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 8           .....................................................................                                                          .طوي٣ْ رَحٓؾ حُٜٔٔش2 

 9                  .................................................                               .طوي٣ْ حٛيحف ٝ ٓئشَحص آىحء حُٜٔٔش3 

 10 .ح٤ُِٔح٤ٗش ٝ رَٓـش حُ٘لوخص ػ٠ِ حُٔيٟ حُٔظٞٓؾ ...................................4 

 انجُئخ انشئوٌ انًحهُخ و  وظاضحرمسَى ثطايج انًحىض انضبٍَ :

.I انزًُُخ انًؽزسايخ: انجُئخ و  1نجطَبيج ا 

 18 .………………………………طوي٣ْ حُزَٗخٓؾ ٝ آظَحط٤ـ٤ظٚ .1 
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 نهًهًخؼبو انزمسَى اناْول:انًحىض 

 اؼزطارُجُخ انمطبع رمسَى  -1
لمد شهدت مختلف الجهات فً السنوات األخٌرة تراجعا كبٌرا على  مستوى جودة الحٌاة نتٌجة تكدس 

المصبات العشوابٌة التً  النفاٌات المنزلٌة و فواضل البناء فً الشوارع و األنهج بكمٌات هابلة و إنتشار
تتكاثر فٌها جمٌع أنواع الفضالت دون ان تستجٌب للمواصفات المطلوبة و ما نتج عن ذلن من تداعٌات 

 على الصحة العامة و الجمالٌة الحضرٌة و سالمة المحٌط.

منظومة تطهٌر المٌاه المستعملة، فالوسط الرٌفً ال ٌزال ٌشكو من نمص فً هذا  النمص فًباإلضافة إلى    
المجال و كذلن بالنسبة للعدٌد من األحٌاء الشعبٌة. كما ان عدٌد األلطاب الصناعٌة تشكو من عدم توفر 

 محطات مختصة فً معالجة المٌاه الصناعٌة.

ٌرة عدٌد اإلخالالت ناجمة عن تداخل المسإولٌات أما منظومة النفاٌات فمد عرفت خالل السنوات األخ   
فً مجال التجمٌع و كذلن على مستوى التصرف حٌث ٌالحظ تشتت المرار بٌن السلط المحلٌة و الجهوٌة و 
بٌن الوكالة الوطنٌة للتصرف فً النفاٌات .كما أن عددا هاما من المصبات المرالبة المنجزة لمعالجة 

هة باإلضافة إلى مركز معالجة النفاٌات الصناعٌة بجرادو بمٌت مغلمة بسبب النفاٌات المنزلٌة و المشاب
 التحركات و اإلحتجاجات اإلجتماعٌة مما أثر سلبا على سٌر العمل بهذه المنشآت .

ٌمثل التلوث الصناعً إحدى أهم اإلشكالٌات البٌبٌة التً تتطلب تكثٌف الجهود خالل المرحلة المادمة حٌث 

المعاٌنات المٌدانٌة تردي الوضع البٌبً فً العدٌد من المناطك الصناعٌة على غرار لابس  بٌنت الدراسات و

و صفالس و الحوض المنجمً  و المصرٌن و بنزرت و لد تسببت هذه الوضعٌة فً تدهور الموارد 

واء الطبٌعٌة و تؤثٌرات سلبٌة على الوضع الصحً للسكان . و تعد اإلفرازات الصادرة عن هذه المصانع س

المسبب الربٌسً فً التلوث نظرا لعدم مطابمتها للمواصفات الوطنٌة  كانت صلبة أو سابلة أو غازٌة

  المعمول بها.

 :لطبع انشئوٌ انًحهُخ و انجُئخاؼزطارُجُخ -1-1
حُظ٢ طٔؼَ أ٣ُٞٝخص ػَٔ  حُٔلخٍٝ حُظخ٤ُش ٤ٓظًَِ ػَٔ حُُٞحٍس هالٍ حُٔ٘ٞحص حُوخىٓش ػ٠ِ 

 :حُُٞحٍس

 :و دعم الحوكمة المحلٌةمسار الالمركزٌة  ترسٌخ -1

 

تندرج التوجهات العامة للتنمٌة الجهوٌة و المحلٌة للفترة المادمة فً إطار تجسٌم أحكام الدستور الجدٌد 
 ةالذي تضمن التزام الدولة بدعم الالمركزٌ 14للجمهورٌة التونسٌة و خاصة ما ٌتعلك منها بتطبٌك الفصل 

اب الوطنً فً إطار وحدة الدولة من جهة، و الباب السابع المتعلك بالسلط المحلٌة من و اعتمادها بكامل التر
 جهة أخرى.

 لصد ضمان ممومات التنمٌة العادلة و الشاملة و المستدامة ستتمٌز المرحلة المادمة بالعمل على: 

ادة بناء النظام *وضع اإلطار اإلستراتٌجً للتجسٌم التدرٌجً و الفعلً لالمركزٌة  و ذلن من خالل إع
سواء  الترابً و اإلداري و المالً و إعادة توزٌع األدوار بٌن مختلف مإسسات الدولة و هٌاكلها السٌاسً و

 المركزٌة أو الجهوٌة أو المحلٌة و مالبمة صالحٌاتها الجدٌدة مع المهمات الموكولة إلٌها
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المجالس الجهوٌة و دعم الحوكمة المحلٌة وفك * استكمال بناء النظام السٌاسً خاصة عبر تنظٌم  انتخابات  
 ممتضٌات الدستور الجدٌد.

* هٌكلة النظام الترابً من خالل المٌام بالدراسات و البحوث و اإلستشارات الضرورٌة بهدف وضع 
 السٌنارٌوهات الممكنة لتمسٌم جدٌد للتراب الوطنً على المستوى المحلً و الجهوي و اإلللٌمً.

اإلداري و المإسساتً و ذلن بإعادة هٌكلة اإلدارة الجهوٌة و المحلٌة و تعصٌر وسابل * تطوٌر النظام 
عملها و تحسٌن خدماتها و تدعٌم الالمحروٌة اإلدارٌة و إعطاء صالحٌات أكبر للكفاءات اإلدارٌــة  المحلٌة 

 و الجهوٌة على مستوى البرمجة و التخطٌط و تنفٌذ المشارٌع.

لٌة و ذلن بتمٌٌم منظومة التموٌل  و وضع اإلطار التشرٌعً و الترتٌبً لدعم الجباٌة * مراجعة المالٌة المح
المحلٌة لتمكٌن الجماعات العمومٌة من موارد مالٌة تتؤتى من الموارد الذاتٌة  و من الموارد المحالة من 

 السلط المركزٌة بما ٌتالءم و الصالحٌات المسندة إلٌها .

أساس مبدأ التفرٌع بٌن كل من الدولة و السلط الجهوٌة و المحلٌة و المجتمع إعادة توزٌع األدوار على •
المدنً لضمان تناسك البرامج و السٌاسات التنموٌة و االلتصادٌة و اإلجتماعٌة  و تٌسٌر انخراط المواطنٌن 

 فً تسٌٌر الشؤن الجهوي و المحلً.

 

 

 

 تحسٌن إطار العٌش و العناٌة بالنظافة و البٌئة : -2

لمد شهدت مختلف الجهات فً السنوات األخٌرة تراجعا كبٌرا على  مستوى جودة الحٌاة    
نتٌجة تكدس النفاٌات المنزلٌة و فواضل البناء فً الشوارع و األنهج بكمٌات هابلة و إنتشار 
المصبات العشوابٌة التً تتكاثر فٌها جمٌع أنواع الفضالت دون ان تستجٌب للمواصفات 

ا نتج عن ذلن من تداعٌات على الصحة العامة و الجمالٌة الحضرٌة و سالمة المطلوبة و م
 المحٌط.

تطهٌر المٌاه المستعملة، فالوسط الرٌفً ال ٌزال ٌشكو  منظومة النمص فً باإلضافة إلى    
من نمص فً هذا المجال و كذلن بالنسبة للعدٌد من األحٌاء الشعبٌة. . كما ان عدٌد األلطاب 

 .الصناعٌة تشكو من عدم توفر محطات مختصة فً معالجة المٌاه الصناعٌة 

عدٌد اإلخالالت ناجمة عن تداخل أما منظومة النفاٌات فمد عرفت خالل السنوات األخٌرة    
المسإولٌات فً مجال التجمٌع و كذلن على مستوى التصرف حٌث ٌالحظ تشتت المرار بٌن 
السلط المحلٌة و الجهوٌة و بٌن الوكالة الوطنٌة للتصرف فً النفاٌات .كما أن عددا هاما من 

اإلضافة إلى مركز معالجة المصبات المرالبة المنجزة لمعالجة النفاٌات المنزلٌة و المشابهة ب
النفاٌات الصناعٌة بجرادو بمٌت مغلمة بسبب التحركات و اإلحتجاجات اإلجتماعٌة مما أثر 

 سلبا على سٌر العمل بهذه المنشآت .

 من للرفع الرٌفٌة و الحضرٌة بالبٌبة لذا سٌتركز عمل الوزارة فً المستمبل على النهوض   
 و الفــرز خالل من ذلن و النفاٌات فً للتصرف لٌةالحا المنظومة وتطوٌر الحٌاة جودة

 إضافٌة مداخٌل توفر و تشغل جدٌدة إلتصادٌة أنشطة إحداث فً ٌساهم مما الرسكلة و التثمٌـن
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الموارد و تحسٌن منظومة  فً اإللتصاد إلى باإلضافة المنظومة لهذه أفضل نجاعة تضمن و
 .معاجلة المٌاه المستعملة المنزلٌة و الصناعٌة 

و صٌانة المنتزهات الحضرٌة و المساحات الخضراء و دعم شبكة التطهٌر و تعزٌز جهود 
 النظافة و جمالٌة المدن و المرى .

 :الكبرى  و و تحسٌن الوضع البٌئً باإلقطاب الصناعٌة التلوث مقاومة -3

ٌمثل التلوث الصناعً إحدى أهم اإلشكالٌات البٌبٌة التً تتطلب تكثٌف الجهود خالل المرحلة  

المادمة حٌث بٌنت الدراسات و المعاٌنات المٌدانٌة تردي الوضع البٌبً فً العدٌد من المناطك 

الصناعٌة على غرار لابس و صفالس و الحوض المنجمً  و المصرٌن و بنزرت و لد تسببت 

وضعٌة فً تدهور الموارد الطبٌعٌة و تؤثٌرات سلبٌة على الوضع الصحً للسكان . و هذه ال

هً المسبب  تعد اإلفرازات الصادرة عن هذه المصانع سواء كانت صلبة أو سابلة أو غازٌة

  الربٌسً فً التلوث نظرا لعدم مطابمتها للمواصفات الوطنٌة المعمول بها.

 المرالبة منظومات ستعمل الوزارة على تدعٌم و تحسٌنو لصد الحد من التلوث الصناعً    

طرق و  تطوٌـر و السلبـً البٌبً األثر ذات اإللتصادٌة األنشطة و الملوثة للمإسسات البٌبٌة

 األضــرار و التلوث مصادر من الحد فً ٌساهم أسالٌب الولاٌة من التلوث الصناعً بما

 وتدهور الطبٌعٌة الثروات استنزاف مصادر أهم من أصبح الذي الطبٌعٌة باألوساط و بالبٌبـة

 للمإسسات البٌبـً نسك التؤهٌل إستحثاث و. الجهات من العدٌد فً  والصحً البٌبً الوضع

 . الخدماتٌة و الصناعٌـة

 البٌبة مجلة إعداد فً الشروع خالل من وتطوٌره المانونً الجانب دعم تم الصدد هذا وفً

 المواصفات وتحٌٌن مراجعة فً والشروع والترتٌبٌة المانونٌة النصوص من العدٌد واستصدار

 البٌبً التمٌٌم فً المتمثلة البٌبٌة للولاٌة جدٌدة آلٌة اعتماد سٌتم كما. التونسٌة البٌبٌة

 الكبرى. الصناعٌة للمشارٌع االستراتٌجً

و المنظومات اإلٌكولوجٌة و الحد من ظاهرة المحافظة على التنوع البٌولوجً  -4

 :التصحر و تدهور األراضً

بٌنت الدراسات فً مجال التنوع البٌولوجً ثراء المخزون البٌولوجً الوطنً سواء من حٌث  

أهمٌة المنظومات الطبٌعٌة أو تنوع األصناف النباتٌة و الحٌوانٌة . و تتمٌز المنظومات 

المناخٌة من الشمال  اإلٌكولوجٌة التونسٌة بالتنوع والهشاشة نظرا لتنوع الظروف البٌولوجٌة و

 .إلى الجنوب

و للمحافظة على هذا التنوع البٌولوجً الهش تسهر الوزارة على حماٌة الموارد الطبٌعٌـة و   

المنظومات اإلٌكولوجٌة و التنوع البٌولوجً من مخاطـر التلـوث و اإلتـالف و المحافظة على 
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و البٌبٌة والحد من ظاهرة التصحر و  توازنها لضمان إستدامة وظابفــها التنموٌة و اإلجتماعٌة

 المحافظة على الموروث الطبٌعً .

الشرٌط الساحلً ومرالبة التصّرف فً هذه بلفضاءات والمنظومات البٌبٌّة الطبٌعٌّة وحماٌة ا

، ومزٌد العناٌة بالشرٌط الساحلً من خالل المنظومات والفضاءات والملن العمومً البحري

اإلنجراف البحري و تعزٌز أنماط التصرف التشاركً فً المناطك حماٌة الشواطا من 

 الحساسة مع تثمٌن أفضل للمناطك الطبٌعٌة الساحلٌة و البحرٌة.

 :تحقٌق مقومات إستدامة التنمٌة   -5

برنامج التنمٌة  3::2لمد ألرت لمة األرض األولى فً رٌو دٌجانٌرو بالبرازٌل سنة   

 جعٌة األساسٌة لمبادئ عمل و منهج التنمٌة المستدامة .المستدامة األممً الذي ٌعد المر

و تموم هذه المبادئ على ضرورة إدماج األبعاد البٌبٌة و اإلجاتماعٌة فً كل نشاط تنموي و  

 إستثماري إلتصادي . 

 3::2سنة  ومنذ المستدامة التنمٌة مبدأ وبسرعة إذ تبنت التوجه، هذا عن تحد لم التً وتونس،

ووضعت السلطات .المستدامة التنمٌة مفهوم تجسٌم بهدف والتدخالت االجراءات عدٌد اتخاذ تم

التونسٌة لراءتها الوطنٌة التً تضمنها برنامج العمل الوطنً للبٌبة و التنمٌة المستدامة للمرن 

.و  7::2الوطنٌة( التً صادلت علٌها اللجنة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة سنة  32) األجندا  32

فعٌلها من خالل هو برنامج عمل تضمن أولوٌات التنمٌة لتونس خالل التسعٌنات  وكٌفٌة ت

السٌاسات المطاعٌة التً تنتهجها تونس انذان إستبناسا بمبادي التنمٌة المستدامة التً دلمتها 

 األممٌة.  32األجندا 

 االجتماعً المجال فً جدٌد نهج إتباع الضروري من أصبح ،3122جانفً 25 ثورة بعد  

 بٌن التضامن لٌم أساس على والمنصفة المستدامة للتنمٌة المناسبة الظروف توفٌر لصد

 المناطك فً الحٌاة جودة حٌث من أفضل ظروف بدوره ٌولّد أن شؤنه من وهذا. التونسٌٌن

 الموارد على والحفاظ الرشٌدة لإلدارة موجهة استراتٌجٌات تنفٌذ عبر والرٌفٌة الحضرٌة

 :التالٌة المجاالت على االستراتٌجٌة هذه مثل تنفٌذ وٌنطوي. الطبٌعٌة

 للموارد وفما وتكٌٌفها ٌتفك بما التنمٌة أنماط خالل من االلتصادي النمو استدامة ضمان•

 العالمً، االلتصاد فً البالد اندماج ومتطلبات البالد فً والبشرٌة الطبٌعٌة

 الموارد معرفة ٌثّمن الذي المعرفة التصاد تعزٌز خالل من للبالد االلتصادٌة الماعدة توسٌع•

 الهشة، الطبٌعٌة الموارد على إضافٌا ضغطا ٌسبب أن دون البشرٌة
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 والسٌاحة، ، المعادن واستخراج والصناعة الفالحة) التملٌدٌة االلتصادٌة المطاعات من التوجه•

 إنتاج أنظمة دعم عبر الطبٌعٌة اإلٌكولوجٌة لألوساط استدامة أكثر إدارة أنماط نحو( والنمل

 .اجتماعٌا عادلة التصادٌا و مربحة تكون مسإولة، واستهالن

 الخام، المحلً الناتج من٪ 3.2 تبلغ التً البٌبً التدهور تكلفة على المحافظة أو التخفٌض•

 البٌبٌة. التكلفة منخفض لالستثمار األولوٌة وإعطاء

 : النهوض بالتحسٌس و التوعٌة و التربٌة البٌئٌة -6

إن حماٌة البٌبة هً مسإولٌة مشتركة تتكامل فٌها ادوار الدولة و المطاع الخاص و المجتمع   

المدنً و سابر المواطنٌن .لكن ٌالحظ فً السنوات األخٌرة تدنً مستوى الوعً باألهمٌة 

الحٌوٌة لمضاٌا البٌبة بإعتبار أن هذا الوعً هو الوسٌلة األكثر فاعلٌة فً ترشٌد إستخدام 

 رد و التعامل مع المحٌط الحٌوي.الموا

 ممومات أبرز من ٌعد البٌبة حماٌة فً للمساهمة جماعات أو أفرادا المواطنٌن تعببة لذا فإن   

 أجل من سٌتم مضاعفة الجهود األساس هذا وعلى. ببالدنا المحٌط لحماٌة الوطنٌة اإلستراتجٌة

 جهات بكافة الفبات مختلف لدى المستدامة التنمٌة ثمافة وترسٌخ البٌبً بالوعً االرتماء مزٌد

 الشراكة مفهوم وترسٌخ المشاركة حفز خالل من وذلن. والشباب الناشبة لدى سٌما وال البالد

 . الجمعٌاتً النسٌج مساهمة ودفع التطوعً واالنخراط

 المتحدة األمم لبل من المستدٌمة التنمٌة أجل من للتربٌة البرنامج العالمً إلرار ٌعد كما    

 االستدامة ثمافة ولنشر البٌبة لحماٌة متكاملة تربوٌة منظومة إلرساء فرصة( 3126-3131)

 إرساء على والتعاون مراحلها مختلف فً بالتربٌة المعنٌة األطراف مع الشراكة ولتمتٌن

 التً بالمٌم ومإمن المستدٌمة التنمٌة لممتضٌات مدرن جٌل إعداد تضمن تربوٌة منظومة

 والجهات. الفبات بٌن التضامن ومنها تستوجبها

  

 أهم اإلصالحات القطاعٌة : 1-2 

إ طط٣َٞ حُؼَٔ حُز٤ج٢ ٝ طل٤ٖٔ حُويٍس ػ٠ِ ح٥ىحء ٗلٞ ٣ِٓي ٖٓ حُ٘ـخػش ٝ حُلخػ٤ِش ُِٞطٍٞ ا٠ُ طلو٤ن 

ٝ  حُظَط٤ز٢حُ٘ظخثؾ حَُٔؿٞس  طوظؼ٢ حُو٤خّ رؼيس اطالكخص هخطش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔئٓٔخط٢ ٝ حُظش٣َؼ٢ ٝ 

 ٓوظِق آ٤ُخص حُظيهَ ك٢ حُٔـخٍ حُز٤ج٢ .

 حُو٤خّ ربطالكخص ٤ٌِ٤ٛش ٣ًَِٓخ ٝ ؿ٣ٜٞخ ٝ ٓل٤ِخ  

 اطالف شخَٓ ُٔ٘ظٞٓش حُـزخ٣ش حُٔل٤ِش  
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 َٓحؿؼش اؿَحءحص طل٣َٞ ٓٞحٍى ط٘يٝم حُظؼخٕٝ ر٤ٖ حُـٔخػخص حُٔل٤ِش  

 ْٞٗ طط٣َٞ اؽخٍ هخ٢ٗٞٗ شخَٓ ٝ ٓظؼيى حألرؼخى ٝ ٓل٤ٖ ُوطخع حُز٤جش رظ 

 َٓحؿؼش حإلؽخٍ حُٔئٓٔخط٢ ح١ٌُ ٤ٔ٣َ هطخع حُز٤جش ٝ ٓالءٓظٚ ُظطٍٞحص ح٤ُٔخٓخص حُز٤ج٤ش  

 َٓحؿؼش ٓ٘ظٞٓش حُٞهخ٣ش ٝ حَُٔحهزش ٝ حَُطي حُز٤ج٢ 

  ٝػغ آظَحط٤ـ٤ش ٝؽ٤٘ش شخِٓش ػ٠ِ حُٔيٟ حُط٣َٞ ك٢ ٓـخٍ اىحٍس حُ٘لخ٣خص  

 ث٤ش َٓحؿؼش ٝ طل٤٤ٖ حإلؽخٍ حُوخ٢ٗٞٗ حُٞؽ٢٘ ُِٔالٓش حإلك٤خ 

 طل٤٤ٖ حإلؽخٍ حُظش٣َؼ٢ ٝ حُٔئٓٔخط٢ ٝ حُظ٘ظ٢ٔ٤ إلىحٍس حُلي ٖٓ ٓوخؽَ حٌُٞحٍع ك٢ طْٞٗ 

 ىػْ حإلؽخٍ حُوخ٢ٗٞٗ ٝ حُٔئٓٔخط٢ ك٢ ٓـخٍ حُظظَف ك٢ حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش 
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:رمسَى ثطايج انًهًخ  -2  

حُال٣ًَِٓش ٝ حُلًٞٔش حُٔل٤ِش حُٞؽ٤٘ش ك٢ ٓـخٍ ٝ حإلٓظَحط٤ـخص ح٤ُٔخٓخص ٝحُظٞؿٜخص  اٗطالهخ ٖٓ    

طْ ٤ٌِٛش ٤ِٓح٤ٗش ُٝحٍس حُشئٕٝ حُِٔل٤ش ٝ حُز٤جش كٔذ أٍرؼش رَحٓؾ ػ٤ٓٞٔش حُز٤جش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٝ

ٔـٔٞػش ٖٓ ًٔخ طْ ٍرؾ ٌٛٙ حُزَحٓؾ ر طظيهَ ك٢ ط٘ل٤ٌٛخ ػيس ٤ٛخًَ ٝ ٓئٓٔخص ٝ ٓ٘شآص ػ٤ٓٞٔش 

ٝ حإلهظظخى حُز٤جش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٣ًَِٓش ٝ حُلًٞٔش حُٔل٤ِش ٝ كٔخ٣ش حُالحألٛيحف حَُٔطزطش رٔـخالص 

  ٝ ٢ٛ ًخُظخ٢ُ :  ٢ٛٝ حُظ٢ طٔظلًٞ ػ٠ِ حإلٛظٔخٓخص حَُث٤ٔ٤ش ُِٔـظٔغحألهؼَ ٝ حُظـي٣ي حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و خ ـانجُئ -1 البرامج 

 انزًُُخ انًؽزسايخ
انشئوٌ انًحهُخ -2 انمُبزح  -9 

 وانًؽبَسح

 

البرامج 

 الفرعٌة

مرافمة مسار -1

 الالمركزٌة
الدعم و -1

 المساندة 

انجُئخ و -1 

انزًُُخ 

 انًؽزسايخ
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:أهساف و يئشطاد آزاء انًهًخرمسَى   -3  

 انًئشطاد اْهساف انجطايج

رَٗخٓؾ حُز٤جش ٝ 

 حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيطخٓش

 

 :1انهسف 

 النهوض بجودة الحٌاة بالوسط
 الحضري و الرٌفً

 

 

 

 حَُرؾ رشزٌش حُظط٤َٜٗٔزش :1.1 .1حُٔئشَ ػيى 

 رخُزِي٣خص حُٔظز٘خس

 

نسبة النفاٌات المنزلٌة والمشابهة :  2.1.1حُٔئشَػيى 

 لمصبات المرالبة لمعالجتهال التً ٌتم رفعها و تحوٌلها
 : 3.1.1حُٔئشَ 

ٗٔزش حُلي ٖٓ حُظِٞع حُ٘خطؾ ػٖ حُٞكيحص حُظ٘خػ٤ش 

 حٌُزَٟ حألًؼَ ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش.

 

  :2انهسف
 انجُىنىجٍ انزُىع انًحبفظخ ػهً 

انًُظىيبد  أَكىنىجُخ و  و

 رضًُُهب

 

 : 1. 2.1حُٔئشَ

ٗٔزش طويّ حإلٓظَحط٤ـ٤خص ٝ هطؾ حُؼَٔ حُٞؽ٤٘ش ك٢ 

ٓـخٍ كٔخ٣ش  حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝ حُٔ٘ظٞٓخص 

 حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش

 

 :3انهسف 

رؼعَع و رطؼُد يؽبضاد انزًُُخ 

انًؽزسايخ ػهً انًؽزىي انمطبػٍ 

 و انزطاثٍ 

:ٗٔزش حُزِي٣خص حُظ٢ اٗوَؽض ٝ أطٔض 1.3.1حُٔئشَ 

 ٓٔخٍ حُظوط٤ؾ حُظشخ٢ًٍ

:ٗٔزش حُٔئٓٔخص حُٔٔظيحٓش حُظَر٣ٞش 2.3.1حُٔئشَ 

حُظ٢ آظلخىحص ٖٓ طيهالص رَٗخٓؾ حُظَر٤ش ٖٓ أؿَ 

 حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

طويّ اػيحى ٌٓٞٗخص هخٍؽش  ٗٔزش:3.3.1.1حُٔئشَ 

 حُط٣َن حُٞؽ٤٘ش ُإلٗظوخٍ ٗلٞ حإلهظظخى حألهؼَ

رَٗخٓؾ حُشئٕٝ 

 حُٔل٤ِش

 :1انهسف 

انُهىع ثبنًىاضز انجشطَخ 

 ثبنجًبػبد انًحهُخ

  ..1.1.2انًئشط ػسز 

 ططٍٞ ٗٔزش حُظخؽ٤َ رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش 

 :2انهسف 

انًىاضز انًبنُخ نهجًبػبد  رطىَط  

انًحهُخ نزحؽٍُ آزائهب و رجؽُى 

 اؼزمالنُزهب

 :2.2.2حُٔئشَ ػيى 

ٗٔزش ح٣ُِخىس ح٣ُٞ٘ٔش ك٢ حُيػْ ططٍٞ 

حُٔخ٢ُ ح١ُٞ٘ٔ حُٔوظض ُِـٔخػخص 

 حُٔل٤ِش

رَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ 

 حُٔٔخٗيس

رحؽٍُ انزظطف  : 1انهسف 

 فٍ انًىاضز انجشطَخ .

 : 1.1.9حُٔئشَ ػيى 

رخُشزٌش حإلىح٣ٍش ػيى حُزِي٣خص حَُٔطزطش  

حُٔ٘يٓـش حُوخطش رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش 

(RNIA-Collectivités) 

 :2انهسف  

حُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخط٤ش رطىَط  

ٝحَُه٤ٔش ٝىػْ حٓظؼٔخالطٜخ 

ر٤ٜخًَ حُُٞحٍس ٝرخُـٔخػخص 

 حُٔل٤ِش

ػيى حُٔـخالص حإلىح٣ٍش : 1.2.9حُٔئشَ ػيى 

 رخُُٞحٍسر٘ظْ  ٓؼِٞٓخط٤ش حُٔشُٔٞش 

:ػيى حُٔ٘ظٞٓخص  2.2.9حُٔئشَ ػيى 

حُٔؼِٞٓخط٤ش حُٞؽ٤٘ش ٝحُٔشظًَش حًَُِٔس 

 رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش
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 ُفمبد ػهً انًسي انًزىؼظ :انانًُعاَُخ و ثطيجخ -4

 :2020رمسَى يُعاَُخ انىظاضح نؽُخ 4-1

ٓٞحطِش ٤ٓخٓخص حُُٞحٍس حُٔظٔؼِش ك٢  اؽخٍ ك٢ 2020حُُٞحٍس ُٔ٘ش  ٤ِٓح٤ٗش ٓشَٝع ٣٘يٍؽ     

 رظل٤ٖٔ اؽخٍ حُؼ٤ش طٜظْ حُظ٢ ٔشخ٣ٍغؿِٔش ٖٓ حُ اٗـخُ ػزَ حُز٤جشحُٔؼ٢ ا٠ُ كٔخ٣ش 

 ٖٓٝ حُلـــي  ٝحُٞهخ٣ش حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش رخ٤ُٔخكش ٝحُٜ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ حُظ٘ٞع  ػ٠ِ ٝحُٔلخكظش

حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝ ٓوططخص  يٍحٓخصٝ حُظؤهِْ ٓغ حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش  ٝٝػغ ػيى ٖٓ حُ حُظِٞع

ٓوٞٓخص آظيحٓش حُظ٤ٔ٘ش ك٢ ًَ  آٍخءًٔخ طَٜٔ حُُٞحٍس ػ٠ِ  حُـــؼٔــَ ٝ ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌٛخ. 

حُٞؽ٤٘ش ٝ حُـ٣ٜٞش ٝ حُٔل٤ِش .اػخكش  حُظ٣ٞٔ٘شٝ ح٤ُٔخٓخص ٝ حُٔوططخص  حإلهظظخى٣شحُوطخػخص 

ك٢ طيػ٤ْ ٓٔخٍ حُال٣ًَِٓش ٝ  ا٠ُ حُٜٔخّ حُـي٣يس حُظ٢ ٓظظطِغ رٜخ حُُٞحٍس ٓٔظوزال ٝ حُٔظٔؼِش

 حُلًٞٔش حُٔل٤ِش . 

ّ.ى  10156,941ك٢ كيٝى  ٤ٓ2020ِح٤ٗش ُٝحٍس حُشئٕٝ حُٔل٤ِش ٝ حُز٤جش  ُٔ٘ش  ٝ هي طْ ػزؾ

 . %+17ّ.ى طٔؼَ ٗٔزش  173,633أ١ ر٣ِخىس هيٍٛخ  2019ّ.ى ٓ٘ش  1006,308ٓوخرَ 

 حُظخ٢ُ :ٝ طظُٞع ٌٛٙ حإلػظٔخىحص كٔذ ٗٞػ٤ش حُ٘لوش ػ٠ِ حُ٘لٞ 

 َفمبد انزبجُط: 

أ١  2019ّ.ى ٓ٘ش  47,681ّ.ى ٓوخرَ .53 رٔزِؾ هيٍٙ  2020ُٔ٘ش  ٗلوخص حُظؤؿ٤َ كيىص 

 %+11ّ.ى ٣ٔؼَ ٗٔزش   5,319ر٣ِخىس طويٍ رـ 

  َفمبد انزؽُُط: 

 2019    ّ.ى ٓ٘ش 8,778ّ.ى ٓوخرَ  9,941رٔزِؾ هيٍٙ  2020ُٔ٘ش  حُظ٤٤َٔ ٗلوخصكيىص 

 .%+13ّ.ى ٣ٔؼَ ٗٔزش  1,163طويٍ رـ  ر٣ِخىس أ١

  َفمبد انزسذالد: 

    ّ.ى ٓ٘ش .822,259ّ.ى ٓوخرَ  1061,600رٔزِؾ هيٍٙ  2020ُٔ٘ش  حُظيهالص ٗلوخصكيىص 

 .%+29ّ.ى ٣ٔؼَ ٗٔزش  239,341طويٍ رـ  ر٣ِخىس أ١ 2019
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  َفمبد أؼزضًبض: 

    ّ.ى ٓ٘ش 4,590ّ.ى ٓوخرَ  32,400رٔزِؾ هيٍٙ  2020ُٔ٘ش  حإلٓظؼٔخٍ ٗلوخصكيىص 

 .%+605,88ّ.ى ٣ٔؼَ ٗٔزش  27,810طويٍ رـ  ر٣ِخىس أ١ 2019

 انحؽبثبد انربطخ ثبنرعَُخ : 

ّ.ى ٓوخرَ  123رٔزِؾ هيٍٙ  2020ُٔ٘ش  حُلٔخرخص حُوخطش ك٢ حُو٣ِ٘ش ٗلوخصكيىص 

 . 2019ّ.ى ٓ٘ش .126

  انًىضاز انصارُخ نهًئؼؽبد انؼًىيُخ: 

ّ.ى ٓوخرَ  4,038رٔزِؾ هيٍٙ  2020ُٔ٘ش  حُؼ٤ٓٞٔشحُٔٞحٍى حٌُحط٤ش ُِٔئٓٔخص كيىص 

 .%+16ّ.ى ٣ٔؼَ ٗٔزش  0.558طويٍ رـ  ر٣ِخىس أ١ 2019ّ.ى ٓ٘ش 3,480

  :و انزًُُخ انًؽزسايخ  انجُئخ:  1انجطَبيج  ػسز 

ٓوخرَ  ىّ 295,839  هيٍٙ ٓخ 2020 ُٔ٘شٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش  حُز٤جش رَٗخٓؾ ٤ِٓح٤ٗش رِـض  

 %+24ّ.ى ٣ٔؼَ ٗٔزش   58,156أ١ ر٣ِخىس طويٍ رـ  2019ّ.ى ٓ٘ش   237,683

  ًٔخ ٢ِ٣: حألٗشطشكٔذ  2020ٝ طظُٞع حإلػظٔخىحص حُٔزَٓـش ُٔ٘ش 

 :انشئوٌ انًحهُخ:  2انجطَبيج ػسز 

ّ.ى  733,532ٓوخرَ  ىّ 849,735 هيٍٙ ٓخ 2020 ُٔ٘شحُشئٕٝ حُٔل٤ِش  رَٗخٓؾ ٤ِٓح٤ٗش رِـض  

 %+13ّ.ى ٣ٔؼَ ٗٔزش   116,203أ١ ر٣ِخىس طويٍ رـ  2019ٓ٘ش  

 : انمُبزح و انًؽبَسح : 9انجطَبيج ػسز 

ّ.ى 12,093ٓوخرَ  ىّ 11,367 هيٍٙ ٓخ 2020 ُٔ٘شحُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس  رَٗخٓؾ ٤ِٓح٤ٗش رِـض  

 %6-ّ.ى ٣ٔؼَ ٗٔزش  0,726طويٍ رـ  ر٘وضأ١  2019ٓ٘ش  

  كٔذ حألٗشطش ًٔخ ٢ِ٣: 2020ٝ طظُٞع حإلػظٔخىحص حُٔزَٓـش ُٔ٘ش 
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 أ ز 70انزظطف فٍ انًىاضز انجشطَخ : -

 از 950انهىجؽزُك :  -

 2جسول ػسز 

 حؽت انجطايج و طجُؼخ انُفمخ ) اػزًبزاد انسفغ (  2020نؽُخ  انًهًخ رىظَغ يُعاَُخ 

 ى 1000رلٔخد                                                                                                     

  األلسام
 

 البرامج
 

 نفمات التدخالت نفماتة التسٌٌر  نفمات التؤجٌر
 

 المجموع نفمات اإلستثمار

  1ثطَبيج 

انجُئخ و انزًُُخ 

 انًؽزسايخ

27 208 3240 238 129 27 262 295 839 

 2ثطَبيج 

 انشئوٌ انًحهُخ
19 627 103 295 722 975 3 838 849 735 

  9ثطَبيج 

 انمُبزح و انًؽبَسح
6 165 3 406 496 1300 11 367 

 941 156 1 400 32 600 961 941 109 000 53 انًجًىع 

 *ىٕٝ اػظزخٍ حُٔٞحٍى حٌُحط٤ش ُِٔئٓٔخص 
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(رلٔخد أُق ى٣٘خٍ كٔذ حُزَحٓؾ ) اػظٔخىحص حُيكغ2020ط٣ُٞغ ٤ِٓح٤ٗش حُُٞحٍس ُٔ٘ش : 1ٍْٓ ر٤خ٢ٗ ػيى 

 

 

 :نهىظاضح  2022-2020اطبض انُفمبد يزىؼظ انًسي رمسَى   4-2

 :3انجسول ػسز 

 ( نهىظاضح2022-2020اطبض انُفمبد يزىؼظ انًسي )

 انزىظَغ حؽت طجُؼخ انُفمخ   )اػزًبزاد انسفغ( 

 
 

 البٌان
 

 إنجازات
2017 

إنجازات 
2018 

تمدٌرات 2019ق م 
2020 

تمدٌرات 
2021 

تمدٌرات 
التبوٌب  2022

 المدٌم
التبوٌب 
 الجدٌد

 483 77 230 75 000 53 681 47 681 47 274 43 980 37 نفمات التؤجٌر 

 225 18 717 14 941 9 778 8  8778 002 7 879 6 نفمات التسٌٌر

 751 178 1 153 101 1 000 061 1 259 822 849 503 408 496 495 435 نفمات التدخالت 

 033 24 179 22 400 32 4590 000 323 662 270 504 225 نفمات اإلستثمار

 76 515 148 119 100 000 100 000    

المجموع دون اعتبار 
الموارد الذاتٌة 

 للمإسسات
853 977 978 066 983 308 983 308 1156 941 1 213 279 1295 711 

المجموع باعتبار الموارد 
 الذاتٌة للمإسسات

856 036 981 293 986 788 986 788 1160 979 1 216 056 1 298 492 
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 المٌادة و المساندة  الشإون المحلٌة البٌبة و جودة الحٌاة 
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 :4انجسول ػسز 

 ( نهىظاضح2022-2020اطبض انُفمبد يزىؼظ انًسي )

 )اػزًبزاد انسفغ(   انجطايج  انزىظَغ حؽت  

 ى 1000رلٔخد 
 

 البٌان
 

 إنجازات
 2017 

إنجازات 
2018 

 ق م 
2019 

تمدٌرات
2020 

تمدٌرات 
2021 

تمدٌرات 
2022 

برنامج البٌئة  و التنمٌة 
 342 379 066 352 839 295 683 237 500 256 200 267 المستدامة

 برنامج الشإون المحلٌة 

578 028 712 745 733 532 849 735 847 840 905 450 

برنامج المٌادة و 
 700 13 373 13 367 11 093 12 821 8 749 8 المساندة

 المجموع
583 977 978 066 983 308 1156 941 1 213 279 1298 492 
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 انىظاضحرمسَى ثطايج :  انضبٍَانًحىض 
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 التٌويت الوطتداهت: البيئت و  1البرًبهج 

 

 رئيص البرًبهج : لطفي بي ضعيد 

  هدير عبم التٌويت الوطتداهت

 9112هبرش  11تبريخ التطويت : بدايت هي 
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 رمسَى انجطَبيج واؼزطارُجُزه : -1

برنامج البٌبة و التنمٌة المستدامة ٌتم تنفٌذه  الهٌاكل المتدخلة : ذبضطخ انجطَبيج : 1-1

من لبل عدة إدارات مركزٌة راجعة بالنظر إلى اإلدارة العامة للبٌبة و جودة الحٌاة و اإلدرة 

العامة للتنمٌة المستدامة و مصالح جهوٌة و كذلن عدة مإسسات عمومٌة إدارٌة و منشآة 

معٌات و المنظمات ؼٌر الحكومٌة العاملة فً عمومٌة تابعة للوزارة باإلضافة إلى مساهمة الج

 المجال البٌبً طبما للرسم البٌانً التالً :

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

امج نالبر

 الفرعً
 جودة الحٌاة و التنمٌة المستدامة

و انزًُُخ انًؽزسايخانجُئخ  البرنامج  

الوحدات 

 العملٌاتٌة

اإلدارة العامة للبٌبة و جودة الحٌاة-  

الوطنً للجٌناتالبنن -  

اإلدارة العامة للتنمٌة المستدامة-  

الفاعلٌن 

 العمومٌٌن

 انسَىاٌ انىطٍُ نهزطهُط -

 انىكبنخ انىطُُخ نهزظطف فٍ انُفبَبد -

 وكبنخ حًبَخ و رهُئخ انشطَظ انؽبحهٍ -

 انىكبنخ انىطُُخ نحًبَخ انًحُظ -

  يطكع رىَػ انسونٍ نزكُىنىجُب انجُئخ-

 نهرسيبد انجُئُخ انىكبنخ انجهسَخ -
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 اؼزطرُجُخ انجطَبيج  : -1-2

 : طوي٣ْ أْٛ حإلشٌخ٤ُخص حُٔظؼِوش رخُزَٗخٓؾ√

رٌخكش ؿٜخص حُـ٣ٍٜٞٔش رؼي  فٍ اْوؼبط انحضطَـــخ و انطَفُــخرسهىض اْوضبع انجُئُخ  

 ك٤غ ٣الكع :  2011

 طَحؿغ حُؼ٘خ٣ش رخُ٘ظخكش رظلش ًز٤َس ٗظ٤ـش طَحًْ حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝ ٗلخ٣خص حُز٘خء ٝ حُٜيّ . -

ٝ طَحؿغ ًز٤َ ُٞػؼ٤ش حُٔظزخص حَُٔحهزش .ٝ هي رو٤ض حُيُٝش  اَزشبض انًظجبد انؼشىائُخ -

(أٓخ آظؼٔخٍحص حُوطخع حُوخص كوي  % ٢ٛ80 حٍُٔٔٞ حَُث٢ٔ٤  ُِظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص )

ٓ٘لظَس ػ٠ِ حُـٔغ ٝ حُ٘وَ ٝ الُحُض ػؼ٤لش ؿيح ك٢ ٓٔظٟٞ طؼ٤ٖٔ ٝ ٌٍِٓش  رو٤ض

 حُ٘لخ٣خص.

ٗظ٤ـش ُظَى١ ٝػؼ٤ش حُٔ٘خؽن حُوؼَحء ٝ حُٔ٘ظِٛخص ٝ  :رطاجغ انؼُبَخ ثبنجًبنُخ انحضطَخ -

 حُليحثن حُؼ٤ٓٞٔش حُظ٢ طلُٞض ا٠ُ ٓظزخص ُِؤخٓش .

ؿ٤ٔغ حُؼ٘خطَ حُظ٢  ح١ٌُ أىٟ ا٠ُ طيٍٛٞ : ٝ انًزؤرٍ يٍ اَْشطخ انظُبػُخانجُئٍ انزهىس  -

 ك٢ رؼغ حُٔ٘خؽن ٝ حألهطخد حُظ٘خػ٤ش حٌُزَٟ .طل٤ؾ رخإلٗٔخٕ  ٖٓ ٛٞحء ٝ ٓخء ٝ طَرش 

٤ِٕٓٞ ٓظَ ٌٓؼذ ٖٓ ح٤ُٔخٙ حُظ٘خػ٤ش حُٔٔظؼِٔش ٣ظْ ٌٓزٜخ ك٢ حُٔل٤ؾ ٜٓ٘خ  20ك٤غ إٔ 

ٖٓ حُٔئٓٔخص حُظ٘خػ٤ش  % ٤ِٓ70ٕٞ ٓظَ ٌٓؼذ ؿ٤َ ٓطخروش ُِٔٞحطلخص .ًٔخ حٕ  15

 ٢ٛ حألًؼَ ط٣ِٞؼخ .

ػيّ ٗـخػش حُٔ٘ظٞٓش حُلخ٤ُش ُِظظَف ك٢ : ك٤غ ٣الكع  يُظىيخ نهزظطف فٍ انُفبَبد غُط فؼبنخ -

 حُظ٢ طوظظَ  أٓخٓخ ػ٠ِ ىكٖ حُ٘لخ٣خص ك٢ ٓظزخص ال ٣ِحٍ حُؼي٣ي ٜٓ٘خ ػشٞحث٤خ .حُ٘لخ٣خص 

لَٔ طؼيى حُٔوخُلخص ٝ حإلػظيحءحص ػ٠ِ حُز٤جش . :ٝ ٛٞ ٓخ ٣ حُز٤ج٤ش ػسو َجبػخ يُظىيخ انطلبثخ -

كخُؼالهخص ر٤ٖ ٓوظِق حُٔظيه٤ِٖ هخطش ك٢ ٓـخٍ حَُهخرش طشٌٞ ٖٓ ٗوض حُظ٤ٔ٘ن ُؼٔخٕ 

حإلٓظؼٔخٍ حألٓؼَ ُِٞٓخثَ ٝ حُٔٞحٍى ٖٓ ٗخك٤ش ٝ ػٔخٕ أكٖٔ حُشَٝؽ ُظٕٞ حُٔٞحٍى 

 حُطز٤ؼ٤ش ٖٓ ٗخك٤ش حهَٟ 

حُظظلَ ٝحكيح ٖٓ أػوْ حُظلي٣خص حُظ٢ طـخرٚ حُز٤جش ٝ :اً ٣ٔؼَ  اْضاضٍ و انزطثخ رسهىض -

٣شٌَ ػوزش ٍث٤ٔ٤ش حٓخّ طِز٤ش اكظ٤خؿخص حٌُٔخٕ حألٓخ٤ٓش ك٢ حألٍحػ٢ حُـخكش ػ٠ِ ؿَحٍ 

 حُـٌحء ٝ حُشَد ٝ حٌُٖٔٔ.
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حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٛٞ أٓخّ حُل٤خس ػ٠ِ حألٍع ٝ أكي ًٍخثِ :  انزُىع انجُىنىجٍرسهىض  -

ؿ٤َ إٔ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ رظلش ػخٓش ٝ حألط٘خف حُـٌحث٤ش حُٔل٤ِش رظلش حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش 

هخطش طشٜي ط٘خهظخ ؿ٤َ ٓٔزٞم ٗظ٤ـش ُِ٘شخؽخص حُزش٣َش حُٔوظِلش ٝ هخطش حٓظ٤َحى 

 حألط٘خف حألؿ٘ز٤ش حُـ٤َ ٓظخهِٔش ٓغ حُٔ٘خم حُظ٢ٔٗٞ.

