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  احملور األول : التقدمي العام 

 :2017تقدیم عام ألھم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة .1
ققت الوزارة عدة إنجازات و قامت بعدید النشاطات التي تدخل في إطار تنفیذ السیاسات الموكولة ح

و التي تتمثل خاصة في : 2017لسنة  الحكومةولویات تجسمأإلیها و   
وریة و بكافة والیات الجمهبرنامج نظافة المحیط و جمالیة البیئة  التدخالتالتي یقوم بها مواصلة-

البرنامج إلى إزالة النفایات باإلضافة إلى تعهد و صیانة المساحات الخضراء و یهدف هذا 
وات سن 3صفقات إطاریة لمدة ثالثة إبرام و في هذا اإلطار تم  القضاء على المصبات العشوائیة .

مع مؤسسات خاصة لتغطیة عجز البلدیات في مجال رفع الفضالت والكنس وصیانة المناطق الخضراء 
  األخرى، وذلك بكامل والیات الجمهوریةوالتدخالت 

 برنامجالرعایةالخضراءإحداث  - "  Mécénat 

vert":یشملباألساستعهدوصیانةالمساحاتالخضراءبالمحیطالمباشروالقریبمنالمؤسساتالخاصةوبالفضا
  .ءاتالخضراءالموجودةباألحیاءالشعبیةوبالمناطقالداخلیةللبالد

ةاإلقتةوالمؤسسلمعنیةاألطرافبینوزارةالشؤونالمحلیةوالبیئةوالبلدیةایتمتنفیذهذاالبرنامجعنطریقاتفاقیةثالثی
   . سنواتقابلةللتجدید 3 ویمتدهذاالبرنامجعلى (mécène) صادیة

 اتفاقیةرعایةخضراءمعمؤسساتاقتصادیةلتعهدوصیانةمساحاتخضراءتمتدعلىحوالي 20 وقدتمامضاء
 1 هكتاروتقدرالكلفةالجملیةللتدخالتالسنویةلتعهدوصیانةالمساحاتالخضراءبـ 20

  مدتتحملهاالمؤسساتاالقتصادیة

نطالق إنجاز مكونات مشروع البرنامج المندمج إلزالة التلوث ببحیرة بنزرت من خالل تركیز وحدة إ -
  التصرف حسب األهداف الخاصة بالمشروع.

یتم لتي بیئیة مكلف بمراقبة و متابعة و معاینة المخالفات اجهاز جدید یسمى الشرطة ال تركیز -
  بلدیة74في مرحلة أولى على  إقتصرتإرتكابها على البیئة و المحیط .تدخالت هذا الجهاز 
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بلدیة  86اإلنتهاء  من عملیة تعمیم النظام البلدي على كامل تراب الجمهوریة حیث تم إحداث  -
نسمة  200ملیون نسمة منها ملیون و  3.5ل التعمیم بلدیة قائمة وشم 187جدیدة وتوسعة 

  ملیون نسمة بالمناطق التي تم توسعتها . 2.3بالبلدیات الجدیدة و

تم اإلنتهاء من إعداد مشروع الجماعات المحلیة وٕاحالته على رئاسة الحكومة للنظر فیه و -
  .للمصادقة علیه توجیهه إلى مجلس نواب الشعب

كل شم د في  540م د منها  918برمجة إستثمارات لفائدة البلدیات الجدیدة والتوسعات بقیمة  -
  .إستثمارات من قبل الدولة باإلظافة إلى مساعدات من أطراف خارجیة .

تشكو من  بلدیة المتخلدة لفائدة المؤسسات العمومیة و التي 64لدیون حمل الدولة إقرار ت - 
 صعوبات مالیة هیكلیة و ال یمكنها تسویة متخلداتها على حساب مواردها المالیة 

منع توزیع بتتعلق  2017سبتمبر  29كما قامت الوزارة بإبرام اتفاقیة مع نقابة الصیادلة بتاریخ  -
 .2018یات  تدخل حیز التنفیذ بدایة من غرة مارس األكیاس البالستیكیة بالصیدل

 

.  
  

  

  

  

 :2017.نتائج تنفیذ میزانیة الوزارة لسنة  2
  حسب طبیعة النفقة : -

تمثل  دم 700,986و قد بلغت اإلعتمادات المستھلكة 2017م.د سنة 716,583بلغت تقدیرات میزانیة الوزارة   
 و تتوزع ھذه اإلعتمادات على النحو التالي :  %97.نسبة 
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  (دون إعتبار صنادیق الخزینة )

  میزانیة التصرف: 
م د  481,178م.د و بلغت اإلعتمادات المستھلكة ما قدره 476,794بمبلغ  2017قدرت میزانیة التصرف لسنة 

 %100,9تمثل نسبة 

 : میزانیة التنمیة 
أي  .د م219,419م.د و بلغت اإلعتمادات المستھلكة  239,789بمبلغ قدره   2017قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

