. متابعة برامج و آلیات النھوض بالتطھیر -

  : الوقایة و الحد من التلوث و المخاطر2الفرعي البرنامج. 

  :تتمثل مشموالت ھذا البرنامج الفرعي في جانبین

  : أوال الجانب الوقائي*  -
  إبداء الرأي حول دراسات المؤثرات على المحیط للمشاریع الجدیدة. -
  إعداد المواصفات والنصوص الترتیبیة للحدود القصوى لالفرازات السائلة والصلبة والغازیة. -
  التصرف في صندوق مقاومة التلوث. -
  النھوض بالتكوین والتربیة والتحسیس في میدان مقاومة التلوث. -
اإلجراءات والحلول الالزمة للوقایة من إفرازات الغازات السامة والغبار واإلشعاعات  إقتراح -

  وكل مظاھر التلوث الھوائي.
  تنسیق العمل مع المؤسسات العمومیة واألطراف المعنیة للوقایة من التلوث. -
رصد تطور النظم البیئیة واالوساط المتلقیة عبر وضع وإستغالل أنظمة معلوماتیة  -

  صصة.متخ
 * ثانیا الجانب العالجي : -

  اعداد الدراسات االستراتیجیة للوقایة والحد من التلوث -
  تشخیص وتحدید مصادر التلوث وتقییم الحالة البیئة لمختلف االوساط. -
  مقاومة كل مصادر التلوث والضرر وجمیع أشكال تدھور المحیط. - 
  وتنفیذ برامج تاعیل بیئي لوحداتھم الملوثة العداد حث وتشجیع اصحاب المؤسسات الكبرى -
  مراقبة ومتابعة المخالفات الملوثة والتجھیزات المخصصة لمعالجتھا. -
مراقبة ومتابعة مصادر التلوث الھوائي خاصة بالوسط الحضري بالتنسیق مع األطراف  -

  المعنیة 
ابھة الوضعیات الطارئة ضبط ومتابعة تنفیذ برامج إزالة التلوث وبرامج التدخل السریع لمج -

  والحوادث المتسببة في التلوث.
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وضع برامج وآلیات لمراقبة ومتابعة نوعیة المیاه والتربة والھواء فیما یتعلق بتأثیرات  -
  التلوث.

وضع وتنفیذ برامج واستراتیجیات للوقایة والحد من مخاطر المواد الكیمیائیة والنفایات الخطرة 
  تجاه االتفاقیات الدولیة ذات العالقة. وایفاء بالدنا بالتزاماتھا

  و المنظومات اإلیكولوجیة البیولوجي التنوع : 3البرنامج الفرعي 

  في: الفرعي ھذا البرنامج تتمثل مشموالت

إعداد و متابعة خطط العمل و األنشطة التي تساھم في المحافظة على الموارد الطبیعة و حمایتھا من  -
  كل مظاھر التدھور.

المحافظة على المنظومات الطبیعیة و خاصة منھا الحساسة و على توازن المواقع اإلیكولوجیة و -
  متابعة تطور التنوع البیولوجي بتلك المنظومات و المواقع.

  السھر على تنمیة التراث الجیني و المساھمة في تحیین بنوك الجینات  -

المتعلقة  بالمحافظة على المحمیات و الحدائق الطبیعیة إعداد و متابعة تنفیذ خطط العمل و المشاریع  -
  .و متابعة تطور الوظائف اإلیكولوجیة األساسیة لتلك المحمیات و الحدائق

تنسیق و متابعة و تقییم تنفیذ برنامج العمل الوطني اإلطاري لمكافحة التصحر و تاثیرات البرامج و  -
  د التونسیة .المشاریع المنجزة و تطور حالة التصحر بالبال

السھر على إدماج عناصر برنامج العمل الوطني اإلطاري لمكافحة التصحر ضمن مخططات   -
  التنمیة 

اإلشراف على إعداد التقاریر حول تنفیذ برنامج العمل الوطني اإلطاري لمكافحة التصحر و سیر   -
  تنفیذ إتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر.

  السھر على تبادل المعلومات حول مكافحة التصحر . -
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 أھداف ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج : -2

   
  تقدیم أھداف و مؤشرات قیس أداء البرنامج : -1.2

 
القصیر و  لقد تم تحدید جملة من األھداف اإلستراتیجیة سیتم العمل على و تجسیمھا على المدى

  المتوسط و البعید و ھي كالتالي :

  
 تحسین إطار العیش و النھوض بجودة الحیاة بالوسطین الحضري و الریفي :1الھدف 
   

 الوقایة من المخاطر البیئیة و مقاومة التلوث الصناعي .: 2الھدف 
  

   المنظومات اإلیكولوجیة و البیولوجي التنوع : حمایة3الھدف 
  

 و النھوض بجودة الحیاة بالوسطین الحضري و الریفي إطارالعیش تحسین :1الھدف 

  

 یتمثل ھذا الھدف في العمل على: تقدیم الھدف: -

تحسین التصرف في مختلف النفایات بھدف حمایة البیئة من كل مظاھر التلوث التي تسببھا  -   
ھذه النفایات و ذلك من خالل مضاعفة طاقة معالجة النفایات المنزلیة و المشابھة و النفایات 

ـــة الصناعیة و الخاصة و الخطرة و إحـــداث المصبات المراقبـــة و مــــراكز التحویل التابعـ
لھا إلى جانب الغلــــق التـــدریجي و إستصالح المصبات العشوائیة . باإلضافة إلى  عن تطویر  
منظومة التصرف في النفایات القابلة للتثمین و الرسكلة و تعزیــــز القدرات الوطنیة في مجال 

  معـــالجـــة الملوثات العضویـــة الثابـــتـــة و المبیدات .
دمات التطھیر لتشمل سائـــر المناطق البلدیة و تھذیب الشبكة بالمدن المتبناة بكافة تعمیم خ -      

محطات التطھیر و مقاومة التلوث الصناعي السائل و الحد من  الوالیات و توسیع و تھذیب
  انعكاساتھ على منظومة التطھیر بإنجاز برنامج التطھیر بالمناطق الصناعیة.

صیانة وال بعث المساحات الخضراء وتجمیل مداخل المدن والمسالك الرئیسیة دعم المجھود البلدي في مج -
  وتأھیل المنتزھات الحضریة. 

دعم قدرات الجماعات المحلیة من خالل إعداد أمثلة خضراء للمدن من شأنھا تیسیر ضبط أولویات  -
اھدات واالتفاقیات التدخل للنھوض بجودة الحیاة وإحكام التصرف في الوسط الحضري باالستئناس بالمع

  الدولیة ذات العالقة بالتنوع البیولوجي والتغیرات المناخیة ومجابھة الكوارث الطبیعیة
  الحد من اإلزعاجات واألضرار المتأتیة من الحشرات واآلفات -
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  مرجع الھدف : -
  2020- 2016مخطط التنمیة  -
  اإلستراتیجیة القطاعیة   -
  برنامج عمل الحكومة . -

  
  

  قیس أداء الھدف مؤشرات
  

  الوحدة
  ق .م   انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019 2020 
  2.1.1.1المؤشر عدد 

 نسبة المیاه المستعملة المعالجة
%   98 98 98,1 98,5  99,1  100  

نسبة :  2.1.1.1المؤشرعدد 
التي النفایات المنزلیة والمشابھة 

لمصبات ل یتم رفعھا و تحویلھا
 المراقبة لمعالجتھا 

  

نسبة 
  مأویة

80  83  83  85  87  90  92  

  : 3.1.1.1المؤشرعدد 
عدد األمثلة الخضراء التي یتم 

إعدادھا و المصادقة علیھا و  في 
 المناطق الحضریة

  

  
  عدد

-  -    4  24  44  64  

 
 التلوث الصناعي  مقاومةمن المخاطر البیئیة و  الوقایة :2الھدف

  

  یتمثل ھذا الھدف في: الھدف : تقدیم  -
  قصد ضبط مصادر اإلزعاج واإلخالل بسالمة البیئة وبجودة حیاة المواطن  كل مصادر التلوثمراقبة

وعلى احترام   وإلزام أصحاب الوحدات االقتصادیة الملوثة على الحدّ من التلوث الناجم عن أنشطتھا
 في منظومة التأھیل البیئي. المواصفات البیئیة الجاري بھا العمل وعلى اإلنخراط

 .مراقبة التلوث البحري والتدخل في حاالت التلوث العرضي 

 
تحسین طرق وآلیات الوقایة و المراقبة البیئیة خاصة بالنسبة لدراسات المؤثرات على  - 

  المحیط و دراسات إزالة التلوث و الشبكات الوطنیة لمراقبة نوعیة الھواء و التربة و الماء.
إزالة التلوث الصناعي ببعض المواقع و تحسین الوضع البیئي ببعض الوحدات الصناعیة  -

 األكثر تلویثا للبیئة ،
متابعة الوضعیة البیئیة لألوساط الطبیعیة عبر شبكات مختصة وتضم حالیا شبكة وطنیة  -

 المیاه.  لمراقبة نوعیة الھواء وشبكة لمراقبة نوعیة
:  
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  2020- 2016التنمیة  مخطط -
  اإلستراتیجیة القطاعیة   -
  برنامج عمل الحكومة . -

  
  مؤشرات قیس أداء الھدف

  
  الوحدة

  ق .م   انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  : 1.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة الحد من التلوث الناتج عن 

الوحدات الصناعیة الكبرى األكثر 
  للبیئة.تلویثا 

  نسبة

        20  40  60  

  : 2.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة التخفیض في غازات  المضرة 

 بطبقة األوزون

  نسبة

  10%  15%  20%  20%  20%  20%  

  
  المنظومات  اإلیكولوجیة  و البیولوجي التنوع حمایة :3الھدف

  

  في: الھدف ھذا یتمثل تقدیم الھدف : 
تدعیم  و التدھور مظاھر كل من اإلیكولوجیة المنظومات و الطبیعیة الموارد على المحافظة -

  التصرف المندمج للموارد الطبیعیة والمنظومات البیئیة 
ة   - وارد الجینی ى الم اذ إل ألة النف وطني، وتنظیم مس ي ال وروث الجین ى الم المحافظة عل

 وتقاسم منافعھا

 من ذلك و. السیاحة اإلیكولوجیةالمواقع الطبیعیة المتمیزة و تثمینھا في مجال  تطویر و دعم -
   النادرة و المھددة النباتیة و الحیوانیة األنواع حمایة و المحمیة المناطق شبكة تدعیم خالل

العمل على إرساء اآللیات المؤسساتیة والفنیة تنفیذ اإلطار الوطني للسالمة االحیائیة  دعم -
حول السالمة األحیائیة ومشروع القانون حول  الخاصة بتنفیذ مقتضیات بروتوكول قرطاجنة

  .الكائنات المحورة جینیا

 التصرف المستدام في المنظومات الرعویة والغابیة ،و تطویر اإلطار المؤسساتي و التشریعي للمراعي -
  
 اإلستراتیجیة الدراسة تفعیل و البیولوجي للتنوع الوطني العمل برنامج تنفیذ على السھر -

  .اإلیكولوجیة بالسیاحة للنھوض
إحكام التصرف والوقایة ومقاومة المخاطر المنجرة عن األصناف الغریبة الغازیة والتحكم في تأثیراتھا على -

  التنوع البیولوجي والمنظومات البیئیة بتونس
  
حمایة الفضاءات والمنظومات البیئیّة الطبیعیّة بالشریط الساحلي ومراقبة التصّرف في ھذه  -

حمایة الشواطئ من  والملك العمومي البحري، مراقبة التصرف المنظومات والفضاءات و



‐ 32 ‐ 
 

تثمین أفضل  واإلنجراف البحري و تعزیز أنماط التصرف التشاركي في المناطق الحساسة 
  للمناطق الطبیعیة الساحلیة والبحریة.

  التصرف المستدام في المنظومات الواحیة بتونس -
  یكولوجیة ودعم التنوع البیولوجي الصحراويالنھوض بالسیاحة اإل -

  الفالحیة و الطبیعیة المنظومات في التصرف ترشید في المساھمة في الھدف ھذا كما یتمثل
 . عیشھم ظروف تحسین و المناطق ھذه بمتساكني النھوض و بالتصحر المھددة بالمناطق

   مرجع الھدف : -

  البیولوجي للتنوع  الدولیة اإلتفاقیة -
  .البیولوجي للتنوع الوطني العمل وبرنامج اإلستراتیجیة - -

  . اإلیكولوجیة بالسیاحة للنھوض الوطنیة اإلستراتیجیة -
 التصحر لمقاومة الوطني العمل وبرنامج الوطنیة اإلستراتیجیة -
  

  

  مؤشرات قیس أداء الھدف
  

  الوحدة
    انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  201
6  

2018  2019  2020  

  :  1.3.3.1المؤشر 
التي تم عدد المشاریع الصغرى 

تمویلھا و متابعتھا في مجال 
 المحافظة على التنوع البیولوجي 

  

  
  عدد
  

-  -  20  120 
(gdo 
44 
eco 
80) 

50 
gdo 
20 
eco 

30 
gdo 

  

   : 2.3.3.1المؤشر
عدد األصناف المحلیة من 

المھددة الحبوب النادرة و 
التي یتم المحافظة  باإلنقراض

  .علیھا 
  

  45400  44050  42700  42000        عدد

طول الشریط :  3.3.4.1المؤشر
الساحلي الذي تم حمایتھ من 

   اإلنجراف البحري
  33  29  24 17,6  11  2  -  الكم
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 تقدیم أنشطة البرنامج : -2-2
  

تقدیرات   المؤشرات  األھداف
2018  

 الدفع  اعتمادات  األنشطة
  بحساب أ د

  
  :1الھدف 

تحسین إطار 
العیش و النھوض 
بجودة الحیاة 

بالوسطین 
الحضري و 

 الریفي
  
  
  

  2.1.1.1المؤشر عدد 
نسبة المیاه المستعملة 

  المعالجة

 إنجاز محطات تطھیر جدیدة - %98,5
تأھیل محطات تطھیر بصدد اإلستغالل -

  (تھذیب و توسیع)

 أ د 180 000  

:  2.1.1.1المؤشرعدد 
نسبة النفایات المنزلیة 

التي یتم رفعھا و والمشابھة 
لمصبات المراقبة ل تحویلھا

 لمعالجتھا 

  

إنجاز مصبات مراقبة و مراكز  - %87
  التحویل التابعة لھا بعدة والیات .

إنجاز أشغال توسعة مصبات مراقبة  -
  بعدد من الوالیات.

  

  أد 23 880

  : 3.1.1.1المؤشرعدد 
عدد األمثلة الخضراء التي یتم 
إعدادھا و المصادقة علیھا و  

 في المناطق الحضریة

  
  مثاال 24

إنجاز  دراسة حول إعداد األمثلة الخضراء 
 : بالمدن التونسیة والتي تتضمن 

شخیص الوضع الحالي للمدن التونسیة ت -
 وتحدید منھجیة إعداد األمثلة الخضراء

 مدن تونسیة 6إعداد األمثلة الخضراء لعدد  -

منھجیة إعداد األمثلة الخضراء لبقیة وضع 

  المدن التونسیة

  أد 250

  :2الھدف
  

 من الوقایة
 و  البیئیة المخاطر
 التلوث مقاومة

  الصناعي

  : 1.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة الحد من التلوث الناتج 

عن الوحدات الصناعیة 
  للبیئة.الكبرى األكثر تلویثا 

%20 

بمصنع  وضع برنامج للحد من التلوث :1نشاط 
  االسمنت ببنزرت

  200  

وضع برنامج للحد من التلوث بمصنع  :2نشاط 
  الفوالذ

200 

وضع برنامج للحد من التلوث بمصنع  :3نشاط 
  تكرین النفط ببنزرت

260 

وضع برنامج للحد من التلوث بموقع  :4نشاط 
  والورق بالقصرینعجین الحلفاء 

147 

وضع برنامج للحد من التلوث بوحدة  :5نشاط 
  اط الثالثي الرفیع بقفصةفانتاج الفس

150 

وضع برنامج للحد من التلوث بوحدة  :6نشاط 
  بقفصة الحامض الكبریتي بقفصةانتاج 

215 

وضع برنامج للحد االنبعاثات الغازیة  :7نشاط 
  بالصخیرة الكبریتيدات انتاج الحامض حلو

125 

وضع برنامج للحد من االنبعاثات الغازیة  :8نشاط 
  لوحدات انتاج الحامض الكبریتي بقابس

225 

: وضع برنامج للحد من التلوث بوحدة 9نشاط 
  انتاج الدیامنیوم الفسفاط

160 

بعاثات : وضع برنامج للحد من االن10نشاط 
  النیتریكيالناجمة عن مصنع الحامض 

52 

ئح واانبعاث الر من وضع برنامج للحد :11نشاط 
امض الفسفورياج الحبمصانع انت  

200 
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وضع برنامج للحد من التلوث بالحوض  :12نشاط 
  المنجمي بقفصة

2280  

ات وضع برنامج للحد من التلوث بالوحد :13نشاط 
اكب لوادي الصناعیة المتواجدة بالحوض الس

  مجردة

246  

  : 2.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة التخفیض في غازات  

 المضرة بطبقة األوزون

20%  

تركیز واستغالل مركزین لتدویر  -
 غازات التبرید.

تغییر خطوط انتاج بعض الوحدات  -
في  HCFCالصناعیة إلزالة مواد 

 قطاعات التكییف والمذیبات.
انجاز دورات إعالمیة لفائدة -

لفائدة الصناعیین ودورات تكوینیة 
مؤسسات التكییف والتقنیین العاملیین 

 في مجال التبرید والتكییف.
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

   :3الھدف
 التنوع حمایة

 و البیولوجي
المنظومات  
  اإلیكولوجیة 

  

  :  1.3.3.1المؤشر 
التي عدد المشاریع الصغرى 

تم تمویلھا و متابعتھا في 
مجال المحافظة على التنوع 

  البیولوجي 

70 
  مشروعا

إبرام إتفاقیات لتمویل وتأطیر مشاریع 
صغرى لفائدة  المتساكنین المحلیین 
والجمعیات الغیر حكومیة بالمناطق 

  الوطنيالواحیة والمحمیات 

  أ د 1525

   : 2.3.3.1المؤشر
عدد األصناف المحلیة من 
الحبوب النادرة و المھددة 

باإلنقراض التي یتم 
  المحافظة علیھا

القیام بعملیات جرد في عددة انحاء من  -  42700
  الجمھوریة

إحداث وتھیئة وحدة لتجفیف مواصلة  -
 ...)بناء عازل, كھرباء, ماء(البذور

حسب المعاییر الدولیة للبنوك الجینیة 
تجھیز قاعة التجفیف بالمعدات  -الدولیة 

  الالزمة حسب المعاییر الدولیة
توزیع بذور الحبوب المحلیة على  -

الفالحین وتشجیعھم على المحافظة على 
األصناف المحلیة عن طریق توزیع 

  أسمدة وأدویة ومعداة الري 
تنظیم أیام إعالمیة موجھة للفالحین  -

قصد تحسیسھم بخطورة االندثار الجیني 
وأھمیة الفالح في المحافظة على 

  األصناف المحلیة
یتم فیھا تنظیم  تركیز قطع مشاھدة -

ورشات االنتخاب التشاركي الموجھة 
للفالحین وتشجیع الجمعیات التي تثمن 

  األصناف المحلیة
  

  أد 520

طول :  3.3.4.1المؤشر
الشریط الساحلي الذي تم 

حمایتھ من اإلنجراف 
  البحري

24  
حمایة الشریط الساحلي من  4

البحري ( رفراف و سلیمان  اإلنجراف
  و سوسة الشمالیة و المنستیر)

  أد 17660
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  نفقات البرنامـــــج:

  میزانیة البرنامج :البیئة و جودة الحیاة – 1.3
 (إعتمادات الدفع)2018تطور إعتمادات البرنامج. لسنة 

  د 1000بحساب 
  

  

  بیان البرنامج

  

  انجازات 

2016  

  

  

  

  ق.م 

2017  

)1(  

  

 

  2018تقدیرات 

)2(  

  

  )2017/2018(تطور نسبة ال

  المبلغ

)2( -)1(  

  )%( النسبة

)2( -)1)/(1(  

نفقات العنوان األول :
  1التصرف 

33713 

500 493 33  37394 3901 11.6  

  التأجیر العمومي

16683 
500 226 18  20622 2396 13 

  وسائل المصالح

2257 
000 167 2  2491  324 14 

  التدخل العمومي

11773 
000 955 12  14281  1326 10  

نفقات العنوان الثاني :
  2 التنمیة

130536 

000 464 126 136914  10450 8  

  : االستثمارات المباشرة
1772 

000 780 4  4414 -366  -7  

العامة  مواردالعلى 
 -  لمیزانیةل

000 780 4 4414  -366  -7  

القروض  موارد  على
 -  الخارجیة الموظفة

-  0  0  0  

  : التمویل العمومي

128764 
000 684 121 132080 10396 8  

العامة موارد العلى 
  لمیزانیةل

 

000 684 119 132080  3396 2  

على القروض الخارجیة 
  الموظفة

 

000 000 2 0  -2000 - 

  3: صنادیق الخزینة
 

000 000 24 23000  -1000 -  

  : البرنامج مجموع

164249 
500 957 183  174331  - -  
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  حسب البرامج الفرعیة : 2018توزیع میزانیة برنامج البیئة و جودة الحیاة لسنة 
  (اعتمادات الدفع)

  د 1000بحساب                                                   
 البرامج الفرعیة

  

  طبیعة النفقة

  

  1برنامج فرعي

  

  جودة الحیاة

  2 برنامج فرعي.

  

من التلوث  الوقایة و الحد
  و المخاطر

  3برنامج فرعي

  

و  التنوع البیولوجي
  المنظومات اإلیكولوجیة

المجموع حسب 
  طبیعة النفقة

 نفقات التصرف 

  

19582 15918  1893  37393 

 20621  1407  13999 5215  التأجیر العمومي -

 2490  306  1688  496  وسائل المصالح -

 14281  180  230 13871  التدخل العمومي -

 136914  3377  3281 130256  نفقات التنمیة

 6834  3377  3181 276  االستثمارات المباشرة

العامة موارد العلى  -
  لمیزانیةل

129836  3181  3377  6834 

على القروض الخارجیة  -
  الموظفة

0  0  0  0  

 129660  957  100 129560  التمویل العمومي 

العامة موارد العلى  -
  لمیزانیةل

129560 0  2420  131980 

على القروض الخارجیة  -
  الموظفة

420 0  0  420 

 28270  5270  0 23000  صنادیق الخزینة

 179623  10540  19199 149884  : المجموع
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163; 89%

15; 8%

5; 3%

0; 
0%

0; 0%

البرامج الفرعیة

جودة الحیاة

.الوقایة و الحد من التلوث 

التنوع البیولوجي 
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  حسب البرامج الفرعیة 2020- 2018اطار النفقات متوسط المدى  /-2- 2-
 :البیئة و جودة الحیاة لبرنامج 2020- 2018اطار النفقات متوسط المدى  /-2-2-1- 3

  
  النفقات

  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  41994  40684 39594  35741 36469  33754    : نفقات التصرف

  39794  38484 37394  33493 33719  32404    على موارد المیزانیة-1

  23094  21784 20622  18266  19744  18453   التأجیر العمومي-

  2490  2490  2491  2167 2198  4488   وسائل المصالح-

  14210  14210  14281  13100 11777  11833   التدخل العمومي-

  0  0  0  0  0  0    على صنادیق الخزینة-2

  0  0  0  0  0  0   التأجیر العمومي-

  0  0  0  0  0  0   وسائل المصالح-

  0  0  0  0  0  0   التدخل العمومي-

  2200  2200  2200  2248  2750  0    على الموارد الذاتیة للمؤسسات-3

  0  0  0  0  0  0   التأجیر العمومي

  2200  2200  2200  2248  2750  1350   وسائل المصالح

  0  0  0  0  0  0   التدخل العمومي

  151231  151231 136914  4880 166191  9580    : نفقات التنمیة

  149231  149231 136494  124719 153571  5280    موارد المیزانیة: على-1

  3650  3650 4414  4880 25602  2516   االستثمارات المباشرة-

  145581  145581 132080  120239  127969  2764  التمویل العمومي -

على الموارد  القروض -2
  الخارجیة الموظفة: 

  4300  12600 2000  420  2000  2000  

  0  0  0  0 0  100   االستثمارات المباشرة-

  2000  2000  0  2000  12600  4200   التمویل العمومي-

  على الموارد  الذاتیة للمؤسسات-3
  

  0  0  0  0  0  0  

  23000  23000  23000  24000 20000  40000    : صنادیق الخزینة

المجموع:  بدون اعتبار الموارد 
  ذاتیة للمؤسسات

  81984  199910 160612  174331 189738  191048  

المجموع : باعتبار الموارد  ذاتیة 
  للمؤسسات

  83334  202660 162860  176531 191938  193248  
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  البیئة و جودة الحیاة . لبرنامج  2020- 2018اطار النفقات متوسط المدى  -2-

 : فرعي جودة الحیاة  للبرنامج  2020-2018اطار النفقات متوسط المدى /1- 3-2
  د1000بحساب 

  

  النفقات

  ق.م  انجازات

2017  

  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  

 20954 20623  20382  18238 13096  12345    : نفقات التصرف

 20154 19823 19582  17390 11746  11695    على موارد المیزانیة-1

 5858 5527 5215  4549 278  224    التأجیر العمومي

 496 496  496  241 68  71    وسائل المصالح

 13800 13800  13871  12600 11400  11400    التدخل العمومي

  0  0  0    0  0    على صنادیق الخزینة-2

  0  0  0  0  0  0    التأجیر العمومي

  0  0  0  0  0  0    وسائل المصالح

  0  0  0  0  0  0    التدخل العمومي

على الموارد الذاتیة -3
  للمؤسسات

  650  1350  848  800  800 800  

  0  0  0  0  0  0    العمومي التأجیر

  800 800  800  848 1350  650    وسائل المصالح

  0  0  0  0  0  0    التدخل العمومي

  148219 148219  130256  122599 139692  7421    : نفقات التنمیة

  146219 146219  129836  120599 127029  3121    على موارد المیزانیة-1

  1400 1400  276  2200 367  2221    االستثمارات المباشرة

  142819 142819  129560  118399 126725  900   التمویل العمومي 

على الموارد  القروض -2
  الخارجیة الموظفة 

  4300  12600 2000  420  2000  2000  

  0  0  0  0  0  100    االستثمارات المباشرة

  2000  2000  420  2000 12600  4200    التمویل العمومي

 على الموارد  الذاتیة-3
  للمؤسسات

  0  0  0  0  0  0  

  23000 23000 23000  24000 20000  40000    : صنادیق الخزینة

المیزانیة  بدون اعتبار الموارد ذاتیة 
  للمؤسسات

  59115  171438 140013  149861 168065 168396  

المیزانیة باعتبار الموارد  ذاتیة 
  للمؤسسات

  59765  172788 140861  150661 168865 169196  
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للبرنامج الفرعي :الوقایة و الحد من   2020- 2018اطار النفقات متوسط المدى  /2- 2- 33-2
  دینار 1000بحساب                                              التلوث و المخاطر

  
  النفقات

  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  18446  17556  1472116718  19311  18347    :  نفقات التصرف

  17646  16756  15918 14021 18611  17647    على موارد المیزانیة-1
  15728  14838  13999  11999  16480  15589   التأجیر العمومي
  1688  1688  1688  1702 1897  1825   وسائل المصالح
  230  230  230  320  233  233   التدخل العمومي

  0  0  0  0  0  0    على صنادیق الخزینة-2
  0  0  0  0  0  0   التأجیر العمومي
  0  0  0  0  0  0   وسائل المصالح
  0  0  0  0  0  0   التدخل العمومي

على الموارد الذاتیة -3
  للمؤسسات

  700  700  700  800  800  800  

  0  0  0  0  0  0   التأجیر العمومي
  800  800  800  700  700  700   وسائل المصالح
  0  0 0  0  0  0   التدخل العمومي

  1600  1600  3281  1471 967856  1864    : التنمیة نفقات

  1600  1600  3281  1471  967856  0    على موارد المیزانیة-1
  1500  1500  3181  1471  23856  0   االستثمارات المباشرة
  100  100  100  0 944  1864  التمویل العمومي 