 

زؼخػخص ؿخُحص حُيك٤جش : ر٤٘ض حألرلخع حُؼ٤ِٔش حٕ ٓٔظٟٞ اٗ انًُبخانحس و انزؤلهى يغ رغُط -

ٓـَ ٗٔٞح ٛخٓخ ٝ حٕ آظَٔحٍ اٗزؼخػخص ؿخُحص حُيك٤جش رخُ٘ٔن حُلخ٢ُ ٤ٓظٔزذ ك٢ اٍطلخع 

ىٍؿخص حُلَحٍس ٝ ك٢ طـ٤َحص ػي٣يس رخُ٘ظخّ حُٔ٘خه٢ حُؼخ٢ُٔ هالٍ حُوَٕ حُلخ٢ُ .ٝ رٌُي 

ٟ ػ٠ِ كبٕ اهظالٍ حُ٘ظخّ حُٔ٘خه٢ حُؼخ٢ُٔ ٖٓ شخٗٚ ٣ُخىس كيس ٝٝط٤َس حُظٞحَٛ حُوظٞ

ؿَحٍ ٓٞؿخص حُلَ ٝ حُـلخف ٝ ح٤ٍُٔٞ حُؼخٍٓش ٝ حُل٤خػخٗخص ٝ طلخهْ حُظظلَ ٝ اُلخم 

حُؼٍَ رخٍُِحػش ٝ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝ حُـخرخص ٝ حُٔٞحٍى حُٔخث٤ش ٝ حُظ٘خػش ٝ طلش 

 حإلٗٔخٕ .

ػؼق حُٔٞحٍى حُٔوظظش ُِزلٞع ٝ حُظط٣َٞ ٝحإلرظٌخٍ ك٢ حُٔـخٍ حُز٤ج٢ كخُٔ٘ظٞٓش  -

ُِزلغ طظ٤ِٔ رخُؼَحء ٝ ٌُٖ ٣٘وظٜخ حُظ٤ٔ٘ن ٝ طؼ٤ٖٔ ٗظخثؾ حُزلٞع.ًٔخ إٔ حُٞؽ٤٘ش 

حُٔ٘ظٞٓخص حُؼ٤ٓٞٔش ُظ٣َٞٔ حُظـي٣ي ٝ حُزلٞع ٝ حُٔٔخػيس ػ٠ِ رؼغ حُٔئٓٔخص حُٔـيىس 

 ؿي ٓظ٘ٞػش ٝ ٌُٜ٘خ ؿ٤َ ًخك٤ش ٝ طَطزؾ رظٍٞس ًز٤َس رخُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ .

كٔخ٣ش حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ك٢ ػؼق ًز٤َ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ اىٓخؽ آ٤ُخص ٝ ٓلخ٤ْٛ  -

ٓوظِق حُوطخػخص ٝ هخطش حُٔئشَحص حُز٤ج٤ش ٝ رظلش ػخٓش حُٔظخرؼش ُِٞػؼ٤ش حُز٤ج٤ش ٝ 

 طوي٣ْ طوخ٣ٍَ كٍٞ كخُش حُز٤جش 

 حُظخ٤ُش : حُظٞؿٜخص حإلٓظَحط٤ـ٤ش طظًَِ آظَحط٤ـ٤ش رَٗخٓؾ حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ػ٠ِ √

 النهوض بجودة الحٌاة  :1رقم  التوجه

 من خالل :فً الوسط الحضري و الرٌفً سٌتم العمل على تحسٌن جودة الحٌاة 
 :انجًبنُخ انحضطَخرحؽٍُ انؼُبَخ ثبنُظبفخ و انًحُظ و-1-1

 خاللمن  الحٌاة جودة من للرفع الحضرٌة بالبٌبة سٌتم التركٌز فً الفترة الممبلة على النهوض -
مجال التهٌبة و التصرف فً الفضاء العمومً بالوسط الحضري و دعم المجهود البلدي فً 
 تحسٌن الجمالٌة الحضرٌة .
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٣ِٓي حُؼ٘خ٣ش رـٔخ٤ُش حُٔيٕ ٝحُظـٔؼخص ح٤ٌُ٘ٔش رٔظخرؼش ٝ طط٣َٞ رَحٓؾ اكيحع  حُلؼخءحص   -

حُوؼَحء رـَ حُٔيٕ ٝحُظـٔؼخص ح٤ٌُ٘ٔش ٝطؼٜي حُٔ٘خؽن حُوؼَحء ٝحُٔ٘ظِٛخص حُلؼ٣َش 

  ٤جش حُشٞحٍع حَُث٤ٔ٤ش ٝىػْ طؼ٣ِِ حُٔـٜٞى حُزِي١ ك٢ ٓـخٍ رؼغ ٓٔخكخص هؼَحءحُٔٞؿٞىس ٝطٜ

ػٔخٕ ؿٞىس حُويٓخص حُز٤ج٤ش ًخُ٘ظخكش ٝ حُظط٤َٜ حُلؼ١َ ٝ ح٣َُل٢ ٝ حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص ٝ  -

 ؿٔخ٤ُش حُٔيٕ ٝ حُوَٟ ٝ ٓوخٝٓش حُؼـ٤ؾ ٝ ٓوظِق حألػَحٍ.

 رحؽٍُ انزظطف فٍ انُفبَبد  -1-2

أىٟ حُ٘ٔٞ حُي٣ٔـَحك٢ ح١ٌُ ػَكظٚ طْٞٗ هالٍ حُٔ٘ٞحص حأله٤َس ا٠ُ طـ٤َ ٗٔؾ حإلٓظٜالى ٝ   

ططٍٞ ٓٔظٟٞ ػ٤ش حُٔٞحؽٖ ٓٔخ طٔزذ ك٢ طِح٣ي ح٤ٌُٔخص حُٔ٘ظـش ٖٓ حُ٘لخ٣خص ٝ ط٘ٞػٜخ ٝ طلخهْ 

 ٓظخَٛ حُظِٞع .

ْ اطوخً حُؼي٣ي ٖٓ ٝ ُظلخى١ ٌٛٙ حإلشٌخ٤ُخص ٝ اٗؼٌخٓخطٜخ ػ٠ِ حُٞٓؾ حُطز٤ؼ٢ ٝ ؿٞىس حُل٤خس ط

حإلؿَحءحص حُٔئٓٔخط٤ش ٝ حُوخ٤ٗٞٗش إلكٌخّ حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص حُظِزش ٝٝػغ ػيس آ٤ُخص ٖٓ 

 شخٜٗخ  طل٤ٖٔ حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص ٝ ٣ظؼٖٔ ٌٛح حُظٞؿٚ  حألٛيحف حُظخ٤ُش :

 و الفــرز خالل من ذلن و النفاٌات فً للتصرف الحالٌة المنظومة تطوٌر 
 توفر و تشغل جدٌدة إلتصادٌة أنشطة إحداث فً ٌساهم مما الرسكلة و التثمٌـن
إلى صٌانة  باإلضافة المنظومة لهذه أفضل نجاعة تضمن و إضافٌة مداخٌل

 المنتزهات الحضرٌة و المساحات الخضراء .
 ،ٍطو٤ِض اٗظخؽ حُ٘لخ٣خص ػ٘ي حُٔظي 

 . ٓؼخػلش ؽخهش ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝ حُٔشخرٜش 

  ربػخىس آظؼٔخُٜخ ٝ ٌٍِٓظٜخ ػٖٔ ٓ٘ظٞٓش حإلهظظخى حُيحث١َطؼ٤ٖٔ حُ٘لخ٣خص 
  طل٤ٖٔ حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص حُظ٘خػ٤ش ٝ حُوخطش 

  طشـ٤غ حُوطخع حُوخص ُإلٓظؼٔخٍ ك٢ ٓـخالص ؿٔغ حُ٘لخ٣خص ٝ آظـالٍ حُٔظزخص

 حَُٔحهزش ٝ حُظؼ٤ٖٔ ٝ حٌَُِٓش .
 

 

 رطىَط ذسيبد انزطهُط: -1-3

هطخع حُظط٤َٜ ٖٓ أْٛ حُوطخػخص ًحص حأل٣ُٞٝش رخُزالى حُظ٤ٔٗٞش ٝ ًُي ٗظَح ُِيٍٝ ح١ٌُ ٣ِؼزٚ  ٣ؼظزَ

 ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظلش ٝ طل٤ٖٔ ؿٞىس حُل٤خس ٝ كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ ٓوظِق ٓظخَٛ حُظِٞع حُٔخث٢.

 ك٢: رخُوظٞص طظٔؼَ حُظظَف ك٢ ح٤ُٔخٙ حُٔٔظؼِٔش ػي٣ي حُظؼٞرخص ٓ٘ظٞٓش طٞحؿٚ -

 حُـ٤ٜخص هخطش حُيحه٤ِش رؼغ ك٢ حُظط٤َٜ رشزٌش حُؼؼ٤لش َرؾحُ ٗٔزش  

 ُٝحإلهظظخى١ ح٣َُٔغ  حٌُٔخ٢ٗ ُِظطٍٞ ٗظَح حُظط٤َٜ ٓلطخص ُزؼغ حُٔؼخُـش ؽخهش طـخ ٝ

 ؿ٤َ حُظط٤َٜ ٓلطخص رؼغ ؿؼَ ٓٔخ.حُلؼ٣َش رخُٔ٘خؽن ح١ٌُ طشٜيٙ حُزالى ٝ هخطش 
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 َٓىٝى٣ش ػ٠ِ ِٓزخ أػَ ٓٔخ حُٔٔظؼِٔش ح٤ُٔخٙ ٖٓ حُٔظِح٣يس ح٤ٌُٔخص آظ٤ؼخد ػ٠ِ هخىٍس

 . حُٔؼخُـش ح٤ُٔخٙ ٗٞػ٤ش ٝ حُٔلطخص

 هي٣ٔش ه٘ٞحص ٖٓ ٓظٌٕٞ ُِظط٤َٜ حُلخ٤ُش حُشزٌش ٖٓ ٛخّ ؿِء: ٜٓظَثش ٝ هي٣ٔش طط٤َٜ شزٌش 
 . حإلٓظـالٍ ك٢ ػي٣يس ٓشخًَ طؼَف ٓ٘ش 30 ٖٓ أًؼَ ٌٓ٘ ٓٔظـِش

  ٖٓ ٌٞػي٣ي حُ٘وخثض ٝ ٣٘ؼٌْ ِٓزخ ػ٠ِ ٗٞػ٤ش حُظظَف ك٢ ح٤ُٔخٙ حُٔٔظؼِٔش حُظ٘خػ٤ش ٣ش

ح٤ُٔخٙ حُٔؼخُـش رٔلطخص حُظط٤َٜ ٝ ٣شٌَ ػخثوخ أٓخّ اػخىس آظؼٔخُٜخ ك٢ حُٔـخٍ حُلالك٢ ٝ 
٣َؿغ ًُي ا٠ُ ػؼق َٓىٝى٣ش ػَٔ ٓلطخص حُٔؼخُـش حأل٣ُٞٝش حُٔٞؿٞىس رخُٞكيحص 

 حُظ٘خػ٤ش أٝ ُـ٤خرٜخ ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُلخالص .
 س ٗظَح ُظِح٣ي اٗظخؿٜخ ٓٔخ ٣ئػَ ػ٠ِ ؿٞىس ح٤ُٔخٙ حُٔؼخُـش ٝ طؼٞرش حُظظَف ك٢ حُلٔؤ

 اٗزؼخع حَُٝحثق.

 ٝ طظٔؼَ أْٛ حأل٣ُٞٝخص ك٢ ٓـخٍ حُظط٤َٜ ك٢ حُظٞؿٜخص حُظخ٤ُش :

  حُظَك٤غ ك٢ ٗٔزش حَُرؾ رخُشزٌش حُؼ٤ٓٞٔش ُِظط٤َٜ رخُـٜخص ًحص حُ٘ٔذ حُٔ٘ولظش 
  ٕطؼ٤ْٔ هيٓخص حُظط٤َٜ ٝ طل٤ٖٔ ٗٔزش حَُرؾ رخُٔيٕ حُٔظز٘خس ٖٓ ؽَف حُي٣ٞح 

 حُٜ٘ٞع رخُظط٤َٜ رخألك٤خء حُشؼز٤ش ٝ حُٔ٘خؽن ح٣َُل٤ش ًحص حٌُٖٔ حُٔـٔغ 

  حُظط٤َٜ حُظ٢ ٢ٛ ك٢ ؽٍٞ  ٓلّطخصطل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش ح٤ُٔخٙ حُٔؼخُـش ٝ ًُي رظؤ٤َٛ ٝ ط٤ٓٞغ
َ ٝ ًُي ػزَ اكيحع ٓلطخص طط٤َٜ ٓظوظظش ٓوخٝٓش حُظِٞع حُظ٘خػ٢ حُٔخثٝحإلٓظـالٍ 

 طط٣َٞ حُظظَف ك٢ حُلٔؤس ٝ طؼ٤ٜٔ٘خ ٝ ك٢ ٓؼخُـش ح٤ُٔخٙ حُٔٔظؼِٔش حُظ٘خػ٤ش

  ط٤ٔ٘ش اػخىس آظؼٔخٍ ح٤ُٔخٙ حُٔؼخُـش ك٢ ٓوظِق حُٔـخالص حُظ٣ٞٔ٘ش رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ حألؽَحف
 حُٔظيّهِش

  ّخص حُظّط٤َٜآظؼٔخٍ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُلي٣ؼش ٝحُٔوظظيس ك٢ حُّطخهش رٔلط 

 

 

 و يكبفحخ انزظحط :انًحبفظخ ػهً اْوؼبط انطجُؼُخ و انزُىع انجُىنىج2ٍضلى  انزىجه

  :و رسهىض اْضاضٍ  

٣ظؼَع حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ رظْٞٗ ا٠ُ ػيس ػـٞؽخص طئى١ ا٠ُ ٛشخشش حُٔ٘ظٞٓخص حُطز٤ؼش حُز٣َش 

ٝ طلط٤ْ حُٔٞحثَ حُطز٤ؼ٤ش ُِل٤ٞحٗخص، ٝ ًُي ٣َؿغ ا٠ُ ػيس ػٞحَٓ ٖٓ أرَُٛخ حُؼٞحَٓ حُٔ٘خه٤ش 

 ػ٠ِ ؿَحٍ حُـلخف ٝ حُظظلَ ٝ حُل٤خػخٗخص ٝ ح٣َُخف، رخإلػخكش ا٠ُ ػيس ػٞحَٓ ًحص ؽخرغ رش١َ

ػ٠ِ ؿَحٍ حإلٓظـالٍ حُٔلَؽ ُِـطخء حُ٘زخط٢ ٝ هخطش ٖٓ هالٍ حَُػ٢ حُـخثَ ٝ ػيّ اكظَحّ 

حُظيحٍٝ حٍُِحػ٢ ٝ طـ٤٤َ طزـش حألٍحػ٢ حُلالك٤ش ٝ طل٣ِٜٞخ ا٠ُ ٓ٘خؽن شزٚ كؼ٣َش حٝ ط٘خػ٤ش 

ٝ حٓظ٤َحى أط٘خف حؿ٘ز٤ش ؿ٤َ ٓظخهِٔش ٓغ حُٔ٘خم حُظ٢ٔٗٞ حُحكض ٗٞػخ ٓخ حٝ ا٠ُ ٓ٘خؽن ٤ٓخك٤ش 

 . حألط٘خف حُٔل٤ِش ٝ ؿ٤َٛخ

ٝ هي أػيص حُُٞحٍس ػيس ىٍحٓخص ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٝ ٖٓ أٜٛٔخ حُيٍحٓش حُٞؽ٤٘ش كٍٞ حُظ٘ٞع 

ٝ هي ٌٓ٘ض ٌٛٙ حُيٍحٓش  2014ٝ ٓ٘ش  2008ٝ طل٤٤ٜ٘خ ٓ٘ش  1998حُز٤ُٞٞؿ٢ حُظ٢ طْ اػيحىٛخ ٓ٘ش 



- 22 - 
 

خكش ا٠ُ ؿَى ًَ حُٔ٘ظٞٓخص ٖٓ ؿَى ٌَُ حُؼَٝحص حُز٤ُٞٞؿ٤ش حُٔظٞكَس رخُزالى حُظ٤ٔٗٞش، رخإلػ

 حُز٤ج٤ش ٝ حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش .

ٝ هي أهَص حإلطلخه٤ش حُي٤ُٝش ُِظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٛيف أ٢ٔٓ ٣ظؼِن رخُظو٤ِض ٖٓ طيٍٛٞ ٌٓٞٗخص     

حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝح١ٌُ أهَطٚ ٝ طز٘ظٚ حألْٓ حُٔظليس رٔ٘خٓزش هٔش حأّلٍع حُؼخ٤ٗش حُظ٢ اٗؼويص 

ُِٔلخكظش ػ٠ِ  2020-2011ٍِٞس هطش آظَحط٤ـ٤ش أ٤ٔٓش . ٝطٔض ر2002رـٞٛخٗٔزٍٞؽ ٓ٘ش 

ٛيكخ .ٝ ك٢ ٌٛح حإلؽخٍ هخٓض حُُٞحٍس رٔالءٓش حإلٓظَحط٤ـ٤ش  20حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ طظٔلٍٞ كٍٞ 

حُٞؽ٤٘ش ٓغ حُوطٞؽ حُؼ٣َؼش ٌُٜٙ حإلٓظَحط٤ـ٤ش حأل٤ٔٓش ٝ طْ اػظٔخى آظَحط٤ـ٤ش ٝ هطش ػَٔ 

ٛيف آظَحط٤ـ٢  15أ٣ُٞٝخص طظلَع ا٠ُ  5طظؼٖٔ  2030-2018ٝؽ٤٘ش كٍٞ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ 

 اؿَحء )ػ٤ِٔش(  48ٗظ٤ـش  ٝ  40ٝ 

حٌث أن التنوع البٌولوجً و النظم اإلٌكولوجٌة تشهد تدهورا مطردا تحت تؤثٌر الضغوطات و

اإللتصادٌة و التغٌرات المناخٌة و التلوث بمختلف أشكاله. لذا فإن المحافظة و حماٌــة التنـوع 

البٌولوجً و مواصلـة األدوار التـً تمـوم بهـا النظـم اإلٌكولوجٌـة و التصرف المستدام فً 

الموارد البٌولوجٌة ٌعتبر مسؤلة جوهرٌة لتحمٌك إستدامة التنمٌة هذا باإلضافة إلى التملٌص من 

 :حألٛيحف حُظخ٤ُش٤ٓظْ حُؼَٔ ػ٠ِ طلو٤ن فً هذا اإلطار مخاطر الكوارث.

 ب تدهور التنوع البٌولوجً من خالل تهٌبة الغابات بصفة   مستدامة التملٌص من أسبا
 و التشجٌع على األنشطة الفالحٌة المستدامة

  التملٌص من الضغوطــات على التنوع البٌولوجً فً المناطــك الرطبـة و البحرٌـة و
 الساحلٌة

 تنوعها دعٌــم برامج مماومــة اإلنجراف و المحافظة على المآلف الطبٌعٌــة و ت
 البٌولوجً خاصة  المآلف الساحلٌة البرٌة و الهضاب،

 الولاٌة و الحد من التهدٌدات البٌبٌة على النظم اإلٌكولوجٌة 
  التملٌص من اندثار الموارد الجٌنٌة المحلٌة و ذلن بارجاعها الى مالفها الطبٌعٌة و

حسب المعاٌٌر  استرجاع ما هو موجود ببنون الجٌنات األجنبٌة و وضع اتفالٌات تبادل
 الدولٌة و ذلن للوصول إلى الموارد الجٌنٌة و تماسم المنافع المتؤتٌة من إستعمالها.

 
المحافظة على عناصر التنوع البٌولوجً بطرٌمة مستدامة )التنـوع البٌولوجـً الغابـً، و 

رٌة المناطك الجافـة الصحراوٌـة، و النظـم الفالحٌـة،  و الواحات و المناطك الرطبة الب

 و البحرٌة و الساحلٌة.....(

تحسٌن مناعة النظم اإلٌكولوجٌة و تعزٌز دورها المنظوماتً و تثمٌنها فً مختلف • 

 المطاعات اإللتصادٌة و اإلجتماعٌة:
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تحسٌن التصرف و إدماج  النظم الغابٌة و األوساط الجافة و  الصحراوٌة و المنظومات  

الواحٌة  و المناطك الرطبة ضمن المطاعات اإللتصادٌة و اإلجتماعٌة و تحسٌن 

 مردودٌتها.

 :يكبفحخ انزظحط و رسهىض اْضاضٍ  2-1

ٝطيٍٛٞ حألٍحػ٢ ٝهخطش حٍُِحػ٤ش ٣ؤػَ ِٓزخ ػ٠ِ ك٤خس حُٔال٤٣ٖ ٖٓ حُزشَ ك٢ حُٞهض  حُظظلَإ ظخَٛس  

حَُحٖٛ ٣ٝئى١ ا٠ُ طي٢ٗ اٗظخؿ٤ظٜخ ٓٔخ ٣شٌَ طٜي٣يح ُألٖٓ حُـٌحث٢ حُؼخ٢ُٔ ٝ ؿٞىس حُل٤خس ٝك٢ طْٞٗ طئػَ ٌٛٙ 

ٍ ٝٓظٞٓطش حُظيٍٛٞ ٝػؼ٤لش % ٖٓ حُظَحد حُٞؽ٢٘ رظلخٝص ٓخ ر٤ٖ ٓ٘خؽن شي٣يس حُظي75ٞٛحُظخَٛس ػ٠ِ هَحرش 

حُظيٍٛٞ. ًٔخ إٔ ٓؼخُـش ٌٛٙ حُظخَٛس أطزق أًؼَ ش٤ُٞٔش ٗظ٤ـش حُؼالهش حُوخثٔش ر٤ٖ حُٔٔخثَ حالؿظٔخػ٤ش 

٤غ أػزظض حُيٍحٓخص ، ك.حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ٝحالهظظخى٣ش ًٌُٝي حُٔٞحػ٤غ حُز٤ج٤ش حُٜخٓش ٢ٛٝ حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش ٝ

ٓيٟ طؤػ٤َ حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش ٝظخَٛس طيٍٛٞ حألٍحػ٢ حٍُِحػ٤ش، ٝطِّٔق حُظَرش ٝحالٓظـالٍ حُٔلَؽ ٤ُِٔخٙ، ػ٠ِ 

 حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢.

لخه٤ش ٌُٔخكلش حُظظلَ حُظ٢ حُظظلَ ٝهي ٝػؼض حألْٓ حُٔظليس حطًٔخ طظؼَع ح٣ُِٔي ٖٓ حألٍحػ٢ ُظخَٛس  

رَٗخٓؾ   1995ٝحػظٔيص طْٞٗ، حُظ٢ حٗؼٔض ُِٔؼخٛيس حأل٤ٔٓش ك٢  .1996ىهِض ك٤ِ حُظ٘ل٤ٌ ك٢ ى٣ٔٔزَ ػخّ 

 حُؼَٔ حُٞؽ٢٘ ٌُٔخكلش حُظظلَ.

ًٔخ إٔ طْٞٗ ؽَف ك٢ حالطلخه٤ش حأل٤ٔٓش ٌُٔخكلش حُظظلَ ٝطوّٞ رظ٤ٔ٘ن حُـٜٞى ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٞؽ٢٘ 

 .٢ُ ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ططز٤ن ٓخ ؿخءص رٚ حالطلخه٤ش ٖٓ ٓزخىةٝحإله٢ٔ٤ِ ٝحُيٝ

ٗوطش حطظخٍ حالطلخه٤ش حأل٤ٔٓش ٌُٔخكلش حُظظلَ ٢ٛٝ ِٛٔس ٝطَ ر٤ٖ ٓخ ٣ليع ػ٠ِ  ًٔخ إٔ حُُٞحٍس ٢ٛ 

حُٔٔظٟٞ حُي٢ُٝ )هَحٍحص ٓئطَٔحص حألؽَحف ُالطلخه٤ش ًَٝ حإلؿَحءحص حُظ٢ ُٜخ ػالهش رٌُي( ٝٓخ ٣ليع ػ٠ِ 

 .ا٣ظخٍ حُٔؼِٞٓش ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞحُٔٔظٟٞ حُٞؽ٢٘ ٝ

ُٔوخٝٓش حُظظلَ ٝ رَٗخٓؾ ػِٜٔخ ٝ حُظ٢ طْ اػظٔخىٛخ ٖٓ هزَ  2030-2018طْ طل٤٤ٖ حإلٓظَحط٤ـ٤ش حُٞؽ٤٘ش 

ٓوظِق ح٤ُٜخًَ حُٔظيهِش هالٍ اؿظٔخع حُوخْٓ ُِٔـِْ حُٞؽ٢٘ ُٔوخٝٓش حُظظلَ حُٔ٘ؼوي هالٍ شَٜ أك٣ََ  

2019 

 ظظلَ :أْٛ حأل٣ُٞخص ك٢ ٓـخٍ ٓوخٝٓش حُ

حُٔٔخٛٔش ك٢ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُـطخء حُ٘زخط٢ ٝطط٣َٞٙ ٝىػْ رَحٓؾ حُلي ٖٓ حُظظلَ ٝحَُػ٢ حُـخثَ ٓغ اػظزخٍ  -

 حُوظٞط٤خص حإلهظظخى٣ش ٝ حإلؿظٔخػ٤ش ٌُِٔخٕ حُٔل٤٤ِٖ.

 طشو٤ض ح٤ُ٥خص حٌُل٤ِش رظو٤ِض طؤػ٤َحص حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش ػ٠ِ حُؼي٣ي ٖٓ حألٗشطش حإلهظظخى٣ش ػ٠ِ ؿَحٍ -

 حُوطخع حُلالك٢.

 حُٔلخكظش ػ٠ِ أى٣ْ حألٍع ٝ حُظظَف حُٔٔظي٣ْ ك٢ حُظَرش -

 

 

http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
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 حًبَخ انؽىاحم يٍ أَجطاف :2-2

ف ك٢ ٌٛٙ  َّ ٤ٓظْ حُؼَٔ ػ٠ِ كٔخ٣ش حُلؼخءحص ٝحُٔ٘ظٞٓخص حُز٤ج٤ّش حُطز٤ؼ٤ّش رخُش٣َؾ حُٔخك٢ِ َٝٓحهزش حُظظ

حُؼ٘خ٣ش رخُش٣َؾ حُٔخك٢ِ ٖٓ هالٍ كٔخ٣ش حُشٞحؽت حُٔ٘ظٞٓخص ٝحُلؼخءحص ٝحُِٔي حُؼ٢ٓٞٔ حُزل١َ، ٣ِٓٝي 

ٖٓ حإلٗـَحف حُزل١َ ٝ طؼ٣ِِ أٗٔخؽ حُظظَف حُظشخ٢ًٍ ك٢ حُٔ٘خؽن حُلٔخٓش ٓغ طؼ٤ٖٔ أكؼَ ُِٔ٘خؽن 

 حُطز٤ؼ٤ش حُٔخك٤ِش ٝ حُزل٣َش.

 

 انزٍ رهسز أَؽبٌ و انجُئخ:انىلبَخ و انحس يٍ انًربطط انجُئُخ 3ضلى  انزىجه 

 انحس يٍ   انزهىس انظُبػٍ:انىلبَخ و  -3-1

 :هظي حُلي ٖٓ حُظِٞع حُظ٘خػ٢ ٓظؼَٔ حُُٞحٍس ػ٠ِ  

  طيػ٤ْ ٝ طل٤ٖٔ ٓ٘ظٞٓخص حَُٔحهزش حُز٤ج٤ش ُِٔئٓٔخص حُِٔٞػش ٝ حألٗشطش حإلهظظخى٣ش ًحص حألػَ حُز٤ج٢

 .حُِٔزـ٢ 

 ِٞع ٝ طط٣ٞـَ ؽَم ٝ أٓخ٤ُذ حُٞهخ٣ش ٖٓ حُظِٞع حُظ٘خػ٢ رٔخ ٣ٔخْٛ ك٢ حُلي ٖٓ ٓظخىٍ حُظ

حألػــَحٍ رخُز٤جـش ٝ رخألٝٓخؽ حُطز٤ؼ٤ش ح١ٌُ أطزق ٖٓ أْٛ ٓظخىٍ حٓظِ٘حف حُؼَٝحص حُطز٤ؼ٤ش 

 ٝطيٍٛٞ حُٞػغ حُز٤ج٢ ٝحُظل٢  ك٢ حُؼي٣ي ٖٓ حُـٜخص. 

   حُٞهخ٣ش ٖٓ ٓوخؽَ حُٔظؤط٤ش ٖٓ حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝ حُٜ٘ٞع رخُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص حُوطَس 

 حُظِٞع حُ٘خؿْ ػٖ حألٗشطش حُظ٘خػ٤ش رخُٔ٘خؽن حُٜشش هظي حُٔلخكظـش ػ٠ِ حُظٞحُٕ  حُٞهخ٣ش ٝ حُلي ٖٓ

  حُٔ٘خؽن.حُز٤ج٢ ُٔوظِق حُٔ٘ظٞٓـخص ٝ حُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ـش ًحص حُؼالهش رٌٜٙ 

   اػظٔخى حُظو٤٘خص ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص آظلؼخع ٗٔن حُظؤ٤َٛ حُز٤جـ٢ ُِٔئٓٔخص حُظ٘خػ٤ـش ٝ حُويٓخط٤ش ٝ

 .حُ٘ظ٤لش

 ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ك٢ ٓخ ٢ِ٣ : ٛيحفألحطظٔؼَ أْٛ      

طؤ٤َٛ هطخع حُظ٘خػش ٝحُظٞؿٚ ٗلٞ حإلٗظخؽ حُ٘ظ٤ق ٝحػظٔخى ًِلش طيٍٛٞ حُز٤جش ٝحُٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ػٖٔ  -

 حُٔوخٍرخص حالهظظخى٣ش ك٢ اؽخٍ ٗظَس حهظظخى٣ش شخِٓش،

 حأل٣ُٞٝش، ًحص حُِٔٞػش حُٔٞحهغ ٝط٤ٜجش ٝحٓظظالف حُظِٞع اُحُش -

طل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش حُٜٞحء ٝ حُٔلخكظش ػ٤ِٜخ هخطش رخُٞٓؾ حُلؼ١َ ٝ حُؼَٔ ػ٠ِ طط٣َٞ حُطخهخص حُ٘ظ٤لش ُِلي  -

 ٖٓ طِٞع حُٜٞحء.

طط٣َٞ ح٤ُ٥خص ٝ حإلؿَحءحص ٝ حُطَم حُٔظؼِوش رخَُٔحهزش ٝحُٞهخ٣ش ٖٓ طيٍٛٞ حُٞٓؾ حُطز٤ؼ٢ ٝ حُلي ٝ  -

 حُظوِض ٖٓ حُ٘لخ٣خص ٝ حإلكَحُحص  حُِٔٞػش.

شزٌش ٍطي كخُش حُٔٞحٍى ٝحألٝٓخؽ حُٔخث٤ش )  شزٌخص ٍطي ٝ ٓظخرؼش كخُش حألٝٓخؽ ٝحُ٘ظْ حُطز٤ؼ٤ش طيػ٤ْ -

 ...( ٝحُظَرش ٝحُٔٞحكَ ٝحُٜٞحء ٝحُـخرخص

حُظ٢ طٔؼَ أًؼَ  حُظول٤غ ٖٓ حالكَحُحص حُِٔٞػش حُ٘خؿٔش ػٖ حألٗشطش حُظ٘خػ٤ش رخألهطخد حُظ٘خػ٤ش حٌُزَٟ -

 ع حُظ٘خػ٢.رخُٔخثش ٖٓ ٓظخىٍ حُظِٞ 80ٖٓ 
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حُظظَف حَُش٤ي ٝ حُٔٔظيحّ ك٢ حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش حُوطَس. ٝ حُؼَٔ ػ٠ِ حإلُظِحّ رٔوظؼ٤خص حإلطلخه٤خص حُي٤ُٝش -

 ٓظٌُْٜٞ( –ٍٝطَىحّ –ًحص حُؼالهش )رخٍُ 

 

 ىػْ حُـخٗذ حُظش٣َؼ٢ ٝ حُظَط٤ز٢ ٝ حُوخ٢ٗٞٗ ك٢ ٓـخٍ ٓوخٝٓش حُظِٞع حُظ٘خػ٢. -

 

 :التاقلم و الحد من التغٌرات المناخٌة والتوقً و الحد من الكوارث   -3-2

 :ك٢ ٌٛح حإلؽخٍ ٓظؼَٔ حُُٞحٍس ػ٠ِ   

حُٔٔخٛٔخص حُٔليىس ٝؽ٤٘خ رٔٞؿذ اطلخم رخ٣ٍْ كٍٞ حُٔ٘خم ٝ حُٔٔخٛٔش ك٢  ُظ٘ل٤ٌىػْ حُويٍحص حُٞؽ٤٘ش -

 حُٔـٜٞىحص حُي٤ُٝش ُِظول٤ق ٖٓ اٗزؼخػخص حُـخُحص حُيك٤جش ٝ حُظؤهِْ ٓغ حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش.

ٓؾ طوي٣ْ حُيػْ ٝحُٔٔخٗيس حُل٤٘ش ُِوطخػخص حُٔؼ٤٘ش إلٗـخُ ىٍحٓخص حُلٔخ٤ٓش ُِظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش ٝاػيحى حُزَح  -

 حُوخطش رخُظول٤ق ٖٓ حالٗزؼخػخص حُـخ٣ُش، 

حُؼَٔ ػ٠ِ  اىٍحؽ حُظـ٤َحص حُٔ٘خه٤ش ػٖٔ حٓظَحط٤ـ٤خص ٝهطؾ حُظ٤ٔ٘ش حُوطخػ٤ش، ٝطو٤٤ْ ٝٓظخرؼش حُزَحٓؾ  -

ٝحُٔشخ٣ٍغ ك٢ ٓـخٍ حُظول٤ق ٝحُظؤهِْ ٝطويّ ط٘ل٤ٌ حالُظِحٓخص حُٞؽ٤٘ش رٔٞؿذ حُٔٔخٛٔخص حُٔليىس ٝؽ٤٘خ 

(INDCs) ٍ٣ْ.ٝحطلخم رخ 

آٍخء ٓ٘ظٞٓش ىحثٔش ٤ُِوظش ٝحُٔظخرؼش ٝطوي٣ْ حُيػْ ُٔوظِق حُوطخػخص ٝحُٔظيه٤ِٖ ك٢ ٓـخٍ حٓظـالٍ ح٤ُخص - 

 حُيػْ حُل٢٘ ٝحُظ٣ٞٔالص ػ٠ِ حُٔٔظ٣ٞخص حُي٤ُٝش ٝحإله٤ٔ٤ِش ٝحُؼ٘خث٤ش.

 :هظي حُظو٤ِض ٖٓ ٝهغ حٌُٞحٍع ال ٤ٓٔخ  طٞحطَ حُل٤ؼخٗخص ٝ حُـلخف ٓظؼَٔ حٍُُٞحس ػ٠ِ 

ػ٤ْ حُويٍحص حُٞؽ٤٘ش َُطي حُٔوخؽَ حُطز٤ؼ٤ش ٝ طؼ٣ِِ حإلٌٗحٍ حُٔزٌَ ُِظٞه٢ ٖٓ حٌُٞحٍع ٝ حُلي ٖٓ طي -

 آػخٍٛخ .

  ٝػغ ٝ طيػ٤ْ هطؾ ُِظظَف ك٢ حٌُٞحٍع حُظ٘خػ٤ش ٝ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش.-

 اػيحى حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٝ رَٗخٓؾ حُؼَٔ حُٞؽ٢٘ ُِلي ٖٓ ٓوخؽَ حٌُٞحٍع. -

 زػبئى  انزًُُخ انًؽزسايخ رطؼُد:  4ضلى  رىجه

 

 :على مستوى السٌاسات العمومٌة والمخططات المحلٌة و ممربات التنمٌة المستدامةإدماج مبادئ  4-1

من خالل تمشً ٌعتمد تعزٌز الالمركزٌة فً تثبٌت ممومات التنمٌة المستدامة والحث على  

تحمٌك مواصفات المدن المستدامة والمحافظة على البٌبة والنهوض بجودة الحٌاة والتؤسٌس 

لدٌممراطٌة محلٌة تولً البعد البٌبً األهمٌة الالزمة فً مجال التخطٌط على المستوى المحلً 

جانفً  37الصادر بتارٌخ من دستور الجمهورٌة التونسٌة  :24الفصل عدد  ص علٌهوفك ما ن

تعتمد الجماعات المحلٌة آلٌات الدٌممراطٌة التشاركٌة ومبادئ ”والذي ٌنص على  3125

الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنٌن والمجتمع المدنً فً إعداد برامج التنمٌة 
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وما نصت علٌه مجلة الجماعات  “عة تنفٌذها طبما لما ٌضبطه المانونوالتهٌبة الترابٌة ومتاب

  .المحلٌة

 : النهوض بالتربٌة من اجل التنمٌة المستدامة 2 -4

تكوٌن أجٌال مإمنة وواعٌة بؤهمٌة التنمٌة المستدامة من خالل إرساء برنامج   من خالل 

تربوي فً الؽرض فً جوانبه النظامٌة وؼٌر النظامٌة: ٌستهدؾ باألساس األطفال والتالمٌذ 

 بالمإسسات التربوٌة بالتنسٌك مع الوزارة المشرفة على لطاع التربٌة. 

 

 للتنمٌة المستدامة: النهوض باإللتصاد األخضر كضامن  4-3
 :هذا التوجه ٌهدؾ إلى 

 الخٌارات بناءهذه مع مجاالت عدة فً خضراء جدٌدة أنشطة وتركٌز المابمة االلتصادٌة األنشطة تطوٌر -

 .للبٌبة الصدٌمة التكنولوجٌة التحوالت على

 جزءا تكون حتى المنظمات عام وبشكل خصوصا اإللتصادٌة للمإسسات المجتمعً لإللتزام التؤسٌس-

 .المستدامة للتنمٌة الوطنً بالمٌثاق ستلتزم التً المإسسات من الٌتجزأ

 وأخذا بتونس اإللتصادي اإلنتمال متطلبات وفك المستدامة للتنمٌة والمإسساتً المانونً اإلطار مالبمة -

 وحموق المستدامة للتنمٌة الدستورٌة الهٌبة إحداث ذلن من الوطنٌة الساحة على المستجدات اإلعتبار بعٌن

 .المادمة األجٌال
هو التصاد المستدامٌن بالعمل على إرساء منظومة االلتصاد الدابري و واإلنتاج اإلستهالن نظم تطوٌر  -

األولٌة  مواردآلٌات و أدواة اإلنتاج واالستهالن المستدام و التحكم فً إستعمال الاستخدام  ىمستدام ٌموم عل

ٌعتمد علً تؽٌٌر األنشطة والممارسات المرتبطة بكٌفٌة التخلص من كما فً عملٌات التصنٌع، والطبٌعٌة 

النفاٌات، وذلن عن طرٌك إعادة االستخدام واإلصالح والتدوٌر، إمكانٌة إعادة تحوٌل المنتجات والمكونات 

ع . مما عادة التصنٌمن خالل اإلصالح وا   ىٌمكن االستفادة بها فً عملٌات أخر ىإلً مواد خام مرة أخر

بشكل كبٌر فً الحد من تدهور البٌبة، واستنزاؾ مواردها الطبٌعٌة، والحفاظ علً التنوع البٌولوجً، ٌساهم 

 على العمومً المشتري ت المناخٌة . الى جانب حثواالستفادة من النفاٌات، والحد من مخاطر التؽٌرا

 .شروط الشراء ضمن اإلستدامة ممتضٌات إدخال

التشؽٌلٌة وإٌجاد  المنظومة فً اندماجهمتسهٌل لدرات الشبان من أصحاب الشهادات العلٌا من أجل تدعٌم -

مبتكرة وذلن  بٌبٌة مشارٌع فرص عمل فً مجال المهن الخضراء أو اإلنتصاب للحساب الخاص وبعث

ادي على التً ٌنتمون إلٌها وحاجٌات النسٌج اإللتصحسب الخصوصٌات البٌبٌة واإلٌكولوجٌّة للجهات 

 .المستوى المحلً والجهوي

 عبر : تدعٌم لدرات الجماعات المحلٌة ومساعدتها على تصمٌم وتنفٌذ برامج التنمٌة المستدامة

حوكمة لمبادئ ال اوفمتخطٌط الفً مجال  المتدخلة الجماعات المحلٌة وجمٌع األطراؾ تعزٌز لدرات -

تعالج  التًمشارٌع واحترام المانون والمسابلة ضمن الوالمسإولٌة المجتمعٌة وهً المشاركة والشفافٌة 

االلتصادٌة  سابلهذه المسابل التً ال ٌمكن فصلها بؤي شكل من األشكال عن الم جهة.المسابل البٌبٌة فً ال

 واالجتماعٌة

تدعٌم لدرات الجماعات المحلٌة فً تنفٌذ البرامج من خالل ذات جودة عالٌة محلٌة إنشاء حوكمة بٌبٌة  -

لبٌبٌة وتٌسٌر الحوار المجتمعً التشاركً والتدرٌب على إتباع مفاهٌم وتمنٌات االتصال والتواصل البٌبً ا
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السلوكً  وسٌط للمصاحبة على التؽٌٌرال دورالمستشار البٌبً حٌث ٌلعب  اإلللٌمً. والمصاحبة على التؽٌٌر

اركً وتسٌٌر المشارٌع البٌبٌة المحلٌة المٌادة وإدارة الحوار التش على من خالل لدرتهفً المجال البٌبً، 

 .مٌسر فً تؽٌٌر السلوكٌات المجتمعٌة عبر أدوات ولنوات تواصل ناجعةالولعب دور 

 .المستدامة بالتنمٌة المتعلمة واإلحصاء المعلومات نظم تحدٌث  -

 المبادرة لدعم والحوارات والمسارات والتخطٌط البرمجة وآلٌات اإلستراتٌجٌة األطر مختلؾ توظٌؾ -

  .وتؤطٌرها الخضراء اإللتصادٌة

 فً والخاص العام المطاع استثمارات وتنوٌع ولتشجٌع البٌبٌة البرامج لتموٌل جدٌدة آلٌات على البحث -

 .األخضر االلتصاد ممومات وتركٌز التكنولوجً التجدٌد مجاالت فً منها المستدامة والتنمٌة البٌبة مجاالت

 رخُزَٗخٓؾطلي٣ي حأل٣ُٞٝخص حُوخطش √

 طظًَِ أ٤ُٝخص حُزَٗخٓؾ هالٍ حُلظَس حُوخىٓش ػ٠ِ حُٔلخٍٝ حُظخ٤ُش :

 : طل٤ٖٔ حُٞػغ حُز٤ج٢ ٝ حُٜ٘ٞع رـٞىس حُل٤خس ٝحُظو٤ِض ٖٓ حُظِٞع حُظ٘خػ٢ 1أ٣ُٞٝش 

 :حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔٞحٍى  حُطز٤ؼ٤ش ٝ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢  2أ٣ُٞٝش 

 : آٍخء ٓوٞٓخص حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ك٢ ًَ حُوطخػخص 3أ٣ُٞٝش 

 أهساف ويئشطاد لُػ اْزاء انربطخ ثبنجطَبيج : -2

 رمسَى أهساف و يئشطاد لُػ أزاء انجطَبيج : -1.2

 
ُوي طْ طلي٣ي ؿِٔش ٖٓ حألٛيحف حإلٓظَحط٤ـ٤ش ٤ٓظْ حُؼَٔ ػ٠ِ طـ٤ٜٔٔخ ػ٠ِ حُٔيٟ حُٔظٞٓؾ ٝ حُزؼ٤ي ٝ ٢ٛ 

 ًخُظخ٢ُ:

  النهوض بجودة الحٌاة بالوسط الحضري و الرٌفً  :  1 انهسف
 

 و رضًُُهب  انًُظىيبد أَكىنىجُخ و انجُىنىجٍ : انًحبفظخ  ػهً انزُىع2 انهسف 

رؼعَع و رطؼُد يؽبضاد انزًُُخ انًؽزسايخ ػهً انًؽزىي انمطبػٍ و : 3انهسف 

 انزطاثٍ
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 الحضري و الرٌفًالنهوض بجودة الحٌاة بالوسط  :1انهسف  

 

  طوي٣ْ حُٜيف: -

 ٣ظٔؼَ ٌٛح حُٜيف ك٢ حُؼَٔ ػ٠ِ: 

رٜيف كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ ًَ ٓظخَٛ حُظِٞع حُظ٢ طٔززٜخ  :رحؽٍُ انزظطف فٍ يرزهف انُفبَبد - 

ٌٛٙ حُ٘لخ٣خص ٝ ًُي ٖٓ هالٍ ٓؼخػلش ؽخهش ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝ حُٔشخرٜش ٝ حُ٘لخ٣خص 

حُظ٘خػ٤ش ٝ حُوخطش ٝ حُوطَس ٝ اكـــيحع حُٔظزخص حَُٔحهزـــش ٝ ٓــــَحًِ حُظل٣َٞ حُظخرؼــــش 

٣ٍـ٢ ٝ آظظالف حُٔظزخص حُؼشٞحث٤ش . رخإلػخكش ا٠ُ  طط٣َٞ  ُٜخ ا٠ُ ؿخٗذ حُـِــــن حُظـــي

ٓ٘ظٞٓش حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص حُوخرِش ُِظؼ٤ٖٔ ٝ حٌَُِٓش ٝ طؼ٣ِــــِ حُويٍحص حُٞؽ٤٘ش ك٢ ٓـخٍ 

 ٓؼـــخُــــش حُِٔٞػخص حُؼؼ٣ٞـــش حُؼخرـــظـــش ٝ حُٔز٤يحص .

حُشزٌش رخُٔيٕ حُٔظز٘خس رٌخكش ِي٣ش ٝ ط٣ٌٜذ هيٓخص حُظط٤َٜ ُظشَٔ ٓخثـــَ حُٔ٘خؽن حُز طؼ٤ْٔ -     

ٓلطخص حُظط٤َٜ ٝ ٓوخٝٓش  ط٤ٓٞغ ٝ ط٣ٌٜذطل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش ح٤ُٔخٙ حُٔؼخُـش ػزَ حُٞال٣خص ٝ 

حُظِٞع حُظ٘خػ٢ حُٔخثَ ٝ حُلي ٖٓ حٗؼٌخٓخطٚ ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓش حُظط٤َٜ ربٗـخُ رَٗخٓؾ حُظط٤َٜ 

 رخُٔ٘خؽن حُظ٘خػ٤ش.