 ..%91,5 تمثل نسبة

  :1جدول عدد
  ) مقارنة بالتقدیرات2017تنفیذ میزانیة الوزارة لسنة(

  التوزیع حسب طبیعة النفقة ( إع الدفع) 
  الوحدة: م د

 النفقات
  تقدیرات

2017 

 إنجازات

2017 

- ( ساإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 
1(   النّسبة  المبلغ 

 100.9% 4,374+ 481,178 476,794 العنوان األول: نفقات التصّرف

 85% 442, 6- 38,592 45,034 التأجیر العمومي

 82% 1,520- 7,090 8,610 وسائل المصالح 

 102% 12,345+ 435,495 423,150 التدخل العمومي

 91% 20,370- 219,419 239,789 الثاني: نفقات التنمیةالعنوان 

   6,965 8,550االستثمارات المباشرة

 81% 1,585- 6,965 8,550 على الموارد العامة للمیزانیة

     على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 91% 18,785- 212,450 231,239التمویل العمومي

    229,239 على الموارد العامة للمیزانیة

    2,000 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

      صنادیق الخزینة 

 97% 15,986- 700,597 716,583 مجموع البرنامج

 
 *دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات

 
 
 
 

:1رسم بیاني عدد   
)2017مقارنة بین التقدیرات و إنجازات میزانیة سنة (  

إ ع دفع) التوزیع حسب طبیعة النفقة (  
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  :    حسب البرامج -

:2جدول عدد   
) مقارنة بالتقدیرات 2017تنفیذ میزاینة الوزارة لسنة (  

 التوزیع حسب البرامج ( إ ع الدفع)
 بحساب الف دینار

 البرامج
  ق.م.م

2017 

 إنجازات

2017 

  )1-( ساإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 100,1 258,5+ 160876 160617,5 جودة الحیاةو البیئة : البرنامج

 100,1 1645,5 141649 139994,5  جودة الحیاة 

 97,3 410 15082 15492 المراقبة البیئیة و الحد من التلوث 

 80,7 986 4145 5131 التنوع البیولوجي

 80,4 895,5 3671 4571,5 استدامة التنمیة: البرنامج

 55,4 380,741 423259 854,00 مسارات التنمیة المستدامة

 86 514,5 3203 3717,5 اإلقتصاد األخضر و التجدید التكنولوجي

 97 15005 527295 542300  الشؤون المحلیة: البرنامج

 96 344,5 8750 9094,000 القیادة والمساندة: البرنامج

 117,7 903,5 5991 5087,500 القیادة 

 المساندة
4006,500 

2759 1247,5 68,8 

 97,7 15986 700597 716583 مجموع البرنامج

 
 
 

:2رسم بیاني عدد  
)2016مقارنة بین التقدیرات و إنجازات میزانیة سنة (  

 التوزیع حسب البرامج ( إ ع دفع)
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  و جودة احلياة البيئة برنامج 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ودة الحیاةجالبیئة و :  1برنامج لا  
 

7201فیفري  23(بدایة من محمد الصغیر بن جدوالسید :رئیس البرنامج إسم-  
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  :للبرنامج التقدیم العام.1

 :خارطة البرنامج- 1-1
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1-: 
  
  
 
 
  

  : األھداف و األولویات اإلستراتیجیة للبرنامج1-2
  

  تتمثل أھداف برنامج البیئة و جودة الحیاة في ما یلي :

  
  لحضریةاالتصرف في المیاه المستعملة و النفایات و النھوض بالجمالیة تحسین :1الھدف 

  
 الوقایةمنالمخاطرالبیئیةومقاومةالتلوثواألضرار :2الھدف 
  
  حمایةالتنوعالبیولوجیوالحدمنظاھرةالتصحروتدھوراألراضیوالسواحل.: 3الھدف 

.  

 :رنامجتقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالب -2

أهم اإلصالحات و األهداف اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها و التي لها عالقة مباشرة -2-1
 بالبرنامج :

البرامج 
 الفرعیة

المصالح 
 اإلداریة

المؤسسات 
و العمومیة 

المنشآت 
 العمومیة

والحد  الوقایة جودة الحیاة
و  من التلوث
 المخاطر

 البیئة وجودة الحیاة البرنامج

 التنوع البیولوجي

و المنظومات 
 اإلیكولوجیة

جودة إدارة
 الحیاة

إدارة البیئة 
 الصناعیة

إدارة اإلیكولوجیا 
و األوساط 

 الطبیعیة

الدیوان الوطني  -
  للتطھیر

الوكالة الوطنیة  -
للتصرف في 

  النفایات
وكالة حمایة و تھیئة  -

  الشریط الساحلي
ة طن ال كالة ال

الوكالة الوطنیة  -
  لحمایة المحیط

 

البنك الوطني  -
  للجینات 

وكالة حمایة و  -
تھیئة الشریط 

  الساحلي
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ر لقد تطورت نسبة الربط بالشبكة العمومیة للتطهیر حیث ارتفع طول الشبكة العمومیة للتطهی
وتطورت  2017كلم سنة  16900الى  2016كلم سنة  16337التي هي طور اإلستغالل من 