على الموارد  القروض -2
  الخارجیة الموظفة 

  0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0   المباشرة االستثمارات
  0  0  0  0  0  0   التمویل العمومي

على الموارد  الذاتیة -3
  للمؤسسات

  0  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0    : صنادیق الخزینة

المجموع:  بدون اعتبار 
  الموارد ذاتیة للمؤسسات

  19511  986467 15492 19199  18356  19246  

المجموع : باعتبار الموارد  
  ذاتیة للمؤسسات

  20211  987167 16192 19999  19156  20046  
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  للبرنامج الفرعي :  2020- 2018اطار النفقات متوسط المدى  /2-2-3- 3
 التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة 

  
  النفقات

  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

 2594 2505 2493 2782  3363  3062    : نفقات التصرف

  1994  1905  1893 2082  3363  3062    على موارد المیزانیة-1

 1508 1419 1407 1678 2986  2640   التأجیر العمومي

  306  306  306  224 233.340  222   وسائل المصالح

  180  180  180  180  144  200   التدخل العمومي

  0  0  0  0  0      على صنادیق الخزینة-2

  0  0  0  0  0     التأجیر العمومي

  0  0  0  0  0     وسائل المصالح

  0  0  0  0  0     التدخل العمومي

  600  600  600  700  0      على الموارد الذاتیة للمؤسسات-3

  0  0  0  0  0     التأجیر العمومي

  600  600  600  700  0     وسائل المصالح

  0  0  0  0  0     التدخل العمومي

 3412 3412 3377 3049  1679  295    : نفقات التنمیة

 3412 3412  3377  3049  1679  295    موارد المیزانیة على-1

  750 750 957  1209  1379  295   االستثمارات المباشرة

  2662 2662 2420 1840  300    التمویل العمومي 

على الموارد  القروض -2
  الخارجیة الموظفة 

    0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0     االستثمارات المباشرة

  0  0  0  0  0     التمویل العمومي

  0  0  0  0  0      على الموارد  الذاتیة للمؤسسات-3

 5406 5317 5270 5131 5042  3357  بدون اعتبار الموارد الذاتیة    المجموع

 6006 5917 5870 5831 5042  3357    اعتبار الموارد الذاتیة  ب  المجموع
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  اآلداءبطاقات مؤشرات قیس  -4
  لبرنامج البیئة و بجودة الحیاة
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 بطاقة المؤشــــر  
  

  1.1.1.1رمز المؤشر : -

 .بمحطات التطھیرالمعالجة و نسبة المیاه المستعملة  تسمیة المؤشر : -

  تاریخ تحیین المؤشر: سنویا -

 -  I: الخصائص العامة للمؤشر  

 جودة الحیاةوالبیئة :  البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر .1

 جودة الحیاة:  البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر .2

 والریفي الحضري بالوسط الحیاة بجودة والنھوض إطارالعیش تحسین.: الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر.3

التي یتم تجمیعھا بمحطات التطھیر  :  ھذا المؤشر یتعلق بمتابعة تطور كمیات المیاه تعریف المؤشر -4

  .المجمعة بالشبكة العمومیة للتطھیرلمعالجتھا بمناطق تدخل الدیوان الوطني للتطھیر بالمقارنة مع كمیات 

 مؤشر نشاط : نوع المؤشر -5

  مؤشر نجاعة اقتصادیة واجتماعیة:  طبیعة المؤشر -6

II- : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 طریقة إحتساب المؤشر .1

المستعملة المجمعة كمیة المیاه المعالجة بمحطات التطھیر بمناطق تدخل الدیوان / على كمیة المیاه 

 .بمناطق تدخل الدیوانبشبكات التطھیر 

 وحدة المؤشر:  نسبة مأویة  .2

 المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  .3

 .كمیة المیاه المعالجة بمحطات التطھیر بمناطق تدخل الدیوان 

  بمناطق تدخل الدیوانالمجمعة بشبكات التطھیركمیة المیاه 

 إستبیاناتطریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  .4

الدیوان الوطني للتطھیر( المدیریة المركزیة  مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  : .5

 للتصرف )

  المدیریات الجھویة للدیوان الوطني للتطھیر  -

  ر المؤشر : شھر مارس تاریخ توف .6

 %100القیمة المستھدفة للمؤشر : .7
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 : مدیریة التصفیة/إدارة التخطیط والمیزانیة المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8

III-: قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر : .1

  مؤشر قیس اآلداء

 
 الوحدة

 انجاز

2015  

 انجاز

2016  

  تقدیرات  توقعات

2017 2018  20192020

 و نسبة المیاه المستعملة
بمحطات التطھیر المعالجة  

% 98 98 98,1 98,5  99,1  100  

 

 بالمؤشر : ةتحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص .2

. ویعود ذلك باألساس إلى 2014- 2011المعالجة استقرارا خالل الفترة  شھدت نسبة المیاه المستعملة

وجود بلدیات متبناة غیر مجھزة حالیا بمحطات تطھیر. كما تجدر اإلشارة أن الدیوان یقوم حالیا 

  بإنجاز محطات تطھیر بھذه البلدیات.

 : رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 لمؤشر :أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة ل .4

 إنجاز محطات تطھیر جدیدة -

 تأھیل محطات تطھیر بصدد اإلستغالل (تھذیب و توسیع)-

  : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

أنھ یقتصر على البلدیات المتبناة من قبل دیوان  ھذا المؤشر ال یمثل كامل المناطق بإعتبار -
التطھیر و التي یتدخل فیھا لمعالجة المیاه المستعملة و بالتالي فھو ال یشمل البلدیات غیر المتبناة من 

  الدیوان والتي تستھلك كمیات من المیاه ال تتم معالجتھا و ال یتم إحتسابھا بواسطة ھذا المؤشر.
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 المؤشــــر بطاقة  
  

  

 2.1.1.1رمز المؤشر :-

  لمصبات المراقبة لمعالجتھال التي یتم رفعھا و تحویلھانسبة النفایات المنزلیة والمشابھة تسمیة المؤشر : 

  تاریخ تحیین المؤشر : سنویا -

I  - : الخصائص العامة للمؤشر 

 البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر : البیئة و جودة الحیاة  .1

 " جودة الحیاة" الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر : البرنامج .2

تحسین التصرف في المیاه المستعملة و النفایات و النھوض بالجمالیة الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر : 
 الحضریة

ھذا المؤشر یبرز مدى  مضاعفة طاقة معالجة النفایات المنزلیة عن طریق إنجاز تعریف المؤشر :  .3

المراقبة  (وحدات معالجة النفایات) ، كما یمّكن ھذا المؤّشر من معرفة المجھود مشاریع المصبات 

 المبذول للتخفیض من كمیة النفایات  و أیضا لمعرفة أنماط  معالجة النفایات.

 نشاط: مؤشر  نوع المؤشر .4

 : مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیةطبیعة المؤشر .5

-II : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 /الكمیة الجملیة للنفایات اتكمیة النفایات المودعة بالمصب :المؤشر طریقة إحتساب .1

 نسبة مائویة وحدة المؤشر : .2

  المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  .3
   اتكمیة النفایات المودعة بالمصب* 
 الكمیة الجملیة للنفایات  * 

 رؤساء المشاریع  تقاریر یعدّھا طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : .4
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 إدارةالوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات (:  مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر   .5
 و الممثلیات الجھویة) اإلستغالل

 
 كل ثالثیة: تاریخ توفر المؤشر  .6
 من النفایات المودعة بالمصبات    %92بلوغ نسبة   القیمة المستھدفة للمؤشر  : .7

 
 بالوكالة الوطنیة للتصرف في النفایات مدیر إدارة  اإلستغالل بالبرنامج :المسؤول عن المؤشر  .8

-III : قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر : .1

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

نسبة النفایات المنزلیة والمشابھة 
لمصبات ل التي یتم رفعھا و تحویلھا

  المراقبة لمعالجتھا
  

  
نسبة 
  92  90  87  85  83  83  80  مائویة

  

یالحظ انخفاظ على مستوى ھذا المؤّشر و ھذا تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر :  .2
التي شھدھا القطاع مّما أدى إلى غلق بعض المصبات والذي انجّر عنھ انخفاض  نظرا لإلضطرابات

 في الكمیات المودعة بالمصبات 

ھذا كما ینتظر أن یسترجع القطاع نسق تقدّمھ عند دخول مصبات زغوان و توزر و قرقنة حیز  
عند  2017/2018ھذا كما ینتظر أن تتحّسن ھذه النسبة خالل سنوات 2017اإلستغالل خالل سنة 

 دخول بقیة المصبات و مراكز التحویل المبرمجة حیّز األستغالل

 :  رسم بیاني لتطور المؤشر .3

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

و  نسبة النفایات المنزلیة
المشابھة الموجھة إلى 

المصبات المراقبة
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  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر : .4

  إنجاز مصبات مراقبة و مراكز التحویل التابعة لھا بعدة والیات  -
  الوالیات .إنجاز أشغال توسعة مصبات مراقبة بعدد من  -

مشاریع المصبات المراقبة تقدم إنجاز تطور المؤشر مرتبط ب : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر .5

و مراكز التحویل و التي تشھد عدة عراقیل خاصة من قبل المواطنین و الجمعیات الذین یعارضون 

 إنجاز المصبات في بعض المناطق.
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 بطاقة المؤشــــر
  

 3.1.1.1رمز المؤشر :  -
 دد األمثلة الخضراء التي یتم إعدادھا و المصادقة علیھا عتسمیة المؤشر :  -
  تاریخ تحیین المؤشر : سنویا -
 -  I: الخصائص العامة للمؤشر 
 البیئة و جودة الحیاةالبرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر :  .1

 جودة الحیاةالبرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر : .2

 تحسین إطار العیش و النھوض بجودة الحیاة بالوسطین الحضري و الریفي الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر :

عدد األمثلة الخضراء بالمدن التي صادقت علیھا البلدیات و تم إعتمادھا في التخطیط تعریف المؤشر :  .3

 البلدي .

 منتوجنوع المؤشر : : مؤشر  .4

 یة و إجتماعیةطبیعة المؤشر : ، مؤشر نجاعة إقتصاد .5

II- : التفاصیل الفنیة للمؤشر 
طریقة إحتساب المؤشر  : عدد األمثلة الخضراء المنجزة والتي تمت المصادقة علیھا من طرف  - 1

 البلدیات و تم إعتمادھا
 وحدة المؤشر : عدد -2

 المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : عدد األمثلة الخضراء المنجزة و المصادق علیھا -3

 ریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : ( إستمارة ،تقریر ، إستبیان.) : تقاریر متابعة .ط-4

 مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  : إدارة جودة الحیاة و البلدیات -5

 في نھایة السنةتاریخ توفر المؤشر : -6

 64القیمة المستھدفة للمؤشر : -7

  لبرنامج : إدارة جودة الحیاة المسؤول عن المؤشر با-8
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III- : قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر : - 1

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
 الوحدة

  توقعات  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014 2015 2016 2018 2019  2020 

دد األمثلة الخضراء التي یتم إعدادھا و ع
  و  في المناطق الحضریةالمصادقة علیھا 

  

  
  عدد

-  -    4  24  44  64  

  

 تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر : - 2

 : رسم بیاني لتطور المؤشر - 3

 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر : - 4

 : اإلعالن عن طلب عروض دراسة إعداد األمثلة الخضراء بالمدن التونسیة والتي تتضمن   -
 شخیص الوضع الحالي للمدن التونسیة وتحدید منھجیة إعداد األمثلة الخضراءت 
  مدن تونسیة 6إعداد األمثلة الخضراء لعدد 

  منھجیة إعداد األمثلة الخضراء لبقیة المدن التونسیةوضع   
 

مدى تجاوب البلدیات مع ھذه األمثلة و السھر على تنفیذھا و  : المتعلقة بالمؤشر  تحدید أھم النقائص  - 5

 إحترامھا.
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 بطاقة المؤشــــر
  

 1.2.2.1المؤشر:رمز 

 تلویثا للبیئة.األكثر الكبرى الوحدات الصناعیة الناتج عن نسبة الحد من التلوث :المؤشرتسمیة 

  : سنویا.تاریخ تحیین المؤشر

  
-I: الخصائص العامة للمؤشر 

 : البیئة وجودة الحیاة.المؤشرالبرنامج الذي یرجع الیھ  .1
 الوقایة و الحد من التلوث و المخاطر: المؤشرالبرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ  .2

 .الصناعي التلوث مقاومة و  البیئیة المخاطر من الوقایة: المؤشرالھدف الذي یرجع الیھ  .3
ف  .4 رتعری ذا:المؤش طة  ھ ن األنش ة ع وث الناتج بة التل ي نس یص ف اس التقل ن قی ن م ر یمك المؤش

ى  لبا عل ؤثر س ذي ی وث ال ن التل بة م ر نس ي أكب بب ف ي تتس ناعیة الت دات الص ناعیة بالوح الص
  الھواء و الماء و التربة

 .نتیجةمؤشر  المؤشر:نوع  .5
 وإجتماعیة.مؤشر نجاعة إقتصادیةالمؤشر: طبیعة  .6

 
II- : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

إحتساب نسبة التقلیص من التلوث بالمقارنة مع اإلفرازات الجملیة للتلوث :المؤشر طریقة إحتساب .1

بكل وحدة صناعیة من الوحدات محل تدخل و متبعة ثم تجمیع كل النسب لكل الوحدات ثم قسمة 

  14و عددھا مجموع النسب على عدد الوحدات للحصول على معدل عام لكل الوحدات 

 المؤشر:عددوحدة  .2

 المؤشر:المعطیات األساسیة إلحتساب .3

 نسبة التخفیض في التلوث في كل وحدة من الوحدات محل المتابعة

 طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر:  .4

 تقاریر المتابعة و إستمارات و محاضر تسلیم األشغال و المعایناتیتم تجمیع المعطیات من خالل 

 الوحدات الصناعیة المعنیة ببرامج الحد من التلوث .المؤشر: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب .5

 المؤشر: شھر دیسمبرتاریخ توفر  .6

 % 60:  2020القیمة المستھدفة للمؤشر لسنة  .7

 .إدارة البیئة الصناعیة: بالبرنامجالمسؤول عن المؤشر  .8
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III- : قراءة في نتائج المؤشر 

 بالمؤشر:سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة  .1
2.  

 

 الوحدة  مؤشر قیس اآلداء
  توقعات  انجازات

2017  
  تقدیرات

2013  2014  2016  2018  2019  2020  
نسبة الحد من التلوث الناتج 
عن الوحدات الصناعیة 

  الكبرى األكثر تلویثا للبیئة
  60  40  20          عدد

  
 بالمؤشر:الخاص  وتقدیرات االنجازاتتحلیل النتائج  .3
  

 
 المؤشر:رسم بیاني لتطور  .4

  
 للمؤشر: تتمثل األنشطة المبرمجة في:أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة  .5

  وضع برنامج للحد من التلوث بمصنع االسمنت ببنزرت :1نشاط 
  وضع برنامج للحد من التلوث بمصنع الفوالذ :2نشاط 
  وضع برنامج للحد من التلوث بمصنع تكرین النفط ببنزرت :3نشاط 
  وضع برنامج للحد من التلوث بموقع عجین الحلفاء والورق بالقصرین :4نشاط 
  وضع برنامج للحد من التلوث بوحدة انتاج الفسفاط الثالثي الرفیع بقفصة :5نشاط 
  وضع برنامج للحد من التلوث بوحدة انتاج الحامض الكبریتي بقفصة بقفصة :6نشاط 
  وضع برنامج للحد االنبعاثات الغازیة لوحدات انتاج الحامض الكبریتي بالصخیرة :7نشاط 
  : وضع برنامج للحد من االنبعاثات الغازیة لوحدات انتاج الحامض الكبریتي بقابس8نشاط 
  من التلوث بوحدة انتاج الدیامنیوم الفسفاط: وضع برنامج للحد 9نشاط 
  : وضع برنامج للحد من االنبعاثات الناجمة عن مصنع الحامض النیتریكي10نشاط 
  وضع برنامج للحد من انبعاث الروائح بمصانع انتاج الحامض الفسفوري :11نشاط 
  وضع برنامج للحد من التلوث بالحوض المنجمي بقفصة :12نشاط 
ع برنامج للحد من التلوث بالوحدات الصناعیة المتواجدة بالحوض الساكب وض :13نشاط 

  لوادي مجردة

  
 

 بالمؤشر:تحدید أھم النقائص المتعلقة  .6
یمكن من متابعة التقلیص من التلوث بكل الوحدات الصناعیة بإعتبار أنھ یقتصر على ھذا المؤشر ال 

  الوحدات األكثر تلوثا على مستوى التراب الوطني .
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  بطاقة المؤشــــر

  

 2.2.2.1المؤشر: رمز 

 الغازات المضرة بطبقة األوزون نسبةالتخفیض في :المؤشرتسمیة 

  : سنویا.تاریخ تحیین المؤشر

  
-I: الخصائص العامة للمؤشر 

 البیئة وجودة الحیاة. المؤشر:البرنامج الذي یرجع الیھ  .1
 الحد من التلوث و المخاطر الوقایة و المؤشر:البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ  .2

 .األضرار و التلوث مقاومة و  البیئیة المخاطر من الوقایة المؤشر:الھدف الذي یرجع الیھ  .3
ف  .4 رتعری ر: مؤش نالمؤش ة األوزون الحد م تنزفة لطبق واد المس ل الم ي  ویمث یض ف بة التخف نس

 ."HCFC" مواد الكمیات الموردة من
 .نشاطمؤشر  المؤشر:نوع  .5
 وإجتماعیة. مؤشر نجاعة إقتصادیةالمؤشر: طبیعة  .6

 
II- : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 :المؤشر طریقة إحتساب .1
المستوى المرجعي المحدد من قبل بروتوكول منتلایر  /سنویا " الموردة HCFCكمیة مواد " 

 725 والتي قدرت بـ 2010و 2009 خالل سنتي(والمتمثل في معدل الكمیات الموردة والمستھلكة 
  طن).

 نسبة مأویة المؤشر:وحدة  .2
 المؤشر: المعطیات األساسیة إلحتساب .3

 والمعھد الوطني لإلحصاء. التونسیة اإلحصائیة المتحصل علیھا من قبل الدیوانة المعطیات
 : األساسیة إلحتساب المؤشر طریقة تجمیع المعطیات .4

 یتم تجمیع المعطیات من خالل تقریر النشاط السنوي.
 الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط (وحدة األوزون). المؤشر: مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب .5
 شھر جانفي. المؤشر:تاریخ توفر  .6
 % :20القیمة المستھدفة للمؤشر  .7
 الوطنیة لحمایة المحیط. : الوكالةبالبرنامجالمسؤول عن المؤشر  .8
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III- : قراءة في نتائج المؤشر 

 بالمؤشر:سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة  .1
  

 الوحدة  مؤشر قیس اآلداء
  توقعات  انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  
نسبة التخفیض في 
الغازات المضرة بطبقة 

  األوزون
  %20  %20  %20  %15  %10 - -  نسبة

  
 بالمؤشر:الخاص  وتقدیرات االنجازاتتحلیل النتائج  .2
  

تطبیقا للرزنامة المحددة من قبل بروتوكول منتلایر تم الشروع في تجمید التورید واالستھالك لھذه المواد 
 .2015في سنة  %10وتم الشروع في التخفیض بنسبة  2014و 2013بالنسبة لسنتي 

 
 المؤشر:رسم بیاني لتطور  .3

  
  

  
 تتمثل األنشطة المبرمجة في: للمؤشر:أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة  .4

 .تركیز واستغالل مركزین لتدویر غازات التبرید 
  تغییر خطوط انتاج بعض الوحدات الصناعیة إلزالة موادHCFC  في قطاعات التكییف

 والمذیبات.
  دورات تكوینیة لفائدة مؤسسات التكییف والتقنیین وانجاز دورات إعالمیة لفائدة الصناعیین

 في مجال التبرید والتكییف. العاملیین

 بالمؤشر:تحدید أھم النقائص المتعلقة  .5
  

  ھذا المؤشر ال یشمل المواد األخرى المستنزفة لطبقة األوزون.
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  بطاقة المؤشــــر

 1.3.3.1رمز المؤشر : -

  البیولوجيتم تمویلھا و متابعتھا في مجال المحافظة على التنوع یالتي عدد المشاریع الصغرى تسمیة المؤشر  

-. 
  تاریخ تحیین المؤشر: كل سنة -

 -  I: الخصائص العامة للمؤشر 

  البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر : البیئة و جودة الحیاة1-

 و المنظومات اإلیكولوجیةالبرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر: التنوع البیولوجي 2-

الحد من ظاھرة المنظومات اإلیكولوجیة و حمایة التنوع البیولوجي و  الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر : 3-
 التصحر و تدھور األراضي و السواحل .

تعریف المؤشر : ھذا المؤشر یمكن من متابعة تطور المشاریع الصغرى الممولة من قبل الوزارة و  -4
ئق الوطنیة ( الحدیقة الوطنیة المنجزة من قبل المتساكنین المحلیین  و الجمعیات القاطنین بجوار الحدا

واحات ھي  6) و المناطق الواحیة ( مشروعا  84بوھدمة بسیدي بوزید و دغومس بتوزر و جبیل بقبلي 
) في المجاالت الفالحیة و الصناعات التقلیدیة مشروعا  50 الزارات-النویل-القطار-میداس-الشبیكة -تمغزة

ة على التنوع البیولوجي و تثمین المنظومات الطبیعیة  لتحسین و تربیة الماشیة و التي لھا عالقة بالمحافظ
 ظروف عیش السكان .

 نوع المؤشر:  مؤشر نشاط    5-

 طبیعة المؤشر : مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة 6-

II- : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

المؤشر من خالل ضبط عدد المشاریع الصغرى المتحصلة على  طریقة إحتساب المؤشر : یتم إحتساب 1-
  منحة 

 المشاریع عدد وحدة المؤشر : 2-

 المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : منظومة معلوماتیة  3-

طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : تقــــاریــــر و إستمــــارات و معاینات میدانیــــة  4-
  ات میدانیة .و إستبیان

  مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  : 5-

اإلتحاد التونسي للتضامن اإلجتماعي و المندوبیات الجھویة للتنمیة الفالحیة و اإلدارة العامة للبیئة و جودة 
  الحیاة .

 تاریخ توفر المؤشر : سنویا  6-
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مشروع التصرف المستدام في الواحات و مشروع في إطار  50منھا  134القیمة المستھدفة للمؤشر  :   7-
 مشروعا في إطار مشروع السیاحة اإلیكولوجیة و المحافظة على التنوع البیولوجي الصحراوي 84

المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : السید مصطفى العروي كاھیة مدیر و محمد الزمرلي رئیس مصلحة  -8
  باإلدارة العامة للبیئة و جودة الحیاة

III- في نتائج المؤشر : قراءة 
  سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر :1-

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014 2015 2016 2018 2019  2020 

تم تمویلھا و یالتي عدد المشاریع الصغرى 
متابعتھا في مجال المحافظة على التنوع 

  البیولوجي 

  
  عدد

  المشاریع

-  -  20  120   134  
  

134  134  

  
  تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر :2-

بإعتبار ان األنشطة المتعلقة بھذا المؤشر  2014و  2013و 2012لم یتم تحقیق أي إنجازات سنوات 
الواحیة و بالتزامن مع الشروع في إنجاز مشروع التصرف المستدام في المنظومات  2015إنطلقت سنة 

 مشروع النھوض بالسیاحة اإلیكولوجیة و دعم التنوع البیولوجي الصحراوي.

  : رسم بیاني لتطور المؤشر3-

  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر : 4-

إبرام إتفاقیات لتمویل وتأطیر مشاریع صغرى لفائدة  المتساكنین المحلیین والجمعیات الغیر حكومیة 
 ناطق الواحیة و المحمیات الوطنیة .بالم

  : المتعلقة بالمؤشر تحدید أھم النقائص 5-

ھذا المؤشر ال یمكننا من تقییم دور  المشاریع الصغرى  في مجال المحافظة على التنوع البیولوجي و 
 المنظومات اإلیكولوجیة بالمناطق الجافة و شبھ الجافة و تحسین ظروف العیش بھا .
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  المؤشــــربطاقة 

   2.3.3.1 رمز المؤشر :-
المھددة باإلنقراض التي یتم المحافظة الحبوب النادرة و األصناف المحلیة من عدد  تسمیة المؤشر : -

  .علیھا 
  سنوي تاریخ تحیین المؤشر: -

 I  - : الخصائص العامة للمؤشر 
 البیئة وجودة الحیاة البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر :1

 التنوع البیولوجي الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر :البرنامج .2

 المنظومات اإلیكولوجیةالتنوع البیولوجي و  المحافظة على الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر :.3

عملیات الجرد و التقییم و خزن األصناف المحلیة من  یمكن من متابعة  ھذا المؤشر تعریف المؤشر :.4
و ذات أھمیة إقتصادیة للبالد التونسیة  سواء المھددة باإلنقراض النادرة و البذور و خاصة القمح و الشعیر 

 لدى المزارعین . الضیعات الفالحیة في بیوت التبرید بمخابر البنك الوطني للجینات أو في 
 : ، مؤشر نشاط  نوع المؤشر.5

 : ، مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة  طبیعة المؤشر.6

II    - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

التي یتم جردھا و تققیمھا و خزنھا ببیوت التبرید  حصاء عدد العیناتإ   : طریقة إحتساب المؤشر.1

 بالبنك الوطني للجینات أو في الضیعات الفالحیة

 عدد : .وحدة المؤشر2

 معطیات إحصائیة : . المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر3

 قاعدة بیانات .طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :4

 البنك الوطني للجینات .مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر:5

 سنویا.تاریخ توفر المؤشر: 6

  45400.القیمة المستھدفة للمؤشر  :7

 : البنك الوطني للجینات.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج
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III    - : قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر :  1

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

الحبوب عدد األصناف المحلیة من 
المھددة باإلنقراض التي یتم النادرة و 

  .المحافظة علیھا 
  

  
  عدد

      42000  42700  44050  45400  

 

 تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر :-2

 : رسم بیاني لتطور المؤشر -3

 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر:-4

  الجمھوریة من انحاء عددة في جرد بعملیات القیام -

 للبنوك الدولیة المعاییر حسب...) ماء, كھرباء, عازل بناء(البذور لتجفیف وحدة وتھیئة إحداث مواصلة -

  إتالفھا وتفادي علیھا والمحافظة البذور خزن في المرحلة ھذه ألھمیة نظرا الدولیة الجینیة

  الدولیة المعاییر حسب الالزمة بالمعدات التجفیف قاعة تجھیز -

 طریق عن المحلیة األصناف على المحافظة على وتشجیعھم الفالحین على المحلیة الحبوب بذور توزیع -

   الري ومعداة وأدویة أسمدة توزیع

 المحافظة في الفالح وأھمیة الجیني االندثار بخطورة تحسیسھم قصد للفالحین موجھة إعالمیة أیام تنظیم -

  المحلیة األصناف على

 الجمعیات وتشجیع للفالحین الموجھة التشاركي االنتخاب ورشات تنظیم فیھا یتم مشاھدة قطع تركیز -

  المحلیة األصناف تثمن التي

 

المحافظة على كل األصناف ھذا المؤشر ال یمكن من تقییم مدى  المتعلقة بالمؤشر: تحدید أھم النقائص-5

  من البذور و الموارد الجینیة النباتیة و الحیوانیة و لكنھ یقتصر فقط على الحبوب من القمح و الشعیر

  

  



‐ 59 ‐ 
 

 مؤشــــر بطاقة
  

  

 3.3.4.1رمز المؤشر :-

 حمایتھ من اإلنجراف البحري تمطول الشریط الساحلي الذي  : تسمية المؤشر :-

  سنوياتاريخ تحيين المؤشر: -

 I  - : الخصائص العامة للمؤشر 

 البیئة و جودة الحیاةالبرنامج الذي يرجع اليه المؤشر :  -1

  التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیةالبرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر :  -2

 حمایة التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكلوجیة الهدف الذي يرجع اليه المؤشر : -3

اإلنجراف البحري ھو نتیجة الضغط المتواصل على الشریط الساحلي مما أدى إلى تدھور العدید تعريف المؤشر : -4

الل توازن الكثبان الرملیة و قد بینت الدراسات ان تو یتمثل ھذا التدھور في تقلص مساحة الشواطئ و إخ.من الشواطئ 

صبحت تشكو من ظاھرة أكلم التي یحتویھا الشریط الساحلي  500كلم من الشواطئ الرملیة من بین  100حوالي 

مدى التقدم في اإلنجازات المتعلقة بالتقلیص  و قد تم وضع ھذا المؤشر قصد متابعة اإلنجراف و تتطلب التدخل العاجل.