َحهزش حُز٤ج٤ش هخطش رخُ٘ٔزش ُيٍحٓخص حُٔئػَحص ػ٠ِ حُٔل٤ؾ طل٤ٖٔ ؽَم ٝآ٤ُخص حُٞهخ٣ش ٝ حُٔ -

ٝ حُشزٌخص حُٞؽ٤٘ش َُٔحهزش ٗٞػ٤ش حُٜٞحء  تمٌٌم دراسات الحد من التلوث ٝٝ ىٍحٓخص اُحُش حُظِٞع 

 ٝ حُظَرش ٝ حُٔخء.

حُٞػؼ٤ش حُز٤ج٤ش ُألٝٓخؽ حُطز٤ؼ٤ش ػزَ شزٌخص ٓوظظش ٝطؼْ كخ٤ُخ شزٌش ٝؽ٤٘ش  ٓظخرؼش -

 ح٤ُٔخٙ. َُٔحهزش ٗٞػ٤ش حُٜٞحء ٝشزٌش َُٔحهزش ٗٞػ٤ش

 

انزمهُض يٍ انزهىس انظُبػٍ يٍ ذالل : -  

حػيحى حُيٍحٓخص حالٓظَحط٤ـ٤ش ُِٞهخ٣ش ٝحُلي ٖٓ حُظِٞع. -  

حُز٤جش ُٔوظِق حالٝٓخؽ. طشو٤ض ٝطلي٣ي ٓظخىٍ حُظِٞع ٝطو٤٤ْ حُلخُش -  

ٓوخٝٓش ًَ ٓظخىٍ حُظِٞع ٝحُؼٍَ ٝؿ٤ٔغ أشٌخٍ طيٍٛٞ حُٔل٤ؾ. -  

ُظ٘ل٤ٌ رَحٓؾ طخ٤َٛ ر٤ج٢ ُٞكيحطْٜ كغ ٝطشـ٤غ حطلخد حُٔئٓٔخص حٌُزَٟ -   

َٓحهزش ٝٓظخرؼش حُٔوخُلخص حُِٔٞػش ٝحُظـ٤ِٜحص حُٔوظظش ُٔؼخُـظٜخ. -  

َحٓؾ حُظيهَ ح٣َُٔغ ُٔـخرٜش حُٞػؼ٤خص ػزؾ ٝٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ رَحٓؾ اُحُش حُظِٞع ٝر -

 حُطخٍثش ٝحُلٞحىع حُٔظٔززش ك٢ حُظِٞع

ٝػغ رَحٓؾ ٝآ٤ُخص َُٔحهزش ٝٓظخرؼش ٗٞػ٤ش ح٤ُٔخٙ ٝحُظَرش ٝحُٜٞحء ك٤ٔخ ٣ظؼِن رظؤػ٤َحص  -

 حُظِٞع.

ٝػغ ٝط٘ل٤ٌ رَحٓؾ ٝحٓظَحط٤ـ٤خص ُِٞهخ٣ش ٝحُلي ٖٓ ٓوخؽَ حُٔٞحى ح٤ٔ٤ٌُخث٤ش ٝحُ٘لخ٣خص  -

٣لخء رِيٗخ رخُظِحٓخطٜخ طـخٙ حالطلخه٤خص حُي٤ُٝش ًحص حُؼالهش.حُوطَس ٝح  
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 َٓؿغ حُٜيف : -

 2020-2016ٓوطؾ حُظ٤ٔ٘ش  -

  2020حإلٓظَحط٤ـ٤ش حُٞؽ٤٘ش ُلٔخ٣ش حُز٤جش ٓخ رؼي  -

 ٓزٍَحص حػظٔخى حُٔئشَحص حُوخطش رخُٜيف:-

 طْ اػظٔخى ػالػش ٓئشَحص ُو٤خّ ٗٔزش حُظويّ ك٢ طلو٤ن ٌٛح حُٜيف حإلٓظَحط٤ـ٢ 

حُٔئشَ حألٍٝ ٣ٌٖٔ ٖٓ ه٤خّ ٗٔزش حٌُٔخٕ حَُٔطزط٤ٖ رخُشزٌش حُؼ٤ٓٞٔش ُظط٤َٜ ح٤ُٔخٙ -

رِي٣ش  200حُٔٔظؼِٔش رخُزِي٣خص حُظ٢ طظيهَ ك٤ٜخ ٓظخُق حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظط٤َٜ ٝ ٢ٛ كٞحٍ 

ٝ ًُي ربػظزخٍ حٕ ح٤ُٔخٙ حُٔٔظؼِٔش ؿ٤َ حُٔؼخُـش طظٔزذ ك٢ أػَحٍ ًز٤َس رِي٣ش . 350ٖٓ ػٖٔ 

ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُز٤جش ٝ هخطش حُٔخثيس حُٔخث٤ش ٝ طئػَ رظلش ًز٤َس ػ٠ِ ؿٞىس حُل٤خس رخُزِي٣خص 

 حُٔؼ٤٘ش .

حُٔئشَ حُؼخ٢ٗ ٣ٌٖٔ ٖٓ ه٤خّ حُظطٍٞ حُلخطَ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش حُظ٢ ٣ظْ طـ٤ٔؼٜخ -

ٜخ ا٠ُ َٓحًِ حُظل٣َٞ ػْ ا٠ُ حُٔظزخص حَُٔحهزش حُٔٞؿٞىس رٌَ ٝال٣خص حُـ٣ٍٜٞٔش ٝ طٞؿ٤ٜ

.كٌِٔخ ًخٗض ٗٔزش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش حُظ٢ طزو٠ ِٓوخس ك٢ حُٔل٤ؾ ًز٤َس ًِٔخ ُحىص ٗٔزش طيٍٛٞ 

 حُز٤جش ٝ طَحؿؼض ؿٞىس حُل٤خس رخُٔ٘خؽن حُٔؼ٤٘ش .

ٔظٟٞ حُظِٞع حُظ٘خػ٢ رخُٔ٘خؽن حُٔئشَ حُؼخُغ ٣ظؼِن رو٤خّ حُظطٍٞ حُلخطَ ػ٠ِ ٓ-

حُظ٘خػ٤ش حألًؼَ ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش . ألٗٚ ًِٔخ ُحىص ٗٔزش حُظِٞع حُظ٘خػ٢ ًِٔخ ُحىص حُٔوخؽَ 

حُز٤ج٤ش حُظ٢ طٜيى حإلٗٔخٕ ٝ حُطز٤ؼش ٝ ٌٛح ٣ئى١ ا٠ُ طَحؿغ ؿٞىس حُل٤خس رخُٔ٘خؽن حُٜٔيىس 

 رخُظِٞع حُظ٘خػ٢ . 

 :5ؿيٍٝ ػيى 

 1-1-1يف حُـيٍٝ ح٢ُِ٘ٓ ُٔئشَحص حُٜ
 

 ٓئشَحص ه٤ْ أىحء حُٜيف
 

 حُٞكيس
 طوي٣َحص 2019 حٗـخُحص

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
 1.1.1.1حُٔئشَ ػيى 

حَُرؾ رشزٌش ٗٔزش 

 حُظط٤َٜرخُزِي٣خص حُٔظز٘خس

 90,8 90,7 90,6 90,6 90,3 90,1 90,3 نسبة

نسبة :  2.1.1.1حُٔئشَػيى 

التً النفاٌات المنزلٌة والمشابهة 
لمصبات ل توجٌههاو  جمعهاٌتم 

  المرالبة لمعالجتها

 ٗٔزش 

64% 75% 82% 84% 86% 89% 89% 

 : 3.1.1.1حُٔئشَ ػيى 

ٗٔزش حُلي ٖٓ حُظِٞع حُ٘خطؾ ػٖ 

حُٞكيحص حُظ٘خػ٤ش حٌُزَٟ حألًؼَ 

 ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش.

 َؽجخ

    20 40 60 
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 أَكىنىجُخ و رضًُُهبانًُظىيبد   و انجُىنىجٍ انًحبفظخ انزُىع :2انهسف

  طوي٣ْ حُٜيف : 

 ٣ٌٕٞ ٖٓ هالٍ : حُٜيف ٌٛح طـ٤ْٔ 

طيػ٤ْ  ٝ حُظيٍٛٞ ٓظخَٛ ًَ ٖٓ حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش حُٔ٘ظٞٓخص ٝ حُطز٤ؼ٤ش حُٔٞحٍى ػ٠ِ حُٔلخكظش -

 ُِٔٞحٍى حُطز٤ؼ٤ش ٝحُٔ٘ظٞٓخص حُز٤ج٤ش  حُٔٔظيحّ حُظظَف 

بارجاعه الى مالفه الطبٌعٌة و و ذلن  حُٔلخكظش ػ٠ِ حٍُٔٞٝع حُـ٢٘٤ حُٞؽ٢٘ -
استرجاع ما هو موجود ببنون الجٌنات األجنبٌة و وضع اتفالٌات تبادل حسب المعاٌٌر 

 الدولٌة و ذلن للوصول إلى الموارد الجٌنٌة و تماسم المنافع المتؤتٌة من إستعمالها.
 ٝ. حإل٣ٌُٞٞؿ٤شحُٔٞحهغ حُطز٤ؼ٤ش حُٔظ٤ِٔس ٝ طؼ٤ٜٔ٘خ ك٢ ٓـخٍ ح٤ُٔخكش  طط٣َٞ ٝ ىػْ -

 حُٜٔيىس حُ٘زخط٤ش ٝ حُل٤ٞح٤ٗش حألٗٞحع كٔخ٣ش ٝ حُٔل٤ٔش حُٔ٘خؽن شزٌش طيػ٤ْ هالٍ ٖٓ ًُي
  حُ٘خىٍس ٝ

حُؼَٔ ػ٠ِ آٍخء ح٤ُ٥خص حُٔئٓٔخط٤ش ٝحُل٤٘ش وتنفٌذ اإلطار الوطنً للسالمة االحٌابٌة  دعم -

حألك٤خث٤ش ٝٓشَٝع حُوخٕٗٞ كٍٞ حُوخطش رظ٘ل٤ٌ ٓوظؼ٤خص رَٝطًٍٞٞ هَؽخؿ٘ش كٍٞ حُٔالٓش 

 .حٌُخث٘خص حُٔلٍٞس ؿ٤٘٤خ

 حُظظَف حُٔٔظيحّ ك٢ حُٔ٘ظٞٓخص حَُػ٣ٞش ٝحُـخر٤ش ٝ حُلي ٖٓ طيٍٛٞ حألٍحػ٢ -
 .حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش رخ٤ُٔخكش حُٜ٘ٞع ٝ حُز٤ُٞٞؿ٢ ُِظ٘ٞع حُٞؽ٢٘ حُؼَٔ رَٗخٓؾ ط٘ل٤ٌ ػ٠ِ حَُٜٔ -

حُٔ٘ـَس ػٖ حألط٘خف حُـ٣َزش حُـخ٣ُش ٝحُظلٌْ ك٢ طؤػ٤َحطٜخ ػ٠ِ اكٌخّ حُظظَف ٝحُٞهخ٣ش ٝٓوخٝٓش حُٔوخؽَ -

 حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝحُٔ٘ظٞٓخص حُز٤ج٤ش رظْٞٗ

 

ف ك٢ ٌٛٙ  - َّ كٔخ٣ش حُلؼخءحص ٝحُٔ٘ظٞٓخص حُز٤ج٤ّش حُطز٤ؼ٤ّش رخُش٣َؾ حُٔخك٢ِ َٝٓحهزش حُظظ

كٔخ٣ش حُشٞحؽت ٖٓ  ٝحُِٔي حُؼ٢ٓٞٔ حُزل١َ، ك٢ َٓحهزش حُظظَف حُٔ٘ظٞٓخص ٝحُلؼخءحص ٝ

طؼ٤ٖٔ أكؼَ  ٝحإلٗـَحف حُزل١َ ٝ طؼ٣ِِ أٗٔخؽ حُظظَف حُظشخ٢ًٍ ك٢ حُٔ٘خؽن حُلٔخٓش 
 ُِٔ٘خؽن حُطز٤ؼ٤ش حُٔخك٤ِش ٝحُزل٣َش.

حُظظَف حُٔٔظيحّ ٝ طؼ٤ٖٔ  حُٔ٘ظٞٓخص حُٞحك٤ش ٝ اىٓخؿٜخ ك٢ ٓوظِق حُوطخػخص حإلهظظخى٣ش ٝ  -

 حإلؿظٔخػ٤ش

 رخُظظلَ حُٜٔيىس رخُٔ٘خؽن  حُلالك٤ش ٝ حُطز٤ؼ٤ش حُٔ٘ظٞٓخص ك٢ حُظظَف طَش٤ي ك٢ حُٔٔخٛٔش -

 . ػ٤شْٜ ظَٝف طل٤ٖٔ ٝ حُٔ٘خؽن ٌٛٙ رٔظٔخ٢ً٘ حُٜ٘ٞع ٝ

 َٓؿغ حُٜيف :  -

 حُز٤ُٞٞؿ٢ ُِظ٘ٞع  حُي٤ُٝش حإلطلخه٤ش -

 حإلطلخه٤ش حُي٤ُٝش ُِٔٞحٍى حٍُٞحػ٤ش ُِظـ٣ٌش ٝحٍُِحػش -

 .حُز٤ُٞٞؿ٢ ُِظ٘ٞع حُٞؽ٢٘ حُؼَٔ ٝرَٗخٓؾ إلٓظَحط٤ـ٤ش -

 حإلٓظَحط٤ـ٤ش حُٞؽ٤٘ش ُِظ٣ٞٔن ٤ُِٔخكش حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش رظْٞٗ.-

 حُظظلَ ُٔوخٝٓش حُٞؽ٢٘ حُؼَٔ ٝرَٗخٓؾ حُٞؽ٤٘ش حإلٓظَحط٤ـ٤ش -
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 ٓزٍَحص حػظٔخى حُٔئشَحص حُوخطش رخُٜيف:-

طويّ اػيحى ٝ ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ حإلٓظَحط٤ـ٤خص ٝ هطؾ حُؼَٔ حُٞؽ٤٘ش ك٢  ر٘ٔزش   طْ اػظٔخى حُٔئشَ حُٔظؼِن

 ٓـخٍ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢.

حالٓظَحط٤ـ٤خص ٝ هطؾ حُؼَٔ حُٞؽ٤٘ش ًحص  ٌٛح حُٔئشَ ٣ٌٖٔ ٖٓ ٓظخرؼش طويّ اػيحى ٝ  ط٘ل٤ٌ 

ط٘يٍؽ ك٢ اؽخٍ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝ حُٔ٘ظٞٓخص حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش ٝ حُظ٢  رخُٔلخكظش ػ٠ِ حُؼالهش 

ٝ ٌٓخكلش طؼٜيحص طْٞٗ حُي٤ُٝش حُٔ٘زؼوش ػٖ حإلطلخه٤خص حُي٤ُٝش ك٢ ٓـخٍ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ 

حُظظلَ .ٝ حُظ٢ طوّٞ حإلىحٍس حُؼخٓش ُِز٤جش ٝ ؿٞىس حُل٤خس ربػيحىٛخ ٝ ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌٛخ ٖٓ هزَ 

 .ٓوظِق حألؽَحف حُٔظيهِش ًٔخ طوّٞ رظ٘ل٤ٌ ٓشخ٣ٍغ ًٗٔٞؿ٤ش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ 

 

 :5ؿيٍٝ ػيى 

 1-1-2حُـيٍٝ ح٢ُِ٘ٓ ُٔئشَحص حُٜيف 
 

 ٓئشَحص ه٤ْ أىحء حُٜيف
 

 حُٞكيس
  حٗـخُحص

2019 

 طوي٣َحص
2016 2017 2018 2020 2021 2022 

  : 1.2.1.1حُٔئشَ

ٗٔزش طويّ حإلٓظَحط٤ـ٤خص ٝ هطؾ  

حُؼَٔ حُٞؽ٤٘ش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش 

ٝ حُٔ٘ظٞٓخص  حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢

 حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش

 

 
 نسبة
% 

   22.5 54.25 76.5 96.25 

 
 

 

 رؼعَع و رطؼُد يؽبضاد انزًُُخ انًؽزسايخ ػهً انًؽزىي انمطبػٍ و انزطاثٍ  :3انهسف 

 : رمسَى انهسف

 :٣ظْ طـ٤ْٔ ٌٛح حُٜيف ٖٓ هالٍ حُؼَٔ ػ٠ِ ط٤ًَِ حُٔٔخٍحص حُظخ٤ُش

 : محلٌة 12مسار األجندا  -

التنمٌة ٌستوجب التؤسٌس لدٌممراطٌة  لطاعات مستوى فً المستدامة التنمٌة مناهج إن تجسٌم

محلٌة تولً إلبعاد التنمٌة المستدامة اإللتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌبٌة األهمٌة الالزمة فً مجال 

من دستور الجمهورٌة  :24الفصل عدد  التخطٌط على المستوى المحلً وفك ما نص علٌه

تعتمد الجماعات المحلٌة آلٌات ” :ٌنص على والذي 3125جانفً  37الصادر بتارٌخ التونسٌة 

الدٌممراطٌة التشاركٌة ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنٌن والمجتمع 

وما  “المدنً فً إعداد برامج التنمٌة والتهٌبة الترابٌة ومتابعة تنفٌذها طبما لما ٌضبطه المانون

 .نصت علٌه مجلة الجماعات المحلٌة

 ترتكز على ثالث محاور: ٝ حُظ٢ :ساضغ انًؽزسايخيؽبض انً -
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 تكوٌن إطار تربوي مكون للمكونٌن فً مجال التربٌة من أجل التنمٌة المستدامة -

المإسسات التربوٌة بتركٌز منظومة فرز النفاٌات وتثمٌنها وجمع وتثمٌن مٌاه األمطار  دعم-

خاصة ببعض المدارس التً تفتمد إلى الربط بالشبكة الوطنٌة إلستغالل وتوزٌع المٌاه وإنتاج 

 الطالات المتجددة.

سٌة النظامٌة التدخل فً إطار التعاون مع وزارة التربٌة للمساهمة فً تحٌٌن البرامج المدر- 

 والبٌداغوجٌة لتتماشً مع المستجدات الحدٌثة فً مجال التربٌة من أجل التنمٌة المستدامة.

اإللتصاد األخضر هو منوال تنموي جدٌد تتطلع تونس إن :اإللتصاد األخضرخرٌطة الطرٌك نحو 

تماشٌا مع التوجهات العالمٌة فً المجال )الرإٌة الممدمة من والبعٌد إلرسابه على المدى المتوسط 

الخماسً لمخطط با( و وفما لما جاء 20لبل برنامج األمم المتحدة للبٌبة ونتابج لمة األرض رٌو+

كضامن للتنمٌة المستدامة باعتبار أنه ٌمثل  2020-2016 للتنمٌة اإللتصادٌة واإلجتماعٌة

لتحمٌك الرفاه اإلنسانً مع تملٌص المخاطر البٌبٌة والتصدي األنشطة اإللتصادٌة التً تهدؾ 

 لندرة الموارد الطبٌعٌة.

تولت اإلدارة العامة ، 2030ممومات اإللتصاد األخضر إلى أفك  تعزٌزوفً إطار العمل على 

لإللتصاد األخضر، إعداد خارطة طرٌك وطنٌة من خالل مكتب المساندة للتنمٌة المستدامة، 

جملة من الدراسات والبرامج ومخططات العمل التً من شؤنها تتضمن  ضرلإللتصاد األخ

  التؤسٌس لخٌار اإللتصاد الجدٌد

 

 

 : يطاجغ انهسف

  3125جانفً  37المإرخ فً ىٓظٍٞ حُـ٣ٍٜٞٔش حُظ٤ٔٗٞش 

 مجلة الجماعات المحلٌة 

  3131-3127التوجهات العامة للمخطط التنموي 

  3123برٌو جٌنٌرو سنة  31األممٌة رٌو + التوجهات المنبثمة عن لمة األرض 

  + ( حول 341"المستمبل الذي نصبو إلٌه )الفمرة  31الوثٌمة الختامٌة لمإتمر رٌو

 وضع مناهج دراسٌة تتعلك باإلستدامة

 2020ستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة فً أفك الا 

 3141-3127) األخضر لاللمتصاد الوطنٌة االستراتٌجٌة( 

 ستراتٌجٌة الوطنٌة للمسإولٌة المجتمعٌة للمإسسات و المنظماتالا 

  ضمن أجندة التنمٌة لما بعد سنة  2030 – 2016األهداؾ األممٌة للتنمٌة المستدامة(

2015) 

  3131-3126برنامج العمل العالمً للتربٌة من أجل التنمٌة المستدامة 
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 المخطط الوطنً  للشراءات العمومٌة المستدامة 

  العشرٌة لتطوٌر نظم اإلنتاج و اإلستهالن المستدامةالخطة 

 ٓزٍَحص حػظٔخى حُٔئشَحص حُوخطش رخُٜيف:-

طْ اػظٔخى ػالع ٓئشَحص ًَ ٓئشَ ٣ٌٖٔ ٖٓ ٓظخرؼش حُظطٍٞ حُلخطَ ك٢ ٓٔظٟٞ ًَ ٓٔخٍ ٖٓ  

 حُٔٔخٍحص ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٞؽ٢٘.

 21حُٔ٘وَؽش ك٢ ٓٔخٍ حألؿ٘يح حُٔئشَ حألٍٝ هخص رٔظخرؼش حُظطٍٞ حُلخطَ رخُ٘ٔزش ُِزِي٣خص 

 ٓل٤ِش.

حُٔئشَ حُؼخ٢ٗ هخص رٔظخرؼش حُظطٍٞ حُلخطَ رخُ٘ٔزش ُِٔيحٍّ حُٔ٘وَؽش ك٢ ٓٔخٍ حُٔيحٍّ 

 حُٔٔظيحٓش ػ٠ِ حُ٘طخم حُٞؽ٢٘ .

حُٔئشَ حُؼخُغ هخص رٔظخرؼش حُظطٍٞ حُلخطَ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٓوظِق ٌٓٞٗخص هخٍؽش حُط٣َن 

 ٗلٞ طـ٤ْٔ حإلهظظخى حألهؼَ.

 

 

 :5ػسز جسول 

 1-1-3حُـيٍٝ ح٢ُِ٘ٓ ُٔئشَحص حُٜيف 

 
 

ٓئشَحص ه٤ْ أىحء 

 حُٜيف

 

 حُٞكيس
  حٗـخُحص

2019 

 طوي٣َحص

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

  1. 3. 2. 1انًئشط
البلدٌات التً تمت  نسبة

مصاحبتها فً مسار 
التخطٌط التشاركً المحلً 

 للتنمٌة المستدامة

ٗٔزش 

 حُزِي٣خص 
8% %8 8% 11% )*( 14% %18 

 

- 

:  2. 3. 2. 1انًئشط ػسز 

نسبة المإسسات التربوٌة 
المستدامة المنتفعة ببرنامج 

التربٌة من أجل التنمٌة 
 المستدامة 

 

 

ٗٔزش 

 طَح٤ًٔش 

 

  - 40 80 100 - 

نسبة   :3. 3.  2. 1انًئشط ػسز 

تمدم إعداد و متابعة تنفٌذ 

مكونات خارطة الطرٌك 

نحو الوطنٌة لإلنتمال 

 اإللتصاد األخضر

 عدد

إلى  1)من 

2) 1.64 1.67 1.72 1.85 1.89 1.93 1.97 
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 رمسَى أَشطخ انجطَبيج : -2-

 :6جسول ػسز 

 ثُبٌ اَْشطخ و انزسذالد نجطَبيج انجُئخ و انزًُُخ انًؽزسايخ
 رمسَطاد انًئشطاد اْهساف

انًئشطاد 

 2020نؽُخ 

رمسَطاد  اَْشطخ انزسذالد

االػزًبزاد 

نَٓشطخ نؽُخ 

2020  

 زفؼب

 ثحؽبة أ ز

 

 :1انهسف 

النهوض بجودة الحٌاة 
بالوسط الحضري و 

 الرٌفً
 

 

 

 1.1.1.1حُٔئشَ ػيى 

حَُرؾ رشزٌش ٗٔزش 

 حُظط٤َٜ

:1.7% 
تحدٌد البلدٌات التً ستنتفع -

ببرنامج التدخل بالتنسٌك مع السلط 
 المعنٌة

حُظظَف ك٢ ح٤ُٔخٙ 

 حُٔٔظؼِٔش
334 218 

:  2.1.1.1حُٔئشَػيى 

نسبة النفاٌات المنزلٌة 
التً ٌتم رفعها والمشابهة 
لمصبات ل و تحوٌلها

 المرالبة لمعالجتها

86% 

المٌام بعملٌة تشخٌص مسبمة -
لدراسة الموالع التً سٌتم 
تخصٌصها إللامة مصبات أو 

 مراكز تحوٌل

 المٌام بعملٌة تحسٌس للمواطنٌن -

 

حُظظَف ك٢ 

 حُ٘لخ٣خص 

900 6 

 : 3.1.1.1حُٔئشَ 

ٗٔزش حُلي ٖٓ حُظِٞع 

حُ٘خطؾ ػٖ حُٞكيحص 

حُظ٘خػ٤ش حٌُزَٟ حألًؼَ 

 ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش.

 

20 % 

  اإلحاطة و المرافمة و التحسٌس-

 طل٤ٖٔ ؿٞىس حُل٤خس

24432 

  :2انهسف
 انًحبفظخ ػهً 

 و انجُىنىجٍ انزُىع

انًُظىيبد  

أَكىنىجُخ و 

 رضًُُهب

 

 : 1. 2.1.1حُٔئشَ

ٗٔزش طويّ  حإلٓظَحط٤ـ٤خص 

ٝ هطؾ حُؼَٔ حُٞؽ٤٘ش 

ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش  رخُظ٘ٞع 

حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝ حُٔ٘ظٞٓخص 

 حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش

 

متابعة تنفٌذ اإلستراتٌجٌات و - 54.25%
المحافظة على  خطط العمل و تمٌٌمها

التنوع البٌولوجً و 

 التؽٌرات المناخٌة

995 

 :3انهسف 

رؼعَع و رطؼُد 

يؽبضاد انزًُُخ 

انًؽزسايخ ػهً 

انًؽزىي انمطبػٍ و 

 انزطاثٍ 

:ٗٔزش 1.3.1.1حُٔئشَ 

حُزِي٣خص حُظ٢ اٗوَؽض ٝ 

أطٔض ٓٔخٍ حُظوط٤ؾ 

 حُظشخ٢ًٍ

14% 

 إعداد كراسات شروط -
 المصادلة على برنامج التكوٌن -
إعداد لابمات المشاركٌن فً -

 الدورات التكوٌنٌة

انزًُُخ 

 انًؽزسايخ
1000 

:ٗٔزش 2.3.1.1حُٔئشَ 

حُٔئٓٔخص حُٔٔظيحٓش 

حُظَر٣ٞش حُظ٢ آظلخىحص 

ٖٓ طيهالص رَٗخٓؾ 

حُظَر٤ش ٖٓ أؿَ حُظ٤ٔ٘ش 

 حُٔٔظيحٓش

80% 

إعداد لابمة المشاركٌن من صنؾ -
 المتفمدٌن الراؼبٌن فً دعم لدراتهم

 المصادلة على برنامج التكوٌن-
أدلة توجٌهٌة لمساعدة  إعداد-

 المكونٌن للمٌام بمهامهم
متابعة إنجاز الدورات التكوٌنٌة -

 طبما لكراس الشروط

:ٓيٟ 3.3.1.1حُٔئشَ 

طويّ اػيحى ٌٓٞٗخص 

هخٍؽش حُط٣َن حُٞؽ٤٘ش 

ُإلٗظوخٍ ٗلٞ حإلهظظخى 

 حألهؼَ

78% 

متابعة تنفٌذ مكونات خارطة -
الطرٌك و إعداد تمارٌر فً 

 الؽرض
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 3-َفمبد انجطَبيـــــج:

 يُعاَُخ انجطَبيج :انجُئخ و انزًُُخ انًؽزسايخ – 1.3
 ٝ طظُٞع ًٔخ ٢ِ٣:      ّ ى    839 ,295    طزِؾ حُ٘لوخص حُوخطش رزَٗخٓؾ حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

 

 :7جسول ػسز 

 ⃰يُعاَُخ ثطَبيج انجُئخ و انزًُُخ انًؽزسايخ حؽت طجُؼخ انُفمخ

 )اػزًبزاد انسفغ( 
 حُٞكيس: أُق ى٣٘خٍ

 

 

 جُبٌ ان

 

 اَجبظاد 

2018 

 

 

 

 2019ق.و 

 

 2020رمسَطاد 

 

 انفبضق

 

 (%) انُؽجخ

 

انزجىَت 

 انمسَى

 انزجىَت انجسَس

 13  165 3 208 27 043 24 043 24 586 23 انزؤجُط َفمبد 

  6- 240 3  246 3 246 3  687 2 َفمبد انزؽُُط

 14 865 30  129 238 264 207  854 15  727 14  دانزسذالَفمبد 

 االؼزضًبض َفمبد 

148 780 
194 540  3 130 27 262 24 132  

 ثمُخ انُفمبد

66 720 
23000 23000 -   

 24 156 58 839 295 683 260 683 260 500 256 انًجًىع
 زوٌ اػزجبض انًىاضز انصارُخ نهًئؼؽبد ⃰

 

 

 ش
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 2ضؼى ثُبٍَ ػسز 

 حؽت طجُؼخ انُفمخ 2020رىظَغ يشطوع يُعاَُخ ثطَبيج انجُئخ و انزًُُخ انًؽزسايخ نؽُخ 

 ز 1000ثحؽبة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9% 
1% 

81% 

9% 

 التسٌٌر  التاجٌر 

 اإلستثمارات  التدخالت 
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 :8جسول ػسز

 يُعاَُخ ثطَبيج انجُئخ و انزًُُخ انًؽزسايخ  حؽت يآل انُفمخ :

 "حؽت انجطايج انفطػُخ و اَْشطخ"

 حُٞكيس :أُق ى٣٘خٍ                                              

 

اٗـخُحص  حألٗشطش ر٤خٕ حُزَٗخٓؾ

2018 

هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش 

2019 

 2020-2019ٗٔزش حُظطٍٞ  2020طوي٣َحص 

 حُٔزِؾ

(2)-(1) 

 (%حُ٘ٔزش )

(2)-(1(/)1) 

 

 

 جىزح انحُبح 

و انزًُُخ 

 انًؽزسايخ

 

 

انجطَبيج 

 انفطػٍ :

 جىزح انحُبح 

و انزًُُخ 

 انًؽزسايخ

ىػْ ٤ٓخٓش حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش 

 حُٔٔظيحٓش

5127 2346 2563   

  827+ 24432 23605 522 5 طل٤ٖٔ ؿٞىس حُل٤خس

حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظ٘ٞع 

حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝ حُظـ٤َحص 

 حُٔ٘خه٤ش

302 1 125 995 -130  

حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔٞحٍى 

 حُـ٤٘٤ش

1 968 1650 2500 +850 16 

  100+ 1000 900 022 4 حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

حُظظَف ك٢ ح٤ُٔخٙ 

 حُٔٔظؼِٔش

223 200 173917 218 334 +44417 37 

  20050- 6900 950 26 480 6 حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص

  حُٔظخرؼش ٝ حَُٔحهزش

 حُظِٞع ٖٓ حُٞهخ٣ش ٝ

1 162 16293 18330 +2037 4 

حُش٣َؾ حُٔخك٢ِ ٝ  كٔخ٣ش

 حُٔ٘ظٞٓخص حُز٤ج٤ش حُزل٣َش

8 120 8 172 13845  69 

ٗوَ ٝ أهِٔش ٝ طـي٣ي 

 حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خص حُوؼَحء 

597 3525 5005  13 

حُوطش حُٞؽ٤٘ش ُٔوخٝٓش 

 حُلشَحص 

 1500 2000 +500  

ٓـٔٞع 

 حُزَٗخٓؾ

 256 500 260 683 295 839 58 156 24 

 

 انصارُخ نهًئؼؽبدزوٌ اػزجبض انًىاضز  ⃰
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 نجطَبيج انجُئخ و انزًُُخ انًؽزسايخ   2022-2020/ اطبض انُفمبد يزىؼظ انًسي -3-2
طٞػ٤ق ٓزٍَحص ططٍٞ حإلػظٔخىحص حَُٔطٞىس ُلخثيس حُزَٗخٓؾ ُِٔ٘ٞحص حُوخىٓش ػ٠ِ ػٞء ططٍٞ طوي٣َحص -

 حُلظَس.حُٔئشَحص حُٔزَٓـش ٝ ًٌُي حألٗشطش حُٔزَٓؾ ط٘ل٤ٌٛخ ٌُخَٓ 

ا٠ُ حُٔؼ٢ ا٠ُ طل٤ٖٔ حُٔئشَحص  2022-٣2020َؿغ ططٍٞ حإلػظٔخىحص حُٔزَٓـش ُلخثيس حُزَٗخٓؾ ُِلظَس  

حُٔظؼِوش ر٘ٔزش حَُرؾ رشزٌش حُظط٤َٜ ٝ ٗٔزش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝ حُٔشخرٜش حُٔٞؿٜش ُِٔظزخص حَُٔحهزش ٝ 

خص طط٤َٜ ؿي٣يس ٝ ٓلطخص ػن حُ٘شطش حُٔزَٓـش ك٢ ٌٛح الٓـلخٍ ٝ حُٔظٔؼِش هخطش ك٢ أشـخٍ اٗـخُ ٓلط

حُظط٤َٜ. ٝ ًٌُي رَٓـش اٗـخُ ٓظزخص َٓحهزش ُِ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝ َٓحًِ طل٣َٞ  ٓ٘شآصٝ ط٤ٓٞغ ٝ طؤ٤َٛ 

حُلي ٖٓ حُظِٞع حُ٘خطؾ ٝٝكيحص ُٔؼخُـش ٝ طؼ٤ٖٔ حُ٘لخ٣خص .ًٔخ طْ رَٓـش ػي٣ي حُٔشخ٣ٍغ ٝ حألٗشطش ك٢ ٓـخٍ 

 ٣ِٞؼخ ُِز٤جش.ػٖ حُٞكيحص حُظ٘خػ٤ش حٌُزَٟ حألًؼَ ط

 

 :9جسول ػسز 

 (ُزَٗخٓؾ حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش 2022-2020اؽخٍ حُ٘لوخص ٓظٞٓؾ حُٔيٟ )

 حُظ٣ُٞغ كٔذ ؽز٤ؼش حُ٘لوش )حػظٔخىحص حُيكغ(

أُق حُٞكيس:                                                                                                            

 ى٣٘خٍ

 
 البٌان
 

إنجازات 
2017 

إنجازات 
2018 

تمدٌرات 2019ق م 
2020 

تمدٌرات 
2021 

تمدٌرات 
التبوٌب  2022

 المدٌم
التبوٌب 
 الجدٌد

 نفمات التؤجٌر 
18 958 

23 586 24 043 24 043 27 208 49 880 51 938 

 نفمات التسٌٌر
2 384 

2 687  3 246 3 246  3 240 8 849 12 115 

 نفمات التدخالت 

14 801 
14 727  15 854  207 264 238 129  273 658 293 756 

 نفمات اإلستثمار
137 945 148 780 

194 540  3 130 27 262 679 19  533 21  

 بمٌة النفمات
93 112 66 720 

23000 23000 -   

المجموع دون اعتبار الموارد 
 200 267 الذاتٌة للمإسسات

256 500 260 683 260 683 295 839 352066 379 342 

المجموع باعتبار الموارد 
 الذاتٌة للمإسسات

269 259 259 727 263 763 263 763 299 077 354 843 382 123 
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الشؤوى الوحليت :9 البرًبهج  

 

قساز هدير عبم الوىارد و حىكوت الوبليت الوحليتالرئيص البرًبهج : فيصل   

9112هبرش  11بدايت هي  تبريخ التطويت :  
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 :  انجطَبيج و اؼزطارُجُزه رمسَى-1

 ذبضطخ انجطَبيج : انهُبكم انًزسذهخ فٍ انجطَبيج:1-1

ػيس ٤ٛخًَ طٔخْٛ رظلش ٓزخشَس ٝ ؿ٤َ ٓزخشـــَس ك٢ ط٘ل٤ــــٌ ٝ آظَحط٤ـ٤ش ٝ أٛيحف رَٗخٓؾ حُشئٕٝ حُٔل٤ِش  

حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش حإلىح٣ٍش ٝ ؿ٤َ حإلىح٣ٍش ٝ حُٔ٘شآص ٝ ٢ٛ حإلىحٍحص ح٣ًَُِٔش ٝ حإلىحٍحص حُـ٣ٜٞش ٝ 

 .حُؼ٤ٓٞٔش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج

مج ناالبر

 الفرعً

انفبػهىٌ 

 انؼًىيُىٌ

 انشئوٌ انًحهُخ

 صندوق المروض و مساعدة الجماعات المحلٌة-

 الوكالة البلدٌة للخدمات البٌبٌة-
 

--    

مرافمة مسار الالمركزٌة

الوحدات 

 العملٌاتٌة

الهٌبة العلٌا لإلستشراؾ و مرافمة مسار الالمركزٌة-2  

مركز التكوٌن و دعم الالمركزٌة-3  
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 يجبالد رسذم انجطَبيج:

 ٌتدخل برنامج الشإون المحلٌة فً عدة مجاالت تتمثل فً ما ٌلً:

 تمٌٌم والع الجماعات المحلٌة و إعداد مخطط إنخراطها التدرٌجً فً منظومة الالمركزٌة 

  المٌام بالدراسات اإلستشرافٌة  و اإلستراتٌجٌة  فً مجال الالمركزٌة و إعداد تصور لمسار

 إرسابها بكامل تراب الجمهورٌة و السهر على متابعة تنفٌذه

  إعداد تصور لنمل الصالحٌات المركزٌة و الموارد المالٌة و البشرٌة لفابدة الجماعات المحلٌة 

 الضرورٌة و المالبمة إلرساء مسار الالمركزٌة  توفٌر و تعببة الموارد المالٌة 

  وضع برامج التكوٌن لتطوٌر و دعم لدرات الموارد البشرٌة المحلٌة 

  و برامج و مشارٌع التنمٌة المحلٌة و دعم التنسٌك اإلستثمار البلدي متابعة تنفٌذ مخططات

بٌن المطاعٌن العام  بٌن مختلؾ الهٌاكل و المإسسات المتدخلة فً هذا المجال و دفع الشراكة

 و الخاص.

  مساندة الجماعات المحلٌة فً مجال إحكام التصرؾ اإلداري و المالً و تنمٌة لدراتها الذاتٌة

 فً مجال تسٌٌر الشإون المحلٌة 

  إرساء ممومات العمل التشاركً المحلً بٌن الجماعات المحلٌة و بمٌة الهٌاكل العمومٌة و

 ً الخاصة و مكونات المجتمع المدن

  تنسٌك تدخالت و أعمال مختلؾ الجماعات المحلٌة على الصعٌد المحلً و الجهوي و

 الوطنً و التحكٌم بٌنها 

  وضع برامج لتحدٌث و تطوٌر أسالٌب و مناهج العمل و تركٌز إدارة ألكترونٌة  و تحسٌن

 جودة الخدمات بالجماعات المحلٌة 

 ات الجماعات المحلٌة و خاصة فً اإلشراؾ على البرامج الوطنٌة ذات الصلة بإختصاص

 مجاالت النظافة و حفظ الصحة و العناٌة بالبٌبة و جمالٌة المدن.

 اؼزطرُجُخ انجطَبيج  : -1-2

 طوي٣ْ أْٛ حإلشٌخ٤ُخص حُٔظؼِوش رخُزَٗخٓؾ  :2-1- 1

رظلش ػخٓش ٖٓ ػي٣ي حُظؼٞرخص ٝ حُٔؼٞهخص ٜٓ٘خ ٓخ ٛٞ ٢ٌِ٤ٛ ٝ ٜٓ٘خ ٓخ حُٔل٤ِش طشٌٞ حُـٔخػخص 

 ظَك٢. ٛٞ

 حُظؼٞرخص ح٤ٌِ٤ُٜش طظٔؼَ هخطش ك٢ : 

  انجشطَخ ذبطخ شاد انكفبءح انؼبنُخ وضؼف َؽجخ انزؤطُط انمسضاديحسوزَخ: 

 أْٛ ػخثن أٓخّ كخػ٤ِش ٝ ٗـخػش حُؼَٔ حُزِي١  ٝ هخطش حٌُٞحىٍ حُؼ٤ِخ حُٔٞحٍى حُزش٣َش  ٣ؼي ٗوض

ٖٓ ٓـٔٞع حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٞظ٤لش  % 5 كؼيى حألػٞحٕ حُؼخ٤ِٖٓ رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش ال ٣ظؼيٟ

 ٜٓ٘خ  %11 ال طظـخُٝ طؼظزَ ٓظي٤ٗش ك٢ٜٗٔزش حُظؤؽ٤َ  ًٔخ إٔ، ٝ ٛٞ ػيى ػج٤َ ؿيح  حُؼ٤ٓٞٔش
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ٌٛٙ حُٞػؼ٤ش هي أػَص  ِٓزخ ػ٠ِ   .ُإلؽخٍحص حُل٤٘ش % 1,6رخُ٘ٔزش ُإلؽخٍحص حإلىح٣ٍش ٝ %  8,6

آىحء حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ٖٓ ك٤غ حُويٓخص حُٔٔيحس ٝ حُيٍٝ حُظ١ٞٔ٘ حُٔ٘ظظَ هخطش رخُزِي٣خص ًحص 

 حُٔئشَحص حُظ٣ٞٔ٘ش حُٔظي٤ٗش.

  انًبنُخ انًىاضزضؼف : 

 

رخُٔخثش ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش رٔخ ال ٣ظٔخش٠  4ك٢ٜ ال طظـخُٝ ػج٤ِش ؿيح حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ُِزِي٣خص  طؼظزَ

ٓٔخ ٣ٌَّٝ طزؼ٤ظٜخ ُِِٔطش ح٣ًَُِٔش، ٝ ٣لي ٖٓ كخػ٤ِظٜخ ٓغ كـْ حُٔٔئ٤ُٝخص حُٔ٘خؽش رؼٜيطٜخ، 

ٝٓوخٍٗش ٣٘ؼٌْ ِٓزخ ػ٠ِ حُويٓخص حُٔٔيحس ُِٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝ هيٍطٜخ ػ٠ِ ط٤ٔ٘ش حُٔ٘خؽن هخطش حُيحه٤ِش 

 33رخُٔخثش ك٢ ط٤ًَخ ٝر٤ُٗٞٞخ  18رخُٔخثش ٝ ٤ُٔ11ِح٤ٗش ك٢ حُٔـَد ا٠ُرزؼغ حُزِيحٕ طظَ ٌٛٙ ح

 .رخُٔخثش 54رخُٔخثش ٝحُيحٗٔخٍى 

  رفبلى انًسَىَُخ : 

 

ٝ هي أىٟ ػؼق حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ُِزِي٣خص ا٠ُ طلخهْ حُٔي٤ٗٞ٣ش ُيٟ ػيى ٛخّ ٖٓ حُزِي٣خص  حُظ٢ رِـض 

رظؼٜيحطٜخ ٗلٞ شًَخثٜخ ٝ اهظظخٍ ػِٜٔخ ػ٠ِ حُظ٤٤َٔ ٝ ػـِٛخ ػ٠ِ حإل٣لخء  2018ا٠ُ كي ّ.ى  75

ٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ُِٔـخُْ ػ٠ِ كٔخد حُزَحٓؾ حُظ٣ٞٔ٘ش ٝ حُٔشخ٣ٍغ حإلٓظؼٔخ٣ٍش .ٌٛح ٝ هي طَحؿؼض حُ

ٓغ اٍطلخع ٗٔزش حُظؤؿ٤َ هالٍ ٗلْ حُلظَس ٓوخٍٗش  2011حُـ٣ٜٞش طَحؿؼخ ِٓلٞظخ ريح٣ش ٖٓ ٓ٘ش 

 ٗظ٤ـش ُظؼ٤ْٔ حُ٘ظخّ حُزِي١ . 2016.ٝ ريح٣ش ٖٓ ٓ٘ش  2010رٔ٘ش 

 ػسو يالئًخ أطبض انزشطَؼٍ وانًئؼؽبرٍ نؼًم انجًبػبد انًحهُخ. 