   2017محطة سنة  119الى  2016محطة سنة  115عدد محطات التطهیر من 
ون ساكنا بالشبكة العمومیة للتطهیر لتبلغ نسبة ملی 6.5وقد مكنت هذه المنظومة من ربط 

  .بلدیة  176بـ  %90.1التطهیر بمناطق تدخل الدیوان
بهة على مستوى نسبة النفایات المنزلیة والمشا ا ملحوظاتسجیل تحّسن 2017كما تّم خالل سنة  

ّم كما ت ،%4، حیث تّم تسجیل زیادة بنسبة 2016الموّجهة إلى المصبات المراقبة مقارنة بسنة 
ة مقارنة  بجملة الكمیات المبرمج %14تسجیل تجاوز في الكمیات الموجهة إلى المصبات بنسبة 

في حین %93، وتّم تسجیل نسبة النفایات المنزلیة و المشابهة الموّجهة إلى المصبات المراقبة بــ 
  .2016سنة %87كان المبرمج  نسبة 

 

مج لبرناأهم األنشطة والمشاریع الكبرى التي أنجزت والتي لها عالقة بتحقیق أهداف ا 2-2
  :عالقتها بالنفقات التي تم تنفیذها على مستوى البرنامجو 

  
  دة الحیاة)( السید الھادي الشبیلي مدیر جوجودة الحیاة : 1البرنامج الفرعي  2-2-1

   في مجال الجمالية الحضرية: 
ت لجماعالالمجھودات التي تقوم بھا الوزارة في مجال تقدیم المساعدة و الدعم الفني لقد تواصلت 

ن لخضراء ماطق االمحلیة في مجال تحسین النظافة العامة و الجمالیة الحضریة و العنایة بالمن ةالعمومی

  : خالل

حیُث تم متابعة المجهودات ذات العالقة بالتصدي للتلوث الناجم عن األكیاس البالستیكیة، 
إمضاء اتفاقیة بین الوزارة والغرفة النقابیة للمساحات الكبرى حول منع توزیع األكیاس البالستیكیة 

وٕابرام اتفاقیة  2017بنقاط إستخالصمغازات العالمات التجاریة الكبرى انطالقا من غرة مارس 
من غرة مارس  مع نقابة الصیادلة حول منع توزیع األكیاس البالستیكیة بالصیدلیات انطالقا

. كما تم االنطالق في إعداد دراسة بالتنسیق مع الغرفة الوطنیة لصانعي ومحولي 2018
البالستیك تتضمن تشخیص القطاع واقتراح الحلول لمرافقة الصناعیین وفقا لتوجهات مشروع 
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لذي یتم األمر الجاري إعداده لتحدید األكیاس البالستیكیة التي سیمنع تداولها بالسوق الداخلیة وا
  استكمال مراجعته وتحیینه وفقا لمقترحات الوزارات والمؤسسات المعنیة.

ن مإعداد األمثلة الخضراء الحضریة والتي تهدف إلى تمكین البلدیات حول دراسة مواصلةال -
  الحضري.تخطیط الاآللیات الالزمة لدعم قدراتها في مجال 

زارات النهوض بحدیقة البلفدیر بتونس بالتنسیق مع البلدیة والو حول دراسة الإعداد  مواصلة -
  المعنیة والمجتمع المدني. 

ء تجهیزات إلى جانب اقتنا المناطقفي مجال إحداث المساحات الخضراء بعدید مشاریع تنفیذ  -
  حضریة وغراسات لوضعها على ذمة البلدیات في مجال دعم صیانة وتعهد المساحات الخضراء.

 التصرف في المنظومات البیئیة الساحلیة في مجال 

 و. لبیئةاالمجلس الوطني للمحمیات البحریة والساحلیة بقرار من السید وزیر الشؤون المحلیة و تم إحداث
الذي و  2017جوان  12تنظیم اإلجتماع األول للمجلس الوطني للمحمیات البحریة والساحلیة  یوم 

 داث محمیات بحریة وساحلیة و على الشروع في اإلجراءاتالمصادقة على إستراتیجیة إح إلى أفضى 
 القانونیة إلحداث محمیات جالطة و زمبرةوقوریا و جزر الكنائس.

شراكات مع مؤسسات البحث العلمي وجمعیات مختصة في إطار التنفیذ االتفاقیات و  كما تواصل
ة واالستخدامات األخرى للبیئمشروع التصرف المبني على النظام اإلیكولوجي لمصاید األسماك 
  البحریة مع إحداث شبكة للمحمیات البحریة والساحلیة بشمال البالد .

 
 

اي مـ 15في جمیع الوالیات بدایة من یـوم المتعلقة بالتنظیف اآللي للشواطئ األشغال  تم إنجاز  ماك
 2138شاطئا على طول جملي بلـغ  115تالتدخالت و شمل. 2017شهر سبتمبر  غایةإلى  2017

 هك.  6000كم (بحساب عدد التدخالت) وعلى مساحة جملیة ناهزت 
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   في مجال التصرف في النفـايات: 
 مراكز تحویل  بتونس الكبرى  10اإلنطالق في إنجاز -

 
بر  عذلك  اإلنطالق في تطویر منظومة التصّرف في النفایات و اإلنتقال نحو التثمین و -

تشجیع إنجاز مشاریع المصبات بوحدات  لمعالجة و تثمین النفایات و تطویر وتعویض 

 التثمین و الّرسكلة،

 ام عقودن إبرّ◌ تعدیل األمر المحدث للوكالة الوطنیة للتصّرف في النفایات بما یمّكنھا م -

ریخ بتا 603لزمات وفقا لإلطار القانوني الجاري بھ العمل، وتّم صدور األمر عدد

16/05/2017. 