 من الشواطئ المھددة باإلنجراف .

 مؤشر نشاط نوع المؤشر : -5

  نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة:مؤشر  طبيعة المؤشر-6

  II    -  : التفـاصيل الفنية للمؤشر 

وكالة  المؤشر من خالل متابعة تقدم األشغال المنجزة من قبل الشركات المتعاقدة مع یتم إحتساب طريقة إحتساب المؤشر:     

  حمایة و تھیئة الشریط الساحلي
 الكم     وحدة المؤشر :.1

 صفقات األشغال تنفیذالمعطيات األساسية إلحتساب المؤشر :   .2

  متابعة األشغالتقاریر  من خاللطريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر : .3
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 وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحليمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر  : .4

 في نھایة السنة  تاريخ توفر المؤشر :.5

 كم 9:   2016القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة  .6

 الدين الرجيشي  حسام المسؤول عن المؤشر بالبرنامج..7

 

III    - : قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر :  1

  مؤشر قيس اآلداء

  

  

  الوحدة

  توقعات  انجازات

2016  

  تقديرات  

2013  2014  2015  2017  2018  2019  

طول الشريط الساحلي  :  المؤشر
الذي تم حمايته من اإلنجراف  

  البحري
  27  22  16  12  9  -  -  الكم

  

 تحليل النتائج و تقديرات االنجازات الخاص بالمؤشر :2

 طول الشريط الساحلي الذي تم حمايته من اإلنجراف البحري

 :  رسم بياني لتطور المؤشر3
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   أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر :.4

  انجاز اشغال حماية شاطئ الرفراف من اإلنجراف البحري    -

  إنجاز أشغال حماية الشواطئ الممتدة من قمرت إلى قرطاج من اإلنجراف البحري    -

  إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي من هرقـلة إلى سوسة الشمالية من اإلنجراف البحري .  -

  :  المتعلقة بالمؤشر  تحديد أهم النقـائص 5.

في حين أن هناك عدة أخطار أخرى تهدد الشواطئ و خاصة التلوث و    هذا المؤشر ال يهم إال ظاهرة اإلنجراف
 التغيرات المناخية .
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  بطاقات المنشآت و المؤسسات 

العمومیة المتدخلة في 
 برنامج البیئة و جودة الحیاة
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   الوطني للتطھیر الدیوان بطاقة منشأة :

 البیئة و جودة الحیاة  :الذي یتضمن المنشأة أو المؤسسة العمومیةالبرنامج  -
 البرنامج الفرعي : المیاه المستعملة والنفایات -

 

 

  

 حمایة المحیط المائي (مواصفات سكب المیاه بالوسط الطبیعي)النشاط الرئیسي :

 منشأة عمومیةالمنشأة :/ ترتیب المؤسسة

 مرجع اإلحداث  :

قد تمّت مراجعة القانون المحدث و  1974أوت  03المؤرخ في  1974لسنة  73القانون عدد 
لیصبح المتدخل  1993أفریل  19المؤرخ في  1993لسنة  41للّدیوان بمقتضى القانون عدد 

 .الرئیسي في میدان حمایة المحیط المائي و مقاومة مصادر التلوث
 مرجع التنظیم اإلداري و المالي :

  المتعلق بالتنظیم اإلداري والمالي  1995جوان  28المؤرخ في  1995لسنة  1139عدد األمر

  للدیوان الوطني للتطھیر.

  2006فیفري  03المؤرخ في  2006لسنة  395الھیكل التنظیمي طبقا لألمر عدد  

  1999النظام األساسي لسنة.  

 2010جوان ر :تاریخ إمضاء آخر عقد برنامج بین الوزارة و الدیوان الوطني للتطھی

 

 

 اإلستراتیجیة العامة للدیوان الوطني للتطھیر:

 :للدیوان الوطني للتطھیراإلستراتیجیة العامة  .9

 -Iالتعریف : 

II- : إطار القدرة على اآلداء 
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لمقاومة كافة أشكال التلوث المائي، عدة اختیارات استراتیجیة تم اعتمادها في تونس من حیث 
عیش المواطنین وضمان بیئة سلیمة ومستدامة. وتتمثل  معالجة المیاه المستعملة لتحسین إطار

  هذه االستراتیجیة في:

 تحسین الوضع البیئي وٕاطار جودة الحیاة بجمیع األوساط والجهات  
 الصحة العامة للمواطنین ىالمحافظة عل  
 ضمان معالجة مستدامة للمیاه المستعملة المنزلیة والصناعیة  

  

 مساهمة مباشرة:تحدید المساھمة في أھداف البرنامج   . 10

 أھم األولویات و األھداف: . 11

ھدف البرنامج ھو تحسین التصرف في المیاه المستعملة و النفایات و یعمل الدیوان الوطني للتطھیر 

  على تحقیق ھذا الھدف من خالل األھداف الخصوصیة التالیة :

ضة مقارنة الرفع من نسبة الربط بالشبكة العمومیة للتطهیر بالوالیات ذات النسب المنخف -
بالمعدل الوطني (المهدیة والقصرین وسیدي بوزید وصفاقس ومدنین وتطاوین وقفصة 

 وقبلي) لتقارب المستوى الوطني؛
 وتحسین نسبة الربط بالمدن المتبناة من طرف الدیوان؛ تعمیم خدمات الّتطهیر -
 الّریفّیة ذات الّسكن المجّمع؛ تدعیم البرامج الخاصة بتطهیر األحیاء الّشعبّیة والمناطق -
تحسین نوعیة المیاه المعالجة وتحسین نوعیة خدمات التطهیر عبر تأهیل وتوسیع  -

منشآت التطهیر التي هي في طور االستغالل وذلك باستعمال أحدث التكنولوجیات 
 وخاصة منها المقتصدة في الطاقة؛

 التطهیر وتثمینها؛العمل على إحكام التصرف في الحمأة المتأتیة من محطات  -
مقاومة التلوث الصناعي السائل وذلك عبر إحداث محطات تطهیر متخصصة في  -

 معالجة المیاه المستعملة الصناعیة؛
 تنمیة إعادة استعمال المیاه المعالجة في المجاالت التنمویة؛ -
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 :  مؤشرات قیس اآلداء و أھم األنشطة  . 12
 

والتي والبرامج التي ینفذھا الدیوان الوطني للتطھیر  تتمثل أھم األنشطة و المشاریع واإلستثمارات

 في ما یلي :  تساھم مباشرة في تحقیق القیم المنشودة للمؤشرات

 المرناقیة والسرس وبوعرادة ومكثر والجریصة  والمتوسطة الصغرى تطھیرالمدن مشروع)

  والمكناسي)

  مشروع تطھیر سوسةII  

  مشروع توسیع وتھذیب 

 ضخ  محطة 130و تطھیر محطة 19 وتھذیب توسیع مشروع 

 األول القسط- الحمأة في التصرف برنامج- 

 (یھم كل الوالیات) المشروع الرابع والخامس لتطھیر األحیاء الشعبیة  

 یھم توسیع وتھذیب شبكات  2020-2016والمخطط  عشر الثاني المخطط برامج مشاریع)

  التطھیر)

 وباجة وزغوان بنزرت( والیات 10 لـ المتبناة بالمدن التطھیر شبكات وتھذیب توسیع برنامج 

  "JICA" )وقبلي وصفاقس بوزید وسیدي والقصرین وجندوبة والكاف وسلیانة

 المعالجة المیاه نوعیة تحسین برنامج 

 والرقاب وفوسانة والقطار قردان بن مدن تطھیر   

  و یعتمد الدیوان الوطني للتطھیر على المؤشرات الخاصة التالیة لقیاس مستوى تحقیق األھداف :

  مؤشر قیس اآلداء
  

  إنجاز
2015  

  2016إنجاز 
توقعات 
2017  

  تقدیرات
2018  2019  2020  

  91,6  91,1  90,6  90,4  90,3  90,0  نسبة الربط بشبكة التطھیر

  290  280  270,9  261  255  241,7  كمیة المیاه المستعملة المعالجة

 اإلجراءات المصاحبة  :

عن  من طرف سلطة اإلشراف 2018دیوان الوطني للتطھیر لسنة التتم المصادقة على میزانیة 

  بعد عرضھا على مجلس اإلدارة 2017في موفى شھر دیسمبر  طریق مقرر وذلك

  الدین وتمویل االستثمارات عن طریق العملیات المالیة للدولة تتكفل الدولة بتسدید أصل

، للتخفیض في 2018ملیون دینار سنة  13,78تساھم الدولة كذلك في نفقات التدخل العمومي بقیمة 

  العجز الحاصل في السیولة.
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  : 2018 لسنة المؤسسة تقدیم عام لمیزانیة 

  :2018میزانة االستثمار لسنة 

  الوحدة:  م د                                                                                 

 2017توقعات  2018تقدیرات 
 مصدر الموارد

Les ressources de 
financement  

 البیانات

 اإلستعمـــاالت

363 184 

 الدولة والممولین
 ,KfW, BEI(األجانب 

AFD, BIRD, 
BAD, JICA( 

 االستثمارات

 تسدید أصل الدین الدولة 76,5 108,3

 المجموع - 260,5 471,3

 المـــوارد

 العملیات المالیة للدولة الدولة 52 121,7

 منحة التوازن الدولة 76,5 108,3

241,3 132 

الدولة والممولین 
 ,KfW, BEI(األجانب 

AFD, BIRD, 
BAD, JICA( 

 القروض والھبات

 المجموع - 260,5 471,3

  
  

IIIالدیوان الوطني للتطھیر :  میزاینةالمؤسسة 
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  الوحدة: م د                                                          :2018میزانة االستغالل لسنة 

 البیانات

  مصدر الموارد 

Les ressources de 
financement 

  توقعات 

2017  
2018تقدیرات   

نسبة التطور 
مقارنة بتوقعات 

2017 

 التطھیر معالیم
خالص الحرفاء عن طریق 
الشركة الوطنیة الستغالل 

 وتوزیع المیاه
180,6 195,06 %8 

 األخرى والخدمات األشغال
خالص الخدمات من طرف 

 المواطنین والشركات
6,61 7,92 %19,8 

  إیرادات توظیف األموال
األموال الموظفة بالبنوك 

 التونسیة
8,6 9,1 %5,8 

  التدخل العمومي نفقات
الدولة (عن طریق میزانیة 

وزارة الشؤون المحلیة 
 والبیئة)

12,535 13,789 %10 

منحة توازن الستغالل مشروعي 
  اللزمة

الدولة (عن طریق میزانیة 
وزارة الشؤون المحلیة 

 والبیئة)
- 22,8 - 

% 208,36 248,68  -المداخیل جملة 3,19  

 أعباء األعوان

المداخیل المتأتیة من 
 األشغالمعالیم التطھیر و

 األخرى والخدمات
وإیرادات توظیف األموال 

 ونفقات التدخل العمومي

103,08  104,58  %1,5 

 4,7%  15,74  15,04 المستھلكة المواد

%  25,91  26,5 الكھرباء استھالك نفقات -2,2  

 2,9%  57,42  55,78 األخرى أعباءاالستغالل

 -  28,91  -  مشاریع اللزمةأعباء 

 االستھالك مخصصات
 والمدخرات

76,37  78,32  %2,6 

 8%  15,97  14,78 المالیة األعباء

 12,1% 326,88 291,58 عباءاأل جملة

- 83,21    نتیجة اإلستغالل  78,20 -  - 
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  :2018تطور مؤشرات التطھیر 

2018تقدیرات  2017توقعات  2016 إنجازات 2015 اتإنجاز  البیانات الوحدة

 بلدیة 173 173 181 186
البلدیّات المتبناّة من طرف الدّیوان 

 الوطني للتّطھیر

 نسبة الّربط %  90,0 90,3  90,4 90,6

ملیون مشترك 1,798 1,847  1,893 1,947  عدد المشتركین

 طول الشبكة كلم 16063 16283  16489 16822

 محّطات التّطھیر محّطة 112 115  118 120

  3ملیون م 291 297 305 312
كمیة المیاه المستھلكة من طرف 

 مشتركي الشبكة

  كّمیة المیاه المجّمعة   3ملیون م  246,7  260  266  275

  المعالجة  المستعملة كمیّة المیاه  3ملیون م 241,7 255  261 270,9

  نسبة المیاه المستعملة المعالجة % 98 98  98,1 98,5
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   وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي: مؤسسةبطاقة 

  البیئة و جودة الحیاة: البرنامج  الذي یتضمن المنشأة أو المؤسسة العمومیة
   جودة الحیاة:  1البرنامج الفرعي 

       التنوع البیولوجي و المنظومات اإلیكولوجیة:  3البرنامج الفرعي         
 

  

 التصرف في الشریط الساحلي التونسيالنشاط الرئیسي :  .1
 المنشأة : صنف ب/ ترتیب المؤسسة .2

 1995جویلیة  24المؤرخ في  1995لسنة  72القانون عدد  مرجع اإلحداث  : .3
 2009لسنة  3214النظام األساسي بمقتضى األمر عدد مرجع التنظیم اإلداري و المالي : .4

  2009أكتوبر  27المؤّرخ في 

 2008جوان تاریخ إمضاء آخر عقد أھداف بین الوزارة ووكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي:  .5
 2011- 2007للفترة 

  
  

 اإلستراتیجیة العامة لوكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي:-1

لوكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي و التي تتوافق مع  تتمثل التوجھات اإلستراتیجیة

 إستراتیجیة البرنامج في المحاور التالیة :

رصد تطّور األنظمة البیئیة و وضع و استغالل األنظمة المعلوماتیة و  :المحور األول -
الجغرفة الرقمیة للمساعدة على أخذ القرار من خالل استعمال تكنولوجیات حدیثة في 

  شریط الساحلي.مرصد ال

المحافظة وصیانة المنظومات البیئیة الساحلیة والبحریة والتصرف  :المحور الثاني -
 المستدام فیھا 

  تثمین وتأھیل الواجھات البحریة للبالد التونسیة. :المحور الثالث -

تكثیف عملیات إحكام التصرف في الملك العمومي البحري من خالل  :المحور الرابع -
 ومراجعة معالیم اإلشغال الوقتي. والمتواصلة للشریط الساحليالمراقبة الدوریة 

حمایة الشریط الساحلي من االنجراف البحري ومن التغیرات المناخیة  :المحور الخامس -
  التقلیدیة والتقنیات الحدیثة واللینة.  من خالل التقنیات

ة الساحلیة دعم أنشطة التوعیة والتحسیس لمستعملي المنظومات البیئی :المحور السادس -
 من خالل الشراكة مع المجتمع المدني.

  -I  التعريف : 

 II - : إطار القدرة على اآلداء 
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 مساھمة مباشرة تحدید المساھمة في أھداف البرنامج : 

 :  أھم األولویات و األھداف 

ھدف البرنامج ھو المحافظة على الموارد و المنظومات الطبیعیة و اإلرتقاء بإطار العیش بالوسط 

  الحضري و الریفي،

  و تعمل  وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي على تحقیق ھذا الھدف من خالل األھداف الخصوصیة التالیة : 

 تأھیل الشواطئ و تحسین جمالیة الواجھة البحریة للمدن الساحلیة -

 حمایة الشریط الساحلي من االنجراف البحري -

 حمایة التنوع البیولوجي بالمناطق الّساحلیة -
  اآلداء و أهم األنشطة  : مؤشرات قيس  - 2

تتمثل أھم األنشطة و المشاریع و اإلستثمارات و البرامج التي تنفذھا وكالة حمایة و تھیئة الشریط 

  الساحلي و التي تساھم مباشرة في تحقیق القیم المنشودة للمؤشرات في ما یلي : 

 برنامج تنظیف الشواطئ و رفع األعشاب البحریة -

 إنجاز الفسح الشاطئیة -

 ثمین الشواطئ و الموانئ الترفیھیة: اللواء األزرقت -

 حمایة الشریط الساحلي من االنجراف البحري -

 حمایة التنوع البیولوجي بالمناطق الّساحلیة -

  مراقبة الملك العمومي البحري -
و تعتمد وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي على المؤشرات الخاصة التالیة لقیاس مستوى  

 :تحقیق األھداف 

  
  مؤشرات قیس أداء الھدف

  
  الوحدة

    انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  تأھیل الشواطئ وتحسین جمالیة الواجھة البحریة للمدن الساحلیة: :  1الھدف  
طول الشواطئ التي تم المؤشر: 

تنظیفھا عن طریق التمشیط و 
  الغربلة  

  150  142  142  142  130  130  117  الكم

الشواطئ التي تم  مساحةالمؤشر: 
تنظیفھا عن طریق التمشیط و 

  الغربلة  
  7500  7222  7222  7222        ھك

  حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف البحري والتأقلم مع التغیرات المناخیة   : 2الھدف. 
  

: طول الشریط الساحلي الذي  المؤشر
  تم حمایتھ من اإلنجراف البحري

  33  29  24 17,6  11  2  -  الكم
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 :    اإلجراءات المصاحبة-3

 تعاني الوكالة بعض اإلشكالیات و التحدیات :

  التصرف فیھ إستراتیجیةتحدید الشریط الساحلي و وضع 

  الوكالة على المستوى الجھوي و المركزي بالنظر إللى  أعوانمجابھة النقص الكبیر في عدد
 مھام الوكالة.

 الدراسات والتقاریر المنجزة تتطلّب  : من االنجراف البحري أشغال حمایة الشریط الساحلي
 التدخل بتحیین الحلول المقترحة.

  الخطط الوظیفیة إسنادالخاص بشروط  األمرتعدیل  

  مراجعة الھیكل التنظیمي  

 بحساب  1000 د

  2018تقدیرات   2017  مصدر الموارد  البیانات 
-I میزاینة التصرف        

        الموارد  .13
   5530  4369  میزانیة  الدولة  

   700  848  موارد ذاتیة  

  6230  5217  مجموع الموارد / میزاینة التصرف
        ) النفقات ( األعباء .14

   4860  4152  نفقات األجور  
   120  65  نفقات التدخالت  
   1250  1000  نفقات التسییر  

  6230  5217  میزاینة التصرفمجموع النفقات / 
-II میزانیة اإلستثمار        

         الموارد .15
 میزانیة الدولة    منحة التوازن  -

 نفقات طارئة  
3000  
  

24590  

  ھبة -

  التعاون التونسي
  KFWاأللماني: 

16000  17000  

  الصندوق الفرنسي
  للبیئة

100  1000  

    التعاون التونسي
  الكویتي

  750  

السعودي الصندوق    قرض  -
  للتنمیة

  900  

  44240  19100  مجموع الموارد / میزاینة اإلستثمار
        النفقات  .16

   42590  19100  مشاریع متواصلة  
   1650  -  مشاریع جدیدة  

  44240  19100  مجموع النفقات / میزاینة اإلستثمار
  50470  24317  المجموع

 III    الساحلي:  الشريط  تهيئة  و  حماية  ميزاينة وكالة 
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 البرنامج  الذي یتضمن الوكالة: البیئة و جودة الحیاة-
 البرنامج الفرعي :المراقبة البیئیة و الحد من التلوث-

 
 

  

 النشاط الرئیسي : المراقبة البیئیة .6

 ترتیب الوكالة : صنف ب .7

 2/08/1988مؤرخ في  1988لسنة  91قانون إحداث  عددمرجع اإلحداث  : .8

 المنقح  18/10/1988المؤرخ في  1988لسنة  1784األمر عدد :  مرجع التنظیم اإلداري و المالي

لسنة  335كما تم تنقیحھ باألمر عدد  22/02/1990المؤرخ في  1990سنة  1375باألمر عدد 

 8/02/1993المؤرخ في  1993

 2009-2007تاریخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أھداف بین الوزارة و الوكالة :  .9

 

    : تحدید مالمح اإلستراتیجیة العامة للوكالةاإلستراتیجیة العامة : 
 

   المساھمة في إعداد الّسیاسة العاّمة للحكومة في میدان مقاومة التلّوث وحمایة المحیط وتنفیذھا 
 كل مصادر التلّوث والضرر وجمیع أشكال تدھور المحیط. مقاومة 
  دراسة ملفات المصادقة على االستثمارات في كل المشاریع التي ترمي إلى المساھمة في مقاومة التلّوث

 وحمایة المحیط.
  الملّوثة والتجھیزات المخّصصة لمعالجتھا. األنشطةمراقبة ومتابعة 
  والبحوث في میدان مقاومة التلّوث وحمایة المحیط اتالتكوین والتربیة والدراسبالنھوض 

 
 :  تحدید المساھمة في أھداف البرنامج 

 
  في مجال الوقایة :

  تقییم ومتابعة دراسات المؤثرات على المحیط 

   الوطنیة لحمایة المحیط بطاقة مؤسسة : الوكالة

 -Iالتعریف : 

II-: إطار القدرة على اآلداء 
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 الوضعیة البیئیة لألوساط الطبیعیة عبر شبكات مختصة وتضم حالیا شبكة وطنیة لمراقبة نوعیة  متابعة
المیاه. كما یتم متابعة المواقع الملوثة والوسط البحري والمنظومة البیئیة  الھواء وشبكة لمراقبة نوعیة

 بإشكل.
 لى تطویرھا وتحیینھا متابعة إستدامة التنمیة ونوعیة الحیاة عبر سلسلة من المؤشرات یشرف ع

 المرصد التونسي للبیئة والتنمیة المستدامة.
 التحسیس و التربیة البیئیة قصد تنمیة الوعي البیئي لدى المواطن و المؤسسات و الناشئة  

 : في مجال العالج 
  قصد ضبط مصادر اإلزعاج واإلخالل بسالمة البیئة وبجودة حیاة المواطن  كل مصادر التلوثمراقبة

وعلى احترام  وإلزام أصحاب الوحدات االقتصادیة الملوثة على الحدّ من التلوث الناجم عن أنشطتھا
 المواصفات البیئیة الجاري بھا العمل وعلى اإلنخراط في منظومة التأھیل البیئي.

 دخل في حاالت التلوث العرضي.مراقبة التلوث البحري والت 
 .دراسة ملفات صندوق إزالة التلوث وتقییم دراسات الحد من التلوث 
  دعم المجھود البلدي في مجال بعث المساحات الخضراء خالل المساھمة في تحسین جودة الحیاة من

  صیانة وتأھیل المنتزھات الحضریة.ووتجمیل مداخل المدن والمسالك الرئیسیة 
  یات و األھداف:أھم األولو 

  أھم األولیات بالنسبة للوكالة في مجالي البیئة وجودة الحیاة و استدامة التنمیة ھي كاآلتي:

  .العیشاألولویة األولى: تحسین الوضع البیئي وإطار        
  التوعیة والتربیة البیئیة.النھوض باألولویة الثانیة:        

  المؤسساتي و القانوني.تطویر اإلطار األولویة الثالثة: 

  وستعمل الوكالة خالل الخمس سنوات القادمة على تحقیق األھداف التالیة:
  

  منظومات وآلیات الوقایة والمراقبة والمتابعة البیئیة. تحسین :1الھدف 
  دعم المجھود الوطني في مجال النھوض بالجمالیة الحضریة.:2الھدف 
  التوعیة والتربیة البیئیة وتفعیل استراتیجیة االتصال البیئي.:تحسین وتطویر وسائل وأدوات 3الھدف 
 .: تدعیم المركزیة عمل الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط4الھدف 

 مؤشرات قیس اآلداء و أھم األنشطة  : 

تساھم الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط في تجسیم سیاسات الوزارة و توجھاتھا اإلستراتیجیة من خالل برنامج 
المتمثل في الوقایة من المخاطر و األضرار و برنامج إستدامة التنمیة من  2یئة و جودة الحیاة ,الھدف عددالب

تنمیة الحس البیئي و نشر الثقاقة البیئیة و النھوض بالتربیة من أجل التنمیة المستدامة. وقد  2خالل الھدف 
  العامة و ھي :وضعت الوكالة جملة من األھداف الخصوصیة لتحقیق ھذه األھداف 

  
  .التخفیض من االفرازات الملوثة الناجمة عن األنشطة االقتصادیة: 1الھدف 
  تحسین نوعیة الوسط الطبیعي.: 2الھدف 
  في مجال النھوض بالجمالیة الحضریة. البلديدعم المجھود : 3 الھدف

  الوعي البیئي و النھوض بالتربیة البیئیة.في تطویر  المساھمة: 4الھدف    



‐ 74 ‐ 
 

  إعتماد المؤشرات التالیة لقیس تحقیق األھداف:تم 
  .التخفیض من االفرازات الملوثة الناجمة عن األنشطة االقتصادیة:1الھدف

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
    انجازات

2017  

  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019 2020 
: نسبة المشاریع 1.2.2.1المؤشر

دراسة المتحصلة على المصادقة على 
  المؤثرات على المحیط.

  % 50  % 50  % 50  % 48 % 44.2 % 35.7 % 40.0  نسبة

: نسبة عملیات 2.2.2.1المؤشر
المراقبة التي ال یترتب عنھا تحریر 

  محاضر مخالفات.
  %96  %96  %96  %95  %93.7  %93.7  %93.5  نسبة

: نسبة دراسات إزالة 3.2.2.1المؤشر
  %60  %60  %60  %50  %23.8  %43.4  %29.0  نسبة  التلوث المتحصلة على المصادقة.

 
  .تحسین نوعیة الوسط الطبیعي:2الھدف

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
    انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019 2020 
 ةالنسبة الجملی:4.2.2.1المؤشر

للعینات والقیاسات المطابقة 
  للمواصفات:

                

 ة: النسبة الجملی1.4.2.2.1المؤشر 
المطابقة للمواصفات بالنسبة لنوعیة 

  الھواء.
  % 90  % 90  % 90  % 90  % 90  % 90  % 97  نسبة

 ة: النسبة الجملی2.4.2.2.1المؤشر 
المطابقة للمواصفات بالنسبة لنوعیة 

  المیاه.
  % 65  % 65  % 65  % 65  % 60  % 60  % 53  نسبة

المواقع : عدد 5.2.2.1المؤشر 
  40  40  35  25  25  24  30  عدد  الملوثة التي تمت متابعتھا.

: نسبة التخفیض في 6.2.2.1المؤشر
الكمیات الموردة من مواد 

"HCFC".  
  %20  %20  %20  %20  %15  % 10  -  نسبة

 
  :في مجال النھوض بالجمالیة الحضریة البلديدعم المجھود :3الھدف

  

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
    انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019 2020 
البلدیات التي دد : ع1.3.3.1المؤشر

انة یالصالنظافة وعملیات انتفعت من 
  والتجمیل.

 12  12  12  12  13  12  4  عدد
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  :في تطویر العقلیات والسلوكیات المحترمة للبیئة المساھمة:4الھدف
  

  الوحدة  مؤشرات قیس أداء الھدف
    انجازات

2017  
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019 2020 
عدد المنتفعین : 1.3.1.2المؤشر

بالدورات التكوینیة واألنشطة 
  التوعویة في مجال التربیة البیئیة.

  6000  6000  5000  5000  2456  1206  1787  عدد

عدد المؤسسات : 2.3.1.2المؤشر 
التربویة التي انتفعت بتدخالت 

البیئة والتنمیة میدانیة في مجال 
  ة.مالمستدا

  100  100  70  70  32  26  0 عدد

: عدد العناوین 3.3.1.2المؤشر 
البیداغوجیة والتحسیسیة المتعلقة 

  بالبیئیة والتنمیة المستدامة.
  10  10  10  10  10  16  11 عدد

  اإلجراءات المصاحبة  :

  :من أھمھاتعاني الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط  بعض اإلشكالیات و التحدیات 

  تعدد األطراف المتدخلة في بعض مھام الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط على غرار تقییم دراسة
 المؤثرات على المحیط والمراقبة البیئیة ومتابعة الوضع البیئي والتوعیة البیئیة.