 

إ حإلُىٝحؿ٤ش حُٞظ٤ل٤ش ُِٞال٣ش ٝ حُٞح٢ُ ًٔٔؼَ ُِلٌٞٓش ٝ ٍث٤ْ حُٔـِْ حُـ١ٜٞ طٔؼَ ٓززخ 

ظؼٞرخص ُِـٔٞع ح٢ٌِ٤ُٜ ُِِٔطش حُالٓل٣ٍٞش ٝ حُال٣ًَِٓش . ًٔخ ٣شٜي حُـخٗذ حُؼَٔح٢ٗ ػي٣ي حُ

ح٤ٌِ٤ُٜش طظؼِن أٓخٓخ رؼيّ طَحرؾ أٓؼِش حُظ٤ٜجش حُؼَٔح٤ٗش ٓغ حُٔوططخص حُظ٣ٞٔ٘ش ٝ ؿ٤خد ٤ٓخٓش 

ػَٔح٤ٗش ٓل٤ِش ٝحػلش . ٓغ ػيّ ٝؿٞى ٤ٛخًَ ك٤٘ش ال٣ًَِٓش ُِظ٤ٔ٘ن ٝ حُٔظخرؼش ٝ ػؼق ططز٤ن 

 حُوَحٍحص. ٓٔخ أىٟ ا٠ُ طٞٓغ ػَٔح٢ٗ ؿ٤َ ٓ٘ظظْ ٓغ اٗظشخٍ حُز٘خءحص حُلٞػ٣ٞش

  

 حُظؼٞرخص حُظَك٤ش ٝ طظٔؼَ ك٢ :

ٝ ػؼق حُٔيحه٤َ أٓخ حُظؼٞرخص حُظَك٤ش ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش، كظشَٔ طَحؿغ حُٔٞحٍى حٌُحط٤ش     

ٓٔخ أىٟ ا٠ُ طيٍٛٞ حُويٓخص حُز٤ج٤ش   حُٔظؤط٢ أٓخٓخ ٖٓ ػِٝف حُٔٞحؽٖ ػٖ حُو٤خّ رٞحؿزٚ حُـزخث٢

حُٔي٤ٗٞ٣ش طلخهْ ظؼ٣َٞ ػ٠ِ ىػْ حُيُٝش، ٝٝطَحؿغ أىحء حُٔئٓٔش حُزِي٣ش ك٢ حُوَحٍ ٝحُظ٘ل٤ٌ ٝحُ

 .ٝشؼٍٞ حُٔٞحؽٖ رؼيّ حَُػخء أٓخّ طيٍٛٞ حإلؽخٍ حُل٤خط٢
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 ُزَٗخٓؾ حُشئٕٝ حُٔل٤ِش: حُٔلخٍٝ  حإلٓظَحط٤ـ٤ش 2-1- 2

 

 بالحكم المتعلك الدستور من السابع الباب ستتركز إستراتٌجٌة هذا البرنامج خاصة على تكرٌس

 .  المحلٌة الحوكمة و الالمركزٌة مموماتإرساء  و المحلً

 

 انًحهُخ يؽبض اناليطكعَخ و انحىكًخ  رؼعَع و رطؼُد : انزىجه أؼزطارُجٍ

 

ستعمل الوزارة على تدعٌم مسار الالمركزٌة من خالل تحسٌن الخدمات المسداة للمواطنٌن  و     

الرفع من جاذبٌة المدن ، و دفع التنمٌة المحلٌة ، و تفعٌل التمٌٌز اإلٌجابً للحد من التفاوت 

لرفع من الجهوي ، و الرفع من المدرات البشرٌة و المالٌة للجماعات المحلٌة لتحسٌن آدابها و ا

إستماللٌتها . و مالءمة اإلطار المانونً  و التشرٌعً و التنظٌمً الخاص بالجماعات المحلٌة ،و 

تطوٌر صندوق المروض و مساعدة الجماعات المحلٌة ، و تدعٌم مركز التكوٌن و دعم 

 الالمركزٌة من خالل اإلنتشار الجهوي و تطوٌر برامج التكوٌن ،و تكرٌس و تدعٌم الدٌممراطٌة

 المحلٌة و نشر ثمافة الحوكمة المحلٌة و المواطنة الفاعلة .

و ٌعتمد المسار التدرج لتحمٌك األهداؾ المرجوة و توفٌر أفضل شروط النجاح و ٌنمسم إلى  

 ثالث مراحل ربٌسٌة تدوم كل منها ثالث سنوات و تهدؾ على التوالً إلى:

مٌام باإلستشارات الوطنٌة و الجهوٌة و : إعداد الدراسات و الممترحات و ال المرحلة األولى-

المحلٌة بما ٌمكن من تحدٌد الخٌارات اإلستراتٌجٌة و ضبط السبل الفعلٌة لترجمة مبادئ الدستور 

 بشكل عملً و من خالل رزنامة دلٌمة .

كما ٌتم خالل هذه المرحلة العمل مع المجالس البلدٌة و الجهوٌة المنتخبة على تفعٌل مجمل 

لهٌكلٌة و صٌاؼة المراجعات المانونٌة الضرورٌة و تعزٌز الموارد المالٌة و اإلصالحات ا

البشرٌة الضرورٌة بما ٌتالءم مع مبادئ اإلستماللٌة و التدبٌر الحر من جهة و ضرورة إعتماد 

مبادئ الحكومة الرشٌدة و ضمان مشاركة واسعة للمواطنٌن فً تحدٌد البرامج التنموٌة  و 

 ة من جهة أخرى .اإلستثمارات المحلٌ

 المرحلة الثانٌة :

تهدؾ إلى الشروع تدرٌجٌا فً تفعٌل  المراجعات الضرورٌة فً مجال الصالحٌات بما ٌضمن 

نجاعة التدخالت العمومٌة من جهة ووحدة الدولة من النواحً المانونٌة و التنموٌة من جهة اخرى 

ة على الجماعات المحلٌة بما ٌمكن من .و تهدؾ كذلن إلى تفعٌل هٌاكل الرلابة المالٌة و اإلدارٌ

 ضمان تحمٌك مبادئ الشفافٌة و المساءلة و علوٌة المانون .
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 المرحلة الثالثة : 

على تحمٌك األهداؾ النهابٌة المتعلمة بتعزٌز الموارد البشرٌة المحلٌة و تحمٌك مبدأ التكافإ  تعمل

بٌن المهام و الصالحٌات المبٌنة بالدستور عالوة على ضمان تؽطٌة ترابٌة واسعة للنظام البلدي 

ر و دراسة تحوٌل صالحٌات جدٌدة للجماعات المحلٌة.كما تهتم هذه المرحلة بإستكمال األط

 المانونٌة و الهٌاكل الرلابٌة و هٌبات مساندة الجماعات المحلٌة .

 انطهبَبد و انزحسَبد انًططوحخ أيبو يؽبض اناليطكعَخ:

: ٌطرح تجسٌم المبادئ الدستورٌة المتعلمة بالسلطة المحلٌة جملة من التحدٌات تتمثل فً ما ٌلً  
 

 و الموارد المالٌة و البشرٌة من الوزارات المطاعٌة إلى الجماعات  إحالة  الصالحٌات

 المحلٌة

 توفٌر متطلبات تركٌز المحاسبة ذات المٌد المزدوج 

 تركٌز منظومة التصرؾ فً المٌزانٌة حسب األهداؾ بالجماعات المحلٌة 

  تطهٌر الوضع المالً للبلدٌات 

 ات اإلستخالصإعتماد إطار تشرٌعً للجباٌة المحلٌة و تدعٌم لدر 

 ، تركٌز الهٌاكل الكفٌلة بالمٌام بؤعمال الرلابة الالحمة  

 تركٌز فروع لدابرة المحاسبات و المحكمة اإلدارٌة 

 المحلٌة دعم الالمركزٌة و التضامن و التعدٌل بٌن الجماعات صندوق تركٌز  . 

  سن األوامر التطبٌمٌة لمجلة الجماعات المحلٌة 

 اعات المحلٌة .تطوٌر النظام المالً للجم 

ٝ ٣ؼظزَ حُ٘وض حُلخىف ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔٞحٍى حُزش٣َش ٝ حُٔخ٤ُش  ٖٓ أًزَ حُظلي٣خص حُظ٢ طٞحؿٚ طلؼ٤َ 

 ٓٔخٍ طلؼ٤َ حُال٣ًَِٓش .

 

 أْٛ حإلطالكخص حُٔزَٓـش : 2-1- 

حُظ٣ٞٔش ٝ حُظؼخٖٓ ر٤ٖ حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ػٖٔ  ٝ اىٍحؽ ط٘يٝم ىػْ حُال٣ًَِٓش  -

  2020هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش ُٔ٘ش 

حُظَك٤غ ك٢ حُيػْ حُٔخ٢ُ ح١ُٞ٘ٔ ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش روٞح٤ٖٗ حُٔخ٤ُش  -

  2022- 2020ُِلظَس 
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وٞح٤ٖٗ اػيحى هطش ػالػ٤ش ُإلطالكخص حُٔخ٤ُش حٌُٖٔٔ اهَحٍٛخ ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ر -

 . 2022-2020حُٔخ٤ُش ُِلظَس 

آظٌٔخٍ حُ٘ظٞص حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُظَط٤ز٤ش ًحص حُؼالهش رٔٔخٍ حُال٣ًَِٓش ٝ طظؼِن  -

 ٝ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ،ٝ حُظ٤ٜجش ٝ حُظؼ٤َٔ ٝ ٤ٌِٛش حُٔـخٍ حُظَحر٢ ،حُالٓل٣ٍٞش  رخُٔـخالص حُظخ٤ُش:

َٓحؿؼش ٓـِش –ط٣َٞٔ حُال٣ًَِٓش)اػيحى حُ٘ظخّ حُٔلخٓز٢ حُـي٣ي ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش 

 حُـزخ٣ش حُٔل٤ِش (-حُٔلخٓزش حُؼ٤ٓٞٔش ٝ ٓالءٓظٜخ ٓغ أكٌخّ ٓـِش حُـٔخػخص حُٔل٤ِش

آظٌٔخٍ حُ٘ظٞص حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُظَط٤ز٤ش حُٔظؼِوش رظلؼ٤َ ٓـِش حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ٝ حُظ٢  -

 َٓح ٝ هخٗٞٗخٕ اػ٘خٕ . ح ٣38ويٍ ػيىٛخ رـ 

 -2020حُظٔي٣ي ك٢ رَٗخٓؾ حُظ٤ٔ٘ش حُلؼ٣َش ٝ حُلًٞٔش حُٔل٤ِش ُؼالع ٓ٘ٞحص اػخك٤ش  -

 ٤ِٕٓٞ ى٣٘خٍ 350رٔٔخٛٔش ٖٓ حُيُٝش ك٢ شٌَ ٓٔخػيحص ربػظٔخىحص ؿ٤ِٔش ط٘خِٛ  2022

 اؽالم أٍٝ ٓخؿٔظ٤َ ٢ٜ٘ٓ ك٢ هخٕٗٞ حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ٝ ىػْ حُال٣ًَِٓش رخُظؼخٕٝ ٓغ-

 ٤ًِش حُلوٞم ٝ حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش رظْٞٗ 

 ٓٞحطِش ىػْ حُزِي٣خص رٔؼيحص حُ٘ظخكش ٝ حُطَهخص .  -

 

 زَٗخٓؾ:طلي٣ي حأل٣ُٞٝخص  حإلٓظَحط٤ـ٤ش 3-2-1ُِ

 : ىػْ حُويٍحص حُزش٣َش ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش1أ٣ُٞٝش

 . ىػْ حُويٍحص حُٔخ٤ُش  ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش 2أ٣ُٞٝش

 

 : ط٣ُٞغ حُظالك٤خص ر٤ٖ حُيُٝش ٝ حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ػ٠ِ أٓخّ ٓزيأ حُظل٣َغ  3أ٣ُٞٝش 
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  أهساف و يئشطاد لُػ اِزاء نهجطَبيج :-2

 رمسَى أهساف و يئشطاد لُػ أزاء انجطَبيج:  2-1
برنامج الشإون المحلٌة إلى تحمٌك مجموعة من األهداؾ المرحلٌة المضمنة بالباب السابع من الدستور و  ٌهدؾ

المتعلمة بالسلطة المحلٌة فً مجاالت الموارد البشرٌة و المالٌة المحلٌة و توزٌع الصالحٌات بٌن الجماعات 

 المحلٌة.

 

  الوحليتببلجوبعبث ببلوىارد البشريت  الٌهىض:  2-1-1الهدف 

 رمسَى انهسف: -

منن أجنل  3138سننة  %36حالٌنا  إلنى  %22ٌتمثل هذا الهدؾ فً الترفٌع فً نسبة التؤطٌر بشكل تدرٌجً منن 

ضننمان نجاعننة التنندخالت العمومٌننة و التكفننل بصننالحٌات جدٌنندة و ذلننن مننن خننالل آلٌننات الحننران الننوظٌفً و 

 اإلنتداب . 

للجماعات المحلٌة من اإلطارات و الكوادر العلٌا اإلدارٌنة و الفنٌنة  خنالل التسنع و تمدر اإلحتٌاجات المستمبلٌة   

 . :312إطار سٌتم  وضعهم على ذمة البلدٌات سنة  :214إطار جدٌد.منهم  8111سنوات المادمة فً حدود 

 

 3134سننة  %31إلنى  :312سننة  % 2656ٌتمثل هذا الهدؾ فً الترفٌع فً نسبة التؤطٌر بشنكل تندرٌجً منن 

من أجل ضمان نجاعة التدخالت العمومٌة و التكفل بصالحٌات جدٌدة و ذلنن منن خنالل آلٌنات الحنران النوظٌفً 

 و اإلنتداب . 

و تمدر اإلحتٌاجات المستمبلٌة للجماعات المحلٌة من اإلطارات و الكوادر العلٌا اإلدارٌنة و الفنٌنة  خنالل التسنع   

 . :312إطار سٌتم  وضعهم على ذمة البلدٌات سنة  :214منهم  ر جدٌدإطا 8111سنوات المادمة فً حدود 

 تحمٌك هذا الهدؾ سٌكون من خالل إعتماد أربع آلٌات أساسٌة و هً :

مننن اإلدارات المركزٌننة و : التشننجٌع علننى الحننران الننوظٌفً للكفنناءات العلٌننا بالوظٌفننة العمومٌننة  اآللٌةةة األولةةى

 ات مالٌة .الجهوٌة نحو البلدٌات ممابل تشجٌع

: إحداث بورصة الخطط البلدٌة على الخط لتمكنٌن البلندٌات منن إدراج كافنة حاجٌاتهنا منن المنوارد  اآللٌة الثانٌة

 البشرٌة ذات الكفاءة العالٌة فً اإلختصاصات التً تهم الشؤن البلدي .

: إعتمنناد بعننض مإسسننات التعلننٌم العننالً كمإسسننات تكننوٌن مصننادق علٌهننا تفننتح المجننال إلنتننداب  االلٌةةة الثالثةةة

 المباشر من لبل البلدٌات 

: توسننٌع مجننال تطبٌننك آلٌننة اإلعننداد للحٌنناة المهنٌننة مننن خننالل إدراج البلنندٌات لتمكٌنهننا مننن آلٌننة  اآللٌةةة الرابعةةة

 إضافٌة لإلنتداب حسب حاجٌاتها .

 6ذه االلٌننات تننم إعتمنناد نظننام تموٌننل خنناص لتشننؽٌل حنناملً الشننهادات العلٌننا بالبلنندٌات لفتننرة و باإلضننافة إلننى هنن

 سنوات .

 

 يطجغ انهسف -

 3131-3127مخطط التنمٌة  -

 برنامج عمل الحكومة.  -
 3126جوان  36مسار الالمركزٌة الذي تمت المصادلة علٌه فً مجلس وزاري بتارٌخ  -
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 انربطخ ثبنهسف: يجطضاد اػزًبز انًئشطاد-

طْ اػظٔخى ٓئشَ ٝك٤ي ُو٤خّ ٌٛح حُٜيف ٝ ٛٞ حُٔظؼِن ر٘ٔزش حُظؤؽ٤َ رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش .ٌٛح حُٔئشَ ٤ٌٖٓٔ 

ٖٓ ٓظخرؼش ططٍٞ ٗٔزش حُظؤؽ٤َ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ أهَٟ  ٝ ًُي ٖٓ هالٍ ٓوخٍٗش ػيى حإلؽخٍحص رخُؼيى حُـ٢ِٔ 

 ُألػٞحٕ رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش.

 
 

  دؾمإشرات لٌس أداء اله
 الوحدة

  انجازات
2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

  1..1.21المإشر عدد 
 31% 28% 26% %22    نسبة تطور نسبة التاطٌر بالجماعات المحلٌة 

 

الوىارد الوبليت للجوبعبث الوحليت لتحطيي  تطىير:  2-1-1الهدف 

 آدائهب و تجطين إضتقالليتهب

 رطىَط و رؼظُط انًبنُخ انًحهُخ يٍ ذالل انؼًم ػهً  :ؼزؼًم انىظاضح ػهً 
 :و ذلن من خالل بلدٌة(  375تدعٌم المدرات المالٌة للبلدٌات المابمة ) *

  مواصلة الترفٌع فً مبلػ الدعم المالً السننوي المخصنص منن مٌزانٌنة الدولنة لفابندة الجماعنات المحلٌنة

 3133/3131خالل الفترة  %21بنسبة 

 ٌبلدٌة. 75ر مدٌونٌة البلدٌات وخاصة بالنسبة لـ إستكمال تطه 

 .تحسٌن الوضع بالبلدٌات التً تسجل إرتفاعا فً نفماتها للتؤجٌر 

 توفٌر منح توازن للحفاظ على التوازنات المالٌة للبلدٌات المعنٌة. 

 بلدٌة( خاصة من خالل: 97تدعٌم ممومات اإلستماللٌة المالٌة للبلدٌات الجدٌدة )

  أدنى من الموارد المالٌة المتؤتٌة من تحوٌالت الدولة.تؤمٌن حد 

  المرافمة الفنٌة للبرامج اإلستثمارٌة من لبل صندوق المروض 

  (.اإلنتدابات ... –تخصٌص العمارات  –تسدٌد الحاجٌات الخصوصٌة )فن اإلرتباط 

لعامة للدولة بما ٌسناعد علنى ضنمان كما سٌتم العمل على  الترفٌع فً نسبة الموارد المالٌة المحالة من المٌزانٌة ا

االستماللٌة المالٌة للجماعات المحلٌة و التكفل بصنالحٌات جدٌندة فنً إطنار الالمركزٌنة وذلنن حسنب الفرضنٌات 

 التالٌة :

 .  3133سنة  % 21و 3132سنة  %9و 3131سنة  % 7حالٌا إلى  % 5الفرضٌة األولى : من  -

 . 3133سنة  % 8و 3132سنة  %7و 3131سنة  % 6حالٌا إلى  % 5الفرضٌة الثانٌة : من  -

 . 3133سنة  % 656و 3132سنة  %6و 3131سنة  % 556حالٌا إلى  % 5الفرضٌة الثالثة : من  -

 ) هذه الفرضٌات المعروضة لم ٌتم البت فٌها نهابٌا مع وزارة المالٌة (.

 يطجغ انهسف -

 3131-3127مخطط التنمٌة  -

 3126جوان  36الالمركزٌة الذي تمت المصادلة علٌه فً مجلس وزاري بتارٌخ مسار  -
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 يجطضاد اػزًبز انًئشطاد انربطخ ثبنهسف:-

ٌٛح حُٔئشَ ٤ٌٖٓٔ ٖٓ ٓظخرؼش حُظويّ حُلخطَ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش حُٔلخُش ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش ُلخثيس 

 حإلٓظوال٤ُش حُٔخ٤ُش ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش .حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ أهَٟ ُظؼ٣ِِ 

 
  مإشرات لٌس أداء الهدؾ

 الوحدة

  انجازات
2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 :2.2.1.2المإشر عدد 
تطور نسبة الزٌادة السنوٌة فً الدعم المالً السنوي 

 المخصص للجماعات المحلٌة 

     نسبة
%21 %21 21% 

 

 

 أَشطخ انجطَبيج: رمسَى 2-2

 1جسول ػسز:

 ثُبٌ اَْشطخ و انزسذالد نجطَبيج انشئوٌ انًحهُخ
 طوي٣َحص حُٔئشَحص حألٛيحف

حُٔئشَحص 

 2020ُٔ٘ش  

طوي٣َحص  حألٗشطش حُظيهالص

حالػظٔخىحص 

ُِألٗشطش ُٔ٘ش 

 ىكؼخ  2020

 رلٔخد أ ى

 

 :1انهسف 

انُهىع 

ثبنًىاضز انجشطَخ 

ثبنجًبػبد 

 انًحهُخ

 

 

 انًئشط ػسز

1.1.2.1..  

ططٍٞ ٗٔزش حُظخؽ٤َ 

 رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش 

%15 

ط٤َٜٔ حُلَحى  -

 حُٞظ٤ل٢

اكيحع رٍٞطش  -

 هطؾ رِي٣ش 

اػظٔخى رؼغ  -

ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ 

حُؼخ٢ُ ًٔئٓٔخص 

ط٣ٌٖٞ ٓظخىم 

 ػ٤ِٜخ

ىػْ هيٍحص حُٔٞحٍى 

حُزش٣َش ُِـٔخػخص 

   حُٔل٤ِش
1731 

 :2انهسف 

رطىَط انًىاضز  

انًبنُخ 

نهجًبػبد 

انًحهُخ نزحؽٍُ 

آزائهب و رجؽُى 

 اؼزمالنُزهب

 :1.2.1.2انًئشط ػسز 

ٗٔزش ح٣ُِخىس ططٍٞ 

ح٣ُٞ٘ٔش ك٢ حُيػْ حُٔخ٢ُ 

ح١ُٞ٘ٔ حُٔوظض 

 ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش

% 10  

 

 

 

حُ٘ظٞص  اػيحى

حُظش٣َؼ٤ش ٝ 

 حُظَط٤ز٤ش
ماعات للجالدعم المالً 

 المحلٌة

 

 

 

000 628 
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 َفمبد انجطَبيج:  3- 

 يُعاَُخ ثطَبيج انشئوٌ انًحهُخ: – 1.3

 ٝ طظُٞع ًٔخ ٢ِ٣:ّ ى     849,735طزِؾ حُ٘لوخص حُوخطش رزَٗخٓؾ حُشئٕٝ حُٔل٤ِش     

 )اػظٔخىحص حُيكغ(  ٤ِٓ⃰ح٤ٗش رَٗخٓؾ حُشئٕٝ حُٔل٤ِش كٔذ ؽز٤ؼش حُ٘لوش2ؿيٍٝ ػيى:
 حُٞكيس: أُق ى٣٘خٍ

 

 

 جُبٌ ان

 

 اَجبظاد 

2018 

 

 

 

 2019ق.و 

 

رمسَطاد 

2020 

 

 انفبضق

 

 انُؽجخ

 

 (%) 

 

انزجىَت 

 انمسَى

انزجىَت 

 انجسَس

 562 14 انزؤجُط َفمبد 
16 550 16 550 19 627 +3077 18 

 803 1 َفمبد انزؽُُط
2 387 2 387 3 295 +908 38 

 069 481  دانزسذالَفمبد 
487 295 614 295 822 975 +208 680 33 

 االؼزضًبض َفمبد 
121 311 127 300 300  3838 +3 538 11 

 ثمُخ انُفمبد
94 000 

100 000 100 000    

 13 203 116+ 735 849 532 733 532 733 745 712 انًجًىع

 زوٌ اػزجبض انًىاضز انصارُخ نهًئؼؽبد ⃰

 2ضؼى ثُبٍَ ػسز 

 حؽت طجُؼخ انُفمخ 2020رىظَغ يشطوع يُعاَُخ ثطَبيج انشئوٌ انًحهُخ نؽُخ 

 ز1000ثحؽبة 

 

 

2% 0% 

97% 

1% 

 التسٌٌر  التاجٌر 

 اإلستثمارات  التدخالت 
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 3جسول ػسز:

 يُعاَُخ ثطَبيج انشئوٌ انًحهُخ حؽت يآل انُفمخ :"حؽت انجطايج انفطػُخ و اَْشطخ"

 

 حُٞكيس :أُق ى٣٘خٍ                                              

 

ر٤خٕ 

 حُزَٗخٓؾ

اٗـخُحص  حألٗشطش

2018 

هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش 

2019 

طوي٣َحص 

2020 

 2020-2019ٗٔزش حُظطٍٞ 

 حُٔزِؾ

(2)-(1) 

 (%حُ٘ٔزش )

(2)-(1(/)1) 

َٓحكوش ٓٔخٍ 

 حُال٣ًَِٓش

 

ٓٔخٍ حُال٣ًَِٓش ٝ  ط٤َٓن -1

 حُلًٞٔش حُٔل٤ِش
385 15 18 035 40 974 +22 939  

حُيػْ حُٔخ٢ُ ُِـٔخػخص -2

 حُٔل٤ِش
790 574 587 000 000 628 +44 000  

ىػْ هيٍحص حُٔٞحٍى حُزش٣َش -3

 ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش
1 275 1 497 1731 +234   

حُٔشخ٣ٍغ حإلٓظؼٔخ٣ٍش ىػْ -4

 ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش
121 000 127 000 177 500 +50 500 39 

  1530+ 1530   ىػْ حُٔخ٤ُش حُٔل٤ِش -5 

ٓـٔٞع 

 حُزَٗخٓؾ

 712 746 733 532 735 849 +116 203 15 

 

 زوٌ اػزجبض انًىاضز انصارُخ نهًئؼؽبد ⃰

 

طل٤َِ ُألٍهخّ حُٔٞؿٞىس رخُـيٍٝ ٝ ططٍٞٛخ رخُظٞح١ُ ٓغ ططٍٞ حُو٤ٔش حُٔٔظٜيكش -

 ُِٔئشَحص 

طلَٔ ح٣ُِخىس ك٢ حإلػظٔخىحص حُٔزَٓـش رخُظَك٤غ ك٢ حُيػْ حُٔخ٢ُ ح١ُٞ٘ٔ حُٔٞؿٚ 

حُوَٝع ٝ  ٝ حُظَك٤غ ك٢ حُٔزخُؾ حَُٔطٞىس ُظ٘يٝم   % 10ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش ر٘ٔزش 

ّ ى ُظط٤َٜ ٓي٤ٗٞ٣ش حُـٔخػخص  15ٝ طوظ٤ض   % 39رـ   ٓٔخػيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش 

 .حُٔل٤ِش
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 نجطَبيج انشئوٌ انًحهُخ   2022-2020/ اطبض انُفمبد يزىؼظ انًسي -3-2
 4جسول ػسز:

 (ُزَٗخٓؾ حُشئٕٝ حُٔل٤ِش 2022-2020اؽخٍ حُ٘لوخص ٓظٞٓؾ حُٔيٟ )

                                                                                                            حُ٘لوش )حػظٔخىحص حُيكغ(حُظ٣ُٞغ كٔذ ؽز٤ؼش 
 حُٞكيس:أُق ى٣٘خٍ

 
 البٌان
 

إنجازات 
2017 

إنجازات 
2018 

تمدٌرات 2019ق م 
2020 

تمدٌرات 
2021 

تمدٌرات 
 التبوٌب التبوٌب المدٌم 2022

 الجدٌد

 نفمات التؤجٌر 
13 930 14 562 16 550 16 550 19 627 17 513 17 547 

 نفمات التسٌٌر
2 034 1 803 2 387 2 387 3 295 2532 2608 

 نفمات التدخالت 
420 110 481 069 487 295 614 295 822 975 826 795 884 295 

 نفمات اإلستثمار
86 947 121 311 127 300 300 3838 1000 1000 

    000 100 000 100 000 94 007 55 بمٌة النفمات

المجموع دون 
اعتبار الموارد 

 الذاتٌة للمإسسات
578 028 712 745 733 532 733 532 849 735 847 840 905 450 

المجموع بإعتبار 
الموارد الذاتٌة 

 للمإسسات 
578 028 712 745 733 532 733 532 850 535 848 640 905 550 
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القيـــبدة و الوطبًـــدة :2البرًبهج   

 

كبتب عبم الىزارة : ضبهي دمحميرئيص البرًبهج  

 

9112هبرش  11تبريخ التطويت : بدايت هي   
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 البرنامج

البرنامج 

 الفرعً

 

 

 الهٌاكل

 االدارٌة

 المٌادة و المساندة

 البرنامج الفرعً:

 الدعم و المساندة

 مكتب الضبط المركزي -
 مكتب العمل الحكومً و البرلمانً-
 مكتب اإلعالم و اإلتصال  -
 مكتب العاللات مع المواطن  -
 مكتب العاللات مع المجتمع المدنً  -
 مكتب اإلحاطة بالمستثمرٌن -

 مكتب تطوٌر أسالٌب العمل و الحوكمة الرشٌدة --
 اإلدارة العامة للعاللات الخارجٌة و التعاون الالمركزي الدولً-
 اإلدارة العامة للشإون المانونٌة و الدراسات التشرٌعٌة -
 التفمدٌة العامة  -
 ً المٌزانٌة حسب األهدافوحدة التصرف ف-
 وحدة اإلشراف على المنشآت و المإسسات العمومٌة-
 الكتابة العامة -
 اإلدارة العامة للشإون اإلدارٌة و المالٌة -
 اإلدارة العامة لإلعالمٌة و تطوٌر نظم المعلومات  -
 الكتابة الخاصة للجنة مرالبة الصفمات -
 

 رمسَى انجطَبيج واؼزطارُجُزه: 

ٌتولى برنامج المٌادة و المساندة من خالل الهٌاكل األفمٌة التً ٌشملها على ؼرار الشإون اإلدارٌة    

و المالٌة و الشإون المانونٌة و التعاون الدولً و التنظٌم و األسالٌب و اإلعالمٌة تمدٌم الدعم و 

ذلن من خالل تؤمٌن و برنامج الشإون المحلٌة و المساعدة لبرنامج البٌبة و التنمٌة المستدامة 

الخدمات الالزمة لسٌر عمل هذا البرنامج عبر توفٌر الموارد البشرٌة و التجهٌزات و المعدات 

ت المعلوماتٌة و الخطـط و الـدراسات اإلستراتٌجٌـة و والبنٌة التحتٌة فً مجال اإلعالمٌة و المنظوما

 أعمال الـرلابة و المتابعـة و التمٌٌم و التوجٌه . 

 ذبضطخ انجطَبيج : انهُبكم انًزسذهخ1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

الوحدات 

 العملٌاتٌة

المٌادة)الدٌوان بجمٌع هٌاكله+التفمدٌة العامة+التعاون الدولً(-  

المساندة )الكتابة العامة بجمٌع هٌاكلها(-  
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 حُيػْ ٝ حُٔٔخٗيس:ٝك٤ي ٝٛٞ  ٣شظَٔ رَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس ػ٠ِ رَٗخٓؾ كَػ٢ 

حَُٔحهزش ٝ حُظو٤٤ْ ٝ حُظلوي ٝ حُشئٕٝ ٣ظؼٖٔ ٛيح حُزَٗخٓؾ حُٞظخثق حُٔظؼِوش رخُظوط٤ؾ ٝ حُٔظخرؼش ٝ 

حُؼخٓش ٝ حُشئٕٝ حُوخ٤ٗٞٗش ٝ حُظؼخٕٝ حُي٢ُٝ ٝ حإلكظخث٤خص ٝ حإلشَحف ػ٠ِ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش 

ٝ حإلىحٍحص حُـ٣ٜٞش ٝ حإلكخؽش رخُٔٔظؼ٣َٖٔ ٝ حُؼالهش ٓغ حُـٔؼ٤خص ٝ حُظظَف ك٢ حُٔٞحٍى 

 ٓخص حُٔؼِٞٓخط٤ش .حُزش٣َش ٝ حُٔخ٤ُش ٝ حُظـ٤ِٜحص ٝ حُٔؼيحص ٝ حُٔ٘ظٞ

 : طظٔؼَ أْٛ ٓشٔٞالص ٌٛح حُزَٗخٓؾ ك٢

ط٤ٔ٘ن ٝٓظخرؼش أٗشطش ٓوظِق حُٔظخُق ح٣ًَُِٔش ٝ حُـ٣ٜٞش ٝ طو٤٤ْ حُزَحٓؾ ٝ حُٔشخ٣ٍغ حُظ٢  -
 طوّٞ رٜخ ٓوظِق حإلىحٍحص.

 حُٜ٘ٞع رخألٗشطش حإلػال٤ٓش. -

ُق حُٔؼ٤٘ش هظي ا٣ـخى حُلٍِٞ هزٍٞ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝ طوزَ شٌخ٣خطْٜ ٝ ػَحثؼْٜ ٝ ىٍحٓظٜخ ٓغ حُٔظخ -
 حُٔالثٔش ُٜخ.

ػزؾ ٝ ٓظخرؼش ط٘ل٤ٌ رَحٓؾ حُُٞحٍس ك٢ ٓـخٍ حُظل٤ْٔ ٝ حُظَر٤ش حُز٤ج٤ش ٝ ٗشَ ػوخكش حُظ٤ٔ٘ش  -

 حُٔٔظيحٓش .
ٓظخرؼش حُِٔلخص حُٔظؼِوش رخُٔ٘ظٔخص ٝ حُـٔؼ٤خص حُؼخِٓش ك٢ ٓـخٍ حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ٝ ىكغ  -

 اؽخٍ ط٘ل٤ٌ حُزَحٓؾ حُٞؽ٤٘ش ٝ اػيحى طوخ٣ٍَ ى٣ٍٝش كٍٞ ٗشخؽٜخ.حُؼَٔ ٓؼٜخ ك٢ 

َٓحهزش حُظظَف حإلىح١ٍ ٝ حُٔخ٢ُ ٝ حُل٢٘ ُـ٤ٔغ حُٔظخُق حُظخرؼش ُُِٞحٍس ٝ حُٔئٓٔخص  -
 حُوخػؼش إلشَحكٜخ.

 ػ٠ِ حَُٜٔ ٝ حُظخرؼش ُُِٞحٍس حُؼ٤ٓٞٔش حُٔئٓٔخص ٝ حُٔ٘شآص ػ٠ِ ٝحإلشَحف حُظظَف ٓظخرؼش  -

 .ًخِٜٛخ ػ٠ِ حُٔٞػٞػش حُظَط٤ز٤ش ٝ حُوخ٤ٗٞٗـش إلُظِحٓخصح ططز٤ـــن
 

 حُٞٓخثَ ك٢ حُظظَف طَش٤ي ٝ ُٔوظِق حُزَحٓؾ حُٔخ٤ُش ٝ حإلىح٣ٍش حُشئٕٝ ًخكش ط٤٤َٔ  - 

 .حُٔخى٣ش ٝ حُزش٣َش

 حُٔظخُق ػَٔ ٤َُٔ حُؼ٣ٍَٝش حُظـ٤ِٜحص ٝ حُٔؼيحص ٝ حُِٞحُّ ط٣ُٞغ ٝ كلع ٝ اهظ٘خء رَٓـش -

 . حإلىح٣ٍش

  حُٔ٘وٞالص ٝ حُ٘وَ ٝٝٓخثَ حإلىح٣ٍش حُز٘خءحص ط٤خٗش ٝ ط٤٤َٔ   -

 حُٞػخثن ٝ حألٍش٤ق. ك٢ حُظظَف رَحٓؾ ٝاٗـخُ اػيحى ػ٠ِ حَُٜٔ -

 حإلػال٢ٓ حُٔوطؾ ٝٓظخرؼش ٝاٗـخُ ربػيحى ًُٝي حُُٞحٍس ىحهَ حإلػال٤ٓش ٝٓخثَ آظؼٔخٍ طط٣َٞ -

 .ُُِٞحٍس

 .حإلػال٤ٓش ٝرَحٓؾ حُظـ٤ِٜحص ٝط٤خٗش  آظـالٍ ػٔخٕ  -

 . حُُٞحٍس ألػٞحٕ حُؼوخك٤ش ٝ حإلؿظٔخػ٤ش رخألٗشطش حُٜ٘ٞع -

 حُٔٔخػيس ٝ حُوزَس طوي٣ْ ٝ آظشخ٣ٍش ٝظخثق ٓٔخٍٓش ٝ ح٤ُِٔح٤ٗش طوي٣َحص اػيحى ك٢ حُٔٔخٗيس - 

 .حُزَحٓؾ ُٔٔئ٢ُٝ
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 اؼزطارُجُــخ انجطَبيــج : -1-2

 رخُزَٗخٓؾ  :طوي٣ْ أْٛ حإلشٌخ٤ُخص حُٔظؼِوش  1-2-1-

ش ُُِٞحٍس ٝ ٓشٔٞالطٜخ ُط٘ظ٤ْ  اىح١ٍ ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ ح١ًَُِٔ ٝ حُـ١ٜٞ ال ٣ظٔخش٠ ٓغ ح٤ُٔخٓخص حًُٔٞٞ-

 حُلو٤و٤ش ٝ ال ٣ٔظـ٤ذ َُِٛخٗخص حُٔطَٝكش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٞؽ٢٘ ٝ حُي٢ُٝ 

 .ػؼق حُزؼي حإلٓظَحط٤ـ٢ ٝ حإلٓظشَحك٢ ك٢ ػَٔ حُُٞحٍس ٝ ح٤ُٜخًَ حَُحؿؼش ُٜخ رخُ٘ظَ  -

٤ٓطَس حُ٘ظَس حُوطخػ٤ش ك٢ أٗشطش حُُٞحٍس ٝ ػؼق ػ٠ِ ٓٔظٟٞ حُؼَٔ حألكو٢ ٝ حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ٓخثَ  -

 حُوطخػخص

ٓ٘ظٞٓش ُِظظَف ك٢ حُٔٞحٍى حُزش٣َش ؿ٤َ ػظ٣َش ٝ طظ٤ِٔ رخُـٔٞى ٝ ؿ٤خد حَُٔٝٗش ٝ حُ٘ـخػش ٝ ػؼق  -

 ٝ ؿ٤خد حُلَحى حُٞظ٤ل٢.ح٥ىحء ٝ اٗؼيحّ حُظلل٤ِ 

 .ْٗ رَأ٣ٜخ ك٢ ٓوظِق حُٔـخالص ؤظشخ٣ٍش حُظ٢ طويّ حُٔشٍٞس  ٝ حُظ٢ ٣ٔظػؼق ح٤ُٜخًَ حإلٓ -

 .ػؼق حُظ٤ٔ٘ن ٓغ ح٤ُٔ٘ؾ حُـٔؼ٤خط٢ ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش حُز٤جش ٝ اٗؼيحّ هطش ػَٔ ٝحػلش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ  -

 .ؿ٤َ ٓظٌخِٓش ٝ ٓشظظش طظ٤ِٔ رظؼيى حُ٘ظٞص ٝ هِش كخػ٤ِظٜخ ك٢ حُٔـخٍ حُز٤ج٢ ٓ٘ظٞٓش هخ٤ٗٞٗش -

ػي٣ي حإلٌٓخٗخص ٝ ح٤ُ٥خص حُٔخ٤ُش حُٔظخكش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُي٢ُٝ ٝ حإله٢ٔ٤ِ ؿ٤َ ٓٔظـِش رخُ٘ـخػش  ٛ٘خى -

 حُٔطِٞرش

طـ٤ِٜحص ٝ ططز٤وخص ػي٣يس ك٢ ٓـخٍ حإلػال٤ٓش ٝ طٌُ٘ٞٞؿ٤خص حإلطظخٍ ٓظٞكَس رخُُٞحٍس ٌُٜ٘خ ؿ٤َ ٓٔظـِش رٔخ ك٤ٚ  -

 حٌُلخ٣ش 

 زَٗخٓؾ:ِحُٔلخٍٝ  حإلٓظَحط٤ـ٤ش ُ 1-2-2

ك٢ ظَ حُظطٍٞحص حإلهظظخى٣ش ٝ حإلؿظٔخػ٤ش ٝ ح٤ُٔخ٤ٓش ٝ حُظلي٣خص حُؼخ٤ُٔش أطزلض حإلىحٍس     

حُؼ٤ٓٞٔش ٓيػٞس ا٠ُ ٣ِٓي حُلؼخ٤ُش ٝ حُشلخك٤ش ٝ حَُٔٝٗش ٝ طل٤ٖٔ ؿٞىس حُويٓخص حُٔويٓش ا٠ُ 

ُوخىٓش أٓخٓخ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝ ك٢ ٌٛح حإلؽخٍ طظٍِ٘ آظَحط٤ـ٤ش رَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس ك٢ حَُٔكِش ح

  ٝ حُظ٢ طظٔلٍٞ كٍٞ حُظٞؿٜخص حإلٓظَحط٤ـ٤ش حُظخ٤ُش:

 بنًىاضز انجشطَخث انُهىع : 1رىجه اؼزطارُجٍ 

 طؼظ٤َ ؽَم ٝ ٓ٘خٛؾ حُظظَف ك٢ حُٔٞحٍى حُزش٣َش ٝ ًُي ػزَ :

 آٍخء ٗظخّ ُِظظَف حُظوي١َ٣ ك٢ حُٔٞحٍى حُزش٣َش -
 حإلىحٍحص ٝ حُٔظخُق ٝ حألػٞحٕ  حُٔٔق حُٞظ٤ل٢ ُؼزؾ ٜٓخّ -

 اػيحى رطخهخص ٝظ٤ل٤ش ُظٞط٤ق حُٜٔخّ  -

طشـ٤غ حُلَحى حُٞظ٤ل٢ ر٤ٖ حإلىحٍحص أٝ ىحهَ ٗلْ حإلىحٍس ٝ ر٤ٖ حإلىحٍحص ح٣ًَُِٔش ٝ  - 
 حُٔئٓٔخص 

اػخىس ط٣ُٞغ حألػٞحٕ ر٤ٖ حُٔظخُق رط٣َوش ٓيٍٝٓش رخإلػظٔخى ػ٠ِ حُلخؿ٤خص حُلو٤و٤ش ٌَُ  -

 ٓظِلش.
 حُظي٣ٍذ ٝ حٌَُِٓش ٝ حُظ٣ٌٖٞ َُِكغ ٖٓ هيٍحص حألػٞحٕ  ىػْ-
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 طو٤٤ْ ح٥ىحء ٝ طؼ٤ٖٔ حُظ٣ٌٖٞ حُٔٔظَٔ -

 اػظٔخى حٌُلخءس ٝ حإلٓظلوخم ٝ حُشلخك٤ش ك٢ حُظؼ٤٤ٖ ك٢ حُٞظخثق حُؼ٤ِخ-

 

و انًىاطٍ و انطفغ يٍ جىزح انرسيبد انًىجهخ  أزاضح:رحؽٍُ انؼاللخ ثٍُ  2رىجه اؼزطارُجٍ 

 نهًىاطٍ:

ٖٓ هالٍ طل٤ٖٔ حإلٓظوزخٍ ٝ ٓؼخُـش حُشٌخ٣خص ٝ طؼ٤ْٔ ػالٓش حإلٓظوزخٍ َٓكزخ ػ٠ِ ًَ  

ٝ  طل٤ٖٔ ؿٞىس حُويٓخص حُٔويٓش ُِٔٞحؽٖحإلىحٍحص ٝ حُٔئٓٔخص حُؼ٤ٓٞٔش ٝ حُزِي٣خص .ٝ

ػزَ طط٣َٞ ٗظخّ أٌُظ٢َٗٝ ُٔؼخُـش حَُٔحٓالص حإلىح٣ٍش ٝ ٓظخرؼش ط٤َٜٔ حُُٞٞؽ ا٤ُٜخ 

حإلؿَحءحص حإلىح٣ٍش ٝ ىػْ حإلىحٍس حألٌُظ٤َٗٝش ٝ طط٣َٞ حُويٓخص حُؼ٤ٓٞٔش حُشٌخ٣خص ٝ طز٤ٔؾ 

 ػ٠ِ حُوؾ .

 

رطكُع و رؼًُى َظبو انزظطف فٍ انًُعاَُخ حؽت اْهساف ثًظبنح :3رىجه اؼزطارُجٍ 

 :انىظاضح و انًئؼؽبد انطاجؼخ نهب ثبنُظط

أًزَ هيٍ ٖٓ حُ٘ـخػش ك٢ اؽخٍ حُلَص ػ٠ِ طَش٤ي حُظظَف ك٢ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش  ٝاػلخء 
ػ٠ِ طيهالص حُُٞحٍس ، ٝ طؼ٣ِِ حُلًٞٔش حُ٘خؿؼش ك٢ ٓـخٍ ح٤ُِٔح٤ٗش  كوي اٗوَؽض ُٝحٍس 

حُشئٕٝ حُٔل٤ِش ٝ حُز٤جش ػٖٔ حُٔ٘ظٞٓش حُـي٣يس ُِظظَف ك٢ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش ٝ حُظ٢ ٣ؼزَ ػٜ٘خ 

ٛيحف ط٘يٍؽ رخُظظَف ك٢ ح٤ُِٔح٤ٗش كٔذ حألٛيحف. ٓ٘ظٞٓش حُظظَف ك٢ ح٤ُِٔح٤ٗش كٔذ حأل
ك٢ اؽخٍ اػظٔخى ٜٓ٘ـ٤ش ؿي٣يس ُِظظَف ك٢ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش ٖٓ ك٤غ ؽ٣َوش اػيحى ح٤ُِٔح٤ٗـــش ٝ 

 ط٘ل٤ــــٌٛخ ٝ ٓظخرؼظٜخ ٝ طو٤٤ٜٔخ .

ٓآٍ حُ٘لوش أ١ كٔذ ٤ٓخٓخص ػ٤ٓٞٔش ٝ ٌٛح ٣ظطِذ  ٌٛٙ حُط٣َوش طوّٞ ػ٠ِ طوي٣ْ ح٤ُِٔح٤ٗش كٔذ

ٓغ طلي٣ي حٛيحف ٌَُ رَٗخٓؾ ٣ظْ  كَػ٤ش.٤ٌِٛش ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش كٔذ ٜٓٔخص ٝ رَحٓؾ ٝ رَحٓؾ 

ه٤خّ ٓيٟ طلو٤وٜخ رٞحٓطش ٓئشَحص َٓهٔش ُو٤ْ ح٥ىحء ٝ طٔ٘ي ه٤خىس حُزَٗخٓؾ ا٠ُ  ٍث٤ْ 
 ش حُـي٣يس.حُزَٗخٓؾ ح١ٌُ ٣ؼظزَ حُ٘ٞحس حَُث٤ٔ٤ش ك٢ حُٔ٘ظٞٓ

ٌٛٙ حُٜٔ٘ـ٤ش طٜظْ أٓخٓخ ر٘ظ٤ـش حألٗشطش حإلىح٣ٍش  ٝ ٤ُْ ػ٠ِ ٓخ طٔظٌِٜٚ حإلىحٍحص ٖٓ ٗلوخص ٝ 
ٓخ ٣ِِٜٓخ ٖٓ آٌخٗخص ٝ ط٘ز٢٘ ػ٠ِ حُظلٍٞ ٖٓ ٓ٘ظٞٓش طوّٞ ػ٠ِ ٓلّٜٞ حُشَػ٤ش أ١ ٓيٟ 

٤ش ا٠ُ ٓ٘ظٞٓش ٓطخروش حُظظَف ك٢ حألٓٞحٍ حُؼ٤ٓٞٔش ُِوٞح٤ٖٗ ٝ حُظَط٤ذ ٝ حُ٘ظْ ٝ ر٘ٞى ح٤ُِٔحٗ

 طؼط٢ حأل٣ُٞٝش ُٔلّٜٞ حُ٘ـخػش ٝ حُلخػ٤ِش ك٢ حُظظَف ك٢ ح٤ُِٔح٤ٗش .