 
من  3م ألف 271تّم إزالة حوالي  حیث برنامج غلق و تھیئة المصبات العشوائیةمواصلة  -

 من الكمیات المبرمجة) %90د (حوالي .أ 468بكلفة جملیة بـــ النفایات   
   

 : منظومة استغالل المصبات
   

ّجھة إلى نسبة النفایات المنزلیة والمشابھة المو2017تّم تسجیل إلى غایة شھر نوفمبر -

 .%98المصبات المراقبة بــ

نجاز إحیث تّم بجزیرة جربة كما تّم التدّخل لتحسین منظومة التصّرف في النفایات  -

غطية املأشغال  كشكعزل و جة بالتوازي عبات  موقع مصب سدو ذا املصب ملعا مع إيجاد حل ل

 .النفايات

بس، وسة و قاو نظرا للتأخیر المسّجل على مستوى إنجاز أشغال توسعة المصبات المراقبة بس -

 .إنجاز أشغال خانات وقتیة بكّل من سوسة و قابسبقامت الوكالة 

 جدیدة من خالل تدعیم المنظومات الحالیة وبعث منظومات:  النفایات تثمین و رسكلةال‐

 .النفایات القابلة للتثمین والرسكلةإلحكام التصرف في مختلف أصناف 

  حیث تّم .و بیع مواد البالستیك للمرسكلین" إیكولف"مواصلة التصّرف في منظومة

ألف  5,2و تّم منھا رسكلة ألف طن5,4تسجیل جمع كمیات النفایات البالستیكیة بحوالي 

 طن،
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 إیكوزیت"شحیم المستعملة تمواصلة التصّرف في منظومة زیوت ال" 

 2017)اكتوبر  30الى حدود  2016جانفي 1: (المتعلقة بسیر المنظومة المؤشرات  

 مجمع 12: عدد المجمعین المرخصین لمزاولة النشاط -

 طن 10600:  2017الكمیات المجمعة إلى غایة موفى شھر سبتمبر  -

وباعتبار األنشطة ) طن 1200حوالي (باحتساب معدل الكمیات المجمعة شھریا  -

جمعة النموذجیة المبرمجة مع بعض المؤسسات من المنتظر أن تتجاوز الكمیات الم

 .طن بكثیر 14000معدل الـ  2017في موفى سنة 

 

  جربة و صفاقس وإنجاز أشغال تمدید شبكة استخراج الغازات بوالیات بنزرت ،

 %67بنسبة لمكافئجبل شاكیر ، حیث تّم تسجیل وحدات تخفیض الكربون اومدنین و

 : لتصّرف في النفایات الّصناعیة و الخاّصةا
   

 )رمكونة اإلستثما( PCB"مشروع  إزالة التجھیزات الكھربائیة والزیوت المحتویة على مادة 

تصدیر وقامت ب "PCB"طن من التجھیزات التي زال االنتفاع بھا والنفایات الملوثة بمادة 1050تم جمع 

  بالخارج؛طن للمعالجة 1050

 )ارستثممكونة اإل( برنامج إحكام التصرف في نفایات االنشطة الصحیة بالبالد التونسیة

لصحیة یوم ااألنشطة  ونقل ومعالجة وإزالة نفایاتالمتعلّق بجمع ) 06(تّم إمضاء الصفقات  ‐

 نفایات األنشطة الصحیةطن من  3274إزالةتم و 2017فیفري 24

  
فایات اإلستئنافي الذي یقضي باستئناف أنشطة مركز معالجة النعلى إثر صدور الحكم  ‐

مركز  تھیئة وإعادةالصناعیة والخاصة بجرادو، تّم إعداد برنامج عمل إلستصالح

لسنة  بتمبرالمصادقة علیھ من طرف البنك األلماني للتنمیة خالل شھر س والتي تّمتجرادو

2017 

  :في مجال التطهير  
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  .في مجال التطهیر 2017التي تم تحقیقها سنة  اإلنجازاتاهم فیما یلي  

  .بالجریصةالتطهیر مد شبكة  -
  وقرمبالیةSE4توسیع وتهذیب محطتي تطهیر نابل  -
  حیا شعبیا 42تطهیر -
  تطهیر المنطقة الریفیة قنطرة بنزرت  -
  حطة التطهیر قابس: انتهاء األشغالتهذیب أنظمة التهوئة لم -
ات تحویل المیاه التابعة المعمورة وشبكو الصمعةو  تطهیر تازركةإنتهاء من أشغال محطة -

  .لها 
ف الزیدي ( السید یوسو المخاطر من التلوث الوقایة و الحد: 2البرنامج الفرعي 2-2- 2