 مل الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط على غرار الع وجود ضبابیة في اإلطار القانوني لبعض أنشطة
التصرف في والجھوي والتصرف في المنظومات الطبیعة والمرصد التونسي للبیئة والتنمیة المستدامة 

 المنتزھات الحضریة.
  8وجود ثغرات في اإلطار التشریعي ألنشطة الوكالة من جراء غیاب النصوص التنفیذیة للفصالن عدد 

ردعیة  إجراءاتلبیئي غیر محددة، غیاب امن القانون المحدث للوكالة، ومحتوى خطط التصرف  9و
 في حالة انجاز مشروع دون تقییم األثر البیئي والحصول على موافقة الوكالة،.

  في مجال التربة و التلوث الضوضائي و اإلنبعاثات من المصدر غیاب بعض المواصفات البیئة 
 .غیاب التخطیط والبرمجة المنتظمة لمعالجة المسائل البیئیة 
 مركزیة عمل الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط في ضل واعتماد ھیكل تنظیمي ال یتماشى مع محدودیة ال

 مھام وأنشطة الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط وحجم العمل الموكول لھا.
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  دینار ملیونبحساب                                                                    

  2018تقدیرات   2017توقعات   مصدر الموارد  البیانات 
-Iمیزاینة التصرف        

        الموارد  . 17
   13,686 13,776  میزانیة  الدولة 
   1,200  0,700  موارد ذاتیة  

  14,886  14,476  مجموع الموارد / میزاینة التصرف
 ( األعباءالنفقات  . 18

(  
      

   11,816  11,816  نفقات األجور    
   2,840  2,340  نفقات التدخالت  
   0,230  0,320  نفقات التسییر  

  14,886  14,476  مجموع النفقات / میزاینة التصرف
-IIمیزانیة اإلستثمار        

        الموارد . 19
  6,658  0  میزانیة الدولة   ةموارد على میزانیة الدول -
  -   PNUE  0  ھبة -

  6,658  0  مجموع الموارد / میزاینةاإلستثمار
        النفقات  . 20

   1,410  0  مشاریع متواصلة  
    سنویة مشاریع

  جدیدة
0  3,148  

   2,100  0  مشاریع جدیدة  
  6,658  0  مجموع النفقات / میزاینةاإلستثمار

  

  

  

  

  

  

 III    الوطنية لحماية المحيط  وكالةال  نيةميزا: 



‐ 77 ‐ 
 

   البيئة و جودة الحياةالبرنامج  الذي يتضمن المنشأة أو المؤسسة العمومية: 
 جودة الحياةالبرنامج الفرعي : 

 
  

 التصرف في النفایاتالنشاط الرئیسي : 
 المنشأة : صنف ب/ ترتیب المؤسسة

 2005أوت  22المؤرخ في  2005لسنة  2317األمر عدد  مرجع اإلحداث  :
داث  2005أوت  22المؤّرخ في  2005لسنة  2317األمر عدد  مرجع التنظیم اإلداري و المالي : و المتعلّق بإح

  الوكالة الوطنیة للتصّرف في النفایات و بضبط مھامھا و تنظیمھا اإلداري و المالي و كذلك طرق تسییرھا

ر  نة  4016و األم ي  2007لس ؤّرخ ف مبر  04الم ق بالم 2007دیس اص المتعلّ ي الخ ام األساس ى النّظ ادقة عل ص
  بأعوان الوكالة الوطنیة للتصّرف في النفایات ،

ة  2008نوفمبر  10المؤّرخ في  2008لسنة  3489و األمر عدد  ة الوطنی المتعلّق بضبط الھیكل التنظیمي للوكال
  للتصّرف في النفایات،

تمت المصادقة تاریخ إمضاء آخر عقد أھداف بین الوزارة والوكالة الوطنیة للتصّرف في النفایات: 
، ھذا كما تّم إعداد عقد أھداف 2008خالل شھر ماي  2007/2011على عقد أھداف الوكالة للفترة 

كما ،  2011ماي  13و تّم عرضھ  أمام أنظار مجلس المؤّسسة بتاریخ   2010/2014الوكالة للفترة 
، 2011جویلیة  28تّم إحالة مشروع عقد األھداف إلى وزارة اإلشراف قصد المصادقة علیھ بتاریخ 

   ولم یقع المصادقة علیھ إلى حدّ ھذا التاریخ،
10.  

 اإلستراتيجية العامة للوكالة الوطنية للتصّرف في النفـايات:

لوكالة الوطنية للتصّرف في النفـايات و التي تتوافق مع إستراتيجية البرنامج في    تتمثل التوجهات اإلستراتيجية
 المحاور التالية :

  تطوير و تدعيم منشآت المعالجة والتثمين :المحور األول -
 تطوير و تشجيع التثمين و الرّسكلة :المحور الثاني -

  تطوير آليات التقـليص من كمية النفـايات من المصدر :المحور الثالث -

 غلق و استصالح المصبات العشوائية :المحور الرابع -

تدعيم و تنمية الموارد البشرية عبر إرساء آليات تنظيمية مالئمة لحجم نشاط الوكالة  (هيكل   :المحور الخامس -
  تنظيمي و دليل إجراءات)

ة على  ضمان استدامة آليات التمويل عبر دراسة إمكانية توسيع قـاعدة معلوم المحافظ :المحور السادس -
 البيئة أو إقرار معلوم جديد  

 مساهمة مباشرة  تحديد المساهمة في أهداف البرنامج  : 

 للتصرف في النفایاتالوطنیة  بطاقة مؤسسة : الوكالة
  

  -I  التعريف : 

 II - : إطار القدرة على اآلداء 
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 أهم األولويات و األهداف :   

هدف البرنامج هو تطوير و تحسين القدرات و المنظومات لمعالجة و تثمين  النفـايات عبر المعالجة المثلى للنفـايات القـابلة للرسكلة و  
 التثمين  

  على تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف الخصوصية التالية :  الوطنية للتصّرف في النفـايات  الوكالةو تعمل    

  تطوير نسبة النفـايات المنزلية المعالجة -
  تثمين النفـايات -
  تطوير  نسبة النفـايات الّصناعية و الخاّصة التي تّم معالجتها -

 مؤشرات قيس اآلداء و أهم األنشطة  : 

و التي تساهم مباشرة    الوطنية للتصّرف في النفـايات  تتمثل أهم األنشطة و المشاريع و اإلستثمارات و البرامج التي تنفذها الوكالة
  في تحقيق القيم المنشودة للمؤشرات في ما يلي : 

 برنامج إنجاز وحدات معالجة النفـايات (المصبات المراقبة) و مراكز التحويل -

 عبر إنجاز خانات جديدة  برنمج توسعة المصبات -

 برنامج غلق واعادة تهيئة المصبات العشوائية -

 برنامج تطوير و وضع منظومات جديدة قصد تطوير و تشجيع تثمين و رسكلة النفـايات -

إعادة تشغيل وحدة معالجة النفـايات الصناعية و الخاصة  تحسين التصّرف في النفـايات الّصناعية و الخاّصة  عبر   -
انطالق برنامج تأهيل  بقـابس و صفـاقس و     خزن و تحويل النفـايات الصناعية  يل مركز بجراد و ااستغال

برنامج التصّرف المندمج في  و   PCBبرنامج معالجة زيوت مولدات الكهربائية  و مواصلة    وتهيئة وحدة جرادو
  النفـايات اإلستشفـائية

-  

  على المؤشرات الخاصة التالية لقياس مستوى تحقيق األهداف   الوطنية للتصّرف في النفـايات  و تعتمد الوكالة 
  

  مؤشرات قيس أداء الهدف
  

  الوحدة
    انجازات

2017  
  تقديرات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  
  تطوير نسبة النفـايات المنزلية المعالجة : 1الهدف   -
نسبة النفـايات المنزلية و   : المؤشر -1

  المشابهة الموجهة إلى المصبات
النسبة  
  92  90  87  85  83  83  80  المائوية

 التثمين و الرسكلة  :تطوير2الهدف  -

: نسبة رسكلة و تثمين   المؤشر -2
المواد المستخرجة من النفـايات  

  المنزلية
%  -  -  10  10  15  16  17  

 تحسين نسبة النفـايات الّصناعية و الخاّصة التي تّم معالجتها : 3الهدف  



‐ 79 ‐ 
 

تحسين نسبة النفـايات   :المؤشر -3
الّصناعية و الخاّصة التي تّم  

  معالجتها
% 0  0  0  0  10  20  30  

  

 

 اإلجراءات المصاحبة   : 
 و التحديات : اإلشكالياتتعاني الوكالة بعض   )1
 نقص التشاور والتعاون واالتصال بين كافة المتدخلين في مجال التصّرف في النفـايات - )2
 محدودية القدرات بالقطاع العمومي بما في ذلك الجماعات المحلية   )3
 محدودية وضعف نجاعة األنشطة التوعوية وبرامج التربية البيئية )4
 نقص في التواصل مع األجوار قصد الحصول على الموافقة اإلجتماعية   )5
 عدم ديمومة آليات تمويل القطاع   )6
 وكالة الحالي و اإلستراتيجي.الهيكل التنظيمي للوكالة ال يتالئم و نشاط ال )7
 غياب دليل إجراءات   )8

 غياب مخطط تكوين و خاّصة التكوين في مجاالت التكنولوجيا الحديثة لمعالجة النفـايات    )9
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 بحساب األلف دينار

  2018تقديرات    2017توقعات    مصدر الموارد  البيانات  
-Iميزاينة التصرف         

        الموارد   . 21

   22.515  20.799  ميزانية  الدولة  

   موارد ذاتية  -  -  

  22.515  20.799  مجموع الموارد / ميزاينة التصرف

 ( األعباءالنفقـات   .22
(  

      

   19.500  18.000  نفقـات األجور  

   350  300  نفقـات التدخالت  

   2.665  2.499  نفقـات التسيير  

  22.515  20.799  مجموع النفقـات / ميزاينة التصرف

-II  ميزانية اإلستثمار        

         الموارد .23

  28940  9.000  ميزانية الدولة    موارد على ميزانية الدولى   -

  600  -  هبة   هبة-

على موارد القروض     قرض   -
  الخارجية الموظفة

1.000  14440  

  43.380  10000  مجموع الموارد / ميزاينة اإلستثمار

        النفقـات   .24

   37.530  9.445  مشاريع متواصلة  

   5.850  555  مشاريع جديدة  

  43.380  6900  مجموع النفقـات / ميزاينة اإلستثمار

  65.895  10.000  المجموع
  

 

 

 III      الوطنية للتصّرف في النفـايات  وكالةالميزاينة: 
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  ة ــدامة التنمیـ: إست 2البرنامج    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :  البرنامج و إستراتیجیتھ تقدیم-1

  الھیاكل المتدخلة في البرنامج:خارطة البرنامج : -1.1
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عدة ھیاكل تساھم بصفة مباشرة و غیر مباشـــرة في تنفیــــذ إستراتیجیة و أھداف إستدامة التنمیة و ھي -

  .اإلدارات المركزیة و اإلدارات الجھویة و المؤسسات العمومیة اإلداریة و غیر اإلداریة و المنشآت العمومیة

و قد تم تقسیم ھذا البرنامج إلى برنامجین فرعیین األول یتعلق بمسارات التنمیة المستدامة و الثاني یتعلق 
 باإلقتصاد األخضر و التجدید التكنولوجي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : البرنامج إستراتیجیة -2.1

التنمیة المستدامة من المسائل المطروحة بقوة في جل دول العالم كخیار تنموي  لقد اصبحت
التوازن بین متطلبات التنمیة االقتصادیة من جھة، وتأمین رفاه المواطن  یوفر أكبر قدرمن

  والمحافظة على الموارد الطبیعیة و التوازن البیئي من جھة أخرى.

. ومنذ 1992و قد تبنت الدولة التونسیة ھذا التوجھ  منذ قمة األرض األولى بریو دیجنیرو سنة 
تجسیم مفھوم التنمیة المستدامة في كل ذلك الوقت تم وضع عدة آلیات وسیاسات بھدف 

  القطاعات.

بوضع األدوات و اآللیات األكثر مالءمة مع الخصوصیات الوطنیة إذ  1990لقد قامت تونس منذ سنة  
في برنامج عمل وطني حول البیئــة و التنمیة المستدیمة (  1996شرعت الوزارة المكلفة بالبیئة  منذ سنة 

)  2001- 1997ما أدرج المخطط التاســــع للتنمیة اإلقتصادیـــة و اإلجتماعیة (الوطنیة ) . ك 21األجندا 
عددا من اإلجراءات و البرامج ذات العالقة بالبیئة و باإلستغالل الرشید للموارد الطبیعیة تجسیما لعدد من 

  الوطنیة . 21مقترحات وثیقة األجندا 

 البرنامج

البرامج 
 الفرعیة

المصالح 
 اإلداریة

المؤسسات 
و العمومیة 

المنشآت 
 العمومیة

 إستدامة التنمیة

  : 1البرنامج الفرعي 

 مسارات التنمیة المستدامة

إدارة مواكبة المسارات و إعداد  -
  األدوات

  اإلدارة العامة للبیئة و جودة الحیاة -

  
   المحیط، لحمایة الوطنیة الوكالة -

 

  : 2البرنامج الفرعي 

التكنولوجیات البیئیةاإلقتصاد األخضر و  

إدارة الدراسات و التحالیل اإلقتصادیة  -
  البیئیة و التخطیط

 البیئة لتكنولوجیا الدولي تونس مركز -
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- 2002ضمن المخطط الخماسي العاشر للتنمیــــة ( كما تم التنصیص على التنمیة المستدامة بصفة جلیة 
)حیث خصص ھذان المخططان للبرامج و 20011-2007) و كذلك المخطط الخماسي الحادي عشر (2006

  المشاریع البیئیة بمفھومھا الواسع بابا منفردا تحت عنوان " التنمیة المستدامة ".

  المستدامةبابا خاصة بالتتنمیة  2020-2016كما خصص أول مخطط خماسي للتنمیة بعد الثورة 

لتتولى دور التنسیق بین مختلف القطاعات الوطنیة  1993كما تم بعث اللجنة الوطنیة للتنمیة المستدامة سنة 
  بھدف التأسیس لتنمیة إقتصادیة و إجتماعیة و للمحافظة على البیئة و على الموارد الطبیعیة .

  :  التنمية  إستدامة  في مجال مسارات التنمية    التوجهات اإلستراتيجية  2-1- 1

قامت الوزارة المكلفة بالبیئة بوضع عدة مسارات إلستحثاث الفاعلین في كل القطاعات اإلقتصادیة و 
اإلجتماعیة  على اإلنخراط في مناھج التنمیة المستدامة حسب خصوصیات كل قطاع و ما یملیھ واقع التنمیة 

  ه المسارات :في تونس و في ما یلي أھم ھذ

 مسارات إعداد األدلة  القطاعية للتنمية المستدامة : - 
الوطنیة  21إن التجسیم الفعلي لمبادئ التنمیة المستدامة على المستوى القطاعي التي أوضحتھا األجندا   

یتطلب تشخیص خصوصیات كل قطاع و نشاط تنموي حتى یستطیع كل قطاع إدماج األبعاد البیئیة و 
  ضمن إستراتیجیتھ و برامجھ و مشاریعھ .  اإلجتماعیة

في ھذا اإلطار تم إعداد دراسات تشخیصیة لواقع التنمیة و متطلبات تجسیم التنمیة المستدامة لكل القطاعات   
اإلقتصادیة و تلخیص مقترحاتھا في أدلة قطاعیة للتنمیة المستدامة تضبط بكل دقة ووضوح كیفیة إدماج 

ر األبعاد اإلجتماعیة حسب واقع كل قطاع تنموي سواء في مستوى السیاسات و األبعاد البیئیة و إعتبا
  اإلستراتیجیات القطاعیة أو في مستوى المؤسسات و خالیا اإلنتاج .

و قد تم إلى حد اآلن وضع أدلة و مؤشرات للتنمیة المستدامة تخص قطاعات الفالحة و الصید البحري و   
الغابات و الصناعة و السیاحة و النقل و الطاقة و من المفروض على القطاعات المعنیة أن تعمل على تجسیم 

  محتویات و مضامین ھذه األدلة في حیز الواقع. 

ھذا المسار أن جل القطاعات لم تركز بنفس الوضوح على أھمیة إدماج األبعاد ما یمكن  إستخالصھ من   
اإلجتماعیة بل إقتصرت على األبعاد البیئیة فقط حتى أنھ أصبح شائعا ان مفھوم التنمیة المستدامة یترادف مع 

  مفھوم حمایة البیئة .

  مسارات البرامج الجھویة للبیئة من أجل التنمیة المستدامة: -

طار المجھودات المبذولة إلدماج األبعاد البیئیة في البرامج و المشاریع التنمویة الجھویة إنطلق في في إ  
بدایة العشریة المنقضیة مسار تشاركي جھوي كان ھدفھ ضبط الخصوصیات البیئیة لكل جھة إنطالقا من 

  مشاغل المواطنین و كل األطراف المعنیة و كل القطاعات التنمویة .

ة أبرز المشاكل البیئیة التي تمیز كل جھة و ربط ھذه المشاكل بالقطاعات التنمویة التي كان لھا و تم حوصل 
دور في بروزھا. ثم تحدید األولویات لمعالجة ھذه المشاكل في برنامج جھوي للبیئة من أجل التنمیة المستدامة 

دة الحیاة و الحفاظ على الموارد لكل والیة ، یحوصل أولویات الجھة في مجاالت حمایة البیئة و تحسین جو
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الطبیعیة و تجسیم التنمیة المستدامة .ثم تضمین ھذه البرامج في مخططات التنمیة بعد مصادقة المجالس 
  الجھویة علیھا. 

و قد تم إلى حد اآلن إعداد ثالثة برامج جھویة للبیئة و التنمیة المستدامة لثالث والیات ھي سیدي بوزید و   
 ین .القصرین و مدن

  المحلية أو البرامج المحلية للتنمية المستدامة:  21مسارات إعداد األجندا   - 
المحلیة إلى تطویر عملیة التخطیط التشاركي المحلي من أجل التنمیة المستدامة ،  21یھدف برنامج األجندا   

امة ، وتعمیم ذلك على وتزوید اوالجماعات المحلیة بأدوات فعالة حتى تتمكن من مواكبة معاییر التنمیة المستد
  كل البلدیات. 

مسار إعداد البرامج المحلیة للتنمیة المستدامة یعتبر  أداة للتخطیط التنموي المحلي و مسار یشارك فیھ كل 
األطراف الفاعلة على مستوى الجماعة المحلیة من مواطنین و مصالح إداریة و فنیة و بلدیات و مجالس 

  قرویة و مجتمع مدني .

یقة مرجعیة تمكن من التواصل بین مختلف السكان و األطراف الفاعلة و من التعریف بمتطلبات و ھو وث 
اإلستدامة حسب المقتضیات المحلیة و توضح لكل األطراف أولویات التنمیة على مستوى المدینة أو القریة و 

ن مسؤولیتھ و موقعھ في أخذ كیفیة إدماج األبعاد الثالثة للتنمیة المستدامة محلیا حتى یصبح المواطن أیا كا
  القرار مساھم و مسؤول مباشرة في النھوض بمدینتھ أو قریتھ و تطویرھا .

بمشروع  1999وقد إنطلقت ھذه العملیة التي یتم متابعتھا وتأطیرھا من قبل الوزارة المكلفة بالبیئة منذ سنة 
محلیة لمجموعة من البلدیات بحوض مجردة من المنطقة الشمالیة الغربیة ومنذ  21نموذجي إلعداد أجندات 

بلدیة في  160محلي خاصة بھا إضافة إلى إنخراط  21بلدیة من إعداد أجندا  25ذلك التاریخ تمكنت قرابة 
  . ھذا المسار

  المستدامة :  التربية من أجل التنمية  مسار - 
و برنامج العمل  2014-2005طار مسایرة عشریة األمم المتحدة للتربیة من اجل التنمیة المستدامة في إ  

تقوم الوزارة بتنفیذ برنامج شبكة المدارس المستدامة  2020-2015العالمي للتربیة من أجل التنمیة المستدامة
 تشجیع خالل من وذلك التربویة مؤسساتبال التالمیذ لدى المستدامة والتنمیة البیئة ثقافة نشر الذي یھدف إلى 

 العناصر مع والتطبیقي المیداني والتفاعل األعمال المتعلقة بحمایة النباتات و الغراسات  ممارسة على التلمیذ
 كامل على موزعة  تربویة مؤسسة 315 قرابة اآلن حد إلى تضم شبكة من البرنامج ھذا ویتكون . البیئیة

  .الوالیات

  

  

  المستدامة و مواصفـات البناء اإليكولوجي :  البناءات  مسار- 
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في إطار تجسیم مفاھیم التنمیة المستدامة في عدة قطاعات و منھا قطاع البناء شرعت الوزارة في وضع مسار 
للبناءات المستدامة و ذلك من خالل إنجاز دراسة تشخیصیة لواقع قطاع البناء في تونس وفق مقتضیات 

  اتیة و التشریعیة و الفنیة.اإلستدامة من الجوانب المؤسس

  المستدامة:  المدن  مسار- 
، وتشیر التوقعات إلى أن ھذا ملیارات نسمة) 4(حوالي ٪ من سكان العالم في مناطق حضریة54یعیش اآلن     

ھذا التحول من عالم ریفي إلى آخر یغلب  ،على أقل تقدیرنحو الثلثین  2050التوجھ آخذ في الزیادة حتى عام 
علیھ الطابع الحضري یشیر إلى الحاجة لتغییر كیفیة تطور المدن. ویواجھ المعماریون، والمھندسون، 

المدن (ھي ومخططو المدن، والمجتمع المدني، وصانعو السیاسات تحدیات إنشاء مدن مستدامة، صحیة، ذكیة
، وتحسین الرصد، أكثر نجاعةإلدارة الموارد بشكل  مات في تسییرھاالتي أدمجت التكنولوجیا ونظم المعلو

 تتوفر لدىالعمران المتصل شبكیا؛ وفیھ ’وتجسد رؤیة المدینة الذكیة مصطلح  ،القرارأخذ وتسھیل عملیة 
، خضراء، قابلة للتكیف، شاملة، منتجة، آمنة، مرنة، ومتأقلمة بحیث حینیة)جمیع النظم آلیة تحكم مركزیة 

 .التلوث والتدھور البیئي، الذي غالبًا ما یقترن بسوء اإلدارة، ونقص توفیر الخدمات الحد من ى علىتقو

، بالدناشھدھا تتجاه التحدیات االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة التي غیر بعید عن ھذا المشھد العالمي و     
 إلى التفكیر في أدوات جدیدة الشؤون المحلیة و البیئة ( اإلدارة العامة للتنمیة المستدیمة) وزارة سعىت

األدوات التي  أھم إحدى  بالمدن التونسیة حتى تستجیب لمبادئ وأسس التنمیة المستدامة بإعتبارھا للنھوض
 .2030األھداف األممیة للتنمیة المستدامة في أفق یمكن أن تساعد على تحقیق 

قامت اإلدارة العامة للتنمیة المستدامة/ ببرمجة إعداد دراسة حول المدن المستدامة  ،نطالقا من ھذا المنظورإ
في تونس، حیث یھدف ھذا المشروع في مرحلة أولى إلى إعداد دراسة تشخیصیة لواقع المدن التونسیة و 

المدینة  المستدامة باإلستئناس إقتراح مؤشرات و معاییر اإلختیار مع تقدیم  تصور متكامل لمقومات  
بالتجارب المقارنة  و بآراء مختلف المتدخلین عبر إستبیان وطني یعد في الغرض، ثم إعداد كراس شروط 
نموذجیة خاصة بالمدن المستدامة بما یسمح بتحدید قائمة مختصرة من المدن التي تستجیب إلى أكبر قدر 

مستدامة و في مرحلة ثانیة سیتم إنجاز تھیئة ثالثة مدن التحول نحو مدن  ممكن من الشروط  تیسر لھا
مستدامة نموذجیة لیتم في مرحلة ثالثة العمل على تعمیم ھذه التجربة وفق خطة عمل وطنیة تجمع بین 
الجوانب الفنیة و آلیات البحث عن التمویل الوطني و الدولي مع األخذ بعین اإلعتبار للخصوصیات المعماریة  

لثقافیة و اإلجتماعیة  و اإلقتصادیة  لكل مدینة وخاصة إیالء تحقیق أھداف التنمیة المستدامة ألفق و البیئیة و ا
  األھمیة الالزمة. 2030

  التوجهات اإلستراتيجية في مجال األطر اإلستراتيجية للتنمية المستدامة 2-2-1
  ذكر منھا بالخصوص:قامت الوزارة المكلفة بالبیئة بإعداد عدة إستراتیجیات في التنمیة المستدامة ن

  :  المستدامة  للتنمية  الوطنية  اإلستراتيجية- 

 تحدیات تنمویة و إقترحت 9قامت الوزارة المكلفة بالبیئة بوضع إستراتیجیة وطنیة للتنمیة المستدامة تتضمن  
إجراءات و مجاالت العمل ذات األولویة لرفع ھذه التحدیات خالل الخمس سنوات القادمة و تتمثل ھذه 

  التحدیات في: 

 التأسیس ألنماط إنتاج و إستھالك مستدامة  -1
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 النھوض بإقتصاد منصف و قوي وضمان العدالة اإلجتماعیة و مقاومة التفاوت الجھوي -2

 طبیعیة ،التصرف الرشید في الموارد ال-3

 وضع مقومات لتھیئة ترابیة متوازنة تعتمد على منظومة نقل ناجعة و مستدیمة ، -4

 ضمان نوعیة حیاة أفضل للمواطنین،  -5

 تطویر النجاعة الطاقیة و النھوض بالطاقات المتجددة ، -6

 تطویر إمكانیات التأقلم مع التغیرات المناخیة ، -7

 التأسیس لمجتمع المعرفة ، -8

 ویع الحوكمة لمزید النھوض بالتنمیة المستدامة ،تط -9

 : خارطة الطريق الوطنية لإلقتصاد األخضر   -

تولت اإلدارة العامة للتنمیة ، 2030مقومات اإلقتصاد األخضر إلى أفق  تعزیزفي إطار العمل على     
 لإلقتصاد األخضرلإلقتصاد األخضر، إعداد خارطة طریق وطنیة من خالل مكتب المساندة المستدامة 

  ومن ذلك: جملة من الدراسات ومخططات العمل التي من شأنھا التأسیس لخیار اإلقتصاد الجدیدتتضمن 
اإلستراتیجیة الوطنیة لإلقتصاد على غرار  لتكریس التحوالت نحو اإلقتصاد األخضر األطر اإلستراتیجیة   

 ،لمنظماتوا للمؤسساتاإلستراتیجیة الوطنیة للمسؤولیة المجتمعیة و  األخضر
وتحیین  مةاالمخطط الوطني العشري لنظم اإلنتاج واإلستھالك المستد وسائل البرمجة والتمویل على غرار    

 ، لبرنامج الوطني للمالیة المستدیمةوإعداد ا المخطط الوطني للشراءات العمومیة المستدامة
والمساھمة في إرساء  مةاالوطني للتنمیة المستد المیثاقآلیات الحوار والتنسیق على غرار إطالق مسار     

 الھیئة الدستوریة للتنمیة المستدامة وحقوق األجیال القادمة،
وسائل التقییم والمتابعة من خالل إعداد البرنامج الوطني لتحدیث نظم المعلومات واإلحصاء حول التنمیة      

 یة المستدامة،المستدامة والمساھمة في المقاربة الوطنیة ألھداف التنم
  

  أهم التوجهات اإلستراتيجية في مجال التنمية المستدامة    2-3- 1

"مسار أسس التنمیة المستدامة" تحت إشراف كتابة الدولة للتنمیة المستدامة  2014لقد إنطلق منذ شھر ماي 
الندوة الوطنیة األولى  بإجتماعات تشاركیة ضمت كل القطاعات في إطار أربع مجموعات عمل . ثم إنتظمت

"ألسس التنمیة المستدامة" بحضور ممثلین عن كل الوزارات و األطراف ذات العالقة بالبیئة و التنمیة على 
و قد ناقشت ھذه الندوة وثیقة العمل التي  2014اكتوبر  2و  1المستوى المركزي و الجھوي و المحلي یومي 

ھت إلیھا مجموعات العمل . و قد تم اإلعتماد في التحالیل و شملت نتائج التحالیل و المقترحات التي إنت
المقترحات خالل ھذا المسار على ما تضمنتھ اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة و عدد كبیر من 
الدراسات و التقاریر بھدف تصحیح برنامج العمل الذي إقترحتھ ھذه اإلستراتیجیة نحو األولویات البیئیة و 

  التي یفرضھا الوضع الراھن في تونس . التنمویة 
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محاور إستراتیجیة أساسیة یجب إعتبارھا  6أدى ھذا المسار التشاركي إلى حد ھذه المرحلة إلى التركیز على  
  كأولویات للمرحلة القادمة و ھي :

 واالستھالك، أنماط اإلنتاج 

 التغیرات المناخیةوالتأقلم مع  التصرف في الموارد الطبیعیة والمنظومات االیكولوجیة

 ،النقل التھیئة الترابیة والمدینة و

 ،جودة حیاة المواطن ومقاومة االزعاجات بالمدینة والوسط الریفي

 ،التربیة والتجدید والتصرف المعرفي

 الحوكمة في مجال البیئة و التنمیة المستدامة؟،

 :خص فيتتل تمخض عن ھذه المحاور الكبرى مجموعة من التوجھات اإلستراتیجیة  

 المفرط االستغالل من للحد والمجدد والدامج األخضر االقتصاد نحو واالستھالك اإلنتاج طرق توجیھ -1
 المواطن ورفاه المنافسة تنمیة والمساھمة في البیئة على التأثیرات ومن الطبیعیة للموارد

 نجاعة وأكثر للموارد البیئیة للخصوصیات ومالئمة المعنیة األطراف تشرك الطبیعیة للموارد حوكمة -2
 واستدامة،

 أفضل وإجتماعیة اقتصادیة تنمیة لشروط ضامن عالیة جودة ذو عیش مستوى -3

 وقدرة كبرى وظائف للمدن تعطي االیكولوجیة التوازنات وتحترم الجھات مختلف تشمل ترابیة تھیئة -4
 مستدام نقل منظومة مع تنافسیة

 من للتكنولوجیات أفضل وإتقان االبتكار من ممكن قدر أكبر لتوفیر التربیة ونظام المعارف في التصرف -5
 المستفیدین، مختلف

  .فعالیة وذات وتشاركیة والمركزیة متكاملة بیئیة حوكمة -6

  : الفرعیة البرامج -3.1 

  :فرعیین أساسیین  برنامجین من برنامج إستدامة التنمیة  یتكون

    :المستدامة التنمیة : مسارات  1الفرعي  البرنامج -

الرامیة إلى تجسیم مناھج  المشاریعتتمثل أھم مشموالت ھذا البرنامج الفرعي في تنسیق ومتابعة األعمال و
  .التنمیة المستدامة في مستوى قطاعات التنمیة
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الوطنیة للتنمیة المستدامة وتحیین برنامج العمل  متابعة األعمال الرامیة إلى متابعة تنفیذ اإلستراتیجیةخاصة و 
على المستویین المحلي  21الوطنیة) وتدعیم مسارات األجندات  21الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة (األجندا 

  والجھوي باإلضافة إلى تطویر منظومة التربیة من أجل التنمیة المستدامة.