 ٢ِ٣:حُٔ٘ظٞٓش ا٠ُ طلو٤وٜخ ك٢ ٓخ  ٣٠ٌٔ٘٘خ كٞطِش حألٛيحف حُظ٢ طٔؼ

  حُظٞظ٤ق حألٓؼَ ُِ٘لوخص ٖٓ هالٍ ٍطي حإلػظٔخىحص كٔذ حُظٞؿٜخص ٝ حأل٣ُٞٝخص

 حُٞؽ٤٘ش 

  ًؼَ ٝػٞف ؤحُشلخك٤ش ػزَ طٞظ٤ق حإلػظٔخىحص رطل٤ٖٔ ٓوَٝث٤ش ح٤ُِٔح٤ٗش ٝ رخُظخ٢ُ

كٔذ رَحٓؾ طظَؿْ ٤ٓخٓخص ػ٤ٓٞٔش ٝ طلي٣ي أٛيحف هخطش رٜخ رٔخ ٣ٌٖٔ ٖٓ هَحءس 
 حٝػق ألٛيحف ح٤ُِٔح٤ٗش .
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  ٓ٘ق ٍإٓخء حُزَحٓؾ أًؼَ َٓٝٗش ك٢ حُظظَف ك٢ حإلػظٔخىحص حُٔٞػٞػش ػ٠ِ ًٓش

ٓٔخءُظْٜ كٍٞ آظؼٔخٍ حُٔٞحٍى  حُزَٗخٓؾ  ُظ٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ طلو٤ن حألٛيحف حَُٔٓٞٓش ٓوخرَ

 ٝ طلو٤ن حألٛيحف.

  طل٤ٖٔ ٗـخػش ٝ كخػ٤ِش حُ٘لوخص حُؼ٤ٓٞٔش ٖٓ أؿَ ػٔخٕ َٓحكن ػ٤ٓٞٔش ًحص ؿٞىس
 ػخ٤ُش ٝ رؤهَ ًِلش.

  و رؼظُط أؼبنت ػًههب: ضلـــًُخ أزاضح   4رىجه اؼزطارُجٍ 

َ حُُٞحٍس ٝرخُـٔخػخص حُٔل٤ِش، رٜيف طط٣َٞ حُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝحَُه٤ٔش ٝىػْ حٓظؼٔخالطٜخ ر٤ٜخً

طُٞض ُٝحٍس حُشئٕٝ حُٔل٤ِش ٝحُز٤جش اػيحى ٓوطؾ ٓي١َ٣ ػ٤ِٔخط٢ ُظط٣َٞ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٣ـط٢ 

، أٓ٘يص ٜٓٔش اػيحىٙ ا٠ُ ٌٓظذ ىٍحٓخص هخص طْ اهظ٤خٍٙ اػَ ؽِذ ػَٝع.  2022-2018حُلظَس 

 ٝحُـٔخػخص حُٔل٤ِش ًٔخ ٢ِ٣ :ٝهي طْ اهَحٍ حُظٞؿٜخص حُؼخٓش ُظط٣َٞ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص رخُُٞحٍس 

 طؼ٤ْٔ حُويٓخص حإلىح٣ٍش حإلٌُظ٤َٗٝش ُلخثيس حُٔٞحؽٖ، -

طط٣َٞ ٗظْ ٓؼِٞٓخط٤ش َٓٗش ُلخثيس ٤ٛخًَ حُُٞحٍس، ٓظٔخش٤ش ٓغ حُظٞؿٜخص حُٞؽ٤٘ش ك٢  -
ٓـخٍ ٍهٔ٘ش حإلىحٍس، ٝطٌٖٔ رخُوظٞص ٖٓ اػلخء ٗـخػش ػ٠ِ ه٤خىس حُزَحٓؾ حُؼ٤ٓٞٔش 

 ٝطل٤ٖٔ كًٞٔظٜخ،ٝحألٗشطش حإلىح٣ٍش 

ىػْ طط٣َٞ حإلٓظؼٔخالص حَُه٤ٔش ٝحُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخط٤ش رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش رٔخ ٣ٌٖٔ ٖٓ  -
 طـ٤ْٔ ٓزخىة حُ٘ـخػش ٝحُشلخك٤ش ٝحُٔٔخءُش،

ٝػغ حألىٝحص ٝح٤ُ٥خص حُؼ٣ٍَٝش ُظ٣ٌَْ ٓزيأ حُ٘لخً ُِٔؼط٤خص حُؼ٤ٓٞٔش ُلخثيس حُؼّٔٞ  -

 ٝحُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓغ حإلىحٍس،
ثٔش ُظط٣َٞ حُ٘ظْ حَُه٤ٔش رخُُٞحٍس ٝرخُـٔخػخص حُٔل٤ِش طؼظٔي ٓزخىة حُظير٤َ آٍخء كًٞٔش ٓال

 حُلَ ٝك٣َش حُٔزخىٍس ٓغ ىػْ حُظشخٍى ٝحُظؼخٕٝ ك٤ٔخ ر٤ٜ٘خ  

 

 حأل٣ُٞٝخص حُوخطش رزَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس:1-2-3

 طلي٣ي حأل٣ُٞٝخص حُوخطش رخُزَٗخٓؾ:

 حُلي٣ؼش ك٢ حُظظَف ك٢ حُٔٞحٍى حُزش٣َش  : اػظٔخى حُظو٤٘خص ٝ حُٔ٘خٛؾ  1أ٣ُٞٝش ٍهْ 

 طط٣َٞ حُٔ٘ظٞٓخص حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝ اػظٔخى حُظٌِ٘ٞؿ٤خص حإلػال٤ٓش حُلي٣ؼش  : 2أ٣ُٞٝش ٍهْ 
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 :انمُبزح و انًؽبَسح جطَبيجثأهساف ويئشطاد لُػ اْزاء انربطخ  2-

 رمسَى أهساف و يئشطاد لُػ أزاء انجطَبيج: -1.2

 

ُزَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس ٝكوخ إلٓظَحط٤ـ٤ش حُزَٗخٓؾ ٝ حأل٣ُٞٝخص هالٍ  ػالػش أٛيحفطْ ػزؾ 

 حُؼالع ٓ٘ٞحص حُوخىٓش ٝ ٢ٛ ًخ٥ط٢ : 

 

 طل٤ٖٔ حُظظَف ك٢ حُٔٞحٍى حُزش٣َش :1-1-9انهسف ػسز 

 

حُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝحَُه٤ٔش ٝىػْ حٓظؼٔخالطٜخ ر٤ٜخًَ حُُٞحٍس  طط٣َٞ: 2-1-9 انهسف ػسز

 ٝرخُـٔخػخص حُٔل٤ِش.

 

 رحؽٍُ انزظطف فٍ انًىاضز انجشطَخ : 1-1-9انهسف ػسز  

 رمسَى انهسف:  

طط٣َٞ ٓ٘ظٞٓش حُٔٞحٍى حُزش٣َش ٖٓ هالٍ  آٍخء ٗظخّ ُِظظَف حُظوي١َ٣ ٓظٔؼ٠ حُُٞحٍس ا٠ُ 

ك٢ حُٔٞحٍى حُزش٣َش ٝ حُٔٔق حُٞظ٤ل٢ ُظلي٣ي ٜٓخّ حإلىحٍحص ٝ حُٔظخُق ٝ حألػٞحٕ ٝ اػيحى 
ًَِٓ ػَٔ ، ٝ حُظشـ٤غ ػ٠ِ حُلَحى حُٞظ٤ل٢ ،ٝ ط٘ظ٤ْ ٌَُ ٜٔخّ حُرطخهخص ٝظ٤ل٤ش ُظٞط٤ق 

ٖ، ٝ ىػْ حُظي٣ٍذ ٝ حٌَُِٓش ٝ حُظ٣ٌٖٞ حُٔٔظَٔ ٝ اػظٔخى حٌُلخءس ٝ حألػٔخٍ حإلؿظٔخػ٤ش ُِٔٞظل٤

 . طو٤٤ْ آىحء حألػٞحٕحإلٓظلوخم ٝ حُشلخك٤ش ك٢ حُظؼ٤٤ٖ ك٢ حُٔ٘خطذ حُؼ٤ِخ ٝ 
 

 يطجغ انهسف :

 برنامج عمل الحكومة  لتحدٌث اإلدارة -

 مخطط التنمٌة  -

 يجطضاد اػزًبز انًئشطاد انربطخ ثبنهسف:

هذا المإشر سٌمكن مدى تطور الكفاءات المهنٌة و المهارات الفنٌة لدى األعوان و اإلطارات 

 بالوزارة مما سٌساهم فً تحسٌن نجاعة و فاعلٌة التدخالت و األنشطة المبرمجة 

 1جسول ػسز:

  1-1-9ػسز  انجسول انعيٍُ نًئشطاد انهسف

 
 

 ٓئشَحص ه٤ْ أىحء حُٜيف
 

 حُٞكيس

 طوي٣َحص 2019 حٗـخُحص

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 : 1.1.1.9حُٔئشَ ػيى 

ػيى حألػٞحٕ حُٔ٘ظلؼ٤ٖ رزَحٓؾ 

 حُظ٣ٌٖٞ ٝ ىػْ حُويٍحص 

 
 عدد
 

 140 172 230 250 280 300 
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طط٣َٞ حُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝحَُه٤ٔش ٝىػْ حٓظؼٔخالطٜخ ر٤ٜخًَ حُُٞحٍس : 2-1-9 ػسز انهسف

 ٝرخُـٔخػخص حُٔل٤ِش.

 رمسَى انهسف:

٤ٓظْ طلو٤ن ٌٛح حُٜيف ٖٓ هالٍ حُؼَٔ ػ٠ِ طط٣َٞ حُويٓخص حإلٌُظ٤َٗٝش ُلخثيس حُٔٞحؽٖ ٝ 

حُٔظؼخ٤ِٖٓ ٓغ حإلىحٍس، ٝ ر٤٘ش طلظ٤ش ًحص ؿٞىس ػخ٤ُش ٝ طط٣َٞ آظؼٔخالص ٗظْ حُٔؼِٞٓخص 

 ٍٝهٔ٘ش حألٗشطش حإلىح٣ٍش، ٝ ىػْ حُ٘لخً ُِز٤خٗخص حُٔلظٞكش ُلخثيس حُؼّٔٞ.

 انهسف :يطجغ  

 2022-2018ٔوطؾ حُٔي١َ٣ ُظط٣َٞ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٣ـط٢ حُلظَس حُ -

 يجطضاد اػزًبز انًئشطاد انربطخ ثبنهسف:

 

 2جسول ػسز:

 3-1-9ػسز  انجسول انعيٍُ نًئشطاد انهسف                                 

 حُٞكيس ٓئشَحص ه٤ْ أىحء حُٜيف
 اٗـخُحص

2019 
 طوي٣َحص

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
 : 1.2.1.9حُٔئشَ ػيى 

ػيى حُزِي٣خص حَُٔطزطش  

رخُشزٌش حإلىح٣ٍش حُٔ٘يٓـش 

حُوخطش رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش 

(RNIA-Collectivités) 

 20 20 100 150    عدد

ػيى : 2.2.1.9حُٔئشَ ػيى 

ر٘ظْ  حُٔـخالص حإلىح٣ٍش حُٔشُٔٞش 

 رخُُٞحٍسٓؼِٞٓخط٤ش 

 02 02 02 10    عدد

ػيى : 3.2.1.9ئشَ ػيى حُٔ

حُٔ٘ظٞٓخص حُٔؼِٞٓخط٤ش حُٞؽ٤٘ش 

ٝحُٔشظًَش حًَُِٔس رخُـٔخػخص 

 حُٔل٤ِش

 05 05 05 10    عدد
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 رمسَى أَشطخ ثطَبيج انمُبزح و انًؽبَسح: -2-2

 3جسول ػسز:

 ثُبٌ اَْشطخ و انزسذالد نجطَبيج انمُبزح و انًؽبَسح
 رمسَطاد  انًئشطاد اْهساف

انًئشطاد 

 نؽُخ

2020 

رمسَطاد  اَْشطخ انزسذالد

االػزًبزاد 

نَٓشطخ 

 2020نؽُخ 

 زفؼب 

ثحؽبة 

 اْنف زَُبض

طل٤ٖٔ  : 1انهسف 

حُظظَف ك٢ حُٔٞحٍى 

 حُزش٣َش

ػيى حألػٞحٕ 

حُٔ٘ظلؼ٤ٖ رزَحٓؾ 

حُظ٣ٌٖٞ ٝ ىػْ 

 حُويٍحص

250 

إعداد مخطط 
 التكوٌن السنوي
 و متابعة تنفٌذه

حُظظَف ك٢ حُٔٞحٍى 

 حُزش٣َش
70  

حُٔئشَ ػيى  

1.2.1.9 : 

ػيى حُزِي٣خص  

رخُشزٌش حَُٔطزطش 

حإلىح٣ٍش حُٔ٘يٓـش 

حُوخطش رخُـٔخػخص 

-RNIAحُٔل٤ِش )

Collectivités) 

100 

ربط البلدٌات -
 بالشبكة الجدٌدة

إستؽالل الشبكة  -
وتوفٌر النفاذ 

للمنظومات الوطنٌة 
 وخدمات األنترنات

 950 حُِٞؿٔظ٤ي
 :2انهسف 

حُ٘ظْ رطىَط  

حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝحَُه٤ٔش 

ٝىػْ حٓظؼٔخالطٜخ 

ر٤ٜخًَ حُُٞحٍس 

 ٝرخُـٔخػخص حُٔل٤ِش

حُٔئشَ ػيى 

ػيى : 2.2.1.9

حُٔـخالص حإلىح٣ٍش 

ر٘ظْ  حُٔشُٔٞش 

 رخُُٞحٍسٓؼِٞٓخط٤ش 

02 

حهظ٘خء  طط٣َٞ ٝ

رَٓـ٤خص ٝٓ٘ظٞٓخص 

 ٓؼِٞٓخط٤ش

حُٔئشَ ػيى 

ػيى : 3.2.1.9

حُٔ٘ظٞٓخص 

 حُٔؼِٞٓخط٤ش حُٞؽ٤٘ش

ٝحُٔشظًَش حًَُِٔس 

 رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش

05 

حهظ٘خء  طط٣َٞ ٝ

ٓ٘ظٞٓخص ٝؽ٤٘ش 

ٝٓشظًَش ُلخثيس 

 حُـٔخػخص حُٔل٤ِش
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 َفمبد انجطَبيج: 3  

 يُعاَُخ ثطَبيج انمُبزح و انًؽبَسح: – 1.3

 ّ ى ٝ طظُٞع ًٔخ ٢ِ٣: 11,367طزِؾ حُ٘لوخص حُوخطش رزَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس    

 

 4ػسز  :جسول 

 يُعاَُخ ثطَبيج انمُبزح و انًؽبَسح حؽت طجُؼخ انُفمخ*

 )اػزًبزاد انسفغ(

 حُٞكيس: أُق ى٣٘خٍ

 

 

 جُبٌ ان

 

 اَجبظاد 

2018 

 

 

 

 2019ق.و 

 

 2020رمسَطاد 

 

 انفبضق

 

  انُؽجخ

 

 

(%) 

 

انزجىَت 

 انمسَى

انزجىَت 

 انجسَس

 انزؤجُطَفمبد 

  
5 126 199 8 199 8 6 165 

-923  

 َفمبد انزؽُُط

 
2 512 145 3 145 3 3 406 

+261 8 

 دانزسذالَفمبد 

  
612 700 700 496 

-204  

 االؼزضًبض َفمبد 

 
571 160 1 160 1 1 300 

+140 12 

 6 726-  367 11 12 093 12 093 821 8 انًجًىع

 

 

ٝ  2019ٓوخٍٗش رٔ٘ش  % 6رـ  2020ُوي شٜيص ٗلوخص رَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس ٗوظخ  ٓ٘ش 

 % 29ٝ حُظيهالص رـ % 13ًُي ٣َؿغ ا٠ُ حُظول٤غ ك٢ ٗلوخص حُظؤؿ٤َ رـ 
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 2ضؼى ثُبٍَ ػسز 

 حؽت طجُؼخ انُفمخ 2020رىظَغ يشطوع يُعاَُخ ثطَبيج انمُبزح و انًؽبَسح نؽُخ 

  

 

 
 

 5جسول ػسز:

 يُعاَُخ ثطَبيج انمُبزح و انًؽبَسح حؽت يآل انُفمخ :

 انجطايج انفطػُخ و اَْشطخ""حؽت 

 حُٞكيس :أُق ى٣٘خٍ                                              

 

اٗـخُحص  حألٗشطش ر٤خٕ حُزَٗخٓؾ

2018 

هخٕٗٞ حُٔخ٤ُش 

2019 

(1) 

طوي٣َحص 

2020 

(2) 

 2020-2019ٗٔزش حُظطٍٞ 

 حُٔزِؾ

(2)-(1) 

 (%حُ٘ٔزش )

(2)-(1(/)1) 
 حُزَٗخٓؾ حُلَػ٢ :

 حُيػْ ٝ حُٔٔخٗيس

 

 حُو٤خىس-1

 

1271 1050 846 496  

  1211+ 4356 3955 3695 حُِٞؿ٤ٔظ٤ي-2

حُظظَف ك٢ حُٔٞحٍى -3

 حُزش٣َش

5126 7088 6165 -923  

ٓـٔٞع 

 حُزَٗخٓؾ

 8 821 093 12 11 367  -726 6 

 زوٌ اػزجبض انًىاضز انصارُخ نهًئؼؽبد *

 

   التسٌٌر   التاجٌر

   اإلستثمارات   التدخالت



- 63 - 
 

طل٤َِ ُألٍهخّ حُٔٞؿٞىس رخُـيٍٝ ٝ ططٍٞٛخ رخُظٞح١ُ ٓغ ططٍٞ حُو٤ٔش حُٔٔظٜيكش -

 ُِٔئشَحص 

ٛ٘خى ٣ُخىس ك٢ حإلػظٔخىحص حُوخطش رزَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس ٝ ًُي ٗظ٤ـش ح٣ُِخىحص ك٢ 

حألؿٍٞ ٝ حُظَه٤خص ٝ حُظيٍؽ  ٝ حُظ٤ٔٔخص ك٢ حُوطؾ حُٞظ٤ل٤ش ٝ حُ٘وَ ٝ حإلُلخم رؼ٘ٞحٕ 

 . 2020ٓ٘ش 

 

 

 نجطَبيج انمُبزح و انًؽبَسح   2022-2020/ اطبض انُفمبد يزىؼظ انًسي -3-2
 6جسول ػسز:

 (ُزَٗخٓؾ حُو٤خىس ٝ حُٔٔخٗيس 2022-2020اؽخٍ حُ٘لوخص ٓظٞٓؾ حُٔيٟ )

 حُظ٣ُٞغ كٔذ ؽز٤ؼش حُ٘لوش )حػظٔخىحص حُيكغ(

                                                                                                            
 حُٞكيس:أُق ى٣٘خٍ

 
 البٌان
 

إنجازات 
2017 

إنجازات 
2018 

تمدٌرات 2019ق م 
2020 

تمدٌرات 
2021 

تمدٌرات 
التبوٌب  2022

 المدٌم
التبوٌب 
 الجدٌد

 التؤجٌر  نفمات
1:3 6 5 126 199 8 199 8 6 165 7 837 7 998 

 نفمات التسٌٌر
572 3 2 512 145 3 145 3 3 406 3 336 3 502 

 نفمات التدخالت 
695 612 700 700 496 700 700 

 نفمات اإلستثمار
723 571 160 1 160 1 1 300 1 500 1 500 

 المجموع 
85: 9 8 821 093 12 093 12 11 367 13 373 13 700 
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 انًالحك
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 ثطبلبد يئشطاد لُػ اِزاء -

 انزًُُخ انًؽزسايخنجطَبيج انجُئخ و 
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 بطالة المإشــــر: 
 حَُرؾ رشزٌش حُظط٤َٜ رخُزِي٣خص حُٔظز٘خسٗٔزش 

 

 1.1.1:ٍِٓ حُٔئشَ  -

 .رخُزِي٣خص حُٔظز٘خس حُظط٤َٜٗٔزش حَُرؾ رشزٌش  :ط٤ٔٔش حُٔئشَ  -
 ًَ ٓ٘ش: طخ٣ٍن طل٤٤ٖ حُٔئشَ -

 -  I َحُوظخثض حُؼخٓش ُِٔئش: 

 حُز٤جش  ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش:حُزَٗخٓؾ ح١ٌُ ٣َؿغ ح٤ُٚ حُٔئشَ 1-
 ؿٞىس حُل٤خس ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش:حُزَٗخٓؾ حُلَػ٢ ح١ٌُ ٣َؿغ ح٤ُٚ حُٔئشَ 2-

 حُٜ٘ٞع رـٞىس حُل٤خس رخُٞٓؾ حُلؼ١َ ٝ ح٣َُل٢ :حُٜيف ح١ٌُ ٣َؿغ ح٤ُٚ حُٔئشَ 3-

 :طؼ٣َق حُٔئشَ -4
 ، ٗشخؽ ٓئشَ:  ٗٞع حُٔئشَ 5-

 ٓئشَ ٗـخػش اهظظخى٣ش ٝاؿظٔخػ٤ش: ؽز٤ؼش حُٔئشَ 6-

 

II-  انزفبطُم انفُُخ نهًئشط: 

 

ػيى حٌُٔخٕ /ػيى حٌُٔخٕ حَُٔطزط٤ٖ رخُشزٌش رٔ٘خؽن طيهَ حُي٣ٞحٕ:ؽ٣َوش اكظٔخد حُٔئش1َ-
 رٔ٘خؽن طيهَ حُي٣ٞحٕ 

 ٗٔزش ٓؤ٣ٝش: ٝكيس حُٔئشَ 2-

 :حُٔؼط٤خص حألٓخ٤ٓش إلكظٔخد حُٔئشَ  3-
 ػيى حٌُٔخٕ حَُٔطزط٤ٖ رخُشزٌش رٔ٘خؽن طيهَ حُي٣ٞحٕ * 

 ػيى حٌُٔخٕ رٔ٘خؽن طيهَ حُي٣ٞحٕ* 

 ٣ظْ طـ٤ٔغ حُٔؼط٤خص ٖٓ هالٍ: ؽ٣َوش طـ٤ٔغ حُٔؼط٤خص حألٓخ٤ٓش إلكظٔخد حُٔئش4َ-
 اكظخث٤خص ٝ طوخ٣ٍَ

  

 :ٓظيٍ حُٔؼط٤خص حألٓخ٤ٓش إلكظٔخد حُٔئش5َ-
 حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظط٤َٜ -

 حُشًَش حُٞؽ٢٘ الٓظـالٍ ٝط٣ُٞغ ح٤ُٔخٙ

 حُٔؼٜي حُٞؽ٢٘ ُإلكظخء -
 حُزِي٣خص  -

 شَٜ ٓخٍّ:طخ٣ٍن طٞكَ حُٔئشَ 6-
 

 2022ٓ٘ش  %90,8:  حُو٤ٔش حُٔٔظٜيكش ُِٔئشَ 7-

 
اىحٍس / اىحٍس َٓحهزش حُظظَف)حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظط٤َٜ : حُٔٔئٍٝ ػٖ حُٔئشَ رخُزَٗخٓؾ 8-

 (حُظوط٤ؾ ٝح٤ُِٔح٤ٗش
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III -  لطاءح فٍ َزبئج انًئشط: 

 :ٝحُظوي٣َحص حُوخطش رخُٔئشَ ( حالٗـخُحص)ِِٓٔش حُ٘ظخثؾ 1-

ٓئشَ ه٤ْ 

 ح٥ىحء

 اٗـخُ

2016 

اٗـخُ 

2017 

اٗـخُ 

2018 

طٞهؼخص 

2019 

 طوي٣َحص

2020 2021 2022 

ٗٔزش حَُرؾ 

 رشزٌش حُظط٤َٜ
90,3 90,1 90,3 90,6 90,6 90,7 90,8 

 

 :طل٤َِ حُ٘ظخثؾ ٝ طوي٣َحص حالٗـخُحص حُوخص رخُٔئشَ 2-

شٜيص ٗٔزش حَُرؾ رخُشزٌش حُؼ٤ٓٞٔش ُِظط٤َٜ رٔ٘خؽن طيهَ حُي٣ٞحٕ ططٍٞح طي٣ٍـ٤خ، اال أٗٚ 
ٗٔن حالٓظؼٔخٍ رخإلػخكش ا٠ُ طوظ٤ض ٗٔزش ٛخٓش ٖٓ  ًخٕ ىٕٝ حُظٞهؼخص، ٣ٝؼٞى ًُي ا٠ُ رطت

 .حالٓظؼٔخٍحص ُظ٣ٌٜذ ٝر٘خء ٓلطخص حُظط٤َٜ ٝحُؼن رخُٔوخٍٗش ٓغ حُٔزخُؾ حَُٔطٞىس ُظ٤ٓٞغ حُشزٌخص

 : ٍْٓ ر٤خ٢ٗ ُظطٍٞ حُٔئش3َ-

 

 : أْٛ حألٗشطش حُٔزَٓـش ُظلو٤ن حُو٤ٔش حُٔ٘شٞىس ُِٔئشَ 4-

 

المٌمة  
المستهدفة 

 للمإشر

المٌمة المستهدفة 
حسب البرامج 

 الفرعٌة

تمدٌرات 
المإشر لسنة 

1212 
 األنشطة التدخالت

تمدٌرات اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

1212 

حَُرؾ رشزٌش ٗٔزش 

حُظط٤َٜ رخُزِي٣خص 

 حُٔظز٘خس

أشؽال توسعة  إنجاز  90,6 90,6 90,8
شبكات التطهٌر بعدد 
من الوالٌات لربط 

البلدٌات التً ال تتمتع 
 بخدمات التطهٌر

  م د 218,334

 

هذا المإشر ال ٌمثل كامل المناطك بإعتبار أنه ٌمتصر  : طلي٣ي أْٛ حُ٘وخثض حُٔظؼِوش رخُٔئش5َ- .1

لتطهٌر و التً ٌتدخل فٌها لمعالجة المٌاه المستعملة و الوطنً  لعلى البلدٌات المتبناة من لبل دٌوان 

بالتالً فهو ال ٌشمل البلدٌات ؼٌر المتبناة من الدٌوان والتً تستهلن كمٌات من المٌاه ال تتم معالجتها و 

 ال ٌتم إحتسابها بواسطة هذا المإشر. 
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 2.1.1ٍِٓ حُٔئشَ : -

 نىحساد انًؼبنجخ ورحىَههبَؽجخ انُفبَبد انًُعنُخ وانًشبثهخ انزٍ َزى ضفؼهب ط٤ٔٔش حُٔئشَ:  -

 طخ٣ٍن طل٤٤ٖ حُٔئشَ: ٣ٞ٘ٓخ -

I. : انرظبئض انؼبيخ نهًئشط 

 حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش  انجطَبيج انصٌ َطجغ انُه انًئشط : .1

 ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ؿٞىس حُل٤خسانجطَبيج انفطػٍ انصٌ َطجغ انُه انًئشط :  .2

 حُٜ٘ٞع رـٞىس حُل٤خس رخُٞٓؾ حُلؼ١َ ٝ ح٣َُل٢انهسف انصٌ َطجغ انُه انًئشط :  .3

ؽخهش ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ػٖ ؽ٣َن اٗـخُ  ططٌٍٞٛح حُٔئشَ ٣زَُ ٓيٟ رؼطَف انًئشط:  .4

ٌّٖ ٌٛح حُٔئّشَ ٖٓ ٓؼَكش  ٓشخ٣ٍغ حُٔظزخص حَُٔحهزش )ٝكيحص ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص(، ًٔخ ٣ٔ

 ُٔؼَكش أٗٔخؽ ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص. ٝأ٣ؼخحُٔـٜٞى حُٔزٌٍٝ ُِظول٤غ ٖٓ ٤ًٔش حُ٘لخ٣خص 

 : ٓئشَ ٗشخؽَىع انًئشط .5

 اهظظخى٣ش ٝاؿظٔخػ٤ش: ٓئشَ ٗـخػش طجُؼخ انًئشط .6

 

II. : انزفبطُم انفُُخ نهًئشط 

 ططَمخ احزؽبة انًئشط: كًُخ انُفبَبد انًىزػخ ثبنًظجبد /انكًُخ انجًهُخ نهُفبَبد .1

 وحسح انًئشط : َؽجخ يبئىَخ .2

 انًؼطُبد اْؼبؼُخ ٔحزؽبة انًئشط :   .3

  ثىحساد يؼبنجخكًُخ انُفبَبد انًىزػخ   

  وانًشبثهخ انًفطظح ؼُىَبانًُعنُخ انكًُخ انجًهُخ نهُفبَبد 

 ططَمخ رجًُغ انًؼطُبد اْؼبؼُخ ٔحزؽبة انًئشط : رمبضَط َؼّسهب ضإؼبء انًشبضَغ  .4

يظسض انًؼطُبد اْؼبؼُخ ٔحزؽبة انًئشط  :  انىكبنخ انىطُُخ نهزظطف فٍ انُفبَبد )ازاضح  .5

 أؼزغالل و انًًضهُبد انجهىَخ(

 ربضَد رىفط انًئشط: كم صالصُخ .6

 2022ؼُخ   %89َؽجخ  : رحمُك2020زهسفخ نهًئشط انمًُخ انًؽ .7

 (ازاضح  أؼزغالل انىكبنخ انىطُُخ نهزظطف فٍ انُفبَبد )انًؽئول ػٍ انًئشط ثبنجطَبيج :  .8

9.  

III. : لطاءح فٍ َزبئج انًئشط 

 ؼهؽهخ انُزبئج )االَجبظاد( وانزمسَطاد انربطخ ثبنًئشط : .1

 اَجبظاد انىحسح يئشط لُػ اْزاء
 

 رمسَطاد

 انؽُخ

% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 2978 2922 2891 2856 2825 2796 2764 انكًُبد انًُزجخ )أنف طٍ(

 2650 2600 2500 2400 2314 2091 1780 انكًُبد انًؼبنجخ )أنف طٍ(

َؽجخ انُفبَبد انًىزػخ 

 ثبنًظجبد
64% 75% 82% 84% 86% 89% 89% 

 

 

 

 رحهُم انُزبئج و رمسَطاد االَجبظاد انربص ثبنًئشط :  .2

ٍؿْ حٍطلخع ح٤ٌُٔخص حُٔؼخُـش رٞكيحص حَُىّ كبٕ حُٔئشَ ٣وؼغ ُؼخ٤ِٖٓ أٓخ٤٤ٖٓ ٣ٔخٛٔخٕ ك٢ طـ٤َ 

 :ٗٔزش حُظطٍٞ ٣ٞ٘ٓخ، ٣ظٔؼالٕ ك٤ٔخ ٢ِ٣

 بطالة المإشــــر: 
 لمصبات المراقبة لمعالجتهال رفعها و تحوٌلهاالتً ٌتم نسبة النفاٌات المنزلٌة والمشابهة 
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  ٖٓ أُق  2800ا٠ُ  2010أُق ؽٖ ٓ٘ش  2500ططٍٞ طوي٣َحص ٤ًٔش حُ٘لخ٣خص حُٔ٘ظـش ٣ٞ٘ٓخ

ٓؼيٍ  2012% ٣ٞ٘ٓخ، اً أطزق ٌٓ٘ ٓ٘ش 1,2ر٘ٔزش ططٍٞ طويٍ رل٢ُٞ  2018ٖ ٓ٘ش ؽ

ًؾ رؼي إٔ ًخٕ ك٢  0,670حٗظخؽ حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝحُٔشخرٜش ُِلَى حُٞحكي ٤ٓٞ٣خ ٣ويٍ رلٞح٢ُ 

، ٌٝٛح حُٔؼيٍ هخرَ ُالٍطلخع ك٢ حُٔ٘ٞحص حُوخىٓش، ًُٝي ٓخ 2010ًؾ ٓ٘ش  0,500كيٝى 

 .ُِٔئشَ روظٞص طوي٣َ ح٤ٌُٔخص حُٔؼخُـش ٝٓخ طْ طلو٤وٚ ٣لَٔ حُظلخٝص حُٔٔـَ

  طٞحطَ طٞهق ػي٣ي حُٔشخ٣ٍغ حُٔظؼِوش رٔؼخُـش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝحُٔشخرٜش رؼي٣ي حُٔ٘خؽن

، ُْٝ ٣ظْ طلو٤ن حألٛيحف حَُٔؿٞس 2018أٝ  2017ٍؿْ حٗطالم حألشـخٍ ك٢ رؼغ ٜٓ٘خ ٌٓ٘ 

حٌُزَٟ ٝآٌخ٤ٗش ىهٍٞ ٝكيس حُٔؼخُـش  َٓحًِ طل٣َٞ رظْٞٗ 3ٓشخ٣ٍغ ) 3اال ك٢ كيٝى 

( ٖٓ ؿِٔش حُٔشخ٣ٍغ ك٢ ؽٍٞ حُيٍحٓش أٝ حإلٗـخُ رٌخَٓ 2019روَه٘ش ك٤ِ حالٓظـالٍ هالٍ 

 ٓ٘خؽن حُـ٣ٍٜٞٔش

 : ضؼى ثُبٍَ نزطىض انًئشط

 

 نهًئشط:أهى اَْشطخ انًجطيجخ نزحمُك انمًُخ انًُشىزح  .3

 . 

المٌمة  
المستهدفة 

 1211للمإشر

المٌمة المستهدفة 
حسب البرامج 

 الفرعٌة

تمدٌرات 
المإشر لسنة 

1212 
 األنشطة التدخالت

تمدٌرات اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

1212 

حَُرؾ رشزٌش ٗٔزش 

حُظط٤َٜ رخُزِي٣خص 

 حُٔظز٘خس

اٗـخُ ٓظزخص َٓحهزش -  86% 89% 89%

حُظل٣َٞ حُظخرؼش  َٝٓحًِ
 ُٜخ رؼيس ٝال٣خص 

أشـخٍ طٞٓؼش  اٗـخُ-

ٓظزخص َٓحهزش رؼيى ٖٓ 
 حُٞال٣خص

  م د 6.900

 

ططٍٞ حُٔئشَ َٓطزؾ رظويّ اٗـخُ ٓشخ٣ٍغ حُٔظزخص  ثبنًئشط:رحسَس أهى انُمبئض انًزؼهمخ  .4

ح٣ٌُٖ  ٝحُـٔؼ٤خصطشٜي ػيس ػَحه٤َ هخطش ٖٓ هزَ حُٔٞحؽ٤ٖ٘  ٝحُظ٢حُظل٣َٞ  َٝٓحًِحَُٔحهزش 

 ٣ؼخٍػٕٞ اٗـخُ حُٔظزخص ك٢ رؼغ حُٔ٘خؽن.
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 المإشــــر:

 ٗٔزش حُلي ٖٓ حُظِٞع حُ٘خطؾ ػٖ حُٞكيحص حُظ٘خػ٤ش حٌُزَٟ حألًؼَ ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش.

 3.2.2المإشر:رمز 

 ٗٔزش حُلي ٖٓ حُظِٞع حُ٘خطؾ ػٖ حُٞكيحص حُظ٘خػ٤ش حٌُزَٟ حألًؼَ ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش.:المإشرتسمٌة 

 : سنوٌا.تحٌٌن المإشر تارٌخ

 

-I: الخصائص العامة للمإشر 

 : البٌبة و التنمٌة المستدامة.المإشرالبرنامج الذي ٌرجع الٌه  .1

 : جودة الحٌاة و التنمٌة المستدامةالمإشرالبرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه  .2

 حُٜ٘ٞع رـٞىس حُل٤خس رخُٞٓؾ حُلؼ١َ ٝ ح٣َُل٢ : المإشرالهدف الذي ٌرجع الٌه .  3

:هنننذا المإشنننر ٌمكنننن منننن لٌننناس التملنننٌص فنننً نسنننبة التلنننوث الناتجنننة عنننن األنشنننطة المإشةةةرتعرٌةةةف .4

الصنننناعٌة بالوحننندات الصنننناعٌة التنننً تتسنننبب فنننً أكبنننر نسنننبة منننن التلنننوث النننذي ٌنننإثر سنننلبا علنننى الهنننواء 

 و الماء و التربة 

 نتٌجة.مإشر  المإشر:نوع 5.

 واجتماعٌة. التصادٌةمإشر نجاعة المإشر: طبٌعة .6

 التفرٌعات حسب البرامج الفرعٌة)المركزٌة و الجهوٌة(: .7

 

II- : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

احتساب نسبة التملٌص من التلوث بالممارنة مع اإلفرازات الجملٌة للتلوث :المإشر طرٌمة إحتساب .1

بكل وحدة صناعٌة من الوحدات محل تدخل و متبعة ثم تجمٌع كل النسب لكل الوحدات ثم لسمة 

 13مجموع النسب على عدد الوحدات للحصول على معدل عام لكل الوحدات و عددها 

 نسبة: المإشروحدة  .2

 :المإشر الحتساب المعطٌات األساسٌة .3

 نسبة التخفٌض فً التلوث فً كل وحدة من الوحدات محل المتابعة

 : المإشر الحتسابطرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة  .4

 ٌتم تجمٌع المعطٌات من خالل تمارٌر المتابعة و إستمارات و محاضر تسلٌم األشؽال و المعاٌنات

 : الوحدات الصناعٌة المعنٌة ببرامج الحد من التلوث لمإشر الحتسابمصدر المعطٌات األساسٌة  .5

 المإشر: شهر دٌسمبرتارٌخ توفر  .6

 2022سنة  %60)*(المٌمة المستهدفة للمإشر .7

 انمًُخ انًؽزهسفخ حؽت انجطايج انفطػُخ: .8
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 باإلدارة العامة للبٌبة و جودة الحٌاة : إدارة البٌبة الصناعٌةبالبرنامجالمسإول عن المإشر  .9
 

III- : لراءة فً نتائج المإشر 

 بالمإشر:سلسلة النتابج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة  .1
 

 

 الوحدة مإشر لٌس اآلداء
 تولعات انجازات

1229 

 تمدٌرات
1226 1227 1228 1212 1212 1211 

ٗٔزش حُلي ٖٓ حُظِٞع حُ٘خطؾ 

ػٖ حُٞكيحص حُظ٘خػ٤ش 

 حٌُزَٟ حألًؼَ ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش

 60% 40% 20%     نسبة

 

 بالمإشر:الخاص  وتمدٌرات االنجازاتتحلٌل النتابج  .2
بالمابة من التلوث بمصنع عجٌن الخلفاء  60تم المضاء على حوالً  2018و 2017الل سنتً ح -

 والورق بالمصرٌن
بالمابة من نسبة التلوث بمصتع االسمنت  80تم المضاء على  2018و 2017حالل سنتً  -

 ببنزرت
 المإشر:رسم بٌانً لتطور  .3

 
 للمإشر: ستهدفةأهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة الم .4

المٌمة  
المستهدفة 

 للمإشر

المٌمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعٌة

تمدٌرات المإشر 
 1212لسنة 

 األنشطة التدخالت
تمدٌرات اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
1212 

 

ٗٔزش حُلي ٖٓ 

حُظِٞع حُ٘خطؾ ػٖ 

حُٞكيحص حُظ٘خػ٤ش 

حٌُزَٟ حألًؼَ 

 ط٣ِٞؼخ ُِز٤جش

رَٗخٓؾ ُِلي ٖٓ  :1َشبط   20% 60% 60%

حُظِٞع رٔظ٘غ حالٓٔ٘ض 

 رزٍِ٘ص

حُلي ٖٓ حُظِٞع  :2َشبط 

 رٔظ٘غ حُلٞالً
حُلي ٖٓ حُظِٞع  :3َشبط 

رٔظ٘غ ط٣ٌَٖ حُ٘لؾ 

 رزٍِ٘ص

 
 

 

 
 بالمإشر:تحدٌد أهم النمابص المتعلمة  .5

من التلوث بكل الوحدات الصناعٌة بإعتبار أنه ٌمتصر على هذا المإشر ال ٌمكن من متابعة التملٌص 
 الوحدات األكثر تلوثا على مستوى التراب الوطنً .
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   1.2.1رمز المإشر : -

ٗٔزش طويّ ط٘ل٤ٌ حإلٓظَحط٤ـ٤خص ٝ هطؾ حُؼَٔ حُٞؽ٤٘ش ك٢ ٓـخٍ كٔخ٣ش ٝ حُٜ٘ٞع تسمٌة المإشر :  -

 رخُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢

 تحٌٌن المإشر: سنوٌا تارٌخ -

  -  I: الخصائص العامة للمإشر 

 و التنمٌة المستدامةحُز٤جش البرنامج الذي ٌرجع الٌه المإشر : 2

 جودة الحٌاة و التنمٌة المستدامة.البرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر : 1

حُٔ٘ظٞٓخص حإل٣ٌُٞٞؿ٤ش ٝ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ ٝ .الهدف الذي ٌرجع الٌه المإشر : 3

 طؼ٤ٜٔ٘خ.

هذا المإشر ٌمكن من متابعة  مدى تمدم  إعداد و تنفٌذ اإلستراتٌجات الوطنٌة و خطط .تعرٌف المإشر : 4

العمل الوطنٌة ذات العاللة بحماٌة التنوع البٌولوجً و المنظومات اإلٌكولوجٌة و التً تندرج فً إطار 

تفالٌات الدولٌة فً مجال التصحر و التؽٌرات المناخٌة و التنوع تهدات تونس الدولٌة امنبثمة عن اإل

و التً صادلت علٌها الدولة و صٌانة الموارد الوراثٌة النباتٌة لألؼذٌة و الزراعة ً البٌولوجً البٌولوج

 التونسٌة  و تعهدت بالعمل بها من تنٌذ مشارٌع و أنشطة مختلفة 

  نشاط: ، مإشر  .نوع المإشر5

 : المإشر .طبٌعة 6

 

 التفرٌعات حسب البرامج الفرعٌة)المركزٌة و الجهوٌة(: .7

II    - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

 إحتساب نسبة تمدم كل إستراتٌجٌة   :  .طرٌمة إحتساب المإشر2

 

 اإلستراتٌجٌات و خطط العمل 
 

 تمدٌرات 
2019 

 تمدٌرات 
2020 

 تمدٌرات  
2021 

 تمدٌرات 
2022 

 : 2مكونة 
pondération 

32% 

نسبة إعداد و تنفٌذ 
اإلستراتٌجٌة الوطنٌة 

للسالمة و األمن البٌولوجً 
 للكابنات المرضٌة

إنجاز المرحلة 
األولى من الدراسة 

 أشهر 4

إنجاز المرحلة 
الثانٌة من الدراسة 

 أشهر 2

الشروع فً تنفٌذ 
 مخطط العمل 

 إنجاز مخطط 
 العمل 

25% 50% 75% 100% 

 : 1مكونة 
pondération 

15% 

إعداد لانون حول إدارة 
 المخاطر البٌولوجٌة

المصادلة على  
 المانون

 نشر المانون
والشروع فً إعداد 
 النصوص التطبٌمٌة 

 نشر 
 النصوص التطبٌمٌة

 70% 90% 100% 

  3مكونة : 
pondération 

32% 

إستراتٌجٌة  حول التصرؾ 
فً األصناؾ الؽرٌبة و 

 الؽازٌة

من الدراسة  االنتهاء
والشروع فً نشر 

 نتابجها 

الشروع فً تنفٌذ 
 مخطط العمل

مواصلة تنفٌذ مخطط 
 العمل

مواصلة تنفٌذ مخطط 
 العمل

50% 60% 80% 100% 

 : 4مكونة  
 

pondération 
25 % 

 

إعداد لانون إطاري وطنً 
 حول التنوع البٌولوجً

من  األولى  مرحلة 
 الدراسة 

 المانوننشر  مرحلة ثانٌة 

 25% 50% 75% 

نسبة التمدم الجملٌة للدراسات اإلستراتٌجٌة و خطط 
 العمل 

11.5 54.25 76.5 96.25 

 بطالة المإشــــر
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 .وحدة المإشر: نسبة1

 معطٌات إحصابٌة. المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : 3

 تمارٌر متابعة .طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : 4

 اإلدارة العامة للبٌبة و جودة الحٌاة .مصدر المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر: 5

 .تارٌخ توفر المإشر: سنوٌا6

  1211سنة   %96.15: .المٌمة المستهدفة للمإشر7

 انمًُخ انًؽزهسفخ حؽت انجطايج انفطػُخ:  8
 : إدارة اإلٌكولوجٌا و األوساط الطبٌعٌة .المسإول عن المإشر بالبرنامج9

*المٌمة المستهدفة للمإشر هً المٌمة التً ٌتعهد رئٌس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر ( أو الطوٌل)لٌمة 
 المستهدفة بها. مستمدة من توجه إستراتٌجً عام للبرنامج، من المخطط الخماسً....(مع ذكر السنة المتولع بلوغ المٌمة

III    - : لراءة فً نتائج المإشر 

 سلسلة النتائج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر :  1

 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات انجازات
1229 

 تمدٌرات
1226 1227 1228 1212 1212 1211 

انًئشط : َؽجخ رمسو رُفُص 

أؼزطارُجُبد و ذطظ انؼًم انىطُُخ فٍ 

يجبل حًبَخ و انُهىع ثبنزُىع 

 انجُىنىجٍ

 
 نسبة 
% 

   

22.5 54.25 76.5 96.15 

 تحلٌل النتائج و تمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر :-1
 : رسم بٌانً لتطور المإشر -3
 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المستهدفة للمإشر:-4

المٌمة  
المستهدفة 

 للمإشر

المٌمة 
المستهدفة 

البرامج  حسب
 الفرعٌة

تمدٌرات 
المإشر 
لسنة 
1212 

 األنشطة التدخالت
تمدٌرات اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
1212 

 
انًئشط : َؽجخ رمسو 

رُفُص أؼزطارُجُبد و 

ذطظ انؼًم انىطُُخ فٍ 

يجبل حًبَخ و انُهىع 

 ثبنزُىع انجُىنىجٍ

 

إعداد و تنفٌذ  54.25  54.25
الوطنٌة  االستراتٌجٌة

للسالمة و األمن 
البٌولوجً للكابنات 

 المرضٌة

المرحلة إستكمال 
 األولى من الدراسة
وانجاز المرحلة الثانٌة 

 منها

 

إعداد لانون حول إدارة 
 المخاطر البٌولوجٌة

  المصادلة على المانون 

 استراتٌجٌة حول
التصرؾ فً األصناؾ 

 الؽرٌبة و الؽازٌة

إنجاز من  االنتهاء
ونشر نتابجها الدراسة 

والشروع فً إنجاز 
 مخطط العمل  

 

إعداد لانون إطاري 
وطنً حول التنوع 

 البٌولوجً

إنجاز والمصادلة على 
من  األولى  مرحلة

 الدراسة 

 

هذا المإشر ال ٌمكن من تمٌٌم مدى تؤثٌر هذه اإلستراتٌجات و المتعلمة بالمإشر:  تحدٌد أهم النمائص-5

 خطط العمل على حماٌة التنوع البٌولوجً 
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 بطالة المإشــــر: 
 ٗٔزش حُزِي٣خص حُظ٢ اٗوَؽض ٝأٜٗض ٓٔخٍ حُظوط٤ؾ حُظشخ٢ًٍ حُٔل٢ِ ُِظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

 
 1.3.1رمز المإشر : -

ٝأٜٗض ٓٔخٍ حُظوط٤ؾ حُظشخ٢ًٍ حُٔل٢ِ ٗٔزش حُزِي٣خص حُظ٢ اٗوَؽض : تسمٌة المإشر -

 ُِظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

 تارٌخ تحٌٌن المإشر: شهر دٌسمبر-

  -  I: الخصائص العامة للمإشر 

 البٌبة و التنمٌة المستدامة البرنامج  الذي ٌرجع الٌه المإشر: -2

 ؿٞىس حُل٤خس ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓشالبرنامج  الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر: 1

طؼ٣ِِ ٝ ط٤َٓن ٓٔخٍحص حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُوطخػ٢ ٝ  الذي ٌرجع الٌه المإشر: الهدف3

 حُظَحر٢ .
 