  مدیر البیئة الصناعیة)
  :التلوث ومة امقفي مجال 

تنفیـــذ المشـــروع النمـــوذجي إلزالـــة التلـــوث ببحیـــرة بنـــزرت واالنتهـــاء مـــن تأهیـــل فـــي طالقتـــم اإلن
و التــي التــي تمثــل أحــد أهــم مكونــات هــذا المشــروعببنــزرت وحــدات اإلنتــاج بمصــنع اإلســمنت 

  .مكنت من الحد بصفة ملحوظة من االنبعاثات الغازیة المضرة

 9تـم تمویـل  الصـناعیة بقـابسمشروع  الحوكمة البیئیة لألنشطة في إطار تنفیذ مكونـات و 
 تنمویة جهویة محلیة بقابس  مشاریع بیئیة

التصرف في مـادة الزئبـق الممـول عـن طریـق صـندوق البیئـة  في اطار تنفیذ مكونات مشروعو 
 .تم االنطالق في اعداد جرد وطني للزئبق العالمیة

 الدراسات و هي : إعداد جملة منكما تم الشروع في 

  حول التلوث بموقع مصنع عجین الحلفاء والورق بالقصرین  تكمیليدراسة حول تشخیص 

 التقییمالبیئیاالستراتیجي للتخطیط الستكشاف واستخراج المحروقـات مـن المكـامن غیـر حول دراسة
 .التقلیدیة 

 .دراسة  حول تقییم التأثیرات الصحیة للتلوث بمادة الزئبق 

 

  بمنطقة الحوض الساكب لوادي مجردةدراسة حول وضع برنامج مندمج إلزالة التلوث 
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 دراسة جدوى ازالة التلوث بالحوض المنجمي بقفصة 

 ة  دراسة لتقییم الوضعیة في مجال تطبیـق النظـام العـالمي الموحـد لتصـنیف ووسـم المـواد الكیمیائیـ
)GHS واعداد مخطط لتطبیق هذا النظام 

 رف في المواد الكیمیائیةدراسة حول وضع الیة للتنسیق وتبادل المعلومات في مجال التص. 

  
 تحدیــد كمیــات حیــث تــم تــم اإلنتهــاء مــن الجــرد الــوطني للملوثــات العضــویة الثابتــةكمــا 

تحیـــین ومراجعــة المخطــط الـــوطني لتنفیــذ اتفاقیـــة و ومواقــع ومجــاالت تواجـــد هــذه الملوثــات 
مشــــروع امــــر حــــول التصــــرف فــــي و تــــم إعــــداد  ســــتوكهولم حــــول الملوثــــات العضــــویة الثابتــــة

  .الملوثات العضویة الثابتة
 وكما تم الشروع في اعداد مخطط للتواصل والتوعیة حول التصـرف السـلیم فـي المـواد الكیمیائیـة 

  .مخطط لتنفیذ النهج االستراتیجي للتصرف الدولي في المواد الكیمیائیة
 

هر خــالل شــ :استصــالح وازالــة التلــوث لموقــع عجــین الحلفــاء والــورق بالقصــرین إنطــالق اشــغال
حیــث تــم تــامین ســالمة الموقــع وازالــة االجــزاء المحتویــة علــى الصــخر الحریــري  2017ســبتمبر 

  وازالة جزء من تجهیزات الحلكبة.
  

  من التلوثفي مجال الوقایة:  

لمؤثرات على ادراسات من  619 عددتقییم ومتابعة في ھذا اإلطار قامت الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط ب -

ذه السنة ھبالمائة.وتواصل  8.2ـتقدر ب انخفاض. أي بنسبة 2016سنة  674مقابل  2017في سنة  المحیط

أولیة  دراسة 57حیث أن الوكالة تلقت ما یقارب الدراسات األولیة لتغییر صبغة المواقع الفالحیةتقییم 

 96 ما یفوق تركیز واستغالل مشاریع في العدید من القطاعات، وقد أبدت رأیھا فيبھدف صبغة اللتغییر 

 بالمائة منھا

 عبر شبكات مختصة متابعة الوضعیة البیئیة لألوساط الطبیعیة: 

o 32 لومات من(جھاز مركزي وطني یتم من خاللھ تجمیع المعوطنیة لمراقبة نوعیة الھواء الشبكة ال 

لمدى اء على اة) باإلضافة إلى قواعد للنمذجة والتنبؤ حول نوعیة الھومخابر متنقل 2محطة قارة و

 القریب والمتوسط والبعید

o مكنت من ة بتجھیزات حدیث ةمزود ةبر متنقلامخ 3تتكون من لمراقبة نوعیةالمیاھالوطنیة شبكةال

 لتحلیلھا عینة  5836م أخذ وتنقطة مائیة 523أكثر من متابعة 

o  موقع) 27(متابعة وثة الملالتربة متابعة مواقع 
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o نقعات یةوالمستء باألودكیمیائة للما-تحلیل العوامل الفیزیو: لمنظومة البیئیة بإشكلالمتابعة العلمیة ل

حیرة ة مع بوالبحیرة مع التصرف في بوابة وادي تینجة للتحكم في تبادل المیاه العذبة والمالح

 بنزرت

 لة عبر سلس لحیاةمتابعة إستدامة التنمیة ونوعیة ایئي وإصدار التقاریر الوطنیة والجھویة حول الوضع الب

 من المؤشرات یشرف على تطویرھا وتحیینھا المرصد التونسي للبیئة والتنمیة المستدامة.