  .التكنولوجیات البیئیة و االقتصاد األخضر:  2 البرنامج الفرعي -

یھدف ھذا البرنامج الفرعي إلى تعزیز مقومات االقتصاد األخضر من خالل البحث في إمكانیات تطویر 
على التحوالت التكنولوجیة  ااألنشطة االقتصادیة القائمة وتركیز أنشطة جدیدة خضراء في عدة مجاالت بناء

عبر الصناعیة المساھمة في تقویة قدرات المؤسسات  و.الحدیثة والعمل على وضع اآللیات الكفیلة في الغرض
  مسار التأھیل البیئي و توخي تقنیات و طرق اإلنتاج األنظف .

لتوظیف مختلف األطر اإلستراتیجیة وآلیات البرمجة والتخطیط تركیز مكتب المساندة لإلقتصاد األخضر 
مع العمل على اإلحاطة بباعثي  الخضراء وتأطیرھا والمسارات والحوارات لدعم المبادرة اإلقتصادیة

المشاریع الذین یرغبون في االستثمار في مجال االقتصاد األخضر وبالخصوص خریجي التعلیم العالي الذین 
بصدد البحث عن مواطن شغل الئقة وذلك من خالل تقدیم المشورة والمعلومة الالزمة لدفع المبادرة 

 الخضراء.

ستشراف بخصوص المسائل ذات العالقة بالتنمیة المستدامة بصفة عامة واإلقتصاد األخضر الیقضة واإل -     
  بصفة خاصة ،

توظیف مختلف األطر اإلستراتیجیة وآلیات البرمجة والتخطیط والمسارات والحوارات لدعم المبادرة  -
   ، اإلقتصادیة الخضراء وتأطیرھا

ئیة ولتشجیع وتنویع استثمارات القطاع العام والخاص في البحث على آلیات جدیدة لتمویل البرامج البی -
  مجاالت البیئة والتنمیة المستدامة منھا في مجاالت التجدید التكنولوجي وتركیز مقومات االقتصاد األخضر.

النھوض بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات ونتائج البحوث وإرساء شراكة مع مؤسسات البحث  -
  والحاجیات الوطنیة.  باط تقنیات بیئیة تتالءمالعلمي الستن

  التشجیع على التجدید التكنولوجي في المیدان البیئي وتطویعھ وتحویلھ لصالح القطاع العام والقطاع الخاص. -

 نقل التقنیات البیئیة وتطویعھا وتطویرھا ووضعھا على ذمة المستعملین على المستوى الوطني.  -

دان البیئة قصد تطویر نتائج البحث العلمي واالختراعات والوصول بھا إلى مرحلة تأطیر المخترعین في می -
  التصنیع.

  اإلحاطة بالصناعیین والنھوض بإرساء مقومات اإلنتاج األنظف -

   التنافسیة عبر إیجاد حلول للمشاكل البیئیة المطروحة وتطویر الكفاءات وتعزیز القدرات. ھمللرفع من قدرت 
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  ومؤشرات قیس األداء الخاصة بالبرنامج:. أھداف 2

 :تقدیم أھداف و مؤشرات قیس أداء البرامج -1.2

  حوصلة ألھداف البرنامج: 

  أھداف : ثالثةتتمثل أھداف برنامج إستدامة التنمیة  في 

 تركیز مسارات التنمیة المستدامة على مستوى السیاسات القطاعیة: 1الھدف   
   
 اإلقتصاد األخضر كضامن للتنمیة المستدامةاإلنتقال نحو : 2 الھدف* 

 
  
   تركیز مسارات التنمیة المستدامة على مستوى السیاسات القطاعیة : 1الھدف 

 :تقدیم الھدف

التنمیة یتم من خالل التأسیس لدیمقراطیة محلیة  قطاعات مستوى في المستدامة التنمیة مناھج إن تجسیم
اإلقتصادیة واإلجتماعیة والبیئیة األھمیة الالزمة في مجال التخطیط على تولي ألبعاد التنمیة المستدامة 

المستوى المحلي .ووضع مسار البناءات المستدامة یلزم محختلف المتدخلین في قطاع البناء بنظم و 
مواصفات البناء اإلیكولوجي و كذلك إنجاز برنامج شبكة المدارس المستدامة للتعریف بمقومات التنمیة 

نشر الثقافة البیئیة وغرس مقومات المواطنة البیئیة لدى والعمل على  امة بالمؤسسات التربویة .المستد
ً لتربیة سلیمة  أجل تنمیة من الناشئة بالمؤسسات التربویة وتفعیل الشراكة بین المدرسة والمحیط ضمانا

المیداني والتطبیقي مع المسائل مستدامة باإلضافة إلى مساعدة التلمیذ على ممارسة العنایة بالبیئة والتفاعل 
  ذات العالقة بالبیئة والتنمیة المستدامة

  :* مرجع الھدف

(بالخصوص  2012بریودي جانیرو في شھر جوان سنة التوصیات المنبثقة عن مؤتمر قمة األرض  -
  الوثیقة الختامیة للمؤتمر المستقبل الذي نصبو إلیھ ) 

  2020-2016اإلجتماعیة المخطط الخماسي للتنمیة اإلقتصادیة و  -
  2020اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة في أفق  -
  2020-2015برنامج العمل العالمي للتربیة من اجل التنمیة المستدامة  - 

  2020-2015اإلستراتیجیة المتوسطیة للتنمیة المستدامة  -

  2030-2016األھداف األممیة للتنمیة المستدامة .-

    
 قیس أداء الھدف مؤشرات

  
 الوحدة

  ق م انجازات
2017 

 تقدیرات
2014 2015 2016 2018 2019 2020 

  :1.1.1.2المؤشر عدد 
نسبة البلدیات التي تمت مصاحبتھا 

المحلیة  21في إعداد األجندا 
  21%  14%  14%  8%  8%  8% %8  نسبة
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 الخاصة بھا
  :1.2.1.2المؤشر عدد 

التربویة التي تمت المؤسسات نسبة 
مصاحبتھا لالنخراط في شبكة 

 المدارس المستدامة 

  نسبة

    

%57  %68  %78  %89  %100 

  

 اإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر كضامن للتنمیة المستدامة :2*الھدف  
  

  * تقدیم الھدف: 
 األنشطة تطویر إمكانیات في البحث خالل من األخضر اإلقتصاد مقومات یتمثل ھذا الھدف في تركیز

 الحدیثة التكنولوجیة التحوالت على بناء مجاالت عدة في خضراء جدیدة أنشطة وتركیز القائمة االقتصادیة
  .الغرض في الكفیلة اآللیات وضع على والعمل

 و األنظف اإلنتاج وطرق تقنیات وتوخي البیئي التأھیل مسار عبر المؤسسات قدرات تقویة في المساھمة
 الوطنیة القدرات ودعم وإنتاجھا البیئة بتكنولوجیا والنھوض الحدیثة التقنیات وتطویر وتطویع إستیعاب
 واإلقلیمیة الوطنیة للحاجیات المالئمة البیئیة التقنیات ووضع الستنباط الضروریة العلمیة المعارف لتطویر

  المستدامة. التنمیة لمتطلبات وفقا

  * مرجع الھدف  
  20قمة األرض ریو +  التوصیات المنبثقة عن مؤتمر -
  .عشریة األمم المتحدة لالستھالك واإلنتاج المستدیمین -
  2020اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة في أفق  -
  )2036-2016( اإلستراتیجیة الوطنیة لإلقتصاد األخضر - 
  اإلستراتیجیة الوطنیة للمسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات و المنظمات -
  .المستدامة اإلستھالك و اإلنتاج لنظم العشري الوطني المخطط -

   مؤشرات قیس أداء الھدف
 الوحدة

   انجازات
2017 

 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 

نسبة تقدم إنجاز  .1.2.2.2المؤشر عدد 
مكونات خارطة الطریق الوطنیة لإلنتقال 

  نحو اإلقتصاد األخضر
 70% 65% 60% 55% 51%    نسبة

  :2.2.2.2المؤشر عدد 
 اإلقتصادیة المؤھلة بیئیا عدد  المؤسسات

 40 44 45 50 30 77 110 عدد

  :  3.2.2.2مؤشر عدد 
البیئیة التي تم تطویرھا  التكنولوجیات

  وتطویعھا 
 25 22 18 18 15 15 18 عدد
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  : 2018 برنامجالتقدیم أنشطة  -2-2

تقدیرات  المؤشرات األھداف
2018 

  االعتمادات األنشطة

 الدفع

 : 1الھدف 
تركیز مسارات 

التنمیة 
المستدامة على 

مستوى 
السیاسات 

   القطاعیة
  

  
  
  
  

  : 1المؤشر
تمت نسبة البلدیات التي 

إعداد  مصاحبتھا في
 محلیةال 21جندا األ

  الخاصة بھا 
14%  

 21دعم قدرات المعنیین بإعداد األجندا 
تنظیم دورات تكوینیة المحلیة عن طریق 

بالجھات عن طریق مكاتب مختصة 
حول  ةمیّسر أدلةإعداد وباالعتماد على 

 المحلیة 21االنخراط في مسار األجندا 
الجھویة  21(دلیل إعداد األجندا 

  والمحلیة).

70  

معاضدة انتداب مكتب وخبراء مختصین ل
البلدیات التي تبدي استعدادھا لالنخراط 

بدعمھا  المحلیة 21األجندا  في المسار
 مواكبة.واالنطالق فنیا في مرحلة

الجھویة  21ومتابعة مسار إعداد األجندا 
والمحلیة في مختلف المراحل  وتنظیم 
ندوات للتعریف بالتجارب الناجحة في 

  المسار.

130  

  
  
  

 نسبة :2 المؤشر
التربویة التي المؤسسات 

تمت مصاحبتھا لالنخراط 
في شبكة المدارس 

 78%   المستدامة

ة  - ل مدرسة تمسح قراب إنجاز حدیقة بیئیة في ك
جار  400 ات واألش ى النبات تمل عل م م وتش

ة  تنة لممارس ن أدوات البس ة م ع مجموع وتوزی
 أنشطة میدانیة بالحدیقة.

  
ب  - دارس بكت ة بالم ادي البیئ ة ن ز مكتب تجھی

ووثائق حول البیئة والتنمیة المستدامة وبالمعدات 
 السمعیة والبصریة والرقمیة.

 
ذه  - ا ھ وم بھ ي تق طة الت ي األنش اھمة ف المس

تدامة و  ة المس ة والتنمی ة بالبیئ دارس والمتعلق الم
ة  ذلك من خالل التعاون مع مصالح وزارة التربی

  .وبتشریك بعض الجمعیات البیئیة
 

اقتناء بعض اإلصدارات البیئیة لفائدة المدارس 
للتربیة بصفة متوازنة بین كل  الجھویةالمستدامة.

  والیات الجمھوریة

-   

450  
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 :2الھدف 
اإلنتقال نحو 

اإلقتصاد 
األخضر كضامن 

للتنمیة 
 المستدامة

:   .1.2.2.2المؤشر عدد 
تقدم مكونات خارطة  نسبة

الطریق الوطنیة لإلنتقال 
  نحو اإلقتصاد األخضر

استكمال المرحلتین الثانیة والثالثة -  %60
حول آفاق المسؤولیة األخیرة) من الدراسة (

وتنظیم حوار وطني لتقدیم  المجتمعیة للمؤسسات
  نتائج الدراسة ومناقشة المخطط العملي

إعداد أدلة توجیھیة قطاعیة في مجال  -
الشراءات العمومیة وتنظیم دورات تكوینیة لفائدة 

  المشترین العمومیین وخاصة بالجھات.  
اإلحاطة بعدد من باعثي المشاریع الشبان في  -

في إطار مبادرة ت اإلقتصاد األخضر مجاال
  یةنموذج

مكتب تنفیذ بعض الخدمات في إطار أنشطة -
القیام بأنشطة ( المساندة لالقتصاد األخضر

اتصالیة وتحسیسیة قصد التعریف باإلقتصاد 
األخضر ومكتب المساندة لإلقتصاد األخضر و 

أدلة توجیھیة لالستثمار في مجال كذلك إعداد 
  االقتصاد األخضر)

من الباعثین الشبان  40مصاحبة حوالي  -
الراغبین في اإلستثمار في مجال االقتصاد 

  األخضر.  

50  
  
  
  
  
50  
  
  

120  
  
  

100  
  
  
  
  
  

100  
  :2.2.2.2المؤشر عدد 

 المؤسساتعدد  
 اإلقتصادیة المؤھلة بیئي

44 
 

مصاحبة المؤسسات لوضع منظومات بیئیة  -
وتركیز آلیات اإلنتقال نحو اإلنتاج األنظف 

 وإقتصاد أخضر 
التكوین وتدعیم القدرات في مجال المرجعیة  -

 الوطنیة للحوكمة

420 

  :  3.2.2.2مؤشر عدد 
:عدد التكنولوجیات البیئیة  

تم تطویرھا و یالتي 
  تطویعھا

: التطھیر الریفي بإستعمال النباتات 1 نشاط عدد  18
 المائیة وتبني تقنیات جدیدة

 
 

300 
 

 : التحویل التكنولوجي2 نشاط عدد
  

125 

  : تجھیز المخابر3 نشاط عدد
  

230 

دد اط ع اء4 نش ام : إنش ي نظ ق وطن ن  للتحق م
   البیئیة التكنولوجیات

  

150 

دد اط ع ا5 نش اد البیوتكنولوجی د  : اعتم للح
  من التلوث الصناعي

200 
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 نفقات البرنامج:

  إستدامة التنمیةمیزانیة البرنامج : – 1.3

                     .د1000بحساب التوزیع حسب طبیعة النفقة                                                            

  

  

 بیان البرنامج

  

  ق.م

2017  

)1( 

 )2017/2018نسبة التطور ( 2018

  اعتمادات الدفع

  

)2( 

  المبلغ

)2(-)1( 

  )%النسبة (

 

 -  3 - 113 448.5 3 3561.5 العنوان األول :نفقات التصرف

 -  5 -  165.5 114 3 3279.5 التأجیر العمومي‐

 24 52.5 268.5 216 وسائل المصالح ‐

 0 0 66 66 التدخل العمومي‐

 0.59 6 016 1 1010 العنوان الثاني : نفقات التنمیة

 0.59 6 016 1 1010 :االستثمارات المباشرة

 0.59 6 016 1 1010 على الموارد العامة  للمیزانیة    

الخارجیة  على  القروض     
 الموظفة

- - - - 

 100 100 100 0 : التمویل العمومي

 100 100 100 0 على الموارد العامة للمیزانیة        

 - - - - على القروض الخارجیة الموظفة     

 0.15 - 7 564.5 4  4571.5 :  مجموع البرنامج
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  طبیعة النفقة :حسب 2018لسنة إستدامة التنمیة توزیع مشروع میزانیة برنامج 
  د) 1000(بحساب  إعتمادات الدفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3448.5

1016

نفقات التصرف

نفقات التنمیة
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حسب البرامج الفرعیة : 2018لسنة إستدامة التنمیة توزیع میزانیة برنامج   

 

                                                                             اعتمادات الدفع بحساب الدینار

الفرعیة البرامج              

 طبیعة النفقة

1برنامج فرعي    

 مسارات التنمیة المستدامة

2برنامج فرعي   

و التجدید  االقتصاد األخضر
 التكنولوجي

المجموع حسب طبیعة 
 النفقة

 500 448 3 750 250 3 750 197 نفقات التصرف :

 000 114 3 500 043 3 500 70 التأجیر العمومي

 500 268 250 141 250 127 وسائل المصالح

 000 66 000 66 - التدخل العمومي

 000 116 1 000 466 000 650 نفقات التنمیة:

 000 016 1 000 366 000 650 االستثمارات المباشرة

 000 100 000 100 - التمویل العمومي

 - - - صنادیق الخزینة

 500 564 4 750 716 3 750 847 المجموع :حسب البرامج الفرعیة
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  حسب البرامج الفرعیة : 2018توزیع مشروع میزانیة برنامج إستدامة التنمیة لسنة    
  د) 1000(بحساب  إعتمادات الدفع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 

847.750

3 716.750

البرنامج الفرعي مسارات التنمیة 
المستدامة

البرنامج الفرعي اإلقتصاد األخضر و 
التجدید التكنولوجي
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 .لبرنامج إستدامة التنمیة  2020- 2018اطار النفقات متوسط المدى  -3-2
  حسب طبیعة النفقة : 2020- 2018اطار النفقات متوسط المدى /2-1- 3

  د 1000بحساب 
  

  النفقات
  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات

2014 2015  2016  2018  2019  2020  

  4713.389 515.34 4 328.5 4 211.5 4 4008  3962    نفقات التصرف : 

  3833.389 635.34 3 448.5 3  561.5 3 724 3  3732.7    على موارد المیزانیة:

  3498.889 300.84 3 114 3  279.5 3  401 3  3078   التأجیر العمومي-

  268.5  268.5  268.5  216  257  288.7   وسائل المصالح-

  66  66  66  66  66  66   التدخل العمومي-

على الموارد  الذاتیة  
  للمؤسسات:

  530  284  650  880  880  880  

  -  -  -  -  -  -   التأجیر العمومي -

  880  880  880  650  284  530   وسائل المصالح-

  -  -  -  -  -  -   التدخل العمومي-

  100 1 100 1 116 1  010 1  529  880    نفقات التنمیة :

  100 1  100 1  116 1  010 1  529  880    على موارد المیزانیة :

  000 1 000 1 016 1  010 1  314  400   االستثمارات المباشرة-

  100  100  100  0  215  480   تمویل العمومي-

 على الموارد  القروض
  الخارجیة الموظفة 

  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -   االستثمارات المباشرة   - 

  -  -  -  -  -  -   التمویل العمومي-

على الموارد الداتیة 
  للمؤسسات

  -  -  -  - -  -  

المجموع بدون إعتبار الموارد 
  الداتیة للمؤسسات

  4312  4253  4 571.5  4 564.5 4 735.34 4 933.389

الموارد  المجموع بإعتبار
  الداتیة للمؤسسات :

  4842  4537  5 221.5  5 444.5 5 615.34 5 813.389
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 حسب البرامج الفرعیة  2020-2018اطار النفقات متوسط المدى  /2-2- 3
  للبرنامج الفرعي مسارات التنمیة المستدامة 2020-2018اطار النفقات متوسط المدى  /2-2-1- 3

  د1000بحساب   
  

  النفقات
  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

  206.463  201.98 197.750 204  229  207    نفقات التصرف 

  79.213  74.730 70.500  162  229  179   التأجیر العمومي

 127.250 127.250 127.250 42   29   وسائل المصالح

  -  - -  -       التدخل العمومي

  800  800 650 650 179  192    نفقات التنمیة

  800  800 650  650  179  192   االستثمارات المباشرة

  -  - -  0    -  التمویل العمومي 

 006.463 1 001.98 1 847.750 854 408  399    المجموع :
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األخضر و التجدید  اإلقتصاد الفرعي للبرنامج 2020- 2018 المدى متوسط النفقات اطار /2-2-2- 3
  د 1000بحسابالتكنولوجي:                                      

  
  النفقات

  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

 4313.364506.926 4130.750 4007.5 3778  3755    : نفقات التصرف
 3433.363626.926 3250.750 357.5 3 3494.5  3225    على موارد المیزانیة:-1

 3226.113419.676 3043.500  117.5 3 3171.5  2899   التأجیر العمومي-

  141.250 141.250  141.250  174  257  260   وسائل المصالح-

  66  66  66  66  66  66   التدخل العمومي-

على الموارد الذاتیة -2
  للمؤسسات:

  530  284  650  880  880  880  

  -  -  -  -  -  -   التأجیر العمومي-

  880  880  880  650  284  530   وسائل المصالح-

  -  -  -  -  -  -   التدخل العمومي-

 300  300  466  360  349  688    : نفقات التنمیة

على موارد -1
  المیزانیة:

  688  349  360  466  300 300 

  200  200  366  360  134  208   االستثمارات المباشرة

 100 100  100  0  215  480  التمویل العمومي 

على الموارد  -2
القروض الخارجیة 

  الموظفة :

  -  -  -  -  -  -  

االستثمارات -
 المباشرة

  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -   التمویل العمومي-

على الموارد  -3
  الذاتیة للمؤسسات

  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -    : صنادیق الخزینة
  المجموع: 

بدون اعتبار الموارد ذاتیة  
  للمؤسسات

  3913  3843 3717.5 3716.75 3733.363926.926 

  المجموع : 
باعتبار الموارد  ذاتیة 

  للمؤسسات

  4443  4127 4367,5 4596.75 4613.364806.926 
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  بطاقات مؤشرات قیس األداء -4
برنامج إستــدامة التنمیــةالخاصة ب
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 بطاقة مؤشــــر  
  

 1.1.2.2رمز المؤشر : -
 المحلیة الخاصة بھا  21نسبة البلدیات التي تمت مصاحبتھا في إعداد األجندا :  تسمیة المؤشر -

  سنویاتاریخ تحیین المؤشر: 
 I  - : الخصائص العامة للمؤشر 

 استدامة التنمیةالبرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر :  .1
 مسارات التنمیة المستدامة البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر : .2
إدماج مسارات التنمیة المستدامة في مستوى السیاسات  الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر: .3

 القطاعیة 
 

المحلیة ھي برنامج عمل یتم إعداده بصفة تشاركیة من قبل جمیع  21 وثیقة األجنداتعریف المؤشر :  .4
المتدخلین في التنمیة المحلیة ویعكس حاجیات المدینة أو القریة من التنمیة المحلیة التي تراعي الجوانب 

 البیئیة واالجتماعیة
 
 ، ind de produit: مؤشر منتوج  نوع المؤشر .5
 ،efficacitéو إجتماعیة  : مؤشر نجاعة إقتصادیة طبیعة المؤشر .6

11 . II     - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

الجھویة والمحلیة اتي یتم إعدادھا في مختلف  21إحصاء عدد األجندات  :  طریقة احتساب المؤشر .1
محلیة بجمیع البلدیات التونسیة وعددھا  21الجھات مقارنة بالعدد الجملي الھدف والمتمثل توفر أجندا 

 بلدیة 350
 نسبةالمؤشر:  وحدة .2
 المحلیة المصادق علیھا 21األجندات  عددالمعطیات األساسیة الحتساب المؤشر:  .3

 
تقاریر التسلم النھائي الصادرة عن المكتب أو طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر:  .4

للبیئة والتنمیة المكاتب الذین سیتولون مصاحبة البلدیات خالل مسار عالوة على المدیرین الجھویین 
 المستدامة والبلدیات المعنیة

  
الخبراء المكلفین بإنجاز المھمة واإلدارات الجھویة مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر:  .5

 للبیئة والتنمیة المستدامة والبلدیات المعنیة
 

 عند انتھاء مھمة مكتب المصاحبة تاریخ توفر المؤشر : .6
 21بلدیة تولت أو بصدد إتمام مراحل إعداد األجندا  24: 2018 القیمة المستھدفة للمؤشر لسنة .7

 المحلیة
 

 : البرنامج الفرعي لمسارات التنمیة المستدامةالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج .8
III    - : قراءة في نتائج المؤشر 
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 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر:   .6

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

المحلیة و  21عدد األجندات 
الجھویة التي تم إعدادھا 

  والمصادقة علیھا   
  

  14  14  14  8  8  8  8  نسبة

  
أنھ فیما یتعلق بانطالق البرنامج فقط تعطل نظرا لتأجیل تركیز بلدیات منتخبة. وفي  تجدر اإلشارة إلى

انتظار ذلك تركزت أنشطة البرنامج علة دعم قدرات وتكوین المتدخلین في عملیة التخطیط المحلي 
  المحلیة والجھویة وكیفیة إعداد طلبات التمویل للمشاریع التي تتضمنھا. 21ومراحل عداد األجندا 

  
 تحلیل النتائج وتقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر: .7
 :  رسم بیاني لتطور المؤشر .8
 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر : .9

 بدعمھا فنیا في مرحلة المحلیة 21األجندا  معاضدة البلدیات التي تبدي استعدادھا لالنخراط في المسار -
 عن طریق خبیرین یتم انتدابھما للغرض. االنطالق

الجھویة والمحلیة في مختلف المراحل عن طریق مكاتب دراسات وخبراء  21إعداد األجندا مواكبة  -
 مختصین.