لوثٌمة المبثمة عن التخطٌط التشاركً المحلً هً برنامج عمل ٌتم إعداده فً إطار تعرٌف المإشر: ا4
بصفة تشاركٌة وٌعكس  مسار التخطٌط التشاركً المحلً من لبل جمٌع المتدخلٌن فً التنمٌة المحلٌة

 حاجٌات المدٌنة أو المرٌة من التنمٌة التً تراعً الجوانب البٌبٌة واإلجتماعٌة واإللتصادٌة
 
 ، نشاط : مإشر  نوع المإشر5

 : طبٌعة المإشر 6

 التفرٌعات حسب البرامج الفرعٌة)المركزٌة و الجهوٌة(:-7

II   - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

عدد البلدٌات التً إنخرطت وأنتهت من إعداد وثٌمة التخطٌط التشاركً للتنمٌة طرٌمة إحتساب المإشر: 2

 بلدٌة  350مستدامة وتمت مصاحبتها ممارنة بالعدد الجملً للبلدٌات وهو 

 نسبةوحدة المإشر: 1

داد الوثٌمة الخاصة البلدٌات التً تمت مصاحبتها وأتمت  إعالمعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر: عدد  3

 بها

تمارٌر المدٌرٌن الجهوٌٌن للبٌبة والتنمٌة المستدامة  طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر:4

 والخبراء وإحتساب الوثابك الجاهزة

 

الخبراء المكلفٌن بإنجاز المهمة واإلدارات الجهوٌة للبٌبة مصدر المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر: 5

 والتنمٌة المستدامة والبلدٌات المعنٌة
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 شهر دسٌمبرتارٌخ توفر المإشر :6

 1211سنة   % 16المٌمة المستهدفة للمإشر )*(:7

 المٌمة المستهدفة حسب البرامج الفرعٌة:-8

إدارة مواكبة المسارات و إعداد اإلدارة العامة للتنمٌة المستدامة ): المسإول عن المإشر بالبرنامج9

 (األدوات

III    - : لراءة فً نتائج المإشر 

 سلسلة النتائج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر:  1

 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات انجازات
1229 

 تمدٌرات

1226 1227 1228 1212 1212 1211 

 

َؽجخ انجهسَبد انزٍ أَهذ اػساز 

اانىصبئك انًحهُخ فٍ اطبض يؽبض 

 انًحهٍانزرطُظ انزشبضكٍ 

 %8 8% َؽجخ
11% 

)*( 
14% %18 22% 26% 

 

 تحلٌل النتائج وتمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر: -1

تكمن لٌمة هذا المإشر فً كونه ٌدل على مدى تمكن الجماعات المحلٌة والبلدٌات من إمتالن أدوات 

 لتطلعات المتساكنٌن التخطٌط التشاركً المحلً لتنمٌة تضمن المحافظة على الموارد المحلٌة وتستجٌب

 رسم بٌانً لتطور المإشر:-3

 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المستهدفة للمإشر:-4

المٌمة  
المستهدفة 

 للمإشر

المٌمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعٌة

تمدٌرات المإشر 
 1212لسنة 

 األنشطة التدخالت

تمدٌرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
1212 

 
حُزِي٣خص حُظ٢ ٗٔزش 

اٗوَؽض ٝأٜٗض 

ٓٔخٍ حُظوط٤ؾ 

حُظشخ٢ًٍ حُٔل٢ِ 

 ُِظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

 

26% 26% %18 

مصاحبة البلدٌات ومساعدتهاعن - 
 طرٌك خبراء 

تنظٌم دورات تكوٌنٌة  -
لفابدة المتدخلٌن فً 

 المسار

 

 

 نسك تطور المإشر من سنة إلى أخرى بطًء نسبٌا بسبب بالمإشر:  المتعلمةتحدٌد أهم النمائص -5

 
 

مراحل هامة من التحسٌس إلى التشخٌص حتى  6طول مسار التخطٌط التشاركً المحلً للتنمٌة المستدامة )
 إعداد الوثٌمة والشروع فً تنفٌذها(
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 1.3.2رمز المإشر:

ٗٔزش حُٔئٓٔخص حُٔٔظيحٓش حُظَر٣ٞش حُظ٢ آظلخىص ٖٓ طيهالص رَٗخٓؾ حُظَر٤ش ٖٓ أؿَ  : تسمٌة المإشر

 حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش
 سنوٌاتارٌخ تحٌٌن المإشر: 

  -  I: الخصائص العامة للمإشر 

 البٌبة و التنمٌة المستدامةالبرنامج الذي ٌرجع الٌه المإشر: -2

 التنمٌة المستدامةو جودة الحٌاةالبرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر :  1

طؼ٣ِِ ٝ ط٤َٓن ٓٔخٍحص حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُوطخػ٢ ٝ  الهدف الذي ٌرجع الٌه المإشر:3

 حُظَحر٢ .
 

سنوٌا التدخل فً بعض المإسسات التربوٌة وفك خطة مضبوطة من أهم ٌتم تعرٌف المإشر : 4

عناصرها دعم لدرات المكونٌن فً مجال التربٌة من أجل التنمٌة المستدامة وتمكٌن المإسسات 

 التربوٌة من تجهٌزات لترسٌخ مبادئ إستدامة التنمٌة.

 : مإشر نشاط،  نوع المإشر5

 و إجتماعٌة : ،مإشر نجاعة إلتصادٌةطبٌعة المإشر 6

 التفرٌعات حسب البرامج الفرعٌة:-7

II    - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

عدد المإسسات التربوٌة التً ٌتم التدخل فٌها ممارنة بالعدد الجملً   .طرٌمة احتساب المإشر2

 للمدارس المنخرطة فً شبكة المدارس المستدامة )نسبة(

 : نسبة.وحدة المإشر 1

نسبة المإسسات التربوٌة المنتفعة بالبرنامج ممارنة بالعدد  إلحتساب المإشر : . المعطٌات األساسٌة3

 (2019عند نهاٌة سنة  400الجملً للمدارس المستدامة )

تمارٌر المتابعة على مستوى اإلدارات .طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : 4

 نٌة و محاضر تسلٌم النهابٌة لألشؽالالجهوٌة واألذون اإلدارٌة الصادرة عن اإلدارة المع

 

اإلدارة العامة للتنمٌة المستدامة  واإلدارات الجهوٌة .مصدر المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر  : 5

للبٌبة والتنمٌة المستدامة وبمٌة المإسسات البٌبٌة العاملة فً مجالً التربٌة البٌبٌة والتربٌة من أجل 

 ضر اإلستالم النهابً لألشؽالالتنمٌة المستدامة وكذلن محا

 بطالة المإشــــر: 
 رَٗخٓؾ حُظَر٤ش ٖٓ أؿَ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓشٗٔزش حُٔئٓٔخص حُٔٔظيحٓش حُظَر٣ٞش حُظ٢ آظلخىص ٖٓ طيهالص 
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 دٌسمبر شهر:  .تارٌخ توفر المإشر 6

 1212.سنة % 222:المٌمة المستهدفة للمإشر7

 المٌمة المستهدفة حسب البرامج الفرعٌة:-8

 إدارة مواكبة المسارات و إعداد األدوات المسإول عن المإشر بالبرنامج:-9 -
III    - : لراءة فً نتائج المإشر 
 

 النتائج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر:سلسلة .  1

 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات انجازات
1229 

 تمدٌرات

1226 1227 1228 1212 1212 1211 

ٗٔزش حُٔئٓٔخص حُٔٔظيحٓش 

حُظَر٣ٞش حُظ٢ آظلخىص ٖٓ 

طيهالص رَٗخٓؾ حُظَر٤ش ٖٓ أؿَ 

 حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

 %100 %80 %40    نسبة

 

 
 .تحلٌل النتائج و تمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر :1
 

إنطلك برنامج التربٌة من أجل التنمٌة المستدامة بشراكة مع وزارة البٌبة البرتؽالٌة وٌتم إستهداؾ 
والتً تبلػ مع  2019إلى سنة  2005المإسسات التربوٌة المستدامة التً تم التدخل فٌها منذ سنة 

رسة مستدامة عن مراحل لتمكٌنها من معدات الفرز اإلنتمابً وؼٌرها من مد 400، 2019نموفى سنة 
 التدخالت لترسٌخ التنمٌة المستدامة فً الوسط المدرسً.

 رسم بٌانً لتطور المإشر:-3
 

 .أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المستهدفة للمإشر:4

المٌمة  
المستهدفة 

 للمإشر

المٌمة 
 المستهدفة حسب
 البرامج الفرعٌة

تمدٌرات 
المإشر لسنة 

1212 
 األنشطة التدخالت

تمدٌرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
1212 

ٗٔزش حُٔئٓٔخص 

حُٔٔظيحٓش حُظَر٣ٞش حُظ٢ 

آظلخىص ٖٓ طيهالص 
رَٗخٓؾ حُظَر٤ش ٖٓ أؿَ 

 حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

 

 

 دعم لدرات -  80% 100% 100%
 توفٌر تجهٌزات -
 دعم فنً  -

 

 تحدٌد أهم النمائص المتعلمة بالمإشر:-5

هذا المإشر ال ٌهم إال المدارس المنخرطة فً شبكة المدارس المستدامة و بالتالً فهو ال ٌعطٌنا فكرة دلٌمة 
 عن كل المدارس 
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 بطالة مإشــــر 
 

  3.3.1رمز المإشر :  -

 لإلنتمال نحو اإللتصاد األخضرتسمٌة المإشر : مدى تمدم إعداد مكونات خارطة الطرٌك الوطنٌة  -
 تارٌخ تحٌٌن المإشر: سنوٌا -

 
  -  I: الخصائص العامة للمإشر 

 البرنامج  الذي ٌرجع الٌه المإشر :البٌئة و التنمٌة المستدامة -1
 جودة الحٌاة و التنمٌة المستدامة البرنامج  الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر :1
 رؼعَع و رطؼُد يؽبضاد انزًُُخ انًؽزسايخ ػهً انًؽزىي انمطبػٍ و انزطاثٍ الهدف الذي ٌرجع الٌه المإشر :3
ٌمكن هذا المإشر من لٌاس مدى تمدم إعداد مكونات خارطة الطرٌك الوطنٌة لإللتصاد  تعرٌف المإشر :4

 :، وٌنمسم إلى ثالث مستوٌات1و  0بٌن األخضر. فهو عبارة عن ممٌاس تؤلٌفً ٌتراوح 
  

 ًفؤكثر 0,80 :مستوى عال ، 

 0,80و  0,50بٌن  :مستوى متوسط، 

  0,50مستوى ضعٌؾ: ألل من. 
 

 نشاطمإشر نوع المإشر :  .5
 طبٌعة المإشر :  .6
 التفرٌعات حسب البرامج الفرعٌة)المركزٌة و الجهوٌة( .7

  
II    - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 
 

 5+ العدد  4العدد +  3+ العدد  2+ العدد  1العدد الجملً = العدد  طرٌمة إحتساب المإشر: .2
 100(/1* )نسبة التمدم المادي 100/ 1= درجة الترجٌح المكونة الفرعٌة 1العدد 
           
   100(/2* )نسبة التمدم المادي 100/ 2= درجة الترجٌح المكونة الفرعٌة 2العدد 
        
   100(/3المادي* )نسبة التمدم  100/ 3= درجة الترجٌح المكونة الفرعٌة 3العدد 
        
   100(/4* )نسبة التمدم المادي 100/ 4= درجة الترجٌح المكونة الفرعٌة 4العدد 
        
 100(/5* )نسبة التمدم المادي 100/ 5= درجة الترجٌح المكونة الفرعٌة 5العدد 
           

 عدد وحدة المإشر : .1
نسب التمدم المادي لكافة المكونات مع درجات الترجٌح ذات  المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر :  .3

 العاللة
 التمارٌر والخدماتطرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر :  .4
 اإلدارة العامة للتنمٌة المستدامة )إدارة الدراسات(مصدر المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر  :  .5
 شهر دٌسمبر تارٌخ توفر المإشر : .6
 1211.سنة % 86المستهدفة للمإشر. المٌمة .7
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 إدارة الدراسات والتحالٌل اإللتصادٌة البٌبٌة والتخطٌط المسإول عن المإشر بالبرنامج: 8
 

III    - : لراءة فً نتائج المإشر 
 

 سلسلة النتائج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر :   .2
 

 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات انجازات
1229 

 تمدٌرات

1226 1227 1228 1212 1212 1211 

مدى تمدم إعداد مكونات خارطة 
الطرٌك الوطنٌة لإلنتمال نحو اإللتصاد 

 األخضر

 عدد
إلى  0)من 
1) 

1.646 1.674 1.722 1.85 1.89 1.93 1.97 

 

 تحلٌل النتائج و تمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر : .1

 (0,80و  0,5بٌن )  0.611:  متوسطتمدم مستوى 

 : رسم بٌانً لتطور المإشر .3
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 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المستهدفة للمإشر : .4

 

 
المٌمة المستهدفة 

 للمإشر

المٌمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعٌة

تمدٌرات 
المإشر لسنة 

1212 
 األنشطة التدخالت

تمدٌرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
1212 

تمدم إعداد  نسبة
مكونات خارطة 
الطرٌك الوطنٌة 
لإلنتمال نحو 

 اإللتصاد األخضر

 

 إعداد دراسات -  0.78 0.86 0.86
 إنجاز بعض الخدمات-
 الشراءات المستدامة-

مصاحبة الباعثٌن الشبان فً -
 مجال اإللتصاد األخضر

 

 

 : تحدٌد أهم النمائص المتعلمة بالمإشر .5

 درجات الترجٌح التً تم ضبطها على مستوى اإلدارةمإشر ؼٌر موضوعً وال سٌما مسؤلة 
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 ثطبلبد انًُشآد و انًئؼؽبد 

انؼًىيُخ انًزسذهخ فٍ ثطَبيج 

 انجُئخ و جىزح انحُبح
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  بطالة منشؤة : الدٌوان الوطنً للتطهٌر

 البرنامج  الذي ٌتضمن المنشؤة أو المإسسة العمومٌة: البٌبة و التنمٌة المستدامة -

 البرنامج الفرعً : جودة الحٌاة و التنمٌة المستدامة-
 

 
 

 (ٓٞحطلخص ٌٓذ ح٤ُٔخٙ رخُٞٓؾ حُطز٤ؼ٢)كٔخ٣ش حُٔل٤ؾ حُٔخث٢ :انُشبط انطئُؽٍ .1

 ػ٤ٓٞٔشٓ٘شؤس :انًُشؤح / رطرُت انًئؼؽخ.2

 :يطجغ أحساس .3

هي طّٔض َٓحؿؼش حُوخٕٗٞ حُٔليع ٝ  1974أٝص  03حُٔئٍم ك٢  1974ُٔ٘ش  73حُوخٕٗٞ ػيى 

٤ُظزق حُٔظيهَ  1993أك٣ََ  19حُٔئٍم ك٢  1993ُٔ٘ش  41ُِي٣ّٞحٕ رٔوظؼ٠ حُوخٕٗٞ ػيى 
 .حَُث٢ٔ٤ ك٢ ٤ٓيحٕ كٔخ٣ش حُٔل٤ؾ حُٔخث٢ ٝ ٓوخٝٓش ٓظخىٍ حُظِٞع

 :أزاضٌ وانًبنٍ يطجغ انزُظُى .4
  حُٔظؼِن رخُظ٘ظ٤ْ حإلىح١ٍ  1995ؿٞحٕ  28حُٔئٍم ك٢  1995ُٔ٘ش  1139حألَٓ ػيى

 .ٝحُٔخ٢ُ ُِي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظط٤َٜ

  2006ك٤ل١َ  03حُٔئٍم ك٢  2006ُٔ٘ش  395ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ؽزوخ ُألَٓ ػيى 

  1999حُ٘ظخّ حألٓخ٢ٓ ُٔ٘ش. 
 2018ؿٞحٕ  :انىظاضح وانسَىاٌ انىطٍُ نهزطهُطربضَد ايضبء آذط ػمس ثطَبيج ثٍُ .5

 :اطبض انمسضح ػهً اِزاء .1

 :أؼزطارُجُخ انؼبيخ نهسَىاٌ انىطٍُ نهزطهُط .2

ُٔوخٝٓش ًخكش أشٌخٍ حُظِٞع حُٔخث٢، ػيس حهظ٤خٍحص حٓظَحط٤ـ٤ش طْ حػظٔخىٛخ ك٢ طْٞٗ ٖٓ ك٤غ 

ٝطظٔؼَ . ٤ِٓٔش ٝٓٔظيحٓش ٓؼخُـش ح٤ُٔخٙ حُٔٔظؼِٔش ُظل٤ٖٔ اؽخٍ ػ٤ش حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝػٔخٕ ر٤جش

 :ٌٛٙ حالٓظَحط٤ـ٤ش ك٢

 طل٤ٖٔ حُٞػغ حُز٤ج٢ ٝاؽخٍ ؿٞىس حُل٤خس رـ٤ٔغ حألٝٓخؽ ٝحُـٜخص 

 ٖحُٔلخكظش ػ٠ِ حُظلش حُؼخٓش ُِٔٞحؽ٤٘ 

 ػٔخٕ ٓؼخُـش ٓٔظيحٓش ٤ُِٔخٙ حُٔٔظؼِٔش ح٤ُُِ٘ٔش ٝحُظ٘خػ٤ش 

 يؽبهًخ يجبشطح :رحسَس انًؽبهًخ فٍ أهساف انجطَبيج .3

 :اْونىَبد واْهسافأهى  .4

انىضغ انجُئٍ و انُهىع ثجىزح انحُبح و انزمهُض يٍ انزهىس رحؽٍُ ٛيف حُزَٗخٓؾ ٛٞ 

ٝ ٣ؼَٔ حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظط٤َٜ ػ٠ِ طلو٤ن ٌٛح حُٜيف ٖٓ هالٍ حألٛيحف  انظُبػٍ 
 :حُوظٞط٤ش حُظخ٤ُش 

حَُكغ ٖٓ ٗٔزش حَُرؾ رخُشزٌش حُؼ٤ٓٞٔش ُِظط٤َٜ رخُٞال٣خص ًحص حُ٘ٔذ حُٔ٘ولؼش ٓوخٍٗش  -

حُٜٔي٣ش ٝحُوظ٣َٖ ٤ٓٝي١ ر٣ُٞي ٝطلخهْ ٝٓي٤ٖٗ ٝططخ٣ٖٝ ٝهلظش )رخُٔؼيٍ حُٞؽ٢٘ 

 ُظوخٍد حُٔٔظٟٞ حُٞؽ٢٘؛( ٝهز٢ِ
 طؼ٤ْٔ هيٓخص حُظّط٤َٜ ٝطل٤ٖٔ ٗٔزش حَُرؾ رخُٔيٕ حُٔظز٘خس ٖٓ ؽَف حُي٣ٞحٕ؛ -

غ؛ط - ّٔ ٌّٖٔ حُٔـ ٣ل٤ّش ًحص حُ َّ  يػ٤ْ حُزَحٓؾ حُوخطش رظط٤َٜ حألك٤خء حُّشؼز٤ّش ٝحُٔ٘خؽن حُ

 -Iحُظؼ٣َق : 
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 ؛ ٝ طط٣َٞ اػخىس آظؼٔخُٜخ ك٢ حُٔـخالص حُظ٣ٞٔ٘شطل٤ٖٔ ٗٞػ٤ش ح٤ُٔخٙ حُٔؼخُـش  -

 حُؼَٔ ػ٠ِ اكٌخّ حُظظَف ك٢ حُلٔؤس حُٔظؤط٤ش ٖٓ ٓلطخص حُظط٤َٜ ٝطؼ٤ٜٔ٘خ؛ -

ًُٝي ػزَ اكيحع ٓلطخص طط٤َٜ ٓظوظظش ك٢  ٓوخٝٓش حُظِٞع حُظ٘خػ٢ حُٔخثَ -

 ٓؼخُـش ح٤ُٔخٙ حُٔٔظؼِٔش حُظ٘خػ٤ش؛
 

 : يئشطاد لُػ اِزاء وأهى اَْشطخ   .5
 

طظٔؼَ أْٛ حألٗشطش حُظ٢ ٣٘لٌٛخ حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظط٤َٜ ٝحُظ٢ طٔخْٛ ٓزخشَس ك٢ طلو٤ن 

 : حُو٤ْ حُٔ٘شٞىس ُِٔئشَحص ك٢ ٓخ ٢ِ٣ 

  َط٤ٓٞغ ٝ ط٣ٌٜذ شزٌخص حُظط٤ٜ 
  ط٤ٓٞغ ٝ ط٣ٌٜذ ٓلطخص حُظط٤َٜ ٝ ٓلطخص حُؼن  

  اٗـخُ ٓلطخص طط٤َٜ ٝ ٓلطخص ػن ؿي٣يس  

 حُظظَف ك٢ حُلٔؤس 
 

ٝ ٣ؼظٔي حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظط٤َٜ ػ٠ِ حُٔئشَحص حُوخطش حُظخ٤ُش ُو٤خّ ٓٔظٟٞ طلو٤ن 

 :حألٛيحف

 ٓئشَ ه٤ْ ح٥ىحء
اٗـخُ 
2016 

 اٗـخُ
2017 

 اٗـخُ
2018 

طٞهؼخص 
2019 

 طوي٣َحص

2020 2021 2022 

ٗٔزش حَُرؾ رشزٌش 

 حُظط٤َٜ
90,3 90,1 90,3 90,6 90,6 90,7 90,8 

٤ًٔش ح٤ُٔخٙ 

 حُٔٔظؼِٔش حُٔؼخُـش
255 266 274 282 289 296 305 

 

 :أجطاءاد انًظبحجخ .6
ٝط٣َٞٔ حالٓظؼٔخٍحص حُٔظوِي رٌٓش حُي٣ٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظط٤َٜ طظٌلَ حُيُٝش رظٔي٣ي أطَ حُي٣ٖ 

 ػٖ ؽ٣َن حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ُِيُٝشك٢ ٓـخٍ حُظط٤َٜ 

، ٤ِٓ2020ٕٞ ى٣٘خٍ ٓ٘ش  16,6طٔخْٛ حُيُٝش ًٌُي ك٢ ٗلوخص حُظيهَ حُؼ٢ٓٞٔ رو٤ٔش 
 .ُِظول٤غ ك٢ حُؼـِ حُلخطَ ك٢ ح٤ُُٔٞش
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I. يُعاَُخ انًئؼؽخ : 

 : 2222رمسَى ػبو نًُعاَُخ انًئؼؽخ  نؽُخ 

 :2222خ االؼزضًبض نؽُخ ُيُعاَ

                                                                    

 و ز: انىحسح

 2219رىلؼبد  2222رمسَطاد 

 يظسض انًىاضز

Les ressources de 

financement 

 انجُبَبد

 أؼزؼًـــبالد

450 298 

حُيُٝش ٝح٤ُُٖٞٔٔ 

 ,KfW, BEI)حألؿخٗذ 

AFD, BIRD, 
BAD, JICA, 

BERD) 

 حالٓظؼٔخٍحص

 طٔي٣ي أطَ حُي٣ٖ حُيُٝش 64 107

 انًجًىع - 362 557

 انًـــىاضز

 حُؼ٤ِٔخص حُٔخ٤ُش ُِيُٝش حُيُٝش 94,650 95

 ٓ٘لش حُظٞحُٕ حُيُٝش 64 107

327 203,350 

ح٤ُُٖٞٔٔ حألؿخٗذ 
(KfW, BEI, AFD, 

BIRD, BAD, 

JICA, BERD) 

 حُوَٝع ٝحُٜزخص

 انًجًىع - 262 557
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 :2222يُعاَخ االؼزغالل نؽُخ 

 و ز: انىحسح

 انجُبَبد

 يظسض انًىاضز 

Les ressources de 

financement 

رىلؼبد 

2219 

رمسَطاد 

2222 

 ٓؼخ٤ُْ حُظط٤َٜ
هالص حُلَكخء ػٖ 

ؽ٣َن حُشًَش حُٞؽ٤٘ش 

 الٓظـالٍ ٝط٣ُٞغ ح٤ُٔخٙ

223,44 245,46 

 حألشـخٍ ٝحُويٓخص حألهَٟ

 هالص حُويٓخص ٖٓ

ؽَف حُٔٞحؽ٤ٖ٘ 
 ٝحُشًَخص

6,06 6,13 

 ا٣َحىحص طٞظ٤ق حألٓٞحٍ
حألٓٞحٍ حُٔٞظلش رخُز٘ٞى 

 حُظ٤ٔٗٞش
8,9 10,2 

  ٗلوخص حُظيهَ حُؼ٢ٓٞٔ

ػٖ ؽ٣َن ٤ِٓح٤ٗش )حُيُٝش 

ُٝحٍس حُشئٕٝ حُٔل٤ِش 

(ٝحُز٤جش  

15,17 16,68 

 278348 253357 - جًهخ انًساذُم

 أػزخء حألػٞحٕ

حُٔيحه٤َ حُٔظؤط٤ش ٖٓ 

ٓؼخ٤ُْ حُظط٤َٜ ٝحألشـخٍ 

ٝحُويٓخص حألهَٟ 
ٝا٣َحىحص طٞظ٤ق حألٓٞحٍ 

 ٝٗلوخص حُظيهَ حُؼ٢ٓٞٔ

110,93 117,58 

 20,17 17,93 حُٔٞحى حُٔٔظٌِٜش

 38,15 35,49 ٗلوخص حٓظٜالى حٌَُٜرخء

 71,8 66,74 أػزخءحالٓظـالٍ حألهَٟ

ٓوظظخص حالٓظٜالى 

 ٝحُٔيهَحص
88,56 93,3 

 22,2 19,59 حُٔخ٤ُشحألػزخء 

 36332 339324  جًهخ اْػجبء

-85367  َزُجخ أؼزغالل  84365-  
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 :وفٍ يب َهٍ رطىض يئشطاد انزطهُط

 

رمسَطاد 

2222 
 2219رىلؼبد 

 اَجبظ

2218 
 انجُبَبد انىحسح 2017اَجبظ 

 رِي٣ش 176 178 186 189
ؽَف  حُزِي٣ّخص حُٔظز٘خّس ٖٓ

 حُي٣ّٞحٕ حُٞؽ٢٘ ُِظّط٤َٜ

رؾ % 90,1 90,3 90,6 90,6 َّ  ٗٔزش حُ

2,090 2,030 1,976 1,910 
 ٕٞ٤ِٓ

 ٓشظَى
 ػيى حُٔشظ٤ًَٖ

 ؽٍٞ حُشزٌش ًِْ 16900 17180 17590 17910

 ٓلّطخص حُظّط٤َٜ ٓلّطش 119 122 122 125

331 322 314 302 ّ ٕٞ٤ِٓ
3

 
٤ًٔش ح٤ُٔخٙ حُٔٔظٌِٜش ٖٓ ؽَف 

 حُي٣ٞحٕٓشظ٢ًَ 

292 285 277 269 ّ ٕٞ٤ِٓ
3

ؼش  ّٔ ٤ش ح٤ُٔخٙ حُٔـ ّٔ ً 

289 282 274 266 ّ ٕٞ٤ِٓ
3

 ٤ًّٔش ح٤ُٔخٙ حُٔٔظؼِٔش حُٔؼخُـش 

 ٗٔزش ح٤ُٔخٙ حُٔٔظؼِٔش حُٔؼخُـش % 98,9 98,9 98,9 99
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 وكالة حماٌة و تهٌئة الشرٌط الساحلً بطالة مإسسة :

 

  ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓشحُز٤جش حُزَٗخٓؾ  ح١ٌُ ٣ظؼٖٔ حُٔ٘شؤس أٝ حُٔئٓٔش حُؼ٤ٓٞٔش: 

 و انزًُُخ انًؽزسايخ ؿٞىس حُل٤خس : 1انجطَبيج انفطػٍ   

         
 

 حُظظَف ك٢ حُش٣َؾ حُٔخك٢ِ حُظ٢ٔٗٞانُشبط انطئُؽٍ :  .1

 انًُشؤح : طُف ة/ انًئؼؽخرطرُت  .2

 1995ؿ٤ِ٣ٞش  24حُٔئٍم ك٢  1995ُٔ٘ش  72حُوخٕٗٞ ػيى  يطجغ أحساس  : .3

 2009ُٔ٘ش  3214حُ٘ظخّ حألٓخ٢ٓ رٔوظؼ٠ حألَٓ ػيى يطجغ انزُظُى أزاضٌ و انًبنٍ : .4

م ك٢  ٍّ   2009أًظٞرَ  27حُٔئ

 2008ؿٞحٕ ربضَد ايضبء آذط ػمس أهساف ثٍُ انىظاضح ووكبنخ حًبَخ و رهُئخ انشطَظ انؽبحهٍ:  .5

 .2011-2007ُِلظَس 

 

 

 

 أؼزطارُجُخ انؼبيخ:-1

ًُٞخُش كٔخ٣ش ٝ ط٤ٜجش حُش٣َؾ حُٔخك٢ِ ٝ حُظ٢ طظٞحكن ٓغ  طظٔؼَ حُظٞؿٜخص حإلٓظَحط٤ـ٤ش

 حُظخ٤ُش:آظَحط٤ـ٤ش حُزَٗخٓؾ ك٢ حُٔلخٍٝ 

 : كٔخ٣ش حُٔ٘ظٞٓخص حُز٤ج٤ش حُٔخك٤ِش ٝ اكٌخّ حُظظَف ك٢ ٌٛٙ حُٔ٘ظٞٓخصانًحىض اْول

 : حَُطي ٝ حُٔظخرؼش ٝ حَُٔحهزش ُِٔ٘ظٞٓخص حُز٤ج٤ش حُٔخك٤ِش انًحىض انضبٍَ

 : طؼ٤ٖٔ حُٞحؿٜخص حُزل٣َش حُٔخك٤ِش شانًحىض انضبن

 

 ٓٔخٛٔش ٓزخشَس  انجطَبيج:رحسَس انًؽبهًخ فٍ أهساف -2

 :  أهى اْونىَبد و اْهساف -1

ٛيف حُزَٗخٓؾ ٛٞ حُٔلخكظش ػ٠ِ حُٔٞحٍى ٝ حُٔ٘ظٞٓخص حُطز٤ؼ٤ش ٝ حإلٍطوخء ربؽخٍ حُؼ٤ش رخُٞٓؾ 

 حُلؼ١َ ٝ ح٣َُل٢،

 ٝ طؼَٔ  ًٝخُش كٔخ٣ش ٝ ط٤ٜجش حُش٣َؾ حُٔخك٢ِ ػ٠ِ طلو٤ن ٌٛح حُٜيف ٖٓ هالٍ حألٛيحف حُوظٞط٤ش حُظخ٤ُش : 

 طؤ٤َٛ حُشٞحؽت ٝ طل٤ٖٔ ؿٔخ٤ُش حُٞحؿٜش حُزل٣َش ُِٔيٕ حُٔخك٤ِش -

 كٔخ٣ش حُش٣َؾ حُٔخك٢ِ ٖٓ حالٗـَحف حُزل١َ -

  -I  حُظؼ٣َق : 

 II - : اطبض انمسضح ػهً اِزاء 
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ّٔخك٤ِش -  كٔخ٣ش حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ رخُٔ٘خؽن حُ

 :   اِزاء و أهى اَْشطخيئشطاد لُػ  -2

طظٔؼَ أْٛ حألٗشطش ٝ حُٔشخ٣ٍغ ٝ حإلٓظؼٔخٍحص ٝ حُزَحٓؾ حُظ٢ ط٘لٌٛخ ًٝخُش كٔخ٣ش ٝ ط٤ٜجش حُش٣َؾ 

 حُٔخك٢ِ ٝ حُظ٢ طٔخْٛ ٓزخشَس ك٢ طلو٤ن حُو٤ْ حُٔ٘شٞىس ُِٔئشَحص ك٢ ٓخ ٢ِ٣ : 

 حُؼ٘خ٣ش رخُشٞحؽت ٝ طؼ٤ٜٔ٘خ  -1

 حُزل١َكٔخ٣ش حُش٣َؾ حُٔخك٢ِ ٖٓ حالٗـَحف  -2

ّٔخك٤ِش -3  كٔخ٣ش حُظ٘ٞع حُز٤ُٞٞؿ٢ رخُٔ٘خؽن حُ

 َٓحهزش حُِٔي حُؼ٢ٓٞٔ حُزل١َ -4

ٝ طؼظٔي ًٝخُش كٔخ٣ش ٝ ط٤ٜجش حُش٣َؾ حُٔخك٢ِ ػ٠ِ حُٔئشَحص حُوخطش حُظخ٤ُش ُو٤خّ ٓٔظٟٞ 

 طلو٤ن حألٛيحف :

 

 يئشط لُػ أزاء انهسف
 

 حُٞكيس

 رمسَطاد اَجبظاد

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 انجطَبيج انفطػ1ٍ: ؿٞىس حُل٤خس ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش

  َشبط ػسز 8:حُلٔخ٣ش ٝ حَُٔحهزش ٝ حُٔالثٔش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ُألٗظٔش حُز٤ج٤ش  

 

ؽٍٞ حُشٞحؽت حُظ٢ حُٔئشَ:  -1

طْ ط٘ظ٤لٜخ ػٖ ؽ٣َن حُظٔش٤ؾ ٝ 

 حُـَرِش  

 150 150 150 142 142 142 حٌُْ

حُشٞحؽت  ٓٔخكشحُٔئشَ: 

حُظ٢ طْ ط٘ظ٤لٜخ ػٖ ؽ٣َن 

 حُظٔش٤ؾ ٝ حُـَرِش  
 ٛي

5966 

%83 

5314 

%74 
7200 7400 7400 7400 

 

: ؽٍٞ حُش٣َؾ  حُٔئشَ -2

حُٔخك٢ِ ح١ٌُ طْ كٔخ٣ظٚ ٖٓ 

 حإلٗـَحف حُزل١َ
 حٌُْ

17,6 

%100 

22,6

%94 
29 30 40 56 
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 :    أجطاءاد انًظبحجخ -5

  طلي٣ي حُش٣َؾ حُٔخك٢ِ 

  َحُٔٞحٍى حُزش٣َش حُالُٓش كظ٠ طوّٞ حًُٞخُش رخُٜٔخّ حُٔ٘ٞؽش رؼٜيطٜخطٞك٤. 

  ٖحُيٍحٓخص ٝحُظوخ٣ٍَ حُٔ٘ـِس. طل٤٤ 

  ًُِٞخُش ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤  حُٔظخىهش ػ٠ِ 

 ًُِٞخُش   حألٓخ٢ٓحُوخٕٗٞ  حُٔظخىهش ػ٠ِ 

III    :ٍيُعاَُخ وكبنخ حًبَخ و رهُئخ انشطَظ انؽبحه 

 :  2020حًبَخ و رهُئخ انشطَظ انؽبحهٍ نؽُخ  رمسَى ػبو نًُعاَُخ  وكبنخ 

 

 

 

 انًكىَبد 2019 2020 انفبضق          

 :يُحخ يُعاَُخ انسونخ (1   

+460 

+10 

+3 

+7900 

5,2 

0,360 

0,85 

8,200 

4,740 

0,35 

0,082 

3 

  َٗلوخص حُظؤؿ٤ 

 َٗلوخص حُظ٤٤ٔ 

 ٗلوخص حُظيهَ حُؼ٢ٓٞٔ 

 ٍٗلوخص حإلٓظؼٔخ 

 1 جًهخ فطػُخ                 8,172 13,845 5,673+

 ( انًىاضز انصارُخ:2   

 
0,8 

 

0,8 

 

 َٗلوخص حُظ٤٤ٔ 

 

  2جًهخ فطػُخ                 0,8 0,8 

 Iانجًهخ  8,972 14,645 5,673+

  

II - االؼزؼًبالد: 

 

 انًكىَبد 2019 2020

 ٗلوخص حُظؤؿ٤َ  4,740 5,200

 ٗلوخص حُظ٤٤َٔ 1,15 1,160

 ٗلوخص حُظيهَ 0,082 0,85

 ٗلوخص حإلٓظؼٔخٍ 3 8,200

 IIانجًهخ  8,172 14,645
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 البرنامج  الذي ٌتضمن الوكالة: البٌبة و التنمٌة المستدامة-

 البرنامج الفرعً : جودة الحٌاة و التنمٌة المستدامة-

 

 
 

 النشاط الرئٌسً : المرالبة و المتابعة و الولاٌة من التلوث .7

 ترتٌب الوكالة : صنف ب .8

حُٔظؼِن  1988أٝص  2حُٔئٍم ك٢  1988ُٔ٘ش  91حُوخٕٗٞ ػيى  مرجع اإلحداث  :

ّْ ط٘و٤لٚ رٔٞؿذ حُوخٕٗٞ ػيى   115ربكيحع حًُٞخُش حُٞؽ٤٘ش ُلٔخ٣ش حُٔل٤ؾ ٝ ح١ٌُ ط
 .1992ٗٞكٔزَ  30حُٔئٍم ك٢  1992ُٔ٘ش 

 :ًالمنمح  18/10/1988المإرخ فً  1988لسنة  1784األمر عدد مرجع التنظٌم اإلداري و المال

لسنة  335كما تم تنمٌحه باألمر عدد  22/02/1990المإرخ فً  1990سنة  1375ر عدد باألم

 8/02/1993المإرخ فً  1993

 2020-2016تارٌخ إمضاء آخر عمد برنامج أو أهداف بٌن الوزارة و الوكالة :  .9

 

 اإلستراتٌجٌةالعامة : -1

ل من خال الشإون المحلٌة و البٌبةتساهم الوكالة الوطنٌة لحماٌة المحٌط فً تنفٌذ توجهات وسٌاسات وزارة  

 برنامج البٌبة و التنمٌة المستدامة .لا

 

 و مماومة كل أشكال األضرار  بالبٌبة  .العٌش: تحسٌن الوضع البٌبً وإطار المحور األول

 وآلٌات الولاٌة والمرالبة والمتابعة البٌبٌة تحسٌن منظومات: المحور الثانً 

 التوعٌة والتربٌة البٌبٌة.النهوض ب: المحور الثالث

 

 تحدٌد المساهمة فً أهداف البرنامج  : مساهمة مباشرة  -2

 

 بطالة مإسسة: الوكالة الوطنٌة لحماٌة المحٌط 

 -Iحُظؼ٣َق : 

II-: إطار المدرة على اآلداء 
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 أهم األولوٌات و األهداف: -3

حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش طٔخْٛ حًُٞخُش حُٞؽ٤٘ش ُلٔخ٣ش حُٔل٤ؾ ك٢ طلو٤ن  حإلٓظَحط٤ـ٢ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ رَٗخٓؾ حُز٤جش ٝ 

: ٞٛ ٝ 

تحسٌن الوضع البٌئً و النهوض بجودة الحٌاة و التملٌص من التلوث  :انهسف أؼزطارُجٍ 

 الصناعً   

 

 ٝهي ٝػؼض حًُٞخُش ؿِٔش ٖٓ حألٛيحف حُؼ٤ِٔخط٤ش  ُظلو٤ن ٌٛح حُٜيف حإلٓظَحط٤ـ٢ ٝ ٢ٛ :

 

 .االلتصادٌة التخفٌض من االفرازات الملوثة الناجمة عن األنشطة: 2الهدف 

 تحسٌن نوعٌة الوسط الطبٌعً.: 1الهدف 

 الوعً البٌبً و النهوض بالتربٌة البٌبٌة.فً تطوٌر  المساهمة: 3الهدف 
 

 مإشرات لٌس اآلداء و أهم األنشطة  :  -4

 تم إعتماد المإشرات التالٌة لمٌس تحمٌك األهداؾ:

 

 .من االفرازات الملوثة الناجمة عن األنشطة االلتصادٌة : الحد 2الهدف
 

 

 الوحدة مإشرات لٌس أداء الهدؾ
  انجازات

2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

: ٗٔزش حُٔشخ٣ٍغ حُٔظلظِش 1.2.2.1حُٔئشَ
ػ٠ِ حُٔظخىهش ػ٠ِ ىٍحٓش حُٔئػَحص ػ٠ِ 

 حُٔل٤ؾ.
 % 50 % 50 % 50 % 50 %34 % 48 % 44.2 نسبة

: ٗٔزش ػ٤ِٔخص حَُٔحهزش 2.2.2.1حُٔئشَ

حُظ٢ ال ٣ظَطذ ػٜ٘خ طل٣ََ ٓلخػَ 
 ٓوخُلخص.

 %96 %96 %96 %96 %89 %95 %93.7 نسبة

: ٗٔزش ىٍحٓخص اُحُش 3.2.2.1حُٔئشَ

 حُظِٞع حُٔظلظِش ػ٠ِ حُٔظخىهش.
 %60 %60 %60 %60 %23 %50 %23.8 نسبة

 
 .تحسٌن نوعٌة الوسط الطبٌعً:1الهدف

 

 الوحدة مإشرات لٌس أداء الهدؾ
  انجازات

2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

ُِؼ٤٘خص  شحُ٘ٔزش حُـ4.2.2.1:٤ِٔحُٔئشَ
 ٝحُو٤خٓخص حُٔطخروش ُِٔٞحطلخص:

        

 ش: حُ٘ٔزش حُـ1.4.2.2.1٤ِٔحُٔئشَ 
حُٔطخروش ُِٔٞحطلخص رخُ٘ٔزش ُ٘ٞػ٤ش 

 % 90 % 90 % 90 % 90 % 85 % 90 % 90 نسبة
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 حُٜٞحء.

 ش: حُ٘ٔزش حُـ2.4.2.2.1٤ِٔحُٔئشَ 

حُٔطخروش ُِٔٞحطلخص رخُ٘ٔزش ُ٘ٞػ٤ش 

 ح٤ُٔخٙ.
 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 65 % 60 نسبة

: ػيى حُٔٞحهغ حُِٔٞػش 5.2.2.1حُٔئشَ 

 حُظ٢ طٔض ٓظخرؼظٜخ.
 40 40 40 40 25 25 25 عدد

: نسبة التخفٌض فً 6.2.2.1حُٔئشَ

 ."HCFCالكمٌات الموردة من مواد "
 %20 %20 %20 %20 %35 %20 %15 نسبة

 
 
 

 الوعً البٌئً و النهوض بالتربٌة البٌئٌة.فً تطوٌر  المساهمة: 3الهدف 
 

 الوحدة مإشرات لٌس أداء الهدؾ
  انجازات

2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

ػيى حُٔ٘ظلؼ٤ٖ : 1.3.1.2حُٔئشَ

رخُيٍٝحص حُظ٤٘٣ٌٞش ٝحألٗشطش حُظٞػ٣ٞش 
 ك٢ ٓـخٍ حُظَر٤ش حُز٤ج٤ش.

 6000 6000 6000 5000 3200 5000 2456 عدد

ػيى حُٔئٓٔخص : 2.3.1.2حُٔئشَ 

حُظَر٣ٞش حُظ٢ حٗظلؼض رظيهالص ٤ٓيح٤ٗش 

 ش.ٓك٢ ٓـخٍ حُز٤جش ٝحُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيح
 100 100 100 70 34 70 32 عدد

حُؼ٘خ٣ٖٝ : ػيى 3.3.1.2حُٔئشَ 

حُز٤يحؿٞؿ٤ش ٝحُظل٤ٔ٤ٔش حُٔظؼِوش رخُز٤ج٤ش 

 ٝحُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش.
 10 10 10 10 11 10 10 عدد

 

 أهم األنشطة :

 

 فً مجال الولاٌة :

 تمٌٌم ومتابعة دراسات المإثرات على المحٌط -1

لمرالبة متابعة الوضعٌة البٌبٌة لألوساط الطبٌعٌة عبر شبكات مختصة وتضم حالٌا شبكة وطنٌة -2

نوعٌة الهواء وشبكة لمرالبة نوعٌةالمٌاه. كما ٌتم متابعة الموالع الملوثة والوسط البحري والمنظومة 

 البٌبٌة بإشكل.

متابعة إستدامة التنمٌة ونوعٌة الحٌاة عبر سلسلة من المإشرات ٌشرؾ على تطوٌرها وتحٌٌنها -3

 المرصد التونسً للبٌبة والتنمٌة المستدامة.