 لحمالت ملت االتحسیس والتربیة البیئیة قصد تنمیة الوعي البیئي لدى المواطن والمؤسسات والناشئة: ش

ي التربیة یوما تكوینیا ف 102ألف مستفید من مختلف شرائح المجتمع وتم إنجاز  11التحسیسیة حوالي 

  .تظاھرات للقافلة البیئیة بالمؤسسات التریویة 5و  تلمیذ 2035البیئیة لفائدة 

 : الرقابةفي مجال 

 عملیة  6351تم القیام ب:قصد ضبط مصادر اإلزعاج واإلخالل بسالمة البیئة كل مصادر التلوثمراقبة

رنة بسنة بارتفاع ھام مقامحضر مخالفة بیئیة  641، ھذا وسجل عدد 2016سنة  4395مراقبة مقابل 

 52مع القیام بـ ملفا إلى النیابة العمومیّة 352. وتبعا لھذه المخالفات تمت إحالة محضر) 276( 2016

 .عملیة تصالح تام مع المخالفین

: ( السید مصطفى العروي مدیر اإلیكولوجیا و األوساط  التنوع البیولوجي: 3البرنامج الفرعي  2-2-4

  الطبیعیة)

من ثر أكورشات عمل حول وضع اطار وطني للسالمة اإلحیائیة بمشاركة  08أكثر من  تم إنجاز 
  ر وممثلي الھیكل الوطنیة.یخب 200

ني حول ر الوطدعم القدرات الوطنیة لتنفیذ اإلطابكما تم إستكمال صیاغة مشروع القانون المتعلق 
 السالمة اإلحیائیة  ، وفي ھذا اإلطار تم 

 »Biosafety Clearing‐House«تحیین غرفة المعلومات حول السالمة اإلحیائیة  •

عض بإعداد إستراتیجیة وبرنامج عمل حول السالمة األحیائیة، واالنطالق في تنفیذ  •
 مكوناتھما؛

حدث ثھ بأوطني للجینات و تأثیبعث مخبر مراقبة الكائنات المحورة جینیا بمقر البنك ال •
 التجھیزات العلمیة الضروریة وتأھیلھ قصد اعتماد نتائجھ دولیا؛

  دعم عدد من المخابر الوطنیة عبر اقتناء تجھیزات علمیة ومواد أولیة للمخابر •
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العمل  ا بمخططبتحیینھا ومالئمتھاعداد استراتیجیة وطنیة حول التنوع البیولوجي كما تم استكمال 
  .  2020- 2011لالتفاقیة الدولیة للتنوع البیولوجي  ياالستراتیج

یبة تم الشروع في إنجاز االستراتیجیة الوطنیة حول التصرف ومقاومة األصناف الغر كما 
  .2018زیة والتي من المنتظر استكمالھا خالل سنة اوالغ

  : السیاحة اإلیكولوجیة و التنوع البیولوجي الصحراويدعم
ي منظومة مشروع لفائدة المتساكنین المحلیین بھدف ادماج األھالي ف 197تمویل استكمال  -

 )،بجبیل 35و ببوھدمة78مشروع بدغومس و 84التنوع البیولوجي الصحراوي (
بھدف  مشروع لفائدة الجمعیات غیر الحكومیة حول الحدائق الوطنیة المذكورة 27دعم   -

 لوطنیة والمحافظة علیھا.التحسیس والتوعیة البیئیة بأھمیة الحدائق ا
لداخلي ضاء اإنجاز  أشغال البنیة التحتیة  بدغومس وجبیل وبوھدمة وتتمثل في تھیئة الف   -

طاقة وانجاز ابراج مراقبة والمحافظة على التربة، و تجھیز محمیة دغومس بمعدات ال
   -وبعث بئر عمیقة وسبكة ري وخزانات میاه بھذه األخیرة الشمسیة ،

 تصالت ارشاد في الطرق المؤدیة الى المحمیات ، واعداد استراتیجیة اإلتركیز عالما -
ئدة والتحسیس والتواصل في مجال السیاحة اإلیكولوجیة و تنظیم دورات تكوینیة لفا
ءات الجمعیات الناشطة على المستوى الجھوي والمحلي واقتناء تجھیزات مختلفة لفضا

 اإلستعمال واإلقامة بالمحمیات.
استكمال  -

شیطالسیازالتنتنفیذمختلفمكوناتمشروعالتصرفالمستدیمفیالتربةبوالیةسلیانةوتتمثلفیانجازمرك
 أد 2000 حیبالحدیقةالوطنیةبجباللسرجوتجھیزھبكلفة