 .المحلیة 21لفائدة القائمین على مسار األجندا  بالجھات تنظیم دورات تكوینیة -
 

عطي فكرة واضحة عن كل األنشطة التي تسبق المؤشر ال ی :تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر . 10
 المحلیة حیث یتضمن المسار على عدة مراحل 21المصادقة على وثیقة األجندا 
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 بطاقة مؤشــــر  
  

 2.1.2.2رمز المؤشر:    

 التربویة التي تمت مصاحبتھا لالنخراط في شبكة المدارس المستدامة المؤسسات نسبة  :تسمیة المؤشر
  

          2015تحیین المؤشر:  تاریخ

 I  - :الخصائص العامة للمؤشر 

 التنمیة المستدامةالبرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر:  .1

   :البرنامج الفرعي لمسارات التنمیة المستدامة البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر: .2
 

إدراج مسارات التنمیة المستدامة في القطاعات ومنھا القطاع  الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر: .3
 المستدامة التنمیة أجل من والنھوض بالتربیة البیئیة ونشر الثقافة البیئي الحس التربوي قصد تنمیة

 
یتم سنویا التدخل في بعض المؤسسات التربویة وفق خطة مضبوطة من أھم  تعریف المؤشر: .4

درسیة وإحداث نادي بیئة وتجھیزه بالمعدات السمعیة والبصریة عناصرھا تھیئة حدیقة بیئیة م
وبالوثائق واإلصدارات ذات العالقة بالتنمیة المستدامة أو عن طریق تدخالت أخرى من قبیل 

 القافلة البیئیة وغیرھا...
 

 : مؤشر نشاط، نوع المؤشر .5

 
 : ،مؤشر نجاعة اقتصادیة و اجتماعیةطبیعة المؤشر  .6

II    - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

نسبة المؤسسات التربویة التي یتم التدخل فیھا وإدراجھا في شبكة المدارس .طریقة احتساب المؤشر1
وھو  2020-2016المستدامة وتحسب ھذه النسبة بالمقارنة مع العدد المحدد بالمخصص التنموي 

 مؤسسة تربوي (مدرسة ومعھد) 464
 المؤسسات التربویة: نسبة .وحدة المؤشر 2

مؤسسات تربویة تمت مصاحبتھا لالنخراط في شبكة  :. المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر3
 المدارس المستدامة 

تقاریر المتابعة على مستوى اإلدارات .طریقة تجمیع المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: 4
 اضر تسلیم النھائیة لألشغالالجھویة واألذون اإلداریة الصادرة عن اإلدارة المعنیة ومح
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اإلدارة العامة للتنمیة المستدامة واإلدارات الجھویة .مصدر المعطیات األساسیة الحتساب المؤشر: 5
للبیئة والتنمیة المستدامة وبقیة المؤسسات البیئیة العاملة في مجالي التربیة البیئیة والتربیة من أجل 

 النھائي لألشغال التنمیة المستدامة وكذلك محاضر االستالم
 

 دیسمبر شھر .تاریخ توفر المؤشر:6

مؤسسة تربویة من المؤسسات التربویة  48انخراط على األقل : 2017القیمة المستھدفة للمؤشر  .7
 الجدیدة المنخرطة بالشبكة

 
 البرنامج الفرعي لمواكبة مسارات التنمیة المستدامة المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: .8

 
III    - : قراءة في نتائج المؤشر  
 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر:.  1

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

تمت  التربویة المؤسسات نسبة
 شبكة مصاحبتھا النخراط في

 المستدامة المدارس
بھدف المخطط والمحدد  (مقارنة

  مؤسسة تربویة) 460ب

نسبة 
المؤسسات 

  التربویة
266  -  57 % 68 %  78 %  89 %  

100 
%  

 
  .تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر :2
  

وتولت المصلحة المعنیة باإلجراءات  2014تجدر اإلشارة ان الصفقة اإلطاریة قد انتھت في آخر سنة 
ولم تفض إلى نتیجة وتمت إعادة اإلعالن عن طلب العروض سنة  2015الصفقة سنة الالزمة لتجدید 

2016 
 

  .رسم بیاني لتطور المؤشر:3
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 .أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر:4

  تجدید الصفقة اإلطاریة النتداب مؤسسات بستنة مختصة -
التنسیق مع اإلدارات الجھویة للبیئة والتنمیة المستدامة والمندوبیات الجھویة للتربیة ومعاینة المدارس  -

 المترشحة لالنخراط في شبكة المدارس المستدامة
  في إنجاز األشغال والشروعاختیار المؤسسات التربویة الجدیدة   -
  ة إعداد طلب عروض وفق اإلجراءات المبسطة لتجھیز نوادي البیئ -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

38
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شبكة المدارس المستدامة

عدد المدارس المنخرطة حدیثا العدد الجملي للمدارس والمعاھد بالشبكة
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 بطاقة مؤشــــر  
  

  1.2.2.2رمز المؤشر :  -
 تقدم مكونات خارطة الطریق الوطنیة لإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر نسبةتسمیة المؤشر :  -
  تاریخ تحیین المؤشر: سنویا -

 I  - : الخصائص العامة للمؤشر 
  

 استدامة التنمیة البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر : . 12

 و التكنولوجیات البیئیةاإلقتصاد األخضر  الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر :البرنامج  . 13

 اإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر كضامن للتنمیة المستدامة الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر : . 14

یمكن ھذا المؤشر من قیاس مدى تقدم إنجاز مكونات خارطة الطریق الوطنیة  تعریف المؤشر : . 15

  :، وینقسم إلى ثالث مستویات1و  0بین عبارة عن مقیاس تألیفي یتراوح لإلقتصاد األخضر. فھو 

 فأكثر 0,80 :مستوى عالي ،  

 0,80و  0,5بین  :مستوى متوسط، 

  0,5مستوى ضعیف: أقل من. 

 مؤشر مسارنوع المؤشر :  . 16

  مؤشر فاعلیةطبیعة المؤشر :  . 17

II    - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

+ العدد  4+ العدد  3+ العدد  2+ العدد  1الجملي = العدد العدد  طریقة إحتساب المؤشر: . 25
5 
  100)/1* (نسبة التقدم المادي 100/ 1= درجة الترجیح المكونة الفرعیة 1العدد 
                      

  100)/2* (نسبة التقدم المادي 100/ 2= درجة الترجیح المكونة الفرعیة 2العدد 
                      

  100)/3* (نسبة التقدم المادي 100/ 3الفرعیة= درجة الترجیح المكونة  3العدد 
                      

  100)/4* (نسبة التقدم المادي 100/ 4= درجة الترجیح المكونة الفرعیة 4العدد 
                      

  100)/5* (نسبة التقدم المادي 100/ 5= درجة الترجیح المكونة الفرعیة 5العدد 
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 عدد وحدة المؤشر : . 26
نسب التقدم المادي لكافة المكونات مع درجات  سیة إلحتساب المؤشر :المعطیات األسا  . 27

 الترجیح ذات العالقة
 طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : ( إستمارة ،تقریر ، إستبیان.... ): . 28

 التقاریر والخدمات
(إدارة اإلدارة العامة للتنمیة المستدامة مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  :  . 29

 الدراسات)
 شھر دیسمبر تاریخ توفر المؤشر : . 30
 0.55 :2017القیمة المستھدفة للمؤشر لسنة  . 31
 إدارة الدراسات والتحالیل اإلقتصادیة البیئیة والتخطیط المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: . 32

III    - : قراءة في نتائج المؤشر 

 : سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر   . 11

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

 توقعات  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019  2020  

مدى تقدم مكونات خارطة 
الطریق الوطنیة لإلنتقال نحو 

  اإلقتصاد األخضر

  
  عدد

    0.535 0.55  0.65  0.70  0.75  

 تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر : . 12

 )0,80و  0,5بین (  0.509:  متوسطتقدم مستوى 

 :  رسم بیاني لتطور المؤشر . 13

 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر : . 14

  دراسة حول آفاق المسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات-

  مكتب المساندة حول المبادرة اإلقتصادیة الخضراء-

  الشراءات المستدیمة -

  تنفیذ بعض الخدمات في إطار أنشطة مكتب المساندة لإلقتصاد األخضر-

 مصاحبة عدد من الباعثین الشبان الراغبین في بعث مشاریع في مجال اإلقتصاد األخضر-

 : تحدید أھم النقائص المتعلقة بالمؤشر . 15

  مؤشر غیر موضوعي وال سیما مسألة درجات الترجیح التي تم ضبطھا على مستوى اإلدار
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 بطاقة مؤشــــر  
  

 2.2.2.2رمز المؤشر :-

   اإلقتصادیة المؤھلة بیئیا عدد  المؤسسات :تسمیة المؤشر  -
  2017جوان تاریخ تحیین المؤشر: 

 I  - : الخصائص العامة للمؤشر 

 ، إستدامة التنمیة 2البرنامج : البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر  . 18

 اإلقتصاد األخضر والتكنولوجیات البیئیة : البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر  . 19

 اإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر كضامن للتنمیة المستدامة: الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر  . 20

 اعدد المؤسسات المنتفعة بالمصاحبة لتأھیلھا بیئی :تعریف المؤشر  . 21

 :  مؤشر نشاط نوع المؤشر . 22

 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة :طبیعة المؤشر  . 23

II    - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

   طریقة إحتساب المؤشر . 33

التي أمضت إتفاقیات مصاحبة فنیة مع  المؤسسات عددمجموع   :المؤشر إلحتساب األساسیة المعطیات
، 14001 المركز لتركیز مقومات اإلقتصاد األخضر بمختلف آلیاتھ ( إنتاج أنظف، منظومات إیزو

  ، البصمة المائیة، البصمة الكربونیة50001

 عدد:  وحدة المؤشر . 34
 

 :إلحتساب المؤشر المعطیات األساسیة   . 35
  المنتفعة بالمصاحبة لتركیز مقومات االقتصاد األخضر المؤسسات عدد

  لتركیز مقومات اإلقتصادبالمصاحبة و غیرھا...أو فندقیة أعدد المنتفعین من مؤسسات صناعیة  
، اإلیكوالبال، 14001مثل منظومة اإلیزو ( مادیةمادیة كانت أو ال البرامج عبر مختلف  األخضر

والتي تعتمد على التجدید التكنولوجي البصمة الكربونیة، البصمة المائیة،.. )  التصرف البیئي المربح،
 في الموارد الطبیعیةتقوم بھا المؤسسة قصد الحد من التلوث والتصرف المحكم و في آلیات المصاحبة،

تعزیز والتي من شأنھا المساھمة في والتقلیص من النفایات وفقا للتراتیب الوطنیة والمواصفات البیئیة 
وتموقعھا على الصعید  التونسیة الخدمات و للمنتجات التنافسیة القدرة تحسینوالنجاعة اإلقتصادیة 

 .دفع التصدیرالعالمیة و لألسواق ھادخول لتیسیر  اإلقلیمي والدولي
 

 طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : ( إستمارة ،تقریر ، إستبیان.... ) . 36
 ، عدد إتفاقیات المصاحبة الممضاة  
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  أذون التزود عدد  

 إلحتساب عدد المؤسسات المنتفعة  متابعة دوریة حول تقدم إنجاز البرامج والمشاریع ریرقات

 بالمصاحبة

 مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  : . 37
 المصالح الداخلیة للمؤسسة 

 
  للتقییماجة حو كل ما دعت ال : آخر السنةالمؤشر  تاریخ توفر . 38

 القیمة المستھدفة للمؤشر : . 39
اإلقتصاد األخضرالتي یوفرھا المركز للحد من التلوث  یاتمؤسسة  لتركیز أل 44مصاحبة     

 التشریعات البیئة و النھوض باإلنتاج األنظف  وكذلك تحقیق نجاعة إقتصادیة وإحترام
 

 المسؤول عن المؤشر بالبرنامج . 40
 

  ادارة مراقبة التصرف بالمركز-

III    - قراءة في نتائج المؤشر : 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر :   . 41

 الخاص بالمؤشر : اتالنتائج و تقدیرات االنجاز تحلیل . 42
 سنویة مرحلیة و ریراتـق

  :  رسم بیاني لتطور المؤشر . 16
 نشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر :ألأھم ا . 17
  التسویق و التحسیس-

 
 : المتعلقة بالمؤشر   les limitesتحدید أھم النقائص  . 43

مرتبطة بمدى انصھار المؤسسات االقتصادیة في برامج المصاحبة لتركیز مقومات المؤشر تحقیق 
المركز و عبر تمكین المؤسسات بنشطة األإستراتجیة تسویق  تحسینر بعاإلقتصاد األخضر 

التي تتم مصاحبتھا في مجال التصرف البیئي من قبل مركز تونس الدولي والفندقیة الصناعیة 
علي غرار بقیة  FODECلتكنولوجیا البیئة من االنتفاع بامتیازات صندوق تنمیة القدرة الصناعیة  

  المراكز الفنیة
  
  
  

  التوقعات  ق م  اإلنجازات    

  مؤشر قیس اآلداء
 

  
 الوحدة

2014 2015  2016 2017 2018 2019  2020 

 عدد  المؤسسات :  1مؤشر عدد
 اإلقتصادیة المؤھلة بیئیا

 40 44 45 50 30 77 110 عدد
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 بطاقة مؤشــــر  
  

 3.2.2.2رمز المؤشر :-
 البیئیة التي تم تطویرھا و تطویعھا التكنولوجیات عددتسمیة المؤشر : -
  2017جوان تاریخ تحیین المؤشر: -

 I  - : الخصائص العامة للمؤشر 

 ، إستدامة التنمیة 2البرنامج : البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر  .1

 األخضر والتكنولوجیات البیئیة اإلقتصاد 2-2: البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر  .2

اإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر كضامن للتنمیة ، 3الھدف : الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر  .3

 المستدامة

 التي تم تطویعھا من طرف المركز على الصعید الوطني التكنولوجیات عدد :تعریف المؤشر  .4
إدماج البعد البیئي والتكنولوجیات النظیفة المحافظة على ‘كحلول لإلشكالیات بیئیة والتي من شأنھا 

المحیط والداعمة للتنمیة المستدیمة في األنشطة القطاعیة  وفي بعض المیادین المحوریة (كقطاع 
محور اإلسمنت، قطاع مصبرات الطماطم، محور التصرف في المرجین، محور التطھیر الریفي، 

 التثمین الطاقي أو المھوء للنفایات ...)
 : مؤشر نتائج نوع المؤشر .5

 مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة ،: طبیعة المؤشر  .6

II    - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 طریقة إحتساب المؤشر  .1

    :المؤشر إلحتساب األساسیة المعطیات .2
والتي تم إعتمادھا  للتنمیة المستدامةمن طرف المركز والمدعمة المطوعة  عدد التكنولوجیات  .3

 بمختلف مشاریع المركز كحلول بیئیة إلشكالیات وطنیة على مستوى قطاعي أو محوري أو میداني
 عدد:  وحدة المؤشر .4

 :إلحتساب المؤشر المعطیات األساسیة   .5
المركز بمختلف مشاریعھ مع التعمق في نوعیة  التكنولوجیات المقدمة كحلول  مخطط عمل .6

 ثم عد ھذه التكنولوجات إلشكالیات وطنیة على مستوى قطاعي أو محوري أو میداني
 
 طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : ( إستمارة ،تقریر ، إستبیان.... ) .7

 التكنولوجیات،  عدد
 مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  : .8

a. (..مخطط العمل، تقاریر المشاریع) المصالح الداخلیة للمؤسسة 
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  للتقییماجة حو كل ما دعت ال : آخر السنةالمؤشر  تاریخ توفر .9

 25القیمة المستھدفة للمؤشر : . 10
 

  : مركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة المسؤول عن المؤشر بالبرنامج . 11
 

  (لحصر وجمع التكنولوجیات) ادارة مراقبة التصرف بالمركز-

III    - قراءة في نتائج المؤشر : 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر :   . 18

 

 :المساھمة مع الھیاكل العمومیة في تطویر وترویج أحدث التكنولوجیات البیئیة و تركیز مقومات اإلقتصاد األخضر:  3الھدف 
  التي تم تطویرھا وتطویعھا من طرف المركز على الصعید الوطني التكنولوجیات عدد 

  تقدیرات ق م إنجازات    
    20142015 2016 2017 2018 2019 2020 

تكنولوجیا استعمال المحروقات البدیلة في قطاع اإلسمنت 
 (مع الدلیل البیئي للقطاع )

  
 عدد

1 1 1 1 1 1 1 

تكنولوجیا الحماة المنشطة مدمجة مع تقنیة المركب 
 الطماطمصناعة مصبرات كیمیائي لمعالجة میاه -الفیزیائي

 (مع الدلیل البیئي للقطاع )

 1 1 1 1 1 1 1 عدد

تكنولوجیا رسكلة اإلطارات المطاطیة على شكل حبیبات 
 الستعمالھا في المالعب الریاضیة

 1 1 1 1 1   عدد

 2 2 2 2 2 2 2 عدد  تثمین مادة المرجین(تثمین طاقي و تثمین فالحي)

والتعریف بأفضل التقنیات البیئیة المتاحة للحد من التلوث  نشر
  (مع دلیل قطاعي)قطاع النسیج من المصدر لصالح 

  1  1  1  1  1  1  1 عدد

  التخمیر المھوء لحمأة مصانع النسیج
  

  1  1 1  1  1     عدد

إزالة التلوث من النفایات السائلة لصناعات النسیج إلعادة 
  استخدامھا في الزراعة

  1  1 1  1  1     عدد

إزالة الملونات من النفایات السائلة للنسیج بإعتماد تقنیة 
 ozoneال

 1 1 1 1 1 1 1 عدد

نشر والتعریف بأفضل التقنیات البیئیة المتاحة للحد من التلوث 
  (مع دلیل قطاعي) قطاع الحلیب ومشتقاتھمن المصدر لصالح 

  1  1  1  1  1  1  1 عدد

  تكنولوجیات التطھیر الریفي:
  معالجة المیاه المستعملة بالنباتات المائیة -1
معالجة المیاه بتقنیة الحمأة المنشطة و األغشیة -2

 البیولوجیة

 2 2 2 2 2 2 2 عدد

 مھوء الال بالتخمیر العضویة النفایات تثمین تكنولوجیا
Biométhanisation  

 1 1 1 1 1 1 1 عدد

  المھوء التخمیر بطریقة العضویة النفایات تثمین تكنولوجیا
  )Compostage سماد إلى

 1 1 1 1 1 1 1 عدد

WATERBIOTECH  
تقییم احدث التكنولوجیا الموجودة في ما یخص بیوتكنولوجیا المیاه 

 1 1 1 1 1 1 1 عدد
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  و إستراتیجیا التصرف في المیاه بالبالد التونسیة
 

معالجة المیاه المستعملة إلزالة الملوثات و المبیدات باستعمال تقنیة 
 الفیتوكتلیز

 1 1 1 1 1 1 1 عدد

     1 1 0 عدد  انتاج الطاقة المزدوجة (ریاح و شمس) تكنولوجیا

 تقنیة إزالة التلوث من التربة الملوثة بالمحروقات
décontamination des sites pollués 

 1 1 1 1 1 1 1 عدد

التقنیة البیولوجیة إلزالة التلوث الناتج عن المحروقات و 
  تثمین التربة بتونس 

  1 1 1 1 1   عدد

  3  4         عدد  جدید

التي تم تطویرھا وتطویعھا من طرف  التكنولوجیات عدد
  المركز على الصعید الوطني 

 25 22 18 18 15 15 18 عدد

 

 تـقاریرمرحلیة و نھائیة بالمؤشر :تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص  . 19

  :  رسم بیاني لتطور المؤشر . 20

 نشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر :ألأھم ا . 21

   المصاحبة الفنیة...التحسیس، التكوین، المساندة الفنیة، -
 

 : المتعلقة بالمؤشر   les limitesتحدید أھم النقائص  . 22
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  برنامج إستدامة التنمیة :الذي یتضمن المنشأة أو المؤسسة العمومیةالبرنامج  -
 اإلقتصاد األخضر والتكنولوجیات البیئیة:  2عدد  البرنامج الفرعي :-

 
 

وضالنشــــاط الرئيســــي :  1 ة والنھ ات الحدیث ویر التقنی ع وتط تیعاب وتطوی ة  اس ا البیئ بتكنولوجی

ع  تنباط ووض روریة الس ة الض ارف العلمی ویر المع ة وتط درات الوطنی م الق ا ودع وإنتاجھ

ة  ات تنمی ا لمتطلب یة وفق ة الخصوص ة واإلقلیمی ات الوطنی ة للحاجی ة المالئم ات البیئ التقنی

 مستدیمة.

 صنف بالمنشأة : / المؤسسة  2

 1996مارس  25 في المؤرخ 96-25 عدد القانون مرجع اإلحداث  : 3

 1997دیسمبر 29 في المؤرخ  97-2542 عدد األمر:مرجع التنظيم اإلداري و المالي   4

 2011- 2010للفترة   2010نوفمبر : المركز  تاريخ إمضاء آخر عقد أهداف بين الوزارة و  5

  

 :  إلستراتيجية العامةا . 1
تراتیجیة ات اإلس ھر التوجھ نة   تنص ى اآلداء لس درة عل د الق ددھا عق ي ح ة 2018الت من الخط ض

ن د م ي تمت ز الت تراتیجیة للمرك ى2016اإلس ي 2020إل اھم ف ي تس ات  والت ات و سیاس ذ توجھ تنفی
ة  ط التنمی ة لمخط ة التوجیھی ي الوثیق ة ف ة المنطوی وال  2020-2016الدول ى من د عل ي تعتم والت

  تنموي جدید یقوم على الركائز التالیة:

  تدعیم اإلقتصاد األخضر كضامن إلستدامة التنمیة 

 إكتساب نجاعة اقتصادٌیة قوامھا التجدٌید والشراكة 

  اإلشكالیات المطروحةالسعي لتثمین نتائج البحث وتوجیھھ حسب متطلبات حل  
ة  ات العام ق التوجھ ي تحقی اھم ف أنھا أن تس ن ش تراتیجیة م داف إس ز أھ دد المرك ار ح ذا اإلط ي ھ وف

ة و ذ  ال للدول ي تنفی ات ف اتو السیاس ة  توجھ ة الخاص يالبالقطاعی امج الفرع اد " 2رن االقتص
 .البیئة التنمیة المحلیة ووزارة التابع لبرنامج إستدامة التنمیة ل "التجدید التكنولوجيواألخضر

  
  وتتمثل األھداف اإلستراتیجیة للمركز في ما یلي:

 تونس الدولي لتكنولوجیا البیئیةمركز : منشأة عمومیةبطاقة 
  

  -I  التعریف : 

II-    : إطار القدرة على اآلداء 
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  مؤسساتلل والمجتمعي البیئي االنتقالتكریس : 1 ھدفال 

 النھوض بالمھن الخضراء  :   :  2 ھدفال 

  التكنولوجیات البیئیة عتطوی :3 ھدفال 

 ولتحقیق ھذه األھداف یسعى المركز إلى:

  االقتصاد األخضر  وتعزیز آلیاتستقطاب التكنولوجیات الجدیدة إلالتعاون الدولي  نشاطتعزیز  

 عادة تموقعھ المؤسساتيإلتركیز أسس اإلدارة الحدیثة وتقویة القدرات الداخلیة  

 

 : مساھمة مباشرة تحديد المساهمة في أهداف البرنامج .2
 أھم األولویات و األھداف : تقدیم   .3

  والنھوض بالتكنولوجیات البیئیة".مقومات اإلقتصاد األخضر "تعزیز ھدف البرنامج ھو 
ویعمل مركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة على تحقیق ھذا الھدف من خالل تحقیق األھداف الخصوصیة 

 التالیة: 

 مؤسساتلل والمجتمعي البیئي االنتقالتكریس : 1 ھدفال 

وطني ل - امج ال لالبرن ي  لتأھی ات البیئ رامجللمؤسس راءات وب ن اإلج ة م و مجموع ي  ھ احبة الت المص
ى  دف إل ر وتھ اد  األخض ات اإلقتص ز مقوم ددة لتركی ات متج ع آلی ى وض د عل ةتعتم  اإلحاط

ناعیین وث بالص ن التل د م د الح ناعي قص ة الص وارد الطبیعی ي الم م ف رف المحك یص  والتص والتقل
دان  اء البل ة حرف وق و رغب ي الس ة ف فات البیئی ة والمواص ب الوطنی ا للتراتی ات وفق ن النفای ةم  األجنبی

   المعالم واضحة إستراتیجیة وفق القدرات وتعزیز الكفاءات وتطویر والنھوض

لة - تدیمة ومواص یاحة المس دعیم الس ز ت ة تركی ة العالم یة البیئی د التونس ف ومزی ا التعری ا بھ  وطنی
 .ودولیا

ع  - ن الرف ة م افة القیم ة المض ات التكنولوجی ینو بالمؤسس اإنتاجی تحس ن تھ ادیة م الل االقتص  خ
تقطاب راكات اس ة ش ة تكنولوجی یة  عالی درتھا التنافس ن و ق ع م ي الرف اھم ف ا یس یرمم انفاذ وتیس  ھ
  العالمیة والتھوض بالتصدیر  لألسواق

 إدماج البعد اإلجتماعي في برامج وآلیات المصاحبة الفنیة  -

 النھوض بالمھن الخضراء  :   2 ھدفال 

ونین  - غیلیة للمتك درة التش ن الق ین م ع والتحس دف الرف ة بھ االت البیئی ي المج ة ف درات الوطنی دعیم الق ت
 وتسھیل إنصھارھم في المنظومة التشغیلیة

ة ب - اعثیناإلحاط بان ل الب اریعالش راء  مش عل خض ن لرف دد م اریع ع زة المش نویا المنج ي س ار ف  اط
دة  اریع جدی ث مش راء وبع المھن الخض وض ب ك بالنھ أطیروذل اعثین ت بان الب الت الش ذلكو كوینب  ك

احبة ث المص راء لبع ات خض نة مؤسس من محض اریع ض ة مش یات  بیئی ب الخصوص دة حس جدی
ة  الء األولوی ع إی ویق، م نیع والتس ة التص ى مرحل ا إل ول بھ ات والوص ة للجھ ة واإلیكولوجیّ البیئی

 لحاجیات وخصوصیات الجھات في ھذا المجال.
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ى التجد - جیع عل ات التش رعین لتقنی احبة المخت جیع ومص ك بتش ي وذل دان البیئ ي المی وجي ف د التكنول ی
ات  نة مؤسس من محض ك ض ا وذل ویق التكنولوجی ور تس ى ط ارب إل ور التج ن ط دة م ة جدی بیئی

 خضراء وبالشراكة مع المؤسسات الجامعیة وھیاكل البحث والتجدید

 التكنولوجیات البیئیة عتطوی  :3 الھدف 

م تطویع ة ث ات البیئی دث التكنولوجی تقطاب أح ي إس وجي ف د التكنول ل التجدی ایتمث ا  و نقل ھ ن ھ  م
دول ا  ال ة منھ دا.. ) المتمكن ة أو كن دان األوروبی ى(كالبل دول إل ا  ال ي تحتاجھ ذلك ’ الت دان  وك ن المی م

ي  وطني البحث دولي أوال عید ال ى الص واء عل اعلین بھس ادیة والف ة اإلقتص ى المنظوم ف إل ا بمختل
ات  ك لالقطاع ادیة وذل ة اإلقتص ل المؤسس د داخ احث ودفع التجدی وث  ھ ي البح تثمار ف ى اإلس عل

ة  والتنموی عي نح ع الس وث العلمی م ھ البح ا ةتوجی ة حاجیاتھ و تلبی ز و ل نح رام التحفی  اتاكرشوإب
بة  ادیة المناس ات اإلقتص ث والمؤسس ل البح ین ھیاك اتب ات واإلختصاص ب الحاجی ل  حس . وتتمث

  بذلك أھم األھداف في:

وجي  - د التكنول وض بالتجدی ة النھ اكل بیئی ول للمش اد حل ة إلیج ات البیئی دث التكنولوجی تقطاب أح واس
ار  ین اإلعتب ذ بع ع األخ ة م روفالمطروح ة للظ ال   المحلی ذا المج ي ھ یة ف ات الخصوص وللحاجی

 افة إقتصادیة عند النقل والتحویلوللتطور المستمر لھذه التكنولوجیات ولمدى توفیرھا لقیمة مض

ث  - ین البح ة تثم وض بمنظوم ي النھ ا،العلم ل التكنولوجی ویرب ونق ة تط راكة عالق اون الش ین والتع  ب
اء  ثفرق ي البح ي العلم د التطبیق وجي  والتجدی اء الالتكنول اعوفرق ادي قط زل اإلقتص ر تعزی  مجاب

 خاصة المؤسسة صلبوعامة  واالبتكار والتجدیداإلستثمار في البحوث التنمویة 
   تعزیز مساھمة التعاون الدولي في دعم منظومة البحث والتجدید  