 و التربٌة البٌبٌة لصد تنمٌة الوعً البٌبً لدى المواطن و المإسسات و الناشبة التحسٌس-4

 

 فً مجال العالج :

لصد ضبط مصادر اإلزعاج واإلخالل بسالمة البٌبة وبجودة حٌاة  كل مصادر التلوثمرالبة -1

وعلى  طتهاالمواطن وإلزام أصحاب الوحدات االلتصادٌة الملوثة على الحّد من التلوث الناجم عن أنش

 احترام المواصفات البٌبٌة الجاري بها العمل وعلى اإلنخراط فً منظومة التؤهٌل البٌبً.
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 مرالبة التلوث البحري والتدخل فً حاالت التلوث العرضً.-2

 دراسة ملفات صندوق إزالة التلوث وتمٌٌم دراسات الحد من التلوث.-3

 وتؤهٌل المنتزهات الحضرٌة.صٌانة خالل المساهمة فً تحسٌن جودة الحٌاة من -4

 

 اإلجراءات المصاحبة  :

دعم مٌزانٌة التصرؾ الوكالة لتمكٌنها من تحسٌن لدرات األعوان المباشرٌن و تعزٌز الموارد البشرٌة  -

خاصة مع تسجٌل التطور الملحوظ فً المؽادرات و كذلن لدعم الالمركزٌة ، و ستسعى الوكالة من هذه 

 الناحٌة على :

o  مواردها الذاتٌة لتحسٌن تؽطٌة نفمات التصرؾتنمٌة 

o الضؽط على نفمات التسٌٌر و مزٌد إحكام التصّرؾ فٌها 

o  تشرٌن المطاع الخاص فً بعض أنشطة الوكالة مثل التحسٌس و متابعة دراسات المإثرات

 على المحٌط و مشارٌع صندوق إزالة التلوث

 :  الموارد الذاتٌة للوكالة دعم-

فً هذا المجال ، فإنه ٌتعٌّن على السلط المعنٌة  2019نظرا لما تّم تسجٌله خالل لانون المالٌة لسنة  .1

بذل أكبر مجهود و إجراء إصالحات على ؼرار مراجعة جدول الخطاٌا للمخالفات البٌبٌة التً لم 

 تعد لها فاعلٌة  و متابعة ملفات النزاعات أمام المحاكم  

معالٌم على عملٌة تمٌٌم دراسات المإثرات على المحٌط على ؼرار جل الدول دراسة امكانٌة ترسٌم  .2

 دعما للموارد الذاتٌة للوكالة ولتمكٌنها من المٌام بالمتابعة المٌدانٌة لهذه المشارٌع.

 منظومة التمٌٌم البٌئً : دعم-

العمل على  تطوٌر منظومة التمٌٌم البٌبً للمشارٌع ومالبمتها مع المستجدات على المستوٌٌن الوطنً  

والدولً والتً تتطلب مراجعة المانون المحدث للوكالة واألمر المنظم لدراسة المإثرات على المحٌط 

 واألمر المنظم للخبراء المرالبٌن. 

 منظومة مرالبة األنشطة الملوثة: دعم-

حٌث ٌمثل نشاط المرالبة البٌبٌة العنصر األساسً و المحرن الربٌسً لبلوغ الهدؾ الذي أحدثت من و 

 أجله الوكالة الوطنٌة لحماٌة المحٌط و المتعلّك بمماومة التلوث و الحد من كل إشكال تدهور المحٌط.

المستوٌٌن الوطنً و بهدؾ تطوٌر منظومة المرالبة البٌبٌة للمشارٌع ومالبمتها مع المستجدات على 

والدولً و الترفٌع من نجاعتها و تحسٌن مإشراتها :  اعتمدت الوكالة إستراتجٌة جدٌدة لتعزٌز المرالبة 

البٌبٌة بالجهات تتمثل فً برمجة وتنفٌذ حمالت مرالبة جهوٌة ولطاعٌة دورٌة لمدة أسبوع من كّل شهر 

كثافة لألنشطة الملوثة وتؽطٌة المطاعات  بهدؾ تعزٌز المرالبة البٌبٌة خاصة بالجهات التً تشهد

واألنشطة األكثر تلوٌثا للمحٌط ولٌس لملوثات الهواء من المصدر للمإسسات ذات أولوٌة التدخل بكامل 

 تراب الجمهورٌة.

وسعٌا لمزٌد تحسٌن مردودٌّة ونجاعة تدخل الخبراء المرالبٌن التابعٌن للوكالة بهدؾ تؽطٌة كافة 

الملوثة ذات األولوٌة بالبالد، واعتبارا لتمادم أسطول السٌارات بالوكالة المناطك والمطاعات 

والموضوعة على ذّمة فرٌك الخبراء المرالبة والتً تتطلب فً العدٌد المّرات إجراء عملٌات صٌانة 
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متكّررة، الشا الذي انجّر عنه تعطٌل على مستوى إنجاز برامج المرالبة بعدة جهات، و فً بعض 

   لّفها، وهذا ما من شؤنه أن ٌحّد من نجاعة ومردودٌة هذا النشاط،األحٌان تو

جدٌدة بات من الضرورٌات و من أولوٌات المإكدة للوكالة   بوسائل تنملفإن مسؤلة دعم هذه المنظومة 

و ذلن نظرا ألهمٌة منظومة التمٌٌم البٌبً فً مماومة التلوث و الحد من كل إشكال تدهور المحٌط بكامل 

 تراب الجمهورٌة.

 

 دٌنارملٌون بحساب 

 2020تمدٌرات  2019تولعات  مصدر الموارد البٌانات 

-Iمٌزاٌنة التصرؾ    

    الموارد  .7
  17,030 14,993 مٌزانٌة  الدولة 
  1,300 1,300 موارد ذاتٌة 
 18,330 16,293 مجموع ال
النفمات )  .8

 األعباء (
   

  15,600 13,650 نفمات األجور 
  2,900 1,553 التسٌٌرنفمات 
   0,380 0,380 التدخالتنفمات 

 18,330 15,583 مجموع ال
-IIمٌزانٌة اإلستثمار    
    الموارد .9
موارد على مٌزانٌة  -

 ةالدول
  0,750 0,710 مٌزانٌة الدولة 

    PNUE هبة -
 0,750 0,710 مجموع ال

    النفمات  .10
  0,030 0,020 مشارٌع متواصلة 
  0,620 0,250 جدٌدةسنوٌة مشارٌع 
  0,100 0,440 مشارٌع جدٌدة 

 0,750 0,710 مجموع النفمات / مٌزاٌنةاإلستثمار
 

 

 

 

IIIانىطُُخ نحًبَخ انًحُظىكبنخَُخانيُعا: 
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 حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش انجطَبيج  انصٌ َزضًٍ انًُشؤح أو انًئؼؽخ انؼًىيُخ: 

 ؿٞىس حُل٤خس ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓشانجطَبيج انفطػٍ :  

 حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خصانُشبط انطئُؽٍ: 

 انًُشؤح: طُف ة/ رطرُت انًئؼؽخ

م ك٢  2005ُٔ٘ش  2317حألَٓ ػيى  يطجغ أحساس  : ٍّ حُٔ٘وق رخألَٓ حُل٢ٌٓٞ ػيى ٝ 2005أٝص  22حُٔئ

 2017ٓخ١  16حُٔئٍم ك٢  2017ُٔ٘ش  603

م كر 2005ُٔر٘ش  2317حألٓرَ ػريى  يطجعغ انزُظعُى أزاضٌ وانًعبنٍ: ٍّ حُٔر٘وق ررخألَٓ  2005أٝص  ٢22 حُٔرئ

ف كر٢  2017ٓخ١  16حُٔئٍم ك٢  2017ُٔ٘ش  603حُل٢ٌٓٞ ػيى  َّ ٝحُٔظؼِّن ربكيحع حًُٞخُرش حُٞؽ٤٘رش ُِظظر

 حُ٘لخ٣خص ٝرؼزؾ ٜٓخٜٓخ ٝط٘ظ٤ٜٔخ حإلىح١ٍ ٝحُٔخ٢ُ ًٌُٝي ؽَم ط٤٤َٔٛخ

م ك٢  2007ُٔ٘ش  4016ٝحألَٓ  ٍّ حُّ٘ظرخّ حألٓخٓر٢ حُورخص حُٔظؼِّن رخُٔظرخىهش ػِر٠  2007ى٣ٔٔزَ  04حُٔئ

ف ك٢ حُ٘لخ٣خص، َّ  رؤػٞحٕ حًُٞخُش حُٞؽ٤٘ش ُِظظ

م كرر٢  2008ُٔرر٘ش  3489ٝحألٓررَ ػرريى  ٍّ حُٔظؼِّررن رؼررزؾ ح٤ٌُٜررَ حُظ٘ظ٤ٔرر٢ ًُِٞخُررش  2008ٗررٞكٔزَ  10حُٔررئ

ف ك٢ حُ٘لخ٣خص، َّ  حُٞؽ٤٘ش ُِظظ

طٔض حُٔظخىهش ػ٠ِ َبد: ربضَد ايضبء آذط ػمس أهساف ثٍُ انىظاضح وانىكبنخ انىطُُخ نهزظّطف فٍ انُفب

ّْ اػيحى ػوي أٛيحف حًُٞخُش ُِلظَس 2008هالٍ شَٜ ٓخ١  2007/2011ػوي أٛيحف حًُٞخُش ُِلظَس  ، ٌٛح ًٔخ ط

ّٓٔش رظخ٣ٍن   2010/2014 ّْ ػَػٚ  أٓخّ أٗظخٍ ٓـِْ حُٔئ ّْ اكخُش ٓشَٝع ػوي ،  2011ٓخ١  13ٝ ط ًٔخ ط

، ُْٝ ٣وغ حُٔظخىهش ػ٤ِٚ ا٠ُ كيّ 2011ؿ٤ِ٣ٞش  28رظخ٣ٍن حألٛيحف ا٠ُ ُٝحٍس حإلشَحف هظي حُٔظخىهش ػ٤ِٚ 

 ٌٛح حُظخ٣ٍن، 

 أؼزطارُجُخ انؼبيخ نهىكبنخ انىطُُخ نهزظّطف فٍ انُفبَبد:

ف ك٢ حُ٘لخ٣خص ٝ حُظ٢ طظٞحكن ٓغ آظَحط٤ـ٤ش حُزَٗخٓؾ ك٢  طظٔؼَ حُظٞؿٜخص حإلٓظَحط٤ـ٤ش َّ ًُٞخُش حُٞؽ٤٘ش ُِظظ

 حُظخ٤ُش:حُٔلخٍٝ 

 طط٣َٞ ٝطيػ٤ْ ٓ٘شآص حُٔؼخُـش ٝحُظؼ٤ٖٔ :انًحىض اْول -

ٌِٓش حُ٘لخ٣خص طط٣َٞ ٝطشـ٤غ طؼ٤ٖٔ  :انًحىض انضبٍَ - ٍّ ٝ 

 ٍطط٣َٞ آ٤ُخص حُظو٤ِض ٖٓ ٤ًٔش حُ٘لخ٣خص ٖٓ حُٔظي :انًحىض انضبنش -

 طل٤ٖٔ حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص حُظ٘خػ٤ش  :انطاثغانًحىض  -

 ٓٔخٛٔش ٓزخشَس  انجطَبيج:رحسَس انًؽبهًخ فٍ أهساف 

 

 رطخهش ٓئٓٔش :

 حًُٞخُش حُٞؽ٤٘ش ُِظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص
 

 II - : اطبض انمسضح ػهً اِزاء 

  -I  حُظؼ٣َق : 
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  واْهساف:أهى اْونىَبد 

ػزَ حُٔؼخُـش حُٔؼ٠ِ  ٝطؼ٤ٖٔ حُ٘لخ٣خصُٔؼخُـش  ٝحُٔ٘ظٞٓخصحُويٍحص  ٝطل٤ٖٔٛيف حُزَٗخٓؾ ٛٞ طط٣َٞ 

   ٝحُظؼ٤ُِٖٔ٘لخ٣خص حُوخرِش ٌَُِِٓش 

ف ك٢ حُ٘لخ٣خص ػ٠ِ طلو٤ن ٌٛح حُٜيف ٖٓ هالٍ حألٛيحف حُوظٞط٤ش  ٝطؼَٔ حًُٞخُش  َّ  حُظخ٤ُش:حُٞؽ٤٘ش ُِظظ

 طط٣َٞ ٗٔزش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش حُٔٞؿٜش ُٞكيحص حُٔؼخُـش -

 طط٣َٞ ٝكيحص حُٔؼخُـش ٝطؼ٤ٖٔ حُ٘لخ٣خص -

ّْ ٓؼخُـظٜخ رخَُٔحًِ حُٔ -  وظظش ُٜخطط٣َٞ ٗٔزش حُ٘لخ٣خص حُّظ٘خػ٤ش ٝحُوخّطش حُظ٢ طظ

  اَْشطخ: وأهىيئشطاد لُػ اِزاء 

ف ك٢ حُ٘لخ٣خص ٝحُظ٢ طٔخْٛ ٓزخشَس ك٢  َّ رِٞؽ حُ٘ٔذ طظٔؼَ أْٛ حألٗشطش حُظ٢ ط٘لٌٛخ حًُٞخُش حُٞؽ٤٘ش ُِظظ

 ُِٔئشَحص ك٢ ٓخ ٢ِ٣ :  حَُٔطوزش

 حُظل٣َٞ َٝٓحًِاٗـخُ ٝكيحص ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص )حُٔظزخص حَُٔحهزش(  -6

  حَُٔحهزشطٞٓؼش حُٔظزخص  -7

 ؿِن ٝحػخىس ط٤ٜجش حُٔظزخص حُؼشٞحث٤ش -8

 حُ٘لخ٣خص ٝ ٌٍِٓظٜخطؼ٤ٖٔ  ُِظشـ٤غ ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓخص ؿي٣يس  ٓ٘ظٞٓخص هخثٔش ٝٝػغطط٣َٞ  -9

 ُوخطش ٝححُ٘لخ٣خص حُظ٘خػ٤ش  ٝكيحص ٓؼخُـش طؤ٤َٛ -10

 انىحسح يئشطاد لُػ أزاء انهسف  
 اَجبظاد

2019 
 رمسَطاد

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 طط٣َٞ ٗٔزش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش حُٔٞؿٜش ٗلٞ ٝكيحص حُٔؼخُـش: 1انهسف 

ٗٔزش حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝحُٔشخرٜش 

 حُٔٞؿٜش ا٠ُ ٝكيحص حُٔؼخُـش
% 64% 75% 82% 84% 86% 89% 89% 

 طط٣َٞ ٝطشـ٤غ طؼ٤ٖٔ حُ٘لخ٣خص: 2نهسف ح

ٗٔزش ٌٍِٓش ٝطؼ٤ٖٔ حُٔٞحى 

 حُٔٔظوَؿش ٖٓ حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش
% - - - - 10 10 11 

ّْ ٓؼخُـظٜخ ك٢ حَُٔحًِ حُٔوظظش ُٜخ :3انهسف   طط٣َٞ ٗٔزش حُ٘لخ٣خص حُّظ٘خػ٤ش ٝحُوخّطش حُظ٢ طظ

طل٤ٖٔ ٗٔزش حُ٘لخ٣خص حُّظ٘خػ٤ش 

ّْ ٓؼخُـظٜخ  ٝحُوخّطش حُظ٢ ط
% 0 0 0 0 5 5 10 

 

 أجطاءاد انًظبحجخ: 

حُؼَحه٤َ حُظ٢ طلٍٞ ىٕٝ حٗـخُ هظي طلو٤ن حألٛيحف ٝرِٞؽ ٗٔذ حُٔئشَحص حَُٔؿٞس، ٍٝؿْ ٓوظِق 

حُٔشخ٣ٍغ كٔذ حالٓظَحط٤ـ٤خص حَُٔٓٞٓش رؼوي حألٛيحف، طوظَف حًُٞخُش حإلؿَحءحص حُٔظخكزش حُظخ٤ُش كٔذ 

 ًَ ٓئشَ

 :رطىَط َؽجخ انُفبَبد انًُعنُخ انًىجهخ َحى وحساد انًؼبنجخ -

َّ حُٔـِْ حُُٞح١ٍ حُٔؼ٤ّن حُٔ٘ؼوي رظخ٣ٍن  رخُ٘ٔزش ُِٔشخ٣ٍغ حُٔظٞحطِش، ط٤ٌٖٔ  2016ٗٞكٔزَ  21أه

حًُٞخُش حُٞؽ٤٘ش ُِظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص ٖٓ طَه٤ض حٓظؼ٘خث٢ ُٔيس ٓ٘ظ٤ٖ حػخكظ٤ٖ الٓظـالٍ ٝكيحص 

ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص َٝٓحًِ حُظل٣َٞ حَُحؿؼش ُٜخ رخُ٘ظَ كٔذ ٓوظؼ٤خص حألَٓ حُٔ٘ظْ ُِظلوخص حُؼ٤ٓٞٔش، 

حٓظؼ٘خث٢ ُٔيس ٓ٘ظ٤ٖ اػخك٤٤ٖ رٔوظؼ٠ َٓحِٓش ح٤ُٔي حٌُخطذ حُؼخّ ُِلٌٞٓش حُٞحٍىس ػ٠ِ  أُلن رظَه٤ض

 .2018ٓزظٔزَ  20حًُٞخُش حُٞؽ٤٘ش ُِظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص رظخ٣ٍن ٣ّٞ 
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اهَحٍ حُظٔي٣ي رٔ٘ش اػخك٤ش  2019ٓخ١  03ًٔخ طْ رٔٞؿذ َٓحِٓش حٌُخطذ حُؼخّ ُِلٌٞٓش رظخ٣ٍن 

ُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝحُٔشخرٜش. ك٢ حٗظظخٍ حُشَٝع ك٢ َٓكِش طط٣َٞ الٓظـالٍ ٓ٘شآص حُظظَف ك٢ ح

 أٓخ٤ُذ حُٔؼخُـش ٝطل٤ن حألٛيحف حَُٔٓٞٓش رٔلخٍٝ حٓظَحط٤ـ٤ش حًُٞخُش.

رخُ٘ٔزش ُِٔشخ٣ٍغ حُـي٣يس، ٣ظـٚ حالؿَحء ٗلٞ ٣ِٓي حُظشخٍى ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حألؽَحف حُٔؼ٤٘ش ربٗـخُ ٓشخ٣ٍغ 

ٜش هظي كَ حإلشٌخ٤ُخص حُٔظؼِوش رخُوزٍٞ حالؿظٔخػ٢ ٝحُٔشخًَ حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش ٝحُٔشخر

حُؼوخ٣ٍش، ٣ٝوظَف ا٣ـخى ٜٓ٘ـ٤ش ٝحػلش ٣ظْ رٞحٓطظٜخ طش٣َي ؿ٤ٔغ حُٔظيه٤ِٖ ك٢ ٌٛٙ حُٔشخ٣ٍغ 

)حُـٔخػخص حُٔل٤ِش، ُٝحٍس حُشئٕٝ حُؼوخ٣ٍش، ُٝحٍس حُلالكش، حُِٔطخص حُـ٣ٜٞش ٝحُٔل٤ِش، ُٝحٍس 

أؿِذ حإلشٌخ٤ُخص طظؼِن رخُظزـش حُؼوخ٣ٍش ُِٔٞحهغ ٝهزٍٞ حُـٞحٍ ُِٔشخ٣ٍغ  حُظـ٤ِٜ ٝحإلٌٓخٕ( ك٤غ إٔ

 أٝ طٞحؿي هؼخ٣خ ػخُوش طلٍٞ ىٕٝ اطٔخّ حُٔشخ٣ٍغ أٝ حُظو٢ِ ٓ٘ٚ ٜٗخث٤خ

 رطىَط ورشجُغ رضًٍُ انُفبَبد -

ك٢ اؽخٍ ٓخ طْ حهَحٍٙ روظٞص حُظٔي٣ي رٔ٘ش اػخك٤ش الٓظـالٍ ٓ٘شآص حُظظَف ك٢ حُ٘لخ٣خص ح٤ُُِ٘ٔش 

ُٔشخرٜش.، شَػض حًُٞخُش ك٢ حػيحى ٓشخ٣ٍغ ك٢ طؼظٔي ػ٠ِ أٓخ٤ُذ ٓظطٍٞس ُٔؼخُـش ٝطؼ٤ٖٔ حُ٘لخ٣خص، ٝح

ٝطْ رٞحٓطش حُظؼخٕٝ ٓغ حُز٘ي حألُٔخ٢ٗ ُِظ٤ٔ٘ش حؽالم حٗـخُ ػالػش ٓشخ٣ٍغ ؿي٣ي طشَٔ ًَ ٖٓ ٝال٣خص 

ُِِٓش حُٜيف ٓ٘ٚ هخرْ ٝٓٞٓش ٝرٍِ٘ص طؼظٔي ػ٠ِ حكيحع ٝكيحع ٓؼخُـش ٝطؼ٤ٖٔ حُ٘لخ٣خص ػٖ ؽ٣َن ح

. ٝحُيكغ ٗلٞ طو٤ِض حُظؤػ٤َحص ٝحالُػخؿخص %50طو٤ِض ٗٔزش حُ٘لخ٣خص حُٔٞؿٜش ُِيّ حُٜ٘خث٢ ا٠ُ كيٝى 

 حُز٤ج٤ش حُ٘خؿٔش ػٖ حُظظَف حٌُال٢ٌ٤ٓ ُِ٘لخ٣خص.

رٞال٣ش هخرْ ط٤ِٜخ  2021ٖٝٓ حُٔئَٓ حالٗطالم ك٢ أٍٝ ٓشَٝع ٣ؼظٔي ٌٛٙ حُظو٤٘خص حُٔظطٍٞس هالٍ ٓ٘ش 

 ٞٓش ٝرٍِ٘صٝال٣ظ٢ ٓ

 رطىَط َؽجخ انُفبَبد انّظُبػُخ وانربّطخ انزٍ رزّى يؼبنجزهب فٍ انًطاكع انًرظظخ نهب -

ٌٓ٘ طيٍٝ حُلٌْ حُٜ٘خث٢ حُوخػ٢ رخٓظج٘خف ٗشخؽ ًَِٓ ٓؼخُـش حُ٘لخ٣خص حُظ٘خػ٤ش حُوخطش رـَحىٝ ٌٓ٘ 

ك٢ حٗـخُ  2018ٓ٘ش ًُٝي رؼي حُو٤خّ رؼ٤ِٔش طؤ٤َٛ ٝحٓظظالف شخ٤ِٖٓ، شَػض حًُٞخُش ٌٓ٘  2016ٓ٘ش 

 رَٗخٓؾ ٓظٌخَٓ ٣شَٔ هطش طٞحط٤ِش ٓغ حُٔـظٔغ حُٔي٢ٗ رو٣َش ؿَحىٝ حُٜيف ٜٓ٘خ ىكغ حُظ٤ٔ٘ش رخُـٜش.

ٝطوّٞ حًُٞخُش كخ٤ُخ رٔظخرؼش حُيٍحٓش حُٔظؼِوش ربػخىس طؤ٤َٛ ًَِٓ ؿَحىٝ ًٌُٝي حَُٔحًِ حُـ٣ٜٞش رٞال٣ظ٢ 

 طلخهْ ٝهخرْ.

ٓٞحٍى اػخىس ٌٍِٓش ى٣ٕٞ حُز٘ي حألُٔخ٢ٗ ُِظ٤ٔ٘ش ُزَٗخٓؾ اػخىس ٤ِٕٓٞ أٍٝٝ ٖٓ  5ٝهي طْ طوظ٤ض ٓزِؾ 

 حُظؤ٤َٛ ٝحُوزٍٞ حالؿظٔخػ٢ ُِٔ٘ظٞٓش

ًٔخ طْ ػَع حُظو٣ََ حُوظٞط٢ ُوطخع حُ٘لخ٣خص ػ٠ِ أٗظخٍ ُـ٘ش حإلطالف حإلىح١ٍ ٝحُلًٞٔش حَُش٤يس 

. ك٤غ طْ ٤ِ٣ٞ2018ش ٌٝٓخكلش حُلٔخى َٝٓحهزش حُظظَف ك٢ حُٔخٍ حُؼخّ رٔـِْ ٗٞحد حُشؼذ ٌٓ٘ شَٜ ؿ

ػَع حٓظَحط٤ـ٤ش حًُٞخُش روظٞص حُ٘لخ٣خص حُظ٘خػ٤ش ٝحُوخطش. ٝأطيٍص حُِـ٘ش ؿِٔش ٖٓ 

 حُظٞط٤خص أٜٛٔخ:

o  طز٢٘ ٤ٓخٓش ٝؽ٤٘ش ٝٝحػلش طـخٙ ِٓق حُ٘لخ٣خص حُوخطش 

o حٓظٌٔخٍ حإلؽخٍ حُوخ٢ٗٞٗ ٝحُظَط٤ز٢ ُوطخع حُ٘لخ٣خص حُظ٘خػ٤ش ٝحُوخطش ؽزوخ ُِٔؼخ٤٣َ حُي٤ُٝش 

o ٗٔزش حُ٘لخ٣خص حُٔؼخُـش رخَُٔحًِ حُوظٞط٤ش رؼي حُو٤خّ ريٍحٓش شخِٓش ك٢ حُـَع حَُكغ ٖٓ 

o  ٝػغ اؿَحءحص ُيكغ طظي٣َ حُ٘لخ٣خص حُوطَس ٝحُوخطش ػ٠ِ رَٗخٓؾPASP ٝPCB  

 أجطاءاد انًظبحجخ انًزؼهمخ ثجمُخ انًحبوض -

ُألٗشطش ٝحُٜٔخّ حُظ٢ شَػض حًُٞخُش ك٢ طل٤٤ٖ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِٔئٓٔش كظ٠ ٣ظزق أًؼَ ٓالثٔش  -

طوّٞ رٜخ ػ٠ِ حُٔٔظ٤٣ٖٞ ح١ًَُِٔ ٝحُـ١ٜٞ. ٝطْ ػَع ٓشَٝع ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ػ٠ِ أٗظخٍ 

 ٝٛٞ رظيى حُيٍّ ٖٓ هزَ ٓظخُق ُٝحٍس حالشَحف 1/2019ٓـِْ حُٔئٓٔش ػيى 
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 1212عام للمٌزانٌة سنة  تمدٌم

 

 المإسسة: الوكالة الوطنٌة للتصرف فً النفاٌات

   
 دٌنار 1000بحساب 

 1212تمدٌرات  1229تولعات  مصدر الموارد البٌانات  

-I مٌزانٌة التصرف 

1 
 الموارد

 25687 24888 صندوق مماومة التلوث    

 25687 24888 مجموع الموارد  

 )األعباء(النفمات  2

 21580 20880 نفمات التؤجٌر    

 3387 3288 نفمات التسٌٌر    

 720 720 نفمات التدخالت    

 25687 24888 مجموع النفمات )مٌزانٌة التصرف(  

-II مٌزانٌة االستثمار 

 الموارد 1

 6900 26360 مٌزانٌة الدولة    

 2000 5400 لروض خارجٌة موظفة    

 - 0 هبات    

 8900 31760 مجموع الموارد  

 النفمات 2

 
 

 4150 16960 مشارٌع متواصلة    

 4750 14800 مشارٌع جدٌدة    

 8900 31760 مجموع النفمات )مٌزانٌة االستثمار(  

-III ( المجموعII+I) 56648 34587 

 

 

 

 

 

 III    َخ انىكبنخ انىطُُخ نهزظّطف فٍ انُفبَبد:ُيُعا 
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 حُز٤جش ٝ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓشرَٗخٓؾ :الذي ٌتضمن المنشؤة أو المإسسة العمومٌةلبرنامج  ا-
 جودة الحٌاة والتنمٌة المستدامة" : 2عدد البرنامج الفرعً -

 " نمل وأللمة وتجدٌد التكنولوجات البٌئٌة" العملٌاتً الخاص بالمركزالتنزٌل  -

 

 

استتتتتتٌعاب وتطوٌتتتتتع وتطتتتتتوٌر التمنٌتتتتتات الحدٌثتتتتتة والنهتتتتتوض بتكنولوجٌتتتتتا البٌبتتتتتة انُشعععععبط انطئُؽعععععٍ :  2

وإنتاجهتتتا ودعتتتتم المتتتدرات الوطنٌتتتتة وتطتتتوٌر المعتتتتارف العلمٌتتتة الضتتتترورٌة الستتتتنباط ووضتتتتع التمنٌتتتتات 

 البٌبة المالبمة للحاجٌات الوطنٌة واإلللٌمٌة الخصوصٌة وفما لمتطلبات تنمٌة مستدٌمة.

 صنؾ بانًُشؤح :/ انًئؼؽخ 2

 1996مارس 25 المإرخفً 96-25 المانونعدديطجغ أحساس  : 3

 1997دٌسمبر 29 فً المإرخ 97-2542 األمرعدد:يطجغ انزُظُى أزاضٌ و انًبنٍ  4

 2018-2020للفترة   2018سنة :انًطكع ربضَد ايضبء آذط ػمس أهساف ثٍُ انىظاضح و 5

 

 ؼزطارُجُخانؼبيخأ

 رمسَى اؼزطارُجُخ انًئؼؽخ  : انؼُظط اْول :

ٌسننننناهم مركنننننز تنننننونس الننننندولً لتكنولوجٌنننننا البٌبنننننة  فنننننً تنفٌنننننذ توجهنننننات و سٌاسنننننات وزارة البٌبنننننة و 

برنةةةامج البٌئةةةة والتنمٌةةةة المسةةةتدامة  لةةةوزارة الشةةةإون المحلٌةةةة والبٌئةةةة "والبرنةةةامج الشنننإون المحلٌنننة منننن خنننالل 

وتحةةةت التنزٌةةةل الخةةةاص ب " نمةةةل وأللمةةةة وتجدٌةةةد التكنولوجةةةات   المسةةةتدامة"الفرعةةةً "جةةةودة الحٌةةةاة والتنمٌةةةة 

 البٌئٌة"

َمعععععم أحعععععسس انزكُىنىجُعععععبد انًؽعععععزسايخ  اؼعععععزجبثخ »ٝػرررررغ حًَُٔرررررِ ٛررررريكخ حٓرررررظَحط٤ـ٤خ ٣ظٔؼرررررَ كررررر٢ 

ٍحص حُؼخ٤ُٔررش ٝحُٔٔرررخٍحص  «نهحبجُععبد انىطُُععخ وااللهًُُعععخ ّٞ ٝ ُظلو٤رررن ٛررٌح حُٜررريف ٣ؼٔررَ حًَُٔررِ ػِررر٠ ٓٞحًزررش حُظطررر

٤ُرررش الٓرررظوطخد حكررريع حُظٌُ٘ٞٞؿ٤رررخص حُز٤ج٤رررش ٍٝطررري ٝٗورررَ ٝطط٣ٞرررغ ٝأهِٔرررش ٛرررٌٙ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤رررخص ٝٝػرررؼٜخ ػِررر٠ حُيٝ

ًٓررررش حُ٘ٔرررر٤ؾ حإلهظظررررخى١ ٝح٤ُٜخًررررَ حُٔل٤ِررررش ٝحُزررررخػؼ٤ٖ حُشررررزخٕ ُٔشررررخ٣ٍغ هؼررررَحء  آررررظـخرش ُِلخؿ٤ررررخص حُٞؽ٤٘ررررش 

 ٝحإله٤ٔ٤ِش. 

حألٓخٓررر٤ش ٝهخطرررش ٜٓ٘رررخ حُظل٣ٞرررَ  ٣ٝٔرررؼ٠ حًَُٔرررِ حُررر٠ حٗـرررخف  اػرررخىس طٔٞهؼرررٚ ٝحكٌرررخّ اٗـرررخُٙ ُٜٔخٓرررٚ

ٝحُظـي٣رررري حُظٌُ٘ٞررررٞؿ٢ كرررر٢ ح٤ُٔرررريحٕ حُز٤جرررر٢ ٓررررٖ أؿررررَ حُٔٔررررخٛٔش كرررر٢ ط٤ًَررررِ حال٣ٌٞطٌُ٘ٞٞؿ٤ررررخص حُـي٣رررريس ُٔؼخُـررررش 

حإلشررررٌخ٤ُخص حُز٤ج٤ررررش ٝٓٔررررخٗيس حُلررررخػ٤ِٖ ٓررررٖ طرررر٘خع حُوررررَحٍ ٝطرررر٘خػ٤٤ٖ ٝٓررررِطش ٓل٤ِررررش ٝٓـظٔررررغ ٓرررري٢ٗ ٝهزررررَحء 

ٓٔرررظيحٓش ربػظزرررخٍ حُٔٔرررظـيحص ٓرررٖ طـ٤٤رررَحص ٓ٘خه٤رررش اُررر٠ ٓ٘ظٞٓرررش  ٝأًرررخى٤٤ٖٓ ُِٜ٘رررٞع رخُوطخػرررخص كررر٢ اؽرررخٍ ط٤ٔ٘رررش

 ٤ٓخ٤ٓش ٝٗٔؾ ٓـظٔؼ٢.

 
 مركز تونس الدولً لتكنولوجٌا البٌبٌةبطالة منشؤة عمومٌة: 

 

 -I  حُظؼ٣َق : 

II-: اطبض انمسضح ػهً اِزاء 
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 ٣ٝٔخْٛ حُٜيف حالٓظَحط٤ـ٢ ًَُِِٔ ك٢ طلو٤ن ٜٓخٓٚ كٔذ هخٕٗٞ حكيحػٚ ٝحُٔظٔؼِش ك٢ :

  ٗورررَ حُظو٤٘ررررخص حُز٤ج٤ررررش ٝطط٣ٞؼٜرررخ ٝطط٣َٞٛررررخ ٝٝػررررؼٜخ ػِررر٠ ًٓررررش حُٔٔررررظؼ٤ِٖٔ ػِررر٠ حُٔٔررررظٟٞ حُررررٞؽ٢٘
 . ٝحإله٢ٔ٤ِ ٝحُي٢ُٝ

  طرررررؤؽ٤َ حُزرررررخػؼ٤ٖ حُشرررررزخٕ ٝحُٔوظررررررَػ٤ٖ كررررر٢ ٤ٓررررريحٕ حُز٤جرررررش هظرررررري ططررررر٣َٞ ٗظرررررخثؾ حُزلرررررغ حُؼِٔرررررر٢

 ٝحالهظَحػخص ٝحُٞطٍٞ رٜخ ا٠ُ َٓكِش حُظظ٤٘غ.

  آٍرررخء شرررَحًش ٓرررغ حُٔئٓٔرررخص حُظررر٘خػ٤ش حُٞؽ٤٘رررش ٝٓرررغ ٓئٓٔرررخص حُزلرررغ حُؼِٔررر٢ ٓرررٖ أؿرررَ حٓرررظ٘زخؽ
   حُز٤ج٤ش. ٝحُلخؿ٤خص حُٞؽ٤٘ش ٝط٤ٔ٘ش حُظ٘خػش طو٤٘خص ر٤ج٤ش طظالءّ

 ط٣ٌٖٞ حُل٤٤ٖ٘ ٝحُوزَحء ك٢ ٤ٓيحٕ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُز٤جش 

  حُٜ٘ررررٞع رخُظؼررررخٕٝ حُرررري٢ُٝ كرررر٢ ٓـررررخالص حهظظخطررررٚ ٝطزررررخىٍ حُوزررررَحص ٝحُٔؼِٞٓررررخص ٝٗظررررخثؾ حُزلررررٞع
   ٝرَحٓؾ حُظ٣ٌٖٞ.

 .ؿٔغ حُٔؼِٞٓخص حُؼ٤ِٔش ٝحُظو٤٘ش ك٢ ًَ حُٔـخالص حُٔظؼِوش رلٔخ٣ش حُز٤جش ٝٓؼخُـظٜخ ٝٗشَٛخ   

  .حُو٤خّ رخُيٍحٓخص حُل٤٘ش حُز٤ج٤ش ٝحإلكخؽش رخُظ٘خػ٤٤ٖ ٝحُٜ٘ٞع ر٘ظخكش حإلٗظخؽ 

ٝطٔرررخْٛ حُظٞؿٜرررخص حإلٓرررظَحط٤ـ٤ش ًَُِٔرررِ حُظررر٢ كررريىٛخ ػوررري حألٛررريحف ٝحُوررريٍس ػِررر٠ ح٥ىحء كررر٢ ط٘ل٤رررٌ طٞؿٜرررخص ٝ 

  ٤ٓخٓخص حُيُٝش ك٢ ٓـخالص:

 انزًُُخ، الؼزسايخ كضبيٍ اْذضط ألزظبز رسػُى -

 ، وانشطاكخ انزجٌسَس لىايهب الزظبٌزَخ خَجبػ اكزؽبة -
  انًططوحخ، أشكبنُبد نحم ورىجُههب انجحىس َزبئج رضًٍُ -

 

 : مساهمة مباشرة رحسَس انًؽبهًخ فٍ أهساف انجطَبيج -1
 أهم األولوٌات و األهداف : تمدٌم -3

 . «انزجسَس انزكُىنىجٍ ضبيٍ نهزًُُخ انًؽزسايخ»َزًضم فٍ حُٜيف حإلٓظَحط٤ـ٢

 وَؼًم انًطكع ػهً رحمُك هصا انهسف يٍ ذالل رحمُك اْهساف انؼًهُبرُخ انزبنُخ:

  نالؼزجبثخ نهحبجُبد انىطُُخ وااللهًُُخ َمم ورحىَم ورجسَس انزكُىنىجُبد انجُئُخ: 1انهسف 

العمتتتل علتتتى مواكبتتتة التطتتتّورات فتتتً العتتتالم والمستتتارات الدولٌتتتة فتتتً المجتتتال التجدٌتتتد فتتتً التكنولوجٌتتتات 
البٌبٌتتتتتة العمتتتتتل وعلتتتتتى وضتتتتتع علتتتتتى االلٌتتتتتات الكفٌلتتتتتة بإستتتتتتمطاب احتتتتتدث التكنولوجٌتتتتتات وللمتهتتتتتا  لالستتتتتتجابة 

 للحاجٌات الوطنٌة 

هٌبتتتتة  العمتتتتل علتتتتى جعتتتتل المركتتتتزو، متتتتن التكنولوجٌتتتات البٌبٌتتتتة ثبتتتتتلتلرصتتتتد و نمتتتتل و اوطنتتتتً تركٌتتتز نظتتتتام -
 من نجاعة التكنولوجٌات البٌبٌة للمساعدة على إٌجاد الحلول للتحدٌات الوطنٌة و الدولٌة  ثبتمعتمدة للت

 67111العلمً التطبٌمً لدعم االبتكار البٌبً وارساء منظومة تجدٌد وفك اٌزو  تثمٌن نتابج البحث

  رسػُى االَزمبل َحى االلزظبز االذضط :2انهسف 

ٌستتتعى المركتتتز التتتى التركٌتتتز علتتتى آلٌتتتة االلتصتتتاد التتتدابري كإحتتتدى آلٌتتتات تتتتدعٌم االلتصتتتاد األخضتتتر. 
آلٌتتتتات و أدواة اإلنتتتتتاج واالستتتتتهالن المستتتتتدام و استتتتتخدام  ىاللتصتتتتاد التتتتدابري هتتتتو التصتتتتاد مستتتتتدام ٌمتتتتوم علتتتتوا

ٌعتمتتتتد علتتتتً تغٌٌتتتتر األنشتتتتطة كمتتتتا فتتتتً عملٌتتتتات التصتتتتنٌع، ٌعٌتتتتة األولٌتتتتة والطب متتتتواردالتتتتتحكم فتتتتً إستتتتتعمال ال
والممارستتتتتات المرتبطتتتتتة بكٌفٌتتتتتة التتتتتتخلص متتتتتن النفاٌتتتتتات، وذلتتتتتن عتتتتتن طرٌتتتتتك إعتتتتتادة االستتتتتتخدام واإلصتتتتتال  
والتتتتدوٌر، إمكانٌتتتة إعتتتادة تحوٌتتتل المنتجتتتات والمكونتتتات إلتتتً متتتواد ختتتام متتترة أختتتري ٌمكتتتن االستتتتفادة بهتتتا فتتتً 

 ع .  وٕاعادة التصنٌعملٌات أخري من خالل اإلصال
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التتتدابري بشتتتكل كبٌتتتر فتتتً الحتتتد متتتن تتتتدهور البٌبتتتة، واستتتتنزاف مواردهتتتا الطبٌعٌتتتة، و ٌستتتاهم االلتصتتتاد 
، والحتتتتد متتتتن مختتتتاطر )متتتتن المهتتتتد إلتتتتى المهتتتتد( والحفتتتتاظ علتتتتً التنتتتتوع البٌولتتتتوجً، واالستتتتتفادة متتتتن النفاٌتتتتات 

 ت المناخٌة .التغٌرا

  اؼزجبثخ نهحبجُبد انجُئُخ واالجزًبػُخ وااللزظبزَخ  رسػُى انحىكًخ انجُئُخ انًحهُخ :3انهسف

 انرظىطُخ نهجهبد

 و تعزٌتتتتتزدعم التوجهتتتتتات اإلستتتتتتراتٌجٌة الوطنٌتتتتتة الرامٌتتتتتة إلتتتتتى تعزٌتتتتتز مستتتتتار الالمركزٌتتتتتة وذلتتتتتن لتتتتت
 بتتتترامج وتنفٌتتتتذ تصتتتتمٌم فتتتتً المحلٌتتتتة الستتتتلطات دور المحلتتتتً بتعزٌتتتتز المستتتتتوى علتتتتى المستتتتتدامة البٌبٌتتتتة اإلدارة
المابمتتتتتة علتتتتتى تتتتتتدعٌم المتتتتتدرات والمستتتتتاندة والمصتتتتتاحبة حستتتتتب الحاجٌتتتتتات الخصوصتتتتتٌة  المستتتتتتدامة التنمٌتتتتتة

 "  .مبتكرة والتوعٌة الموجهة الى جانب تدعٌم المدرة التشغٌلٌة للشبان ومرافمتهم لبعث مشارٌع خضراء

 

 مإشرات لٌس اآلداء و أهم األنشطة  :   -2

مشتتتارٌع هامتتتة تنتتتدرج ضتتتمن توجهتتته الجدٌتتتد بتتتوب المركتتتز األهتتتداف التتتتً ٌطمتتتح إلتتتى تحمٌمهتتتا ووضتتتع 
نحتتتتو تتتتتدعٌم نجاعتتتتته فتتتتً آداءه لمهامتتتته االساستتتتٌة حستتتتب لتتتتانون إحداثتتتته وتمتتتتدٌم االفضتتتتل استتتتتنادا علتتتتى مٌتتتتزة 

 الخدمات المتكاملة التً ٌمكنه ان ٌفٌد بها شركاءه وحرفاءه. 

لتكنولوجٌللللا البٌئللللة حسللللب التللللً ٌنفلللل ها مركللللز تلللونس الللللدولً و المشلللارٌع الرئٌسللللٌة تتمثللله أهللللم األنشللللطة  
 االهداف و التً تساهم مباشرة فً تحقٌق القٌم المنشودة للمؤشرات فً ما ٌلً :

  ورجسَس انزكُىنىجُبد انجُئُخ نالؼزجبثخ نهحبجُبد انىطُُخ وااللهًُُخ َمم ورحىَم : 1انهسف 

  ًاسللللتقطاب احللللدث التكنولوجٌللللات البٌئٌللللة وتللللدعٌم  آلٌللللات :تركٌللللز 1النشللللاط الرئٌسلللل

 :  التكنولوجً والتجدٌد التحوٌه

 عبر تنفٌذ المشارٌع التالٌة:

)تطتتتوٌر نجاعتتتة عمتتتل الشتتتبكات المطاعٌتتتة، دعتتتم تمنٌتتتة تثمتتتٌن النفاٌتتتات فتتتً ** مشلللروع التحوٌللله التكنوللللوجً    

  مجال صناعة اإلسمنت، تركٌز آلٌات الٌمظة التكنولوجٌة(

)تركٌتتتز نظتتتام وطنتتتً ** مشلللروع التثبلللت ملللن التكنولوجٌلللات ووضلللع نظلللام وطنلللً للتثبلللت ملللن التكنولوجٌلللات 

المركتتتز هٌبتتتة معتمتتتدة للتثبتتتت متتتن نجاعتتتة  العمتتتل علتتتى جعتتتللرصتتتد و نمتتتل و التثبتتتت متتتن التكنولوجٌتتتات البٌبٌتتتة، 
تتتتتوفٌر معلومتتتتات موثولتتتتة التكنولوجٌتتتتات البٌبٌتتتتة للمستتتتاعدة علتتتتى إٌجتتتتاد الحلتتتتول للتحتتتتدٌات الوطنٌتتتتة و الدولٌتتتتة، 

 عن أداء التكنولوجٌات البٌبٌة الجدٌدة، مما ٌسهل اخترالها للسوق و تبنٌها من لبل المصنعٌن..(

 ** مشروع تأهٌه ورشة مساندة للبحث        

 بتوزر()تركٌز محطة تطهٌر المٌاه بمرٌة الشبٌكة   المائٌة باالنباتات المستعملة المٌاه ** مشروع رسكلة        

 : 1212سٌنطلك سنة جدٌد "البحث والتجدٌد" 2نشاط رئٌسً و كذلن ببرمجة إعتمادات لفابدة 

 فً تنفٌذ أول مشروع ضمن هذا النشاط الربٌسً الجدٌد وهو: 3131وسٌتم الشروع سنة 

 مشلللروع تثملللٌن نتلللائل البحلللث العلمللللً التطبٌقلللً لتلللدعٌم االبتكلللار البٌئللللً وارسلللا  منظوملللة التجدٌلللد وفللللق** 

دراستتتتة منظومتتتتة التحوٌتتتتل التكنولتتتتوجً البٌبتتتتً فتتتتً تتتتتونس والفتتتترص المتاحتتتتة لتطتتتتوٌر (  ))جدٌتتتتد 56555اٌللللزو 

أنشتتتتتطة المركتتتتتز فتتتتتً عاللتتتتتة بتثمتتتتتٌن نتتتتتتابج البحتتتتتث العلمتتتتتً  وارستتتتتاء منظومتتتتتة  وطنٌتتتتتة للتجدٌتتتتتد والتحوٌتتتتتل 

  التكنولوجً البٌبً
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  رسػُى االَزمبل َحى االلزظبز االذضط: 2انهسف 

 سٌتم تحمٌك هذا الهدف عبر تنفٌذ: 

  ًالمساندة إلرسا  منظومة االقتصاد الدائري  3النشاط الرئٌس 

إرستتتاء منظومتتتة االلتصتتتاد التتتدابري فتتتً مجتتتال التعببتتتة والتغلٌتتتف إرستتتاء مبتتتادئ االلتصتتتاد األخضتتتر وخاصتتتة -

الٌكولتتتوجً طتتتوال سلستتتلة منهتتتا المتعلمتتتة بؤستتتالٌب االلتصتتتاد التتتدابري واإلنتتتتاج األنظتتتف والتصتتتمٌم واالبتكتتتار ا

( الربٌستتتٌة فتتتً مجتتتال التعببتتتة والتغلٌتتتف إلتتتى جانتتتب االعتتتداد chaine de valeurالمتتٌم للمنتجتتتات و الختتتدمات )

 إلنشاء وحدة للتحلٌل ومرالبة  للمواد البالستٌكٌة المابلة للتحلل البٌولوجً بالمركز 

 مساندة المإسسات على إدماج برامج التصرف البٌبً و المجتمعً-

 دعم آلٌات و سبل الحد من مخاطر التغٌرات المناخٌة  -

 إعداد البٌانات البٌبٌة للمنتجات -

 المساندة إلرساء منظومة  الشراءات العمومٌة  المستدامة-

  تنفٌذ توصٌات الدراسة الخماسٌة للعالمة البٌبٌة التونسٌة -

  ُئُععععععخ واالجزًبػُععععععخ رععععععسػُى انحىكًععععععخ انجُئُععععععخ انًحهُععععععخ اؼععععععزجبثخ نهحبجُععععععبد انج: 3انهععععععسف

 وااللزظبزَخ انرظىطُخ نهجهبد

  :سٌتم تحمٌك هذا الهدف عبر تنفٌذ 

  ًتلللللدعٌم قلللللدرات الجماعلللللات المحلٌلللللة ومسلللللاعدتها عللللللى   4النشلللللاط الرئٌسللللل

 تصمٌم وتنفٌ  برامل التنمٌة المستدامة

والمستتتتتإولٌة الحوكمتتتتتة البٌبٌتتتتتة  المصتتتتتاحبة لتبنتتتتتً مبتتتتتادى)مشلللللروع التكلللللوٌن وتلللللدعٌم القلللللدرات الوطنٌلللللة ** 

، تتتتتدعٌم لتتتتدرات الجماعتتتتات المحلٌتتتتة فتتتتً مجتتتتال التصتتتترف فتتتتً النفاٌتتتتات المجتمعٌتتتتة لتتتتدى الجماعتتتتات المحلٌتتتتة
  والتؤهٌل البٌبً للمسالخ..(

 ومشروع جدٌد ٌتمثل فً مشروع تعاون دولً فٌه جزء من تموٌل على مٌزانٌة الدولة

باإلستتتتبناس بالتجربتتتة الوالونٌتتتة : جدٌلللد   ** مشلللروع تكلللوٌن المستشلللارٌن البٌئلللٌن للللدى الجماعلللات المحلٌة 

إنشتتتاء حوكمتتتة بٌبٌتتتة محلٌتتتة ذات جتتتودة عالٌتتتة متتتن ختتتالل تتتتدعٌم لتتتدرات الجماعتتتات المحلٌتتتة فتتتً تنفٌتتتذ البتتترامج 

البٌبٌتتتتة وتٌستتتتٌر الحتتتتوار المجتمعتتتتً التشتتتتاركً والتتتتتدرٌب علتتتتى إتبتتتتاع مفتتتتاهٌم وتمنٌتتتتات االتصتتتتال والتواصتتتتل 

لٌمتتتتً. حٌتتتتث ٌلعتتتتب المستشتتتتار البٌبتتتتً دور الوستتتتٌط للمصتتتتاحبة علتتتتى البٌبتتتتً والمصتتتتاحبة علتتتتى التغٌٌتتتتر اإلل

التغٌٌتتتتر الستتتتلوكً فتتتتً المجتتتتال البٌبتتتتً، متتتتن ختتتتالل لدرتتتتته علتتتتى المٌتتتتادة وإدارة الحتتتتوار التشتتتتاركً وتستتتتٌٌر 

المشتتتارٌع البٌبٌتتتة المحلٌتتتة ولعتتتب دور المٌستتتر فتتتً تغٌٌتتتر الستتتلوكٌات المجتمعٌتتتة عبتتتر أدوات ولنتتتوات تواصتتتل 

  ناجعة.