لفائدة (معنیة دورات تكوینیة لفائدة منشطي نوادي البیئة حول الحدائق الوطنیة التم تنظیم  -
 مستفید)  65

  التصرف في الموارد الطبیعیة :
وبة دعیم القدرات في مجال التصرف المستدام في الموارد الطبیعیة بكل من والیة جندت - -

  ا.ومدنین والقصرین واإلدارات المركزیة بإنجاز دورة تكوینیة في المجال بإطالی
 بعض مكونات خطة اتصال وتحسیس حول التصرف في الموارد الطبیعیة تنفیذ - -

-   
 :الساحلیةالتصرف في المنظومات البیئیة -

فیإطار النھوضبالمناطقالطبیعیةللحفاظعلىالرصیدالوطنیمنالتنوعالبیولوجي،  -
وضعتوكالةحمایةوتھیئةالشریطالساحلي برنامجاإلحداثمحمیاتبحریة وساحلیة 

وطبرقة قرقنةتشملعدةمناطقمنھاأرخبیلجالطةوزمبرة، وقوریاوالمنطقةالشمالیةالشرقیةألرخبیل
  .ومنطقةكابنیقروكابسرات

جة ت المبرممن انجاز العدید من الدراسا وكالة حمایة و تھیئة الشریط الساحلي انتھت كما  -
 إطار مشروع التصرف المیداني في المناطق المحمیة البحریة و الساحلیةفى

دوبیات  - ماك والمن ة االس ري وتربی ید البح ة الص ن اإلدارة العام ل م ة و ك ین الوكال ة ب ة إطاری رام اتفاقی إب

ة للتنمی لالجھوی زرت وناب ة وبن ة بجندوب ار  ة الفالحی ي إط ات  ف ى المنظوم ائم عل رف الق روع التص مش
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ة یاإل احات المحمی ن المس كولوجیة في الصید البحري واالستخدامات األخرى للوسط البحري حول شبكة م

 البحریة والساحلیة في الشمال التونسي:

ن تراث ع التصرف المندمج لتثمیمشروفي إطار الدفاع الوطنىتم إبرام اتفاقیة إطاریة بین الوكالة و وزارة  -    
التونسي  الساحلي جرد للمنارات الموجودة على الشریط تمكما  بالمتوسط المنارات واإلشارات التوجیھیة البحریة 

 صدار كتاب في الغرض.إوتعتزم الوكالة 
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 :2017میزانیة البرنامج لسنةنتائج القدرة على األداء وتنفیذ  -3
 :میزانیة البرنامج تقدیم لتنفیذ  1-3
  حسب طبیعة النفقة : -

لغت و قد ب 2017م.د سنة 160.612بلغت تقدیرات میزانیة برنامج البیئة و جودة الحیاة  
ى النحو و تتوزع ھذه اإلعتمادات عل  % 109تمثل نسبة  م د 170,963اإلعتمادات المستھلكة 

  التالي :

  میزانیة التصرف: 
ا قدره م.د و بلغت اإلعتمادات المستھلكة م33,493بمبلغ  2017قدرت میزانیة التصرف لسنة 

 %100,5م د تمثل نسبة 33,510

 : میزانیة التنمیة 
ستھلكة  م.د و بلغت اإلعتمادات الم127,119بمبلغ قدره   2017قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

 .%101م.د تمثل نسبة 137,453

  : 3جدول عدد 
  )2017تنفیذ میزانیة البرنامج لسنة    ( 

  التوزیع حسب طبیعة النفقة ( إ ع الدفع)مقارنة بالتقدیرات  
  الوحدة: ألف دینار 

 بیــــــــــــان البرنامج
  تقدیرات

)2017(  

 إنجازات

)2017( 

  اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  %النّسبة  المبلغ 

 100.5 +33493 33510 17 التصّرف العنوان األول: نفقات
 18226 16048 2178 88 التأجیر العمومي
 9 100‐ 2167 2176 وسائل المصالح 
 1635 112‐ 13100 14735 التدخل العمومي

 10.334 101‐ 127119 137.453 العنوان الثاني: نفقات التنمیة
 4880 3025 1855 61 االستثمارات المباشرة

 4880 3025 1855 61 للمیزانیة على الموارد العامة
 0 0 0 0 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 4 103‐ 120239 124.079 التمویل العمومي
     على الموارد العامة للمیزانیة

 8349 5‐ 2000 10349 على موارد القروض الخارجیة الموظفة
   160.612 170.963 مجموع البرنامج

  
  الذاتیة للمؤسساتدون اعتبار الموارد *

00* -  
  :3رسم بیاني عدد 
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  )2017(برنامج لسنة المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 

 التوزیع حسب طبیعة النفقة
 

 
 

: 4جدول عدد   
0 

) مقارنة بالتقدیرات2017تنفیذ میزانیة  البرنامج لسنة(  
 التوزیع حسب البرامج الفرعیة  ( إ .ع الدفع)

 
 

 بحساب الف دینار

 البرامج
  ق.م.م

2017 

 إنجازات

2017 

  1-ساإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

 % النّسبة  المبلغ 

 100 240 122359 122599 جودة الحیاة

 153 789- 2260 1471 المراقبة البیئیة والحد من التلوث

 180 820- 1840 1020 التنوع البیولوجي

  1369- 125090 1226496 مجموع البرنامج

  