 :  مؤشرات قیس اآلداء و أھم األنشطة    

مركز تونس الدولي لتكنولوجیا نفذھا یتتمثل أھم األنشطة و المشاریع و االستثمارات و البرامج التي 

  و التي تساھم مباشرة في تحقیق القیم المنشودة للمؤشرات في ما یلي :  البیئة

 مؤسساتلل والمجتمعي البیئي االنتقالتكریس : 1 ھدفال 

امج - ي  البرن ل البیئ وطني للتأھی ات ال ا،للمؤسس ا بیئی ات لتأھیلھ احبة المؤسس ة  (مص ة الوطنی تركیزالمرجعی
 دراسات،)القیام ب للحوكمة الرشیدة

ر - اد األخض ال اإلقتص ي مج ال ف یس واإلتص وین والتحس د التك روع جدی امج  مش داد برن ة وإع دعیم الالمركزی (ت
  )CFAD، تثمین النفایات..مع مستشارین بیئیین: الجماعات المحلیةخاص بتكوین 

 وضع منظومة التكوین عن بعدمشروع  -

 النھوض بالمھن الخضراء :   2 ھدفال 

 البیئة التقنیات في مشغلة صغرى مؤسسات لبعث محضنة تركیزمشروع  -

 التكنولوجیات البیئیة عتطوی :3 الھدف 

  تطھیر المیاه المستعملة في الوسط الریفي عن طریق النباتات المائیة -
ا - ل التكنولوجی ز تحوی ة (تجھی اندة ورش اریع لمس وث مش ة،  البح دة التطبیقی ز وح ةتركی ة   یقظ تكنولوجی

 القطاعیة) ةیلبیئاالتكنولوجیة  اتالشبكواستراتیجیة، دعم 
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 التحالیل المخبریة -
 ) : (جدید البحث والتجدید برنامج

  البیئیة من التكنولوجیات للتحقق وطني نظام إنشاء  :مشروع جدید -

« Mise en place d’un système national de vérification des technologies »  

د - روع جدی ا:  مش اد البیوتكنولوجی ناعي اعتم وث الص ن التل د م ات (ب للح ونس و محط ي ت ة ف انع األدوی مص

ا ة لھ تعملة التابع اه المس ة المی ة ،معالج انع األدوی رة لمص ات الخط ول المخلف املة ح ة ش د  ،بدراس ل لتحدی ة تحالی بحمل

ة بات المراقب د المص ح بأح اه الرش ة لمی ة و الفیزیائی ائص الكیمیائی وع ،الخص اج و ن ع إنت د مواق ذیبات و  تحدی د الم تحدی

 ا)كمیاتھ

 ویعتمد مركز تونس الدولي لتكنولوجیا البیئة المؤشرات الخاصة التالیة لقیاس مستوى تحقیق األھداف:
  

  
 

  : نذكر من أھمھا یعاني المركز بعض اإلشكالیات و التحدیات اإلجراءات المصاحبة   : .4

الصناعیة التي تتم مصاحبتھا في مجال التصرف البیئي من قبل مركز تونس الدولي المؤسسات  تمكین  -

 علي غرار بقیة المراكز الفنیة FODECلتكنولوجیا البیئة من االنتفاع بامتیازات صندوق تنمیة القدرة الصناعیة  

 والمؤسسات البحوث بین الصلة دعم والتجدید قصد للبحث الوطنیة المنظومة حوكمة مسار إكتمالعدم  -

 مما یصعب دور المركز في نقل وتحویل التكنولوجیا بین فرقاء البحث العلمي و فرقاء النسیج اإلقتصادي االقتصادیة

وذلك لعدم توفر رؤیة واضحة في المجاالت ذات األولویة في التحویل التكنولوجي ولعدم تمكن المركز من آلیات 

التمویل الخاصة بالتجدید ولعدم تالءم النصوص التشریعیة للمركز مع مسارات التجدید التكنولوجي. ھذا إلى جانب 

  .یات لتثمین أشغال البحث بالجامعاتعدم وجود آلالتنامي السریع للتكنولوجیات البیئیة أمام 

مراجعة القانون األساسي للمركز للتالؤم مع مخططھ اإلستراتیجي وتوجھاتھ و  مراجعة الھیكل التنظیمي للمركز -

 الجدیدة  

  التوقعات ق.م  اإلنجازات    

  مؤشر قیس اآلداء
 

  
 الوحدة

2014 2015  2016 2017 2018 2019  2020 

  مؤسساتلل والمجتمعي البیئي االنتقالتكریس  :1لھدف ا -1

 50 45 44 40 36 77 110 عدد  المؤھلة بیئیااإلقتصادیة  المؤسسات عدد :1مؤشرال

   النھوض بالمھن الخضراء  :   2 ھدفال -2

  للمشاریع البیئیة عدد الباعثین : 1 مؤشر
  عدد

      
  

5 
 

5 5 

  التكنولوجیات البیئیة عتطوی  :3 الھدف -3

 25 22 18 18 18 15 15 عدد  المطوعة التكنولوجیات عدد  : 1مؤشرال
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 2017توقعات  2018تقدیرات 
 مصدر الموارد

Les ressources de 
financement  

 البیانات

 اإلستعمـــاالت

865 0 
الموارد العامة  على

 للمیزانیة
  المشاریع المتواصلة

760 0 
على الموارد العامة 

 للمیزانیة
 المشاریع السنویة 

710 0 
على الموارد العامة 

  للمیزانیة
  المشاریع الجدیدة

- 0 
على الموارد العامة 

 للمیزانیة
 المشاریع الجھویة

 المجموع - 0 2335

865 0 
الموارد العامة  على

 للمیزانیة
  المشاریع المتواصلة

760 0 
على الموارد العامة 

 للمیزانیة
 المشاریع السنویة 

710 0 
على الموارد العامة 

  للمیزانیة
  المشاریع الجدیدة

- 0 
على الموارد العامة 

  للمیزانیة
 المشاریع الجھویة

 المجموع - 0 2335
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المحلیةالشؤون :  3 البرنامج  
 
 
 
 
 
 

 :  البرنامج و إستراتیجیتھ تقدیم-1
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 الدستور من السابع الباب تكریسستتركز إستراتیجیة ھذا البرنامج خاصة على 
 من المحلیة الحوكمة و الالمركزیة مسار تدعیم  على السھر و المحلي بالحكم المتعلق

 خاصة البلدي اإلستثمار دفع ،و الجمھوریة تراب كافة على البلدي النظام تعمیم خالل
 إستكمال و.  2020-2016 للفترة الالزمة توفبرالتمویالت خالل من الجدیدة للبلدیات

 . المحلیة الجماعات مجلة مشروع إعداد مسار
 البشریة بالموارد المحلیة الجماعات دعم و المحلیة الجبایة إصالح إلى باإلضافة ھذا

 العلیا اإلطارات تحفیز المھام المنوطة بعھدتھا والتجھیزات و المعدات الالزمة للقیام بو
 . بالجیھات للعمل

  خارطة البرنامج : الھیاكل المتدخلة في البرنامج:-1.1

 برنامج الشؤون المحلیة عدة ھیاكل تساھم بصفة مباشرة و غیر مباشـــرة في تنفیــــذ و إستراتیجیة و أھداف 
و ھي اإلدارات المركزیة و اإلدارات الجھویة و المؤسسات العمومیة اإلداریة و غیر اإلداریة و المنشآت 

  .العمومیة

  

 
 
 
 
 
 
 

  التي تعوق تركیز الالمركزیة : الصعوباتاإلشكالیات و 

 البرنامج

 البرامج الفرعیة

 اإلدارات 

 المركزیة

المؤسسات 
و العمومیة 

المنشآت 
 العمومیة

 الشؤون المحلیة

 اإلدارة العامة للبرامج البلدیة و المجالس الجھویة و مجالس األقالیم -
  

 النظافة و العنایة بالمحیطللتراتیب و اإلدارة العامة  -
 

  اإلدارة العامة للموارد و حوكمة المالیة المحلیة  -

  
 مركز التكوین و دعم الالمركزیة  -

 
   صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلیة  -
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بصفة عامة من عدید الصعوبات و العراقیل منھا ما ھو ھیكلي و منھا ما ھو ظرفي المحلیة تشكو الجماعات 

البشریة خاصة ذات  القدراتالمالیة ومحدودیة  المواردضعف أما الصعوبات الھیكلیة فتتمثل خاصة في 
  .الكفاءة العالیة وضعف نسبة التأطیر وعدم مالئمة اإلطار التشریعي والمؤسساتي لعمل الجماعات المحلیة

فعدد  أھم عائق أمام فاعلیة و نجاعة العمل البلدي  و خاصة الكوادر العلیا الموارد البشریة  إذ یعد نقص
و ھو عدد  من مجموع العاملین في الوظیفة العمومیة % 5 األعوان العاملین بالجماعات المحلیة ال یتعد

 % 1,6لنسبة لإلطارات اإلداریة وبا %  8,6ال تتجاوز  تعتبر متدنیة فھينسبة التأطیر  كما أن، ضئیل جدا 
الجماعات المحلیة من حیث الخدمات المسداة و  سلبا على آداء ھذه الوضعیة قد أثرت   .لإلطارات الفنیة

  .الدور التنموي المنتظر خاصة بالبلدیات ذات المؤشرات التنمویة المتدنیة
بالمائة من میزانیة الدولة بما ال یتماشى مع  4فھي ال تتجاوز تعتبر ضئیلة جدا الموارد المالیة للبلدیات  كما أن

مما ینعكس سلبا ویكرس تبعیتھا للسلطة المركزیة، و یحد من فاعلیتھا حجم المسؤولیات المناطة بعھدتھا، 
ومقارنة ببعض البلدان تصل على الخدماة المسداة للمواطنین و قدرتھا على تنمیة المناطق خاصة الداخلیة .

  .لمائةبا 54بالمائة والدانمارك  33بالمائة في تركیا وبولونیا  18بالمائة و 11ھذه المیزانیة في المغرب إلى
و قد أدى ضعف الموارد المالیة للبلدیات إلى تفاقم المدیونیة لدى عدد ھام من البلدیات و عجزھا ھن إیفاء 

بتعھداتھا نحو شركائھا و إقتصار عملھا على التسییر على حساب البرامج التنمویة و المشاریع اإلستثماریة 
مع إرتفاع نسبة  2011جعا ملحوظا بدایة من سنة .ھذا و قد تراجعت الموارد المالیة للمجالس الجھویة ترا

  . 2010التاجیر خالل نفس الفترة مقارنة بسنة 
 

و ضعف المداخیل المتأتي أساسا أما الصعوبات الظرفیة للجماعات المحلیة، فتشمل تراجع الموارد الذاتیة     
 جانسة ومحدودة القدرات وتركیز نیابات خصوصیة غیر متمن عزوف المواطن عن القیام بواجبھ الجبائي 

وتراجع أداء المؤسسة البلدیة في القرار والتنفیذ والتعویل على دعم مما أدى إلى تدھور الخدمات البیئیة 
 .المدیونیة وشعور المواطن بعدم الرضاء أمام تدھور اإلطار الحیاتيتفاقم الدولة، و

 
  

 بكامل تراب الجمھورية الالمركزية إرساء نظام  التوجھ اإلستراتیجي :
و یعتمد المسار التدرج لتحقیق األھداف المرجوة و توفیر أفضل شروط النجاح و ینقسم إلى ثالث مراحل      

  رئیسیة تدوم كل منھا ثالث سنوات و تھدف على التوالي إلى :

ویة و المحلیة بما : إعداد الدراسات و المقترحات و القیام باإلستشارات الوطنیة و الجھ المرحلة األولى-
یمكن من تحدید الخیارات اإلستراتیجیة و ضبط السبل الفعلیة لترجمة مبادئ الدستور بشكل عملي و من 

  خالل رزنامة دقیقة .
كما یتم خالل ھذه المرحلة العمل مع المجالس البلدیة و الجھویة المنتخبة على تفعیل مجمل اإلصالحات 

ونیة الضروریة و تعزیز الموارد المالیة و البشریة الضروریة بما الھیكلیة و صیاغة المراجعات القان
یتالءم مع مبادئ اإلستقاللیة و التدبیر الحر من جھة و ضرورة إعتماد مبادئ الحكومة الرشیدة و ضمان 

  مشاركة واسعة للمواطنین في تحدید البرامج التنمویة  و اإلستثمارات المحلیة من جھة أخرى .
  : المرحلة الثانیة



‐ 121 ‐ 
 

تھدف إلى الشروع تدریجیا في تفعیل  المراجعات الضروریة في مجال الصالحیات بما یضمن نجاعة 
التدخالت العمومیة من جھة ووحدة الدولة من النواحي القانونیة و التنمویة من جھة اخرى .و تھدف كذلك 

من ضمان تحقیق مبادئ  إلى تفعیل ھیاكل الرقابة المالیة و اإلداریة على الجماعات المحلیة بما یمكن
  الشفافیة و المساءلة و علویة القانون .

  المرحلة الثالثة : 
تعمل على تحقیق األھداف النھائیة المتعلقة بتعزیز الموارد البشریة المحلیة و تحقیق مبدأ التكافؤ بین 

دي و دراسة المھام و الصالحیات المبینة بالدستور عالوة على ضمان تغطیة ترابیة واسعة للنظام البل
تحویل صالحیات جدیدة للجماعات المحلیة.كما تھتم ھذه المرحلة بإستكمال األطر القانونیة و الھیاكل 

  الرقابیة و ھیئات مساندة الجماعات المحلیة .

  : الرھانات و التحدیات
: یطرح تجسیم المبادئ الدستوریة المتعلقة بالسلطة المحلیة جملة من التحدیات تتمثل في ما یلي  

 تركیز مجالس محلیة منتخبة كشریك فعلي و رئیسي في مسار الالمركزیة    
 منھجیة احداث الجیھات و خاصة األقالیم  
  تجسیم مبدإ التدبیر الحر و مراجعة القوانین المرتبطة بھ  
 عدم خضوع الجماعات المحلیة لإلشراف فیما بینھا  
  / الالمحوریة )التوازي بین االستقاللیة ووحدة الدولة (الالمركزیة  
 تفعیل الدیمقراطیة التشاركیة و تحدید أطر مشاركة المواطنین  
  منھجیة توزیع الصالحیات باإلعتماد على مبدإ التفریع  
 التكافؤ بین الموارد و الصالحیات  
  مالءمة الرقابة الالحقة مع حسن التسییر و التصرف  
 مراجعة المنظومة الحالیة للقضاء اإلداري  
  اإلصالحات المؤسساتیة في المستویین الوطني و المحلي  
 الترفیع في قدرات الجماعات المحلیة في مجاالت اإلدارة و التسییر و التخطیط و التنمیة  
 تكریس مبادئ الشراكة و التعاون الالمركزي 
 المحلیة، التنمیة دفع  
 للمواطن، المسداة الخدمات تحسین 
 الفاعلة، واطنةوالم المحلیة الحوكمة ثقافة نشر  
 استقاللیتھا ودعم المحلیة، للجماعات المالیة والموارد البشریة القدرات من الرفع  
 المحلیة الجماعات صندوق وتفعیل تطویر  .  

التشریعي و الترتیبي الذي یحكم الجماعات  و یقتضي تطبیق ھذه األحكام الدستوریة وضع أجندة لمراجعة األطار
.المحلیة و سن النصوص القانونیة الضروریة لترسیخ الالمركزیة   

و تعتبر عملیة المشاركة من أكبر التحدیات التي تواجھ مسار تفعیل الالمركزیة نظرا للعدد الھائل من 
التي تكتسي طابعا سیاسیا یعبر عن المتدخلین المعنیین بالمسار و للطبیعة المعقدة للمواضیع المطروحة 

 إختیارات مستقبلیة بالغة األھمیة من جھة و التعاطي مع معطیات فنیة و علمیة دقیقة من جھة أخرى .
  
  
  
  
  

  مشموالت البرنامج :
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  في عدة مجاالت تتمثل في ما یلي :الشؤون المحلیة رنامج ب یتدخل 

و تطویر قدرات الجماعات إعداد و تنفیذ مسار إرساء نظام الالمركزیة بكامل تراب الجمھوریة  -
 المحلیة و تأھیلھا لإلندماج في ھذا المسار و ذلك من خالل :

 تقییم واقع الجماعات المحلیة و إعداد مخطط إنخراطھا التدریجي في منظومة الالمركزیة 

 ستراتیجیة في مجال الالمركزیة و إعداد تصور لمسار القیام بالدراسات اإلستشرافیة و اإل
 إرسائھا بكامل تراب الجمھوریة و السھر على تنفیذه

  إعداد تصور لبرمجة تحویل و نقل الصالحیات المركزیة و الموارد المالیة و البشریة لفائدة
 الجماعات المحلیة 

 سار الالمركزیة توفیر و تعبئة الموارد المالیة الضروریة و المالئمة إلرساء م 

  قدرات الموارد  البشریة المحلیة و دعم وضع برامج التكوین لتطویر 

و دعم التنسیق بین مختلف الھیاكل إعداد و متابعة تنفیذ مخططات و برامج و مشاریع التنمیة المحلیة  -
 و المؤسسات المتدخلة في في ھذا المجال و دفع الشراكة بین القطاعین العام و الخاص.

مساندة الجماعات المحلیة في مجال إحكام التصرف اإلداري و المالي و تنمیة قدراتھا الذاتیة في مجال  -
 تسییر الشؤون المحلیة 

إرساء مقومات العمل التشاركي المحلي بین الجماعات المحلیة و بقیة الھیاكل العمومیة و الخاصة و  -
 مكونات المجتمع المدني 

الجماعات المحلیة على الصعید المحلي و الجھوي و الوطني و  تنسیق تدخالت و اعمال محتلف -
 التحكیم بینھا 

وضع برامج لتحدیث و تطویر أسالیب و مناھج العمل و تركیز إدارة ألكترونیة و تحسین جودة  -
 الخدمات بالجماعات المحلیة 

مجاالت اإلشراف على البرامج الوطنیة ذات الصلة بإختصاصات الجماعات المحلیة و خاصة في  -
 النظافة و حفظ الصحة و العنایة بالبیئة و جمالیة المدن.

   : لبرنامج و مؤشرات قیس اآلداء لھداف أ
إلى تحقیق مجموعة من األھداف المرحلیة المضمنة بالباب السابع للدستور و المحلیة  نالشؤورنامج بیھدف 

المحلیة و التغطیة التدریجیة للتراب الوطني بالنظام  المتعلقة بالسلطة المحلیة في مجاالت الموارد البشریة و المالیة
 البلدي و توزیع الصالحیات بین الجماعات المحلیة.

   تدعیم الموارد البشرية و المالیة للجماعات المحلیةالھدف األول :

  * تقدیم الھدف: 
خالل المرحلة األولى من المسار  %15الترفیع في نسبة التأطیر بشكل تدریجي من یتمثل ھذا الھدف في 

و  نجاعة التدخالت العمومیةضمان من أجل خالل السنة األخیرة من المرحلة الثالثة من المسار  %25إلى 
و ذلك من خالل آلیات الحراك الوظیفي و اإلنتداب . و تقدر اإلحتیاجات المستقبلیة  التكفل بصالحیات جدیدة

خالل التسع سنوات القادمة في حدود  و الكوادر العلیا اإلداریة و الفنیة للجماعات المحلیة من اإلطارات 
  إطار جدید. 7000
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 %19إلى  %8المالیة المحلیة من المیزانیة العامة للدولة من الموارد الترفیع في نسبة  كما سیتم العمل على 
یات جدیدة في إطار بما یساعد على ضمان االستقاللیة المالیة للجماعات المحلیة و التكفل بصالح

  الالمركزیة.

  * مرجع الھدف  

  2020-2016مخطط التنمیة  -
  أولویات وثیقة قرطاج  -
  .برنامج عمل الحكومة  -
  2015جوان  25مسار الالمركزیة الذي تمت المصادقة علیھ في مجلس وزاري بتاریخ  -

   مؤشرات قیس أداء الھدف 
 الوحدة

   انجازات
2017 

 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
   .1.2.2.2المؤشر عدد 

 15% 14% 12%      نسبة  التاطیر بالجماعات المحلیة نسبة 

 :2.2.2.2المؤشر عدد 
نسبة الموارد المالیة المحالة للجماعات 

  المحلیة 

 10% 8% 6%      نسبة

  تدعیم صالحیات الجماعات المحلیة  الھدف الثاني :
  * تقدیم الھدف: 

عبر تحویل اإلختصاصات من السلطة المركزیة إلى السلطات المحلیة من خالل مسار یعتمد تحدید 
  األولویات القطاعیة و التدرج لضمان التوازن و النجاعة في التدخالت و تحسین الخدمات المسداة للمواطنین 

  * مرجع الھدف 

  2020-2016مخطط التنمیة  -
  أولویات وثیقة قرطاج  -
  .برنامج عمل الحكومة  -
  2015جوان  25مسار الالمركزیة الذي تمت المصادقة علیھ في مجلس وزاري بتاریخ  -
   

   مؤشرات قیس أداء الھدف
 الوحدة

   انجازات
2017 

 تقدیرات

2014 2015 2016 2018 2019 2020 
   .1.2.2.2المؤشر عدد 

المحالة من اإلدارات  اإلختصاصاتنسبة 
  المركزیة إلى الجماعات المحلیة  

 15% 12% 10%      نسبة
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  نفقات البرنامج:-2
  :الشؤون المحلیةمیزانیة برنامج  – 1.3

و  2018م.د سنة  ..................بملغ قدره  الشؤون المحلیة تم ضبط میزانیة برنامج    
م.د بعنوان نفقات تصرف و .........................قدره   تتضمن میزانیة البرنامج على إعتماد

  م.د بعنوان نفقات تنمیة . ............................إعتماد قدره 

  الشؤون المحلیة :تطور إعتمادات برنامج 
  د 1000بحساب 

  
  

  بیان البرنامج

  
انجازات 

  
2016  
  

  
  ق.م 
2017  

 )1(  

  
  2018تقدیرات 

  
 )2016/2018(تطور نسبة ال

  
  دفعاعتمادات ال

)2(  

  المبلغ
)2( -)1(  

  )%( النسبة
)2( -)1)/(1(  

  I 6  596 28  851 459  255 461    نفقات التصرف  
 8-  610 1- 859 16  470 18    التأجیر العمومي-

  34-  188 1-  242 2  430 3    وسائل المصالح-

  7  395 31  750 440  355 409    التدخل العمومي-

  II : نفقات العنوان الثاني
  التنمیة

  110 950  121 400  10 450  9  

  48-  950-  000 1  950 1    : االستثمارات المباشرة-

    950-  000 1  950 1    لمیزانیةل العامة  مواردالعلى     

 القروض  موارد  على            
  الموظفة الخارجیة               

  0  -0  0    

    11400  400 120  000 109    التمویل العمومي : -

    11400  400 120  000 109    لمیزانیةالعامة لموارد العلى 

  على القروض الخارجیة         
  الموظفة

  0  0  0    

  III6-  6000-  000 94  000 100    :صنادیق الخزینة  
 : البرنامجمجموع 

  
  642 205  675 251  33 046  5  
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حسب طبیعة النفقة  2018لسنة  المحلیة و البیئةالشؤون توزیع مشروع میزانیة برنامج 

:  
  د) 1000(بحساب  إعتمادات الدفع

  

  
   

459 851

121 400

94 000

نفقات التصرف

نفقات التنمیة

صنادیق الخزینة
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: القیـــادة و المسانـــدة 3البرنامج   
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 البرنامج

البرامج 
 الفرعیة

المصالح 
 االداریة

المؤسسات 
و المنشآت 

  العمومیة

 القیادة و المساندة

  :1البرنامج الفرعي 

 القیادة

  :2البرنامج الفرعي 

 المساندة

 و للبیئة التونسي المرصد -
  ةالمستدام التنمیة

  المالیة و اإلداریة الشؤون إدارة -

 و األسالیب و التنظیم إدارة -
 اإلعالمیة

 الشؤون و البیئي التشریع إدارة -
  القانونیة

 التوثیق و للوثائق الفرعیة اإلدارة -

  مكتب الضبط المركزي -

  مكتب العمل الحكومي -

   مكتب العمل الجمعیاتي -

 و الجھویة المصالح مكتب -
  الوزارة إلشراف الخاضعة المؤسسات

  بالمستثمرین اإلحاطة مكتب -

  العامة التفقدیة -

 للصفقات الوزاریة اللجنة كتابة -
 العمومیة

 الشراكة و الدولي التعاون إدارة -

وحدة التصرف في المیزانیة حسب  -
 األھداف

  تقدیم البرنامج وإستراتیجیتھ: -1

اریة ون اإلدار الشؤیتولى برنامج القیادة و المساندة من خالل الھیاكل األفقیة التي یشملھا على غر   
و  یم الدعمة تقدو المالیة و الشؤون القانونیة و التعاون الدولي و التنظیم و األسالیب و اإلعالمی

دمات أمین الخل تلك من خالالمساعدة لبرنامج البیئة و جودة الحیـــاة و برنامج إستدامة التنمیة .و ذ
لبنیة ات واعبر توفیر الموارد البشریة و التجھیزات و المعد   نامجالالزمة لسیر عمل ھذه البر

ـة و تراتیجیـاإلس التحتیة في مجـال اإلعالمیــــة و المنظومات المعلوماتیة و  الخطــط و الـدراسات
  التوجیھ .  أعمـــال الـــرقابـــة و المتابعـــة و التقییم و

 الھیاكل المتدخلة خارطة البرنامج : 1.1
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  إستراتیجیــة البرنامــج : -2.1

في ظل التطورات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و السیاسیة و التحدیات العالمیة أصبحت اإلدارة العمومیة مدعوة إلى     
مزید الفعالیة و الشفافیة و المرونة و تحسین جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنین و في ھذا اإلطار تتنزل إستراتیجیة 

  لقادمة أساسا و التي تتمحور حول التوجھات التالیة:برنامج القیادة و المساندة في المرحلة ا

  اإلداري على المستوى المركزي و الجھويالتنظیم مراجعة: 
أشكال جدیدة لتنظیم المصالح و  إن إعتماد طریقة التصرف في المیزانیة حسب األھداف یقتضي إعتماد

ذلك لغایة تخفیف الھیاكل و إعادة توزیع األعوان و ھذا یتطلب توضیح و تدقیق مھام مختلف المصالح 
تفادیا لإلزدواجیة في ما بینھا و تأمینا لنجاعة أنشطتھا و تحدید المھام التي ستبقى من مشموالت 

للمصالح الخارجیة أو التي یمكن إحالتھا إلى القطاع  اإلدارات المركزیة و المھام التي یمكن إحالتھا
الخاص و المھام التي یمكن حذفھا.و تجمیع أو دمج الھیاكل التي لدیھا مھام متكاملة أو مترابطة و حذف 

 الھیاكل التي أصبح وجودھا غیر ضروري.