  ًالنهللللللوض بللللللالمهن الخضللللللرا  و اإلحاطللللللة بالبللللللاعثٌن   5النشللللللاط الرئٌسلللللل

 الشبان لمشارٌع بٌئٌة مبتكرة " عبر تنفٌ  

 ** مشروع تكوٌن ومصاحبة الشبان فً مجاه المهن الخضرا   

تتتتدعٌم لتتتدرات الشتتتبان متتتن أصتتتحاب الشتتتهادات العلٌتتتا متتتن أجتتتل تستتتهٌل انتتتدماجهم فتتتً المنظومتتتة التشتتتغٌلٌة وإٌجتتتاد 

ل فتتتً مجتتتال المهتتتن الخضتتتراء أو اإلنتصتتتاب للحستتتاب الختتتاص وبعتتتث مشتتتارٌع بٌبٌتتتة مبتكتتترة وذلتتتن فتتترص عمتتت

ٌنتمتتتتون إلٌهتتتتا وحاجٌتتتتات النستتتتٌج اإللتصتتتتادي علتتتتى التتتتتً حستتتتب الخصوصتتتتٌات البٌبٌتتتتة واإلٌكولوجٌّتتتتة للجهتتتتات 

   المستوى المحلً والجهوي
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انتتتدماجهم فتتتً المنظومتتتة التشتتتغٌلٌة تتتتدعٌم تتتتدعٌم لتتتدرات الشتتتبان متتتن أصتتتحاب الشتتتهادات العلٌتتتا متتتن أجتتتل تستتتهٌل 

وإٌجتتتاد فتتترص عمتتتل فتتتً مجتتتال المهتتتن الخضتتتراء أو اإلنتصتتتاب للحستتتاب الختتتاص وبعتتتث مشتتتارٌع بٌبٌتتتة مبتكتتترة 

ٌنتمتتتتون إلٌهتتتتا وحاجٌتتتتات النستتتتٌج اإللتصتتتتادي التتتتتً وذلتتتتن حستتتتب الخصوصتتتتٌات البٌبٌتتتتة واإلٌكولوجٌّتتتتة للجهتتتتات 

 على المستوى المحلً والجهوي

محضللللنة لبعللللث مؤسسللللات صللللغرى مشللللغلة فللللً التقنٌللللات البٌئٌللللة  علمللللا ان دراسللللة  ** مشللللروع تركٌللللز      

   2519تركٌز المحضنة اوشكت على اعطا  التوجهات االولٌة خاله سنة 

 أما مشارٌع تدعٌم المركز فتتمثل فً :

 القٌادة والمساندة 

 ** مشروع تدعٌم المخابر

 ** مشروع تدعٌم البنٌة التحتٌة للمركز 

 تدعٌم أنشطة المركز  ** مشروع

 ** مشروع تدعٌم التجهٌزات االعالمٌة ووسائه النقه

- II-النشاط تطور  مدى تعكس التً المإشرات : 
 

 َمم ورحىَم ورجسَس انزكُىنىجُبد انجُئُخ نالؼزجبثخ نهحبجُبد انىطُُخ وااللهًُُخ: 1انهسف

 

 مإشرات لٌس أداء الهدؾ

 

 الوحدة

ق .م  انجازات

2019 

 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 عدد التكنولوجٌات المنتماة 

 

تكنولوجٌا 

 منتماة

تركٌز  دراسة   

 المنظومة

10 20 

تكنولوجٌا  عدد التكنولوجٌات المثبتة

 مثبتة 

تركٌز  دراسة   

 المنظومة 

5 10 

عدد التكنولوجٌات التً تم  

 تركٌزها 

 

تكنولوجٌا 

 مركزة 

      2 

 

  رسػُى االَزمبل َحى االلزظبز االذضط: 2انهسف 

 

 مإشرات لٌس أداء الهدؾ

 

 الوحدة

 ق م  انجازات

2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عدد النظم المإشر 

 المعتمدة  المتجددة

 4 7 8 8 8 10 12 
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 واالجزًبػُخ وااللزظبزَخ رسػُى انحىكًخ انجُئُخ انًحهُخ اؼزجبثخ نهحبجُبد انجُئُخ :  3انهسف

 انرظىطُخ

 

 مإشرات لٌس أداء الهدؾ

 

 الوحدة

ق .م  انجازات

2019 

 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

عةةةةدد البلةةةةدٌات التةةةةً المإشننننر 

ٌةةةةةتم تكوٌنهةةةةةا ومسةةةةةاندتها فةةةةةً 

ارسةةاء مبةةةادئ التصةةرف البٌئةةةً 

 الناجع

     10 15 20 

عدد أصحاب الشهادات  المإشر .

العلٌا الباحثٌن عن شغل تابعوا 

كامل فترة التكوٌن والمصاحبة 

 بنجاح

     50 60 70 

عدد المنتفعٌن الذٌن  المإشر

نجحوا فً إنجاز مخطط عمل لابل 

 للتموٌل والتنفٌذ

     25 30 35 

عدد الباعثٌن للمشارٌع  المإشر

 المجددة

     2 5 7 
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  2019 2020 انفبضق          

+1480  5005                 

  

 :يُحخ يُعاَُخ انسونخ (1         3525

+158 
1038                            

 :انًىاضز انصارُخ(2 880

 Iانجًهخ  4,405                 6043 1638+

II – االؼزؼًبالد: 

 

 2020 2019  

 ٗلوخص حُظؤؿ٤َ 3125 3650 525+

 ٗلوخص حُظ٤٤َٔ 905 1063 158+

 ٗلوخص حُظيهَ 375 1330 955+

 IIانجًهخ  4405 6043 1638+

IIIانسونٍ نزكُىنىجُب انجُئخيطكع رىَػ  يُعاَُخ: 



- 106 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يئشطاد  ثطبلبد  -4

 انشئوٌ انًحهُخنجطَبيج 
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 بطالة مإشــــر
 

 

  1/1/2رمز المإشر :-

 ٗٔزش حُظؤؽ٤َ رخُـٔخػخص حُٔل٤ِشتسمٌة المإشر : تطور  - 
 تارٌخ تحٌٌن المإشر: موفى دٌسمبر -

 -  I: الخصائص العامة للمإشر 
 

 : الشإون المحلٌة    البرنامج الذي ٌرجع الٌه المإشر1-
 

 مسار الالمركزٌة مرافمة : البرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر2-

 
 دعن الجوبعبث الوحليت ببلوىارد البشريت ذاث الكفبءة العبليت  : الٌه المإشرالهدف الذي ٌرجع 3-

 2و أ 1: ٌتمثل هذا المإشر فً متابعة و لٌاس عدد اإلطارات العلٌا من الصنؾ أتعرٌف المإشر-4
 بالجماعات المحلٌة 

 : مإشر نشاط   نوع المإشر5-

  efficience de la gestion: مإشر فاعلٌة التصرؾ  طبٌعة المإشر6-

II  - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

 2و أ  1عدد اإلطارات العلٌا من صنؾ أ ممارنة طرٌمة إحتساب المإشر: ٌتم إحتساب المإشر من خالل 1-
 بالجماعات المحلٌة بالعدد الجملً لألعوان

  ةوحدة المإشر : نسب2-

إحصابٌة حول العدد  الجملً لألعوان  من  المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : معطٌات 3-
 2و أ  1جمٌع األصناؾ و عدد اإلطارات من صنؾ أ

 طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : جداول إحصابٌة4-

 مصدر المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : الجماعات المحلٌة5-

 تارٌخ توفر المإشر : شهر دٌسمبر6-

 2022سنة  % 20للمإشر:  المٌمة المستهدفة7-

 مصلحة التكوٌن و التربصات و الرسكلة )إدارة الموارد البشرٌة(المسإول عن المإشر بالبرنامج :  -8

III    - : لراءة فً نتائج المإشر 
 سلسلة النتابج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر :  1-
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 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات انجازات
2019 

 تمدٌرات

2015 2016 2017 2020 2021 2022 

  1..1.21انًئشط ػسز 
تطور نسبة التاطٌر بالجماعات 

 المحلٌة 

 31 28 26 22    نسبة

 
 تحلٌل النتابج و تمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر :2-

 : رسم بٌانً لتطور المإشر3-

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المنشودة للمإشر :  4-

 

 
المٌمة 

المستهدفة 
 للمإشر

المٌمة 
المستهدفة 

حسب 
البرامج 
 الفرعٌة

تمدٌرات 
المإشر 
لسنة 
1212 

 األنشطة التدخالت
تمدٌرات اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
1212 

تطور نسبة 
التاطٌر 

بالجماعات 
 المحلٌة

 حُلَحى حُٞظ٤ل٢ ط٤َٜٔ - 15 20 20

اكيحع رٍٞطش هطؾ  -

 رِي٣ش 

اػظٔخى رؼغ ٓئٓٔخص  -

حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ًٔئٓٔخص 

 ط٣ٌٖٞ ٓظخىم ػ٤ِٜخ

اٗظيحد اؽخٍحص  -

 ػ٤ِخ ٖٓ ط٘ق أ  

ٗوَ ٝ اُلخم  -

إلؽخٍص ػ٤ِخ ٖٓ 

حإلىحٍحص ح٣ًَُِٔش 

ٝ حُـ٣ٜٞش ا٠ُ 

 حُـٔخػخص  حُٔل٤ِش
اػظٔخى آ٤ُش  -

حُظَرض ُإلػيحى 

 ُِل٤خس ح٤ُٜ٘ٔش

 

  

  : تحدٌد أهم النمائص المتعلمة بالمإشر5-

ٌٛح حُٔئشَ ٣ٌٖٔ ٓظخرؼش ططٍٞ ٗٔزش حُظخؽ٤َ رخُزِي٣خص ٌُ٘ٚ ال ٣ٌٖٔ ٖٓ طو٤٤ْ  حُظطٍٞ ػ٠ِ ٓٔظٟٞ آىحء 

 حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ٝ طلٖٔ حُويٓخص ٝ حَُٔحكن حُظ٢ طويٜٓخ حُزِي٣خص ُِٔٞحؽٖ .
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  2/2/1رمز المإشر :-

 ٗٔزش ح٣ُِخىس ك٢ حُيػْ حُٔخ٢ُ ح١ُٞ٘ٔ ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش تطور تسمٌة المإشر:  -
 تارٌخ تحٌٌن المإشر: موفى دٌسمبر -

 -  I: الخصائص العامة للمإشر 
 

 : الشإون المحلٌة    البرنامج الذي ٌرجع الٌه المإشر1-
 

 مرافمة مسار الالمركزٌة   : البرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر2-

 
و تجسٌم  دعم الموارد المالٌة للجماعات المحلٌة لتحسٌن آدابها : الهدف الذي ٌرجع الٌه المإشر3-

 مالٌا إستماللٌتها

: هذا المإشر ٌمكن من لٌاس و متابعة التطور   فً لٌمة الدعم المالً السنوي الذي  تعرٌف المإشر -4
 تخصصه الدولة ضمن المٌزانٌات السنوٌة  لفابدة الجماعات المحلٌة من بلدٌات و مجالس جهوٌة 

 : مإشر وسابل  نوع المإشر5-

 :  طبٌعة المإشر6-

 التفرٌعات حسب البرامج الفرعٌة:-7

II  - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

ٌتم إحتساب المإشر من خالل إحتساب مبلػ الزٌادة السنوٌة فً الدعم المالً  طرٌمة إحتساب المإشر:1-
 ممارنة بالسنة الفارطة.السنوي المخصص للجماعات المحلٌة لتنمٌة مواردها الذاتٌة 

  ة: نسبوحدة المإشر 2-

 الدولة السنوٌة  : مٌزانٌة المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر 3-

معطٌات ٌتم الحصول علٌها من مصالح وزارة :  طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر4-
  المالٌة .

 اإلدارة العامة للموارد و حوكمة المالٌة المحلٌةمصدر المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : 5-

 : شهر دٌسمبر تارٌخ توفر المإشر6-

 2022سنة%10المٌمة المستهدفة للمإشر :7-

 بطالة المإشــــر
 حُيػْ حُٔخ٢ُ ح١ُٞ٘ٔ ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ططٍٞ ٗٔزش ح٣ُِخىس ك٢
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 :المٌمة المستهدفة حسب البرامج الفرعٌة-8

 : اإلدارة العامة للموارد و حوكمة المالٌة المحلٌة المسإول عن المإشر بالبرنامج -9

*المٌمة المستهدفة للمإشر هً المٌمة التً ٌتعهد ربٌس البرنامج ببلوؼها على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر ( أو الطوٌل)لٌمة 
 2019مارس  26و من لرار السٌد ربٌس الحكومة بتارٌخ مستمدة من توجه إستراتٌجً عام للبرنامج ، من المخطط الخماسً.

 (مع ذكر السنة المتولع بلوغ المٌمة المستهدفة بها.2022/ 2020للفترة  %10دعم السنوي بـ الماضً بالترفٌع فً مبلػ ال

 

III    - : لراءة فً نتائج المإشر 
 سلسلة النتائج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر :  1-

 

 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات انجازات
2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

  .1.1.1.2انًئشط ػسز 

ٗٔزش ح٣ُِخىس ك٢ حُيػْ حُٔخ٢ُ 
ح١ُٞ٘ٔ ُلخثيس حُـٔخػخص 

 حُٔل٤ِش

 نسبة

    21% %21 %21 

 
 تحلٌل النتائج و تمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر :2-

 : رسم بٌانً لتطور المإشر3-

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المستهدفة للمإشر :  4-

المٌمة  
المستهدفة 

 للمإشر

المٌمة 
المستهدفة حسب 
 البرامج الفرعٌة

تمدٌرات 
المإشر لسنة 

1212 
 األنشطة التدخالت

تمدٌرات اإلعتمادات 
لألنشطة لسنة 

1212 

ططٍٞٗٔزش ح٣ُِخىس 

ك٢ حُيػْ حُٔخ٢ُ 

ح١ُٞ٘ٔ ُلخثيس 

 حُـٔخػخص حُٔل٤ِش

الدعم المالً   10 10 10
السنوي من 

مٌزانٌة الدولة 
لفابدة الجماعات 

 المحلٌة

 م د  628

 

  : تحدٌد أهم النمائص المتعلمة بالمإشر5-

ٌٛح حُٔئشَ ٣ٔؼَ ططٍٞح ٣ٞ٘ٓخ ك٢ كـْ طل٣ٞالص حُيُٝش رؼ٘ٞحٕ حُيػْ حُٔخ٢ُ ح١ُٞ٘ٔ ٝال ٣ظَحرؾ ٓغ 

اٗظوخٍ  حُٔئشَحص حُٔوظَكش ٖٓ هزَ ُٝحٍس حُشئٕٝ حُٔل٤ِش ٝحُز٤جش ك٢ اؽخٍ حُٔٔخٍ حُال١ًَِٓ ٝح١ٌُ ٣وظَف

 ٓ٘ٞحص ًَٔكِش أ٠ُٝ. 3ك٢ ؿؼٕٞ  %10كخ٤ُخ ا٠ُ  %4كـْ ٤ِٓح٤ٗش حُزِي٣خص ٖٓ ٗٔزش 
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 يُشؤح  خثطبل -4

 انشئوٌ انًحهُخنجطَبيج 
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 بطالة منشؤة : صندوق المروض ومساعدة الجماعات المحلٌة

 

 : الشإون المحلٌة البرنامج  الذي ٌتضمن المنشؤة أو المإسسة العمومٌة-
 

 : مرافمة مسار الالمركزٌة  البرنامج الفرعً-
 

 
 

 

 الفنٌة مع تمدٌم المساعدة تموٌل مشارٌع الجماعات المحلٌة )إسناد لروض ومساعدات(النشاط الرئٌسً :

 لفابدتها

 صنؾ أ منشؤة عمومٌةالمنشؤة :/ ترتٌب المإسسة

 مرجع اإلحداث  :

  1932كما تم تنمٌحه باألمر المإرخ فً ؼرة مارس  1902دٌسمبر  15فً األمر المإرخ 

 1975ماي  14المإرخ فً  37المانون عدد و

 

 مرجع التنظٌم اإلداري و المالً :

  جوان  06المإرخ فً  1092المنمح باألمر عدد  1977مارس  4المإرخ فً  212األمر عدد 

1992 

  المتعلك بضبط الشروط الجدٌدة  2014بتمبر س 30المإرخ فً  2014لسنة  3505األمر عدد

 إلسناد المروض والمساعدات لفابدة الجماعات المحلٌة؛

  2001أوت  14المإرخ فً  2001لسنة  1910الهٌكل التنظٌمً طبما لألمر عدد 

 19حُٔئٍم ك٢  1999ُٔ٘ش  2023ٓظخىم ػ٤ِٚ رخألَٓ ػيى  ٗظخّ أٓخ٢ٓ هخص 

 .1999ٓزظٔزَ
 

 -Iحُظؼ٣َق : 
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جوان برنامج بٌن الوزارة و صندوق المروض ومساعدة الجماعات المحلٌة :تارٌخ إمضاء آخر عمد 

2018 

 

 

 

 اإلستراتٌجٌة العامة لصندوق المروض ومساعدة الجماعات المحلٌة:

 اإلستراتٌجٌة العامة للصندوق: .22

حُال٣ًَِٓررش ٓررٖ هررالٍ ط٣ٞٔررَ طظٔؼررَ حإلٓررظَحط٤ـ٤ش حُؼخٓررش ُِظرر٘يٝم كرر٢ طلؼ٤ررَ ٝىػررْ ٓٔررخٍ 

 :ٓشخ٣ٍغ حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ًُٝي ػٖ ؽ٣َن

 

 طؼزجش حُٔٞحٍى حُؼ٣ٍَٝش ُِٔٔخٛٔش ك٢ ط٣َٞٔ حُٔوططخص حإلٓظؼٔخ٣ٍش ُِـٔخػخص حُٔل٤ِش؛ 

 آ٘خى حُوَٝع ُِزِي٣خص ُِٝٔـخُْ حُـ٣ٜٞش رخُٞال٣خص؛ 

 حُظظَف ك٢ ٓٔخػيحص حُيُٝش ُلخثيس حُزِي٣خص؛ 

 ٓٔخػيحص حٓظؼ٘خث٤ش ُِزِي٣خص ٝحُـٔخػخص حُٔل٤ِش حُظ٢ طَٔ رظؼٞرخص ٓخ٤ُش؛ آ٘خى 

  طورري٣ْ حُٔٔررخػيس حُل٤٘ررش ُِـٔخػررخص حُٔل٤ِررش ػِرر٠ ٓٔررظٟٞ طشررو٤ض ٝىٍحٓررش ٝط٘ل٤ررٌ ٝٓظخرؼررش

 ؛حالٓظؼٔخ٣ٍشٓشخ٣ٍؼٜخ 

  ٍٓٔررخػيس حُـٔخػررخص حُٔل٤ِررش ػِرر٠ اكٌررخّ حُظظررَف كرر٢ حُٔررٞحٍى حُٔظررٞكَس ُرري٣ٜخ ٓررٖ هررال

ٝحهظَحف حإلؿَحءحص حُؼ٤ِٔش ُظ٤ٔ٘ش ٓٞحٍىٛرخ ٝؽخهخطٜخ ػ٠ِ حُظيح٣ٖ ١ٍ ُٔٞح٣ُٜ٘خ حُظل٤َِ حُيٝ

 ؛حألٓؼَ ُِٔٞحٍى حُٔوظظش ُِظ٤ٔ٘ش ٝحالٓظؼٔخٍحٌُحط٤ش 

 .ارَحّ طلوخص ٓـٔؼش الهظ٘خء حُٔؼيحص ُلخثيس حُزِي٣خص 

 

 ٓٔخٛٔش ٓزخشَس :تحدٌد المساهمة فً أهداف البرنامج .21

 :أهم األولوٌات واألهداف .23

اؽخٍ حُٜ٘ٞع روطخع حُظ٤ٔ٘ش حُٔل٤ِش ٝطلؼ٤َ ٓزيأ حُال٣ًَِٓش طْ طلي٣ي أ٣ُٞٝخص حُظ٘يٝم ك٢ 

:هالٍ حُٔ٘ٞحص حُوخىٓش أٓخٓخ ًخ٥ط٢  

 ًاْونىَخ اْون:  
 

طظٔؼَ حُظٞؿٜخص حٌُزَٟ ُِظ٘يٝم حُٔظؼِوش رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش أٓخٓخ ك٢ طيػ٤ْ ٓزيأ حُال٣ًَِٓش ػٖ 

ريح٣ش ٖٓ ٓ٘ش  3133-3131ؽ٣َن ٓٞحطِش ط٘ل٤ٌ رَٗخٓؾ حُظ٤ٔ٘ش حُلؼ٣َش ٝحُلًٞٔش حُٔل٤ِش ُِلظَس 

ـــــش رو٤ٔــــــش رٞحٓطش حػظٔخىحص اػخك٤ــــش ك٢ شٌَ هَع ٖٓ حُز٘ي حُؼخُٔــ٢ ُلخثيس حُيُٝـــ 3131

ّ ى طلٍٞ ػ٠ِ حٓظيحى ػالع ٓ٘ٞحص اػخكش ا٠ُ حُشَٝع ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓشخ٣ٍغ حُزِي٣خص  578طوــخٍد 

II- : إطار المدرة على اآلداء 
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٤ِٕٓٞ أٍٝٝ ٝٛزش ٖٓ  56ُلخثيس حُيُٝش رو٤ٔش  KFW حُـي٣يس ػٖ ؽ٣َن هَع ٖٓ حُز٘ي حألُٔخ٢ٗ

٤ِٕٓٞ  ٤ِٓ36ٕٞ أٍٝٝ ٝٛزش ٖٓ حًُٞخُش حإل٣طخ٤ُش ُِظؼخٕٝ ٝحُظ٤ٔ٘ش رو٤ٔش  46حإلطلخى حألٍٝٝر٢ رو٤ٔش 

ّ  41ٌٛح ا٠ُ ؿخٗذ حػظٔخىحص ٖٓ ٤ِٓح٤ٗش حُيُٝش رؼ٘ٞحٕ حألىحء ػ٠ِ حُو٤ٔش حُٔؼخكش ك٢ كـيٝى . أٍٝٝ

اػخكش  KFWى ػ٠ِ حٓظيحى ػالػش ٓ٘ٞحص حُوخطش رٔشخ٣ٍغ حُزِي٣خص حُـي٣يس حُُٔٔٞش ػٖ ؽ٣َن هَع 

ٍ ٌٛٙ حالػظٔخىحص ك٢ شٌَ . ٔخىحص رؼ٘ٞحٕ حُيػْ حالٓظؼ٘خث٢ ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِشا٠ُ حػظ ّٞ ٝطل

 .حُٔؼ٤٘ش  ٓٔخػيحص ُلخثيس حُزِي٣خص

 اْونىَخ انضبَُخ:  
طط٣َٞ ٗشخؽ حُظ٘يٝم ٖٓ هالٍ حالٗلظخف ػ٠ِ أٗشطش ؿي٣يس ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ٝحُوطخع حُوخص 

ٝطظٔؼَ ٌٛٙ حألٗشطش حَُٔطوزش ك٢ آ٘خى هَٝع ه٣ِ٘ش ُظ٣َٞٔ َٓحكَ . حَُٔطزؾ روطخع حُظ٤ٔ٘ش حُٔل٤ِش

ٓخ هزَ حٗـخُ حُٔشخ٣ٍغ اػخكش ا٠ُ حُٔٔخٛٔخص حُٔخ٤ُش ك٢ رؼغ حُٔشخ٣ٍغ ا٠ُ ؿخٗذ هيٓخص حالٓظشخٍس 

 . ٝحُٔٔخػيس حُل٤٘ش ٝاىحٍس حُٔشخ٣ٍغ ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش

 

 :   مإشرات لٌس اآلداء و أهم األنشطة .24

 

ٓئشَحص ه٤ْ حألىحء ٝأْٛ حألٗشطش  رخُ٘ٔزش ُِظ٘يٝم هخطش رظؼزجش حُٔٞحٍى ٝحٓظٜالًٜخ ك٢  طظؼِن

اؽخٍ ط٘ل٤ٌ حُٜٔخّ حُٔ٘ٞؽش رؼٜيطٚ رظلظٚ ح٤ٌَُٜ حٌُِٔق رظ٘ل٤ٌ رَٗخٓؾ حُظ٤ٔ٘ش حُلؼ٣َش ٝحُلًٞٔش 

خّ حُزِي١ ٖٓ ٌٛح ا٠ُ ؿخٗذ حإلػيحى ُظ٘ل٤ٌ حُزَٗخٓؾ حالٓظؼٔخ١ٍ حُوظٞط٢ ُظؼ٤ْٔ حُ٘ظ. حُٔل٤ِش ٝكظ٠

٣ٝز٤ٖ . :312هالٍ طؼزجش حُٔٞحٍى حُالُٓش ُظ٣َٞٔ ٓشخ٣ٍغ حُزِي٣خص حُـي٣يس حُظ٢ ٣٘ظظَ إٔ ط٘طِن ٓ٘ش 

ٝٓٔظٟٞ حٓظٜالًٜخ هالٍ ٗلْ  :312 -3127حُـي٤ُٖٝ حُظخ٤٤ُٖ ططٍٞ ٌٛٙ حإلػظٔخىحص هالٍ حُلظَس 

 :حُلظَس

 اإلجراءات المصاحبة  :

من طرؾ  2019صندوق المروض ومساعدات الجماعات المحلٌة لسنة  تمت المصادلة على مٌزانٌة الدٌوان

بعد عرضها على مجلس اإلدارة  2018سلطة اإلشراؾ عن طرٌك ممرر وذلن فً موفى شهر نوفمبر 

 .2018نوفمبر  03المنعمد بتارٌخ 
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 : 1212تمدٌم عام لمٌزانٌة المإسسة  لسنة 

 

 :1212مٌزانٌة االستثمار فً شكل مساعدات لفائدة الجماعات المحلٌة لسنة 

 بحساب الملٌون دٌنار

 تمدٌرات الموارد البرنامج
تمدٌرات 

 االستعماالت
 مصادر التموٌل

تموٌل المساعدات ؼٌر الموظفة المدرجة ببرنامج التنمٌة 

  3133-3131الحضرٌة والحوكمة المحلٌة 
236 236 

لرض من البنن العالمً 

 لفابدة الدولة

تموٌل المساعدات الموظفة المدرجة ببرنامج التنمٌة 

  :312-3127الحضرٌة والحوكمة المحلٌة 
33 33 

لرض من البنن العالمً 

 لفابدة الدولة

تموٌل المساعدات الخاصة ببرنامج دعم المدرات 

  :312-3127للجماعات المحلٌة 
4 4 

لرض من البنن العالمً 

 لفابدة الدولة

تموٌل المساعدات الموظفة المدرجة ببرنامج التنمٌة 

 3133-3131الحضرٌة والحوكمة المحلٌة 
31 31 

لرض من البنن العالمً 

 لفابدة الدولة

بعنوان األداء على المٌمة المضافة الخاصة بمشارٌع  منحة

 البلدٌات الجدٌدة 
 مٌزانٌة الدولة 6 6

 مٌزانٌة الدولة 356 356 تموٌل برنامج تؤهٌل المسالخ

 انًجًىع 
17775 17775 - 

 

لتموٌل مشارٌع المجالس الجهوٌة, ونظرا لعدم م د بعنوان مساعدات موظفة  61: بالنظر إلى الممترح الذي تمدم به الصندوق والذي تضمن هام جدا

 , فإنه ٌتعذر على الصندوق تموٌل هذه الفبة من المشارٌع فً انتظار توفٌر االعتمادات الالزمة.3131ترسٌم هذه االعتمادات ضمن مٌزانٌة سنة 

IIIصندوق المروض ومساعدة الجماعات المحلٌة :  مٌزاٌنةالمإسسة 
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 ثطبلبد يئشطاد لُػ اِزاء -4

 نجطَبيج انمُبزح و انًؽبَسح
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 المدرات دعم و التكوٌن ببرامج المنتفعٌن األعوان عدد المإشــــر:   بطالة
 

  1.1.9رمز المإشر : -

 ػيى حألػٞحٕ حُٔ٘ظلؼ٤ٖ رزَحٓؾ حُظ٣ٌٖٞ ٝ ىػْ حُويٍحصتسمٌة المإشر:  - 
 تارٌخ تحٌٌن المإشر: موفى دٌسمبر -

 -  I: الخصائص العامة للمإشر 
 

 البرنامج الذي ٌرجع الٌه المإشر : المٌادة و المساندة  1-
 

 المساندة الدعم و البرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر :2-

 
  طل٤ٖٔ حُظظَف ك٢ حُٔٞحٍى حُزش٣َش الهدؾ الذي ٌرجع الٌه المإشر :3-

مختلؾ األصناؾ من تعرٌؾ المإشر : ٌتمثل هذا المإشر فً تمكٌن أكثر عدد ممكن من األعوان من  -4
 متابعة دورات تكوٌنٌة و رسكلة كل سنة لتحسٌن معارفهم و لدراتهم المهنٌة .

 نوع المإشر : مإشر نشاط  5-

 طبٌعة المإشر : مإشر نجاعة إلتصادٌة و إجتماعٌة 6-

 التفرٌعات حسب البرامج الفرعٌة)المركزٌة و الجهوٌة(-7

II  - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

 إحتساب المإشر: عدد المشاركٌن فً الدورات التكوٌنٌة.طرٌمة 1-

  دوحدة المإشر : عد2-

 المتابعة و التمٌٌم للدورات التكوٌنٌة المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : تمارٌر 3-

 طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : تمرٌر 4-

 إدارة الشإون اإلدارٌة و المالٌة.مصدر المعطٌات األساسٌة إلحتساب المإشر : 5-

 تارٌخ توفر المإشر : شهر دٌسمبر6-

 2022سنة   300المٌمة المستهدفة للمإشر)*(.7-

 المٌمة المستهدفة حسب البرامج الفرعٌة-8

 المسإول عن المإشر بالبرنامج : اإلدارة العامة للمصالح المشتركة -9

هد ربٌس البرنامج ببلوؼها على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر ( أو الطوٌل)لٌمة *المٌمة المستهدفة للمإشر هً المٌمة التً ٌتع
 مستمدة من توجه إستراتٌجً عام للبرنامج ، من المخطط الخماسً....(مع ذكر السنة المتولع بلوغ المٌمة المستهدفة بها.

 
 

III    - : لراءة فً نتائج المإشر 
 سلسلة النتابج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر :  1-
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 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات انجازات
2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

 ببرامج التكوٌن  المنتفعٌن األعوان عدد
 و دعم المدرات 

 
 عدد
 

 140 172 230 250 280 300 

 
 االنجازات الخاص بالمإشر : تحلٌل النتابج و تمدٌرات2-

 : رسم بٌانً لتطور المإشر3-

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المنشودة للمإشر :  4-

 

 
المٌمة 

المستهدفة 
 للمإشر

المٌمة 
المستهدفة 

حسب البرامج 
 الفرعٌة

تمدٌرات 
المإشر 
لسنة 
1212 

 األنشطة التدخالت

تمدٌرات 
اإلعتمادات 

لألنشطة لسنة 
1212 

 األعوان عدد
ببرامج  المنتفعٌن

التكوٌن و دعم 
 المدرات

تنفٌذ المخطط   250 300 300
السنوي 
 للتكوٌن

 اد 80

 

هذا المإشر ال ٌمكننا من تمٌٌم مدى مساهمة هذه الدورات  : تحدٌد أهم النمائص المتعلمة بالمإشر5-
 التكوٌنٌة فً تحسٌن الكفاءات و المدرات المهنٌة لألعوان.
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 بطالة مإشــــر

 

   1.2رمز المإشر :   -

-RNIAرخُشزٌش حإلىح٣ٍش حُٔ٘يٓـش حُوخطش رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش )ػيى  حُزِي٣خص  حَُٔطزطش تسمٌة المإشر:  -

Collectivités) 
 تارٌخ تحٌٌن المإشر: موفى دٌسمبر  -

 -  I: الخصائص العامة للمإشر 
 

 : المٌادة والمساندة   البرنامج الذي ٌرجع الٌه المإشر1-
 

 المساندة الدعم و : البرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر2-

 
طط٣َٞ حُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝ حَُه٤ٔش ٝ ىػْ آظؼٔخالطٜخ ر٤ٜخًَ حُُٞحٍس  : الهدف الذي ٌرجع الٌه المإشر3-

 ٝرخُـٔخػخص حُٔل٤ِش .

: ٌتمثل هذا المإشر فً لٌاس مدى توفر البنٌة التحتٌة األساسٌة لفابدة البلدٌات من خالل  تعرٌف المإشر -4

( والتً توفر للبلدٌات ربط بجودة وسعة RNIAلٌاس عدد الموالع المرتبطة بالشبكة اإلدارٌة المندمجة )
 عالٌة بما ٌمكنها من النفاذ إلى مختلؾ المنظومات الوطنٌة وإلى خدمات االنترنات.

 : مإشر نشاط نوع المإشر5-

 : مإشر جودة  طبٌعة المإشر6-

II  - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

 طرٌمة احتساب المإشر: عدد الموالع التً ٌتم ربطها بالشبكة اإلدارٌة المندمجة.1-

 وحدة المإشر : عدد 2-

 المعطٌات األساسٌة الحتساب المإشر : محاضر االستالم الممضاة مع مشؽلً االتصاالت 3-

 طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المإشر : تمارٌر متابعة 4-

 البلدٌات المستفٌدة -مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المإشر : 5-

 المركز الوطنً لإلعالمٌة -

 دٌسمبر تارٌخ توفر المإشر : شهر6-

 مولع 20:   2022المٌمة المستهدفة للمإشر 7-

 المسإول عن المإشر بالبرنامج : اإلدارة العامة لإلعالمٌة وتطوٌر النظم المعلوماتٌة -8
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III    - : لراءة فً نتائج المإشر 
 سلسلة النتابج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر :  1-

 

 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات إنجازات
2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

رخُشزٌش حإلىح٣ٍش ػيى حُزِي٣خص حَُٔطزطش 

حُٔ٘يٓـش حُوخطش رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش 

(RNIA-Collectivités) 
 20 20 100 150    عدد

 
 تحلٌل النتابج و تمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر :2-

- 

 : المإشررسم بٌانً لتطور 3-

- 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المنشودة للمإشر :  4-

 إبرام عمود ربط بالشبكة مع مشؽلً االتصاالت )طلب عروض( -

 ربط البلدٌات بالشبكة الجدٌدة -

 إستؽالل الشبكة وتوفٌر النفاذ للمنظومات الوطنٌة وخدمات األنترنات -

 

  : بالمإشرتحدٌد أهم النمابص المتعلمة 5-

هذا المإشر ال ٌمكننا من لٌاس كل عناصر توفر البنٌة التحتٌة لفابدة البلدٌات خاصة الجوانب المتصلة 
 بخدمات إٌواء المنظومات.
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 بطالة مإشــــر

 

 1.3رمز المإشر :    -

 رخُُٞحٍس٘ظْ ٓؼِٞٓخط٤ش ػيى حُٔـخالص حإلىح٣ٍش حُٔشُٔٞش رتسمٌة المإشر:  -

 تارٌخ تحٌٌن المإشر: موفى دٌسمبر  -

 

 -  I: الخصائص العامة للمإشر 
 

 البرنامج الذي ٌرجع الٌه المإشر : المٌادة والمساندة  1-
 

 المساندة الدعم و البرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر :2-

 
طط٣َٞ حُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝ حَُه٤ٔش ٝ ىػْ آظؼٔخالطٜخ ر٤ٜخًَ حُُٞحٍس  الهدؾ الذي ٌرجع الٌه المإشر :3-

 ٝرخُـٔخػخص حُٔل٤ِش .

تعرٌؾ المإشر : ٌتمثل هذا المإشر فً لٌاس عدد المجاالت اإلدارٌة المشمولة ببرنامج رلمنة وتوفٌر  -4
 منظومات معلوماتٌة إلنجازها.

 نوع المإشر : مإشر نشاط5-

 ............ طبٌعة المإشر : ...6-

II  - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

 طرٌمة احتساب المإشر: عدد األنشطة أو الخدمات اإلدارٌة المشمولة بمنظومات أو برمجٌات معلوماتٌة.1-

 وحدة المإشر : عدد 2-

 المعطٌات األساسٌة الحتساب المإشر : لابمة البرمجٌات والمنظومات المعلوماتٌة المستؽلة بالوزارة 3-

 طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المإشر : تمارٌر متابعة 4-

 مصدر المعطٌات األساسٌة الحتساب المإشر : مختلؾ هٌاكل الوزارة5-

 تارٌخ توفر المإشر : شهر دٌسمبر6-

 أنشطة أو خدمة إدارٌة 02:   2022المٌمة المستهدفة للمإشر 7-

 اإلدارة العامة لإلعالمٌة وتطوٌر النظم المعلوماتٌةالمسإول عن المإشر بالبرنامج :  -8
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III    - : لراءة فً نتائج المإشر 
 سلسلة النتابج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر :  1-

 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات إنجازات
2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 
ر٘ظْ  ػيى حُٔـخالص حإلىح٣ٍش حُٔشُٔٞش 

 رخُُٞحٍسٓؼِٞٓخط٤ش 
 02 02 02 10    عدد

 
 تحلٌل النتابج و تمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر :2-

- 

 : رسم بٌانً لتطور المإشر3-

- 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المنشودة للمإشر :  4-

 ٓؼِٞٓخط٤شحهظ٘خء رَٓـ٤خص ٝٓ٘ظٞٓخص  طط٣َٞ ٝ -

 طط٣َٞ ٓ٘ظٞٓش حألٗظَحٗخص ٝطٞك٤َ هيٓخص اٌُظ٤َٗٝش ُلخثيس حألػٞحٕ ٤ٛٝخًَ حُُٞحٍس -

 ط٣ٌٖٞ حُٔٔظؼ٤ِٖٔ ٝطٞك٤َ حإلكخؽش حُظو٤٘ش ٝحُٔٔخٗيس ُْٜ -

  : تحدٌد أهم النمابص المتعلمة بالمإشر5-

ة والمنظومات على هذا المإشر ال ٌمكننا من لٌاس بصٌؽة كمٌة مدى انعكاس توفٌر الخدمات اإللكترونٌ
 نجاعة الخدمات اإلدارٌة بمختلؾ هٌاكل الوزارة.
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 بطالة مإشــــر

 

    2.3رمز المإشر :  -

 ػيى حُٔ٘ظٞٓخص حُٔؼِٞٓخط٤ش حُٞؽ٤٘ش ٝحُٔشظًَش حًَُِٔس رخُـٔخػخص حُٔل٤ِشتسمٌة المإشر:  -
 تارٌخ تحٌٌن المإشر: موفى دٌسمبر -

  

 -  I: الخصائص العامة للمإشر 
 

 البرنامج الذي ٌرجع الٌه المإشر : المٌادة والمساندة  1-
 

 الدعم والمساندة البرنامج الفرعً الذي ٌرجع الٌه المإشر :2-

 
طط٣َٞ حُ٘ظْ حُٔؼِٞٓخط٤ش ٝ حَُه٤ٔش ٝ ىػْ آظؼٔخالطٜخ ر٤ٜخًَ حُُٞحٍس  الهدؾ الذي ٌرجع الٌه المإشر :3-

 ٝرخُـٔخػخص حُٔل٤ِش .

تعرٌؾ المإشر: ٌتمثل هذا المإشر فً لٌاس عدد المنظومات والخدمات اإللكترونٌة المشتركة أو ذات  -4
 الصبؽة الوطنٌة المركزة والمستؽلة بالبلدٌات

 نوع المإشر : مإشر نشاط5-

 طبٌعة المإشر : مإشر جودة 6-

II  - : التفاصٌل الفنٌة للمإشر 

 والخدمات اإللكترونٌة المشتركة المستؽلة بالبلدات. طرٌمة احتساب المإشر: عدد المنظومات1-

 وحدة المإشر : عدد 2-

 بالبلدٌات المعطٌات األساسٌة الحتساب المإشر : عدد المنظومات والخدمات اإللكترونٌة المستؽلة 3-

 طرٌمة تجمٌع المعطٌات األساسٌة الحتساب المإشر : تمارٌر متابعة 4-

 البلدٌات المستفٌدة -الحتساب المإشر : مصدر المعطٌات األساسٌة 5-

 المركز الوطنً لإلعالمٌة -

 تارٌخ توفر المإشر : شهر دٌسمبر6-

 منظومات أو خدمة إلكترونٌة 05:  2020المٌمة المستهدفة للمإشر 7-

 المسإول عن المإشر بالبرنامج : اإلدارة العامة لإلعالمٌة وتطوٌر النظم المعلوماتٌة -8
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III    - : لراءة فً نتائج المإشر 
 سلسلة النتابج )االنجازات( والتمدٌرات الخاصة بالمإشر :  1-

 مإشر لٌس اآلداء
 

 
 الوحدة

 تولعات انجازات
2019 

 تمدٌرات

2016 2017 2018 2020 2021 2022 

ػيى حُٔ٘ظٞٓخص حُٔؼِٞٓخط٤ش 

حُٞؽ٤٘ش ٝحُٔشظًَش حًَُِٔس 

 رخُـٔخػخص حُٔل٤ِش

 05 05 05 10    عدد

 
 تحلٌل النتابج و تمدٌرات االنجازات الخاص بالمإشر :2-

- 

 : رسم بٌانً لتطور المإشر3-

- 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحمٌك المٌمة المنشودة للمإشر :  4-

 حهظ٘خء ٓ٘ظٞٓخص ٝؽ٤٘ش ٝٓشظًَش ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش طط٣َٞ ٝ -

( ٝ طٞك٤َ هيٓخص اٌُظ٤َٗٝش ٖٓ e-Collectivitésطط٣َٞ رٞحرش حُويٓخص ُلخثيس حُـٔخػخص حُٔل٤ِش ) -

 حُزِي٣ش هالُٜخ ُلخثيس حُٔٞحؽٖ ٝ

 َٓحكوش حُزِي٣خص ُظط٣َٞ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حُوخطش رٜخ ٓٔخػيس ٝ -

  : تحدٌد أهم النمابص المتعلمة بالمإشر5-

ومات على هذا المإشر ال ٌمكننا من لٌاس بصٌؽة كمٌة مدى انعكاس توفٌر الخدمات اإللكترونٌة والمنظ
 جودة الخدمات لفابدة المواطن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