 التصرف في الموارد البشریة: تحسین 

  و ذلك عبر :ة التصرف في الموارد البشریو مناھج تعصیر طرق 
  إرساء نظام للتصرف التقدیري في الموارد البشریة -
  المسح الوظیفي لضبط مھام اإلدارات و المصالح و األعوان  -
  إعداد بطاقات وظیفیة لتوصیف المھام  -
  تشجیع الحراك الوظیفي بین اإلدارات أو داخل نفس اإلدارة و بین اإلدارات المركزیة و المؤسسات  - 
  إعادة توزیع األعوان بین المصالح بطریقة مدروسة باإلعتماد على الحاجیات الحقیقیة لكل مصلحة. -
  دعم التدریب و الرسكلة و التكوین للرفع من قدرات األعوان -
  تقییم اآلداء و تثمین التكوین المستمر -
 إعتماد الكفاءة و اإلستحقاق و الشفافیة في التعیین في الوظائف العلیا-
 لإلدارات المركزیةعیل الدور اإلستراتیجي تف  

 : و المتمثل في التصور و البرمجة و الدراسات المستقبلیة و وضع السیاسات و تقییمھا
إستشراف المستقبل المركزیة یجب أن تكون لدیھا القدرة الكافیة لوضع التصورات و  اتإن اإلدار

تكون قادرة على مجابھة المتغیرات العالمیة  و إستباق األحداث و تقویم السیاسات المتبعة.حتى
و التخطیط و  اإلستشرافیةتطویر الھیاكل التي تعنى باإلحصاء و الدراسات من خالل المتسارعة.
تمكین المسؤولین من إتخاذ القرارات الصائبة و في ھذا اإلطار سیتم العمل على تفعیل البرمجة ل

 شریة المختصة و تكنولوجیات اإلتصال.المراصد و تدعیمھا بالموارد البمختلف دور 

  من خالل تحسین اإلستقبال و معالجة  و المواطن : مصالح الوزارةتحسین العالقة بین
الشكایات و تعمیم عالمة اإلستقبال مرحبا على كل اإلدارات و المؤسسات العمومیة و البلدیات 

عبر تطویر نظام  .و تسھیل الولوج إلیھا  تحسین جودة الخدمات المقدمة للمواطنو.
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و دعم ألكتروني لمعالجة المراسالت اإلداریة و متابعة الشكایات و تبسیط اإلجراءات اإلداریة 
 و تطویر الخدمات العمومیة على الخط اإلدارة األلكترونیة 

 تركیز و تعمیم نظام التصرف في المیزانیة حسب األھداف: 

في إطار الحرص على ترشید التصرف في األموال العمومیة  وإضفاء أكبر قدر من النجاعة 
على تدخالت الوزارة ، و تعزیز الحوكمة الناجعة في مجال المیزانیة  فقد إنخرطت وزارة 
الشؤون المحلیة و البیئة ضمن المنظومة الجدیدة للتصرف في میزانیة الدولة و التي یعبر عنھا 

ي المیزانیة حسب األھداف. منظومة التصرف في المیزانیة حسب األھداف تندرج بالتصرف ف
في إطار إعتماد منھجیة جدیدة للتصرف في میزانیة الدولة من حیث طریقة إعداد المیزانیـــة و 

  تنفیــــذھا و متابعتھا و تقییمھا .

ت عمومیة و ھذا یتطلب ھذه الطریقة تقوم على تقدیم المیزانیة حسب مآل النفقة أي حسب سیاسا
ھیكلة میزانیة الدولة حسب مھمات و برامج و برامج فرعیة . مع تحدید اھداف لكل برنامج یتم 
قیاس مدى تحقیقھا بواسطة مؤشرات مرقمة لقیس اآلداء و تسند قیادة البرنامج إلى  رئیس 

  البرنامج الذي یعتبر النواة الرئیسیة في المنظومة الجدیدة.

تھتم أساسا بنتیجة األنشطة اإلداریة  و لیس على ما تستھلكھ اإلدارات من نفقات و  ھذه المنھجیة
ما یلزمھا من إمكانات و تنبني على التحول من منظومة تقوم على مفھوم الشرعیة أي مدى 
مطابقة التصرف في األموال العمومیة للقوانین و الترتیب و النظم و بنود المیزانیة إلى منظومة 

 لویة لمفھوم النجاعة و الفاعلیة في التصرف في المیزانیة .تعطي األو

  یمكننا حوصلة األھداف التي تسعة المنظومة إلى تحقیقھا في ما یلي :

  التوظیف األمثل للنفقات من خالل رصد اإلعتمادات حسب التوجھات و األولویات
  الوطنیة 

 عتمادات باكثر وضوح تحسین مقروئیة المیزانیة و بالتالي الشفافیة عبر توظیف اإل
حسب برامج تترجم سیاسات عمومیة و تحدید أھداف خاصة بھا بما یمكن من قراءة 

  اوضح ألھداف المیزانیة .

  منح رؤساء البرامج أكثر مرونة في التصرف في اإلعتمادات الموضوعة على ذمة
الموارد البرنامج  لتمكینھم من تحقیق األھداف المرسومة مقابل مساءلتھم حول إستعمال 

  و تحقیق األھداف.

  تحسین نجاعة و فاعلیة النفقات العمومیة من أجل ضمان مرافق عمومیة ذات جودة
 عالیة و بأقل كلفة.

  مجال  في الدّولیّة االلتزامات تنفیذ على الّسھر:  التعاون الدوليالنھوض و تطویر
 على مةاالمستد التّنمیة مسارات متابعةوو الآلمركزیة  مةاالمستد والتّنمیة البیئة حمایة

 تونس و تدعیم  تموقع  .المسارات ھذه تطویر على والعمل واإلقلیمي الدّولي المستویین
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 موضوعھا یكون التّي األطراف والمتعددة الثّنائیّة االجتماعات وفي الدّولیّة الھیئات لدى
  المعنیّة، الوزارات مع باالشتراك البیئة وحمایة مةاالمستد التّنمیة

 من أجل المساھمة في نشر ثقافة حمایة البیئة و التنمیة  :تدعیم و تطویر العمل الجمعیاتي
 .المستدامة من خالل وضع أجندا وطنیة للعمل الجمعیاتي في مجال البیئة

  
  البرامــج الفرعیـــة : 1-3

  یشتمل برنامج القیادة و المساندة على برنامجین فرعیین ھما:

 القیادة: 1 البرنامج الفرعي

بالتخطیط و المتابعة و المراقبة و التقییم و التفقد و  ةیتضمن ھدا البرنامج الفرعي الوظائف المتعلق
الشؤون العامة و الشؤون القانونیة و التعاون الدولي و اإلحصائیات و اإلشراف على المؤسسات 

 عیات.العمومیة و اإلدارات الجھویة و اإلحاطة بالمستثمرین و العالقة مع الجم

 : تتمثل أھم مشموالت ھذا البرنامج الفرعي في

البرامج و المشاریع التي تقوم بھا  تقییممختلف المصالح المركزیة و الجھویة و  أنشطةتنسیق ومتابعة  -
 .مختلف اإلدارات  

  .النھوض باألنشطة اإلعالمیة -
المعنیة قصد إیجاد الحلول قبول المواطنین و تقبل شكایاتھم و عرائضھم و دراستھا مع المصالح  -

  المالئمة لھا.
تنفیذ برامج الوزارة في مجال التحسیس و التربیة البیئیة و نشر ثقافة التنمیة متابعة ضبط و  -

  .المستدامة 
متابعة الملفات المتعلقة بالمنظمات و الجمعیات العاملة في مجال البیئة و التنمیة المستدامة و دفع  -

  عداد تقاریر دوریة حول نشاطھا.إنفیذ البرامج الوطنیة و العمل معھا في إطار ت
مراقبة التصرف اإلداري و المالي و الفني لجمیع المصالح التابعة للوزارة و المؤسسات الخاضعة  -

  إلشرافھا.
 على السھر و التابعة للوزارة العمومیة المؤسسات و المنشآت على واإلشراف التصرف متابعة  -

  .كاھلھا على الموضوعة الترتیبیة و القانونیـة اإللتزامات تطبیـــق
 المساندة :  2البرنامج الفرعي 

  یھدف ھذا البرنامج الفرعي إلى :
 و البشریة الوسائل في التصرف ترشید و لمختلف البرامج المالیة و اإلداریة الشؤون كافة تسییر  -

  . المادیة
 المصالح عمل لسیر الضروریة التجھیزات و المعدات و اللوازم توزیع و حفظ و إقتناء برمجة -

  . اإلداریة
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   المنقوالت و النقل ووسائل ریةااإلد البناءات صیانة و تسییر   -
  الوثائق و األرشیف. في التصرف برامج وإنجاز إعداد على السھر -
 اإلعالمي المخطط ومتابعة وإنجاز بإعداد وذلك الوزارة داخل اإلعالمیة وسائل إستعمال تطویر -

  .للوزارة
  .اإلعالمیة وبرامج التجھیزات وصیانة  إستغالل ضمان  -
  . الوزارة ألعوان الثقافیة و اإلجتماعیة باألنشطة النھوض -
 المساعدة و الخبرة تقدیم و إستشاریة وظائف ممارسة و المیزانیة تقدیرات إعداد في المساندة - 

 .البرامج لمسؤولي
 
 

  قیس األداء الخاصة بالبرنامج: أھداف ومؤشرات -3
  تقدیم أھداف و مؤشرات قیس أداء البرنامج: -1.2

لبرنامج القیادة و المساندة وفقا إلستراتیجیة البرنامج و األولویات خالل الثالث  ھدفینتم ضبط 
  سنوات القادمة و ھي كاآلتي : 

  
 و اإلطاراتقدرات األعوان  تدعیمتطویر الكفاءات و  :1الھدف عدد  
   
 : تطویر أسالیب العمل و التصرف و التسییر  .2 الھدف عدد 
  
 .  تنمیة الحس البیئي و نشر الثقافة البیئیة : 3 الھدف عدد 
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 تطویر الكفاءات و تدعیم قدرات األعوان و اإلطارات :1عدد الھدف  -
  تقدیم الھدف:  

تعصیر التصرف في الموارد البشریة من خالل تكریس المرونة و النجاعة في التصرف و التشجیع على    
الحراك الوظیفي و إعادة النظر في توزیع األعوان بین اإلدارات بطریقة مدروسة و علمیة باإلعتماد على 

  الحاجیات الحقیقیة لكل مصلحة .

  
تعصیر التصرف في الموارد یعتبر عامال أساسیا ل النھوض بالتكوین و الرسكلةإن 

و تمكین اإلدارة من نتاجیة في المصالح العمومیة إلالبشریة و تحسین المردودیة و ا
نیة و المھارات و القدرات لدى ھو تطویر الكفاءات الماإلستجابة إلنتظارات المواطن 

  بما یمكنھم من تحسین آدائھم .األعوان  
  : مرجع الھدف - 
 التوجھات العامة للحكومة -

  

  مؤشرات قیس أداء الھدف
  

  الوحدة
  تقدیرات  2017  انجازات

2014  2015  2016  2018  2019  2020  
  : 1.1.2.3المؤشر عدد 

األعوان المنتفعین ببرامج  نسبة
  التكوین و دعم القدرات 

  
  عدد
  

185  210  205    100  200  300  

اإلدارة  تدعیم و التسییر و التصرف و العملو مناھج  أسالیب تطویر: 5 عدد الھدف
  األلكترونیة

إن تطویر أسالیب العمل و طرق التصرف و التسییر في اإلدارة و تحسین المردودیة و 
النھوض بجودة الخدمات المسداة للمواطن تمر حتما عبر توفیر التجھیزات و المعدات و 

التدفق و منظومات معلوماتیة عصریة التطبیقات اإلعالمیة الالزمة و شبكات إعالمیة عالیة 
 تستجیب لحاجیات اإلدارة و تمكن من توفیر جمیع الخدمات عن بعد للمواطن .

  مرجع الھدف : 
  .الدراسة اإلستراتیجیة لإلدارة األلكترونیة -
  

  

  مؤشرات قیس أداء الھدف
  

  الوحدة
    انجازات

2017 
  تقدیرات

2014  2015  2016  2018  2019 2020 
  : 1.2.2.3عدد المؤشر 

اإلدارات المنخرطة في 
مسارات الحصول على شھائد 

  المصادقة لنظم الجودة

  عدد

  

  1    2  5  5  5  

  :  2.2.2.3المؤشر عدد 
اإلجراءات و الخدمات التي یتم 
 تطویرھا عبر النظم المعلوماتیة 

  4  4  4  3  -  3    عدد
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  تقدیم أنشطة برنامج القیادة و المساندة: -2-2
تقدیرات   المؤشرات  األھداف

2018  
 االعتمادات  األنشطة

   الدفع
بحساب األلف 

  دینار
  : 1الھداف 

   بالموارد البشریةالنھوض 
  : 1.1.2.3المؤشر عدد 

عدد اإلطارات و األعوان المنتفعین 
  بالتكوین

تنظیم دورات تكوینیة حول مواضیع عامة و   205
أخرى حول مواضیع فنیة خصوصیة  و 

  تربصات بالخارج 

60   

  : 2الھدف 
 و التصرف و العمل أسالیب تطویر
  التسییر

  : 1.2.2.3المؤشر عدد 
اإلدارات المنخرطة في 

مسارات الحصول على شھائد 
  المصادقة لنظم الجودة

إعداد إستشارة للتعاقد مع مكتب دراسات  -  6

لتقدیم المساندة الفنیة للحصول على شھائد 

  المطابقة.

تنفیذ مخطط العمل الذي سینبثق عن  -

  الدراسة .

دعوة مصالح المعھد الوطني للمواصفات  -
و الملكیة الصناعیة إلجراء عملیة تدقیق 

  قصد الحصول على شھائد المصادقة .

  

  :  2.2.2.3المؤشر عدد   
اإلجراءات و الخدمات التي یتم 
  تطویرھا عبر النظم المعلوماتیة

للتعاقد مع مكتب دراسات  إعداد إستشارة -  3
إلقتراح البنود المرجعیة للخدمات المزمع 

  إنجازھا 
اإلعالن عن طلب عروض لتطویر  -

  الخدمات المزمع إنجازھا .
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  نفقات البرنامج:4
  میزانیة برنامج القیادة و المساندة: – 1.3

 9,094مقابل  2018م.د سنة 10281تم ضبط میزانیة برنامج القیادة و المساندة بملغ قدره   
 م.د و تتضمن میزانیة البرنامج على إعتماد قدره  227أي بزیادة قدرھا   2017سنة  
م.د بعنوان نفقات التنمیة  و تم    1,570 م.د بعنوان نفقات التصرف و إعتماد قدره8711

  دة.م.د لفائدة برنامج المسان4572م.د لفائدة برنامج القیادة و   5709تخصیص 

 تطور إعتمادات برنامج القیادة و المساندة 

  د 1000بحساب 

  
  

  بیان البرنامج

  
  ق.م 
2017  

 )1(  

2018    
  )2017/2018(تطور نسبة ال

  دفعاعتمادات ال
)2(  

  المبلغ
)2( -)1(  

  )%( النسبة
)2( -)1(/ )1(  

  3  227 8711  8484  نفقات التصرف العنوان األول :

  5-  236- 4822  5058  التأجیر العمومي-

 13 432 3229  2797  وسائل المصالح-

  5 31 660  629  التدخل العمومي-

  157  960  1570  610  نفقات التنمیةالعنوان الثاني : 

  157  960  1570  610  : االستثمارات المباشرة-

  157  960  1570  610  لمیزانیةل العامة  مواردالعلى     

  -  -  -  -  التمویل العمومي:

 - - - -  لمیزانیةالعامة لموارد العلى 

 : البرنامجمجموع 
  

9094  10281 1187 13  
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  حسب طبیعة النفقة : 2018توزیع مشروع میزانیة برنامج القیادة و المساندة لسنة 
  د) 1000(بحساب  إعتمادات الدفع

  

  
   

8711

1570

نفقات التصرف

نفقات التنمیة
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  :حسب البرامج الفرعیة  2018توزیع میزانیة برنامج القیادة و المساندة لسنة  2- 3

  اعتمادات الدفع
  د  1000بحساب                  

 البرامج الفرعیة
  

  طبیعة النفقة
  

برنامج فرعي   برنامج فرعي القیادة
  المساندة

المجموع حسب طبیعة 
  النفقة

 :نفقات التصرف 
  

5359 3352  8711  

  4822  1218 3604  التأجیر العمومي
  3229  2134  1095  وسائل المصالح
  660    660  التدخل العمومي

 : نفقات التنمیة
  

350  1220  1570  

  1570  1220  350  االستثمارات المباشرة
  -  -  -  التمویل العمومي 
  -  -  -  : صنادیق الخزینة

  10281 4572 5709  : المجموع حسب البرامج الفرعیة
 
  

  

  
  
  

5709

4572

البرنامج الفرعي القیادة

البرنامج الفرعي المساندة
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  لبرنامج القیادة و المساندة 2020 -2018اطار النفقات متوسط المدى -2-
 
  د 1000بحساب  حسب طبیعة النفقة :  2020-2018النفقات متوسط المدى اطار /2-1

  

  النفقات
  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014 2015  2016  2018  2019  2020  

  9207  8953  8711  8484  5221  5105    نفقات التصرف 
    على موارد المیزانیة-

  5318  5064  4822  5058  3034  2844    التأجیر العمومي

  3229  3229  3229  2797  1777  1843    المصالح وسائل

  660  660  660  629  410  418    التدخل العمومي

  1570  1570  1570  610  774  940    نفقات التنمیة

  1570  1570  1570  610  774  940    على موارد المیزانیة-

  1570  1570  1570  610  774  940    االستثمارات المباشرة

  -  -  -  -  -  -    تمویل العمومي

على الموارد  القروض -
  الخارجیة الموظفة 

  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -    االستثمارات المباشرة     

  -  -  -  -  -  -    التمویل العمومي

على موارد  صنادیق -
  الخزینة

  -  -  -  -  -  -  

على الموارد  الذاتیة 
  للمؤسسات 

  -  -  -  -  -  -  

  10777  10523  10281  9094  5995  6045    المجموع :
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 حسب البرامج الفرعیة : 2020- 2018إطار النفقات متوسط المدى  -2- 2
  دینار 1000بحساب : للبرنامج الفرعي القیادة 2020- 2018إطار النفقات متوسط المدى  -2-1- 2

  

  النفقات
  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014  2015  2016  2018  2019 2020  

  5730 5540  5359  4787 2551  1815    نفقات التصرف 
  3975  3785 3604  2888  1891  1046   التأجیر العمومي

  1095  1095  1095  1270  250  351   وسائل المصالح

  660  660  660  629 410  418   التدخل العمومي

  350  350  350  300  231  602    نفقات التنمیة

  350  350  350  300  231  602   االستثمارات المباشرة

  -  -  -   -   -   -   التمویل العمومي 

  6080 5890 5709  5087 2121  2417    المجموع :

 
  للبرنامج الفرعي المساندة : 2020- 2018اطار النفقات متوسط المدى  -2-2- 2

  

  النفقات
  

  ق.م  انجازات
2017  

  تقدیرات
2014 2015  2016  2018  2019  2020  

  3477  3413 3352  3696 3332  3290    نفقات التصرف 

  1343  1279  1218  2169  1804  1798   التأجیر العمومي

  2134  2134  2134  1527  1528  1492   وسائل المصالح

  -   -   -   -   -   -    التدخل العمومي

  1220  1220  1220  310  -   -     نفقات التنمیة

  1220  1220  1220  310  544  338   االستثمارات المباشرة

  -   -   -   -   -   -   التمویل العمومي 

  4697  4633 4572  4006  3876  3628    المجموع :

 
 



‐ 139 ‐ 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

  بطاقات مؤشرات قیس اآلداء -4
 لبرنامج القیادة و المساندة
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 بطاقة مؤشــــر
  

  

  1.1.2.3رمز المؤشر :-

 عدد األعوان و اإلطارات المنتفعین بالتكوینتسمیة المؤشر :  - 
  تاریخ تحیین المؤشر: موفى دیسمبر -

 -  I: الخصائص العامة للمؤشر 
  

  البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر : القیادة و المساندة  1-
 

  المساندة   البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر :2-

 
  الكفاءات. تطویر و الرسكلة و بالتكوین النھوض الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر :3-

ف من امختلف األصن یتمثل ھذا المؤشر في تمكین أكثر عدد ممكن من األعوان منتعریف المؤشر :  -4
 متابعة دورات تكوینیة و رسكلة كل سنة لتحسین معارفھم و قدراتھم المھنیة .

 نوع المؤشر :  مؤشر نشاط  5-

 طبیعة المؤشر : مؤشر نجاعة إقتصادیة و إجتماعیة 6-

II  - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

  عدد المشاركین في الدورات التكوینیة . :طریقة إحتساب المؤشر1-

 وحدة المؤشر :عدد 2-

  تقاریر المتابعة و التقییم للدورات التكوینیةالمعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :   3-

  طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : تقریر 4-

  مصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  : إدارة الشؤون اإلداریة و المالیة .5-

  

 ر : شھر دیسمبرتاریخ توفر المؤش6-

 210:   2017القیمة المستھدفة للمؤشر 7-

  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة -8

III    - : قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر :  1-
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  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2015  

  تقدیرات
2012  2013  2014  2016  2017  2018  

  
 المنتفعین اإلطارات و األعوان عدد

  بالتكوین

  
  عدد
  

174  185  210  205  2015  225  235  

  

 تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر :2-

  : رسم بیاني لتطور المؤشر3-

 

  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر :  4-

  إعداد برنامج سنوي للتكوین یخص جمیع األعوان و اإلطارات اإلداریة و الفنیة.  -

  غنجاز الدورات التكوینیة عن طریق مكاتب تكوین مختصة . -

  متابعة سیر الدورات التكوینیة و تقییمھا . -

الدورات  هى مساھمة ھذھذا المؤشر ال یمكننا من تقییم مد : بالمؤشر المتعلقةتحدید أھم النقائص 5-
 التكوینیة في تحسین الكفاءات و القدرات المھنیة لألعوان .
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 بطاقة مؤشــــر  
  

  

  1.2.2.3رمز المؤشر :-

 اإلدارات المنخرطة في مسارات الحصول على شھائد المصادقة لنظم الجودة:  تسمیة المؤشر :-

  : سنویاتاریخ تحیین المؤشر-

  -  I: الخصائص العامة للمؤشر 

 البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر :     القیادة و المساندة -1

 البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر :   المساندة -2

 . التسییرو طرق التصرف و العمل أسالیب تطویر .الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر : -3

یمكن من متابعة مدى إنخارط مختلف المصالح في مسارات الحصول ھذا المؤشر  المؤشر :تعریف  -4
  14000إیزوالوثائقي و نظام  بالتنظیم الخاص  9001و ھي نظام إیزو على المصادقة لنظم الجودة .

 .الخاص بالتصرف البیئي و عالمة اإلستقبال مرحبا 

 نشاطنوع المؤشر :  مؤشر  -5

 . جودة: مؤشر طبیعة المؤشر  -6

 

II    - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

 تحدید اإلدارات المتحصلة على شھائد المصادقة:  طریقة إحتساب المؤشر -1

 وحدة المؤشر :  عدد  -2

 اإلدارات المتحصلة على شھائد المصادقةالمعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر : عدد  -3 

  تقاریرإلحتساب المؤشر : طریقة تجمیع المعطیات األساسیة  -4

 

 إدارة التنظیم و األسالیب و اإلعالمیةمصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  :  -5

  سنویاتاریخ توفر المؤشر :  -6

 5:  2016سنة القیمة المستھدفة للمؤشر  -7

  إدارة التنظیم و األسالیب و اإلعالمیة :  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  -8
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III    - : قراءة في نتائج المؤشر 

 سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر :  -1

 

  مؤشر قیس اآلداء

  

  

  الوحدة

  توقعات  انجازات

2016  

  تقدیرات

2013  2014  2015  2017  2018  2019  

 الحصول مسارات في المنخرطة اإلدارات

  الجودة لنظم المصادقة شھائد على

  عدد

  

  1    5  3  2  2  

  

 بالمؤشر : ةنجازات الخاصإلتحلیل النتائج و تقدیرات ا - 2

و  2012تحصلت إدراتان على عالمة اإلستقبال مرحبا و ھي مكتب العالقات مع المواطن سنة 

للحصول  2016سنة إدارات  5.كما تم برمجة إنخراط  2014اإلدارة الجھویة للبیئة بسوسة سنة 

  :الخاص بالتنظیم الوثائقي و ھي   9001 على شھائد المصادقة إیزو

  إدارة الشؤون اإلداریة و المالیة  -

   إدارة التنظیم و األسالیب و اإلعالمیة -

  مكتب العالقات مع المواطن  -

   اإلدارة الفرعیة للوثائق و التوثیق -

  اإلدارة الجھویة للبیئة بسوسة . -

 2018و اإلدارة العامة للتنمیة المستدامة سنة  2017و اإلدارة العامة للبیئة و جودة الحیاة سنة 

 : رسم بیاني لتطور المؤشر - 3

 أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر : - 4

  إعداد إستشارة للتعاقد مع مكتب دراسات لتقدیم المساندة الفنیة للحصول على شھائد المطابقة. -

  ة .تنفیذ مخطط العمل الذي سینبثق عن الدراس -

دعوة مصالح المعھد الوطني للمواصفات و الملكیة الصناعیة إلجراء عملیة تدقیق قصد الحصول  -

  على شھائد المصادقة .

  : المتعلقة بالمؤشر  تحدید أھم النقائص  -5    

سیتم تركیزھا بمختلف المصالح في تطویر  ھذا المؤشر ال یمكن من تقییم مدى مساھمة نظم الجودة  التي

 أسالیب العمل و طرق التصرف و التسییر .
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 بطاقة مؤشــــر
  

  

  2.2.2.3رمز المؤشر :-

 اإلجراءات و الخدمات التي یتم تطویرھا عبر النظم المعلوماتیةتسمیة المؤشر : -
  تاریخ تحیین المؤشر: كل سنة -

 -  I: الخصائص العامة للمؤشر 

  

 البرنامج الذي یرجع الیھ المؤشر :   القیادة و المساندة 1-

  البرنامج الفرعي الذي یرجع الیھ المؤشر :  المساندة2-

  التسییر  و طرق التصرف و العمل أسالیب تطویر .: الھدف الذي یرجع الیھ المؤشر :3-

ھذا المؤشر یبرز مدى الدور الذي تقوم بھ مصالح التنظیم و األسالیب و اإلعالمیة في  تعریف المؤشر :4-
بالنسبة لإلجراءات فھي تھم التطبیقات اإلعالمیــــة في مجال تطویر طرق التصرف و التسییر اإلداري 

و المؤسسة التصرف و منظومات قطاعیة . أما الخدمات فھي تتعلق بالخدمات التفاعلیة الموجھة للمواطن أ
  أو اإلدارة. 

 نوع المؤشر :  مؤشر نشاط، 5-

 طبیعة المؤشر : مؤشر جودة ،6-

II    - : التفاصیل الفنیة للمؤشر 

  تحدید اإلجراءات و الخدمات التي تم إنجازھاطریقة إحتساب المؤشر:  1-

 وحدة المؤشر :عدد  2-

 المؤشر : متوفرة عن طریق بوابة الوزارة   المعطیات األساسیة إلحتساب 3-

من خالل خطة العمل السنویــــة إلدارة التنظیــم طریقة تجمیع المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر :  4-
    و األسالیب و اإلعالمیة .

  إدارة التنظیم و األسالیب و اإلعالمیةمصدر المعطیات األساسیة إلحتساب المؤشر  :  5-

 وفر المؤشر : كل سنة تاریخ ت 6-

 خدمات 2:   2017سنة القیمة المستھدفة للمؤشر  7-

  المسؤول عن المؤشر بالبرنامج : إدارة التنظیم و األسالیب و اإلعالمیة 8-
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III - : قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج (االنجازات) والتقدیرات الخاصة بالمؤشر :  1-

 

  مؤشر قیس اآلداء
  

  
  الوحدة

  توقعات  انجازات
2016  

  تقدیرات
2013  2014  2015  2017  2018  2019  

 تطویرھا یتم التي الخدمات و اإلجراءات
  المعلوماتیة النظم عبر
 
  

  
  عدد
  

  3    3  2  2  2  

  

  تحلیل النتائج و تقدیرات االنجازات الخاص بالمؤشر : 2-

: تم تحیین بوابة البیئة بتونس من خالل إضافة أركان تفاعلیة مثل فضاء المشاركة التفاعلیة 2012سنة  -
  و نشر اإلعالنات و طلبات العروض و تقبل عرائض المواطنین و متابعتھا .

: تم إعداد بوابة للخدمات البیئیة على الخط تضم خدمة التصرف في عرائض  2015-2014سنة  -
  و التصرف في مطالب اإلحاطة بالمستثمرین و مطالب الدعم المادي للجمعیات .المواطنین 

  الخدمات البیئیة على الخط: تم نشر طلب عروض إلعداد بوابة  2013سنة  -

 

  : رسم بیاني لتطور المؤشر 3-

  أھم األنشطة المبرمجة لتحقیق القیمة المنشودة للمؤشر: 4-

  للتعاقد مع مكتب دراسات إلقتراح البنود المرجعیة للخدمات المزمع إنجازھا  إعداد إستشارة -

  اإلعالن عن طلب عروض لتطویر الخدمات المزمع إنجازھا . -

یمكننا من تقییم مدى جدوى و نجاعة ھذه المؤشر ال ھذا  : المتعلقة بالمؤشر تحدید أھم النقائص  5-
 تحسین أسالیب العمل اإلداري .اإلجراءات و الخدمات و مدى مساھمتھا في 