  

  

  

  

  

  :4رسم بیاني عدد
  

0
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  )2017(لسنة الفرعیة برامج المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 
  التوزیع حسب طبیعة النفقة

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحلیلھا:و تقدیم لنتائج القدرة على األداء - 2-3
  یةتحسین التصرف في المیاه المستعملة و النفایات و النھوض بالجمالیة الحضر:1الھدف
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البرنامج الفرعي 
و  المراقبة البیئیة

الحد من التلوث 

البرنامج الفرعي 
يالتنوع البیولوج
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2017تقدیرات 
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 الھدف: تقدیم -

قرى ن والوضع ومتابعة تنفیذ برامج ومخططات وطنیة لتطویر جمالیة المدیتمثل ھذا الھدف في 
ونسیة الت ولتأھیل التخطیط والتصرف في الفضاء العمراني للنھوض بجودة الحیاة وتأھیل المدن

.و ذلك من خالل المساھمة في إعداد مخططات خضراء   للتخطیط و التصرف في الوسط 
  ي في إطار مقاربة تشاركیة مع الجماعات المحلیة.الحضر

ا ھذه سببھتتحسین التصرف في مختلف النفایات بھدف حمایة البیئة من كل مظاھر التلوث التي  و
عیة ات الصنانفایالنفایات و ذلك من خالل مضاعفة طاقة معالجة النفایات المنزلیة و المشابھة و ال

ى لھا إل ةــــو الخاصة و الخطرة و إحـــداث المصبات المراقبـــة و مــــراكز التحویل التابع
نظومة ر  مجانب الغلــــق التـــدریجي و إستصالح المصبات العشوائیة . باإلضافة إلى  تطوی

لجـــة ل معـــامجا التصرف في النفایات القابلة للتثمین و الرسكلة و تعزیــــز القدرات الوطنیة في
  الملوثات العضویـــة الثابـــتـــة و المبیدات .

بناة مدن المتبال ت التطھیر لتشمل سائـــر المناطق البلدیة و تھذیب الشبكةالعمل على تعمیم خدماو
د من الح وبكافة الوالیات و توسیع و تھذیبمحطات التطھیر و مقاومة التلوث الصناعي السائل 

  انعكاساتھ على منظومة التطھیر بإنجاز برنامج التطھیر بالمناطق الصناعیة.

 عرض  النتائج : -
  

  األداءمؤشرات قیس 
وحدة 
  المؤشر

 تقدیرات
2016  

  إنجازات
2016  

نسبة اإلنجازات 

مقارنة 

 2016بالتقدیرات

  تقدیرات
2017  

  إنجازات
2017  

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 

 2017بالتقدیرات

 1.1.1.1 المؤشرعدد
:نسبة الربط بالشبكة 

العمومیة 
  المتبناة بالبلدیاتتطھیرلل

انخفاض   90,1  91,6  150 90,3  90,2 نسبة
 باعتبار 200%بـ

:  2. 1.1.1المؤشرعدد
نسبة النفایات المنزلیة و 

المشابھة الموجھة إلى 
  الوحدات المعالجة

نسبة 
  مأویة

  

85% 

  

90% 

  

106% 

  

87% 

  

93% 

  

114% 

  : 3. 1.1.1مؤشرعدد
عدد األمثلة الخضراء 

التي تم إعدادھا و 
 المصادقة علیھا  

  0 20    عدد

  

  
  :4رسم بیاني عدد

  
  مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 
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  ریة: تحسین التصرف في المیاه المستعملة و النفایات و النھوض بالجمالیة الحض1الھدف

  

  
  

  : تحلیل وتفسیر النتائج
  : نسبة الربط بالشبكة العمومیة للتطهیر بالمدن المتبناة: :1.1.1.1المؤشرعدد 

في موفى   %90.3الربط بالشبكة العمومیة للتطهیر بمناطق تدخل الدیوان من انخفضت نسبة 
مقابل نسبة %0.2مسجلة بذلك انخفاض بحوالي  2017في موفى سنة  %90.1الى 2016
  ) ویعود ذلك لألسباب التالیة:  % 90.4الى   %90.3مبرمجة( من   %0.1تطور بــ

سبة الربط العامة نظرا إلنخفاض نالعرایس على  تي جربة أجیم وامیالتأثیر السلبي لتبني بلد -
 24760بأم العرایس) وأهمیة عدد السكان ( %38بجربة أجیم و %27.5نسبة الربط للمدینتین (
  ساكنا بأم العریس) 21930ساكنا بجربة أجیم و 

أخر في اتمام أشغال بعض مشاریع تطهیر األحیاء الشعبیة والتي ذات تأثیر هام على نسبة ت -
والسرور وبن یونس بقفصة ( یشمل  2بط على غرار مشاریع تطهیر أحیاء سیدي أحمد زروق الر 

مسكنا بالشبكة)، هذه  950مسكنا بالشبكة) والشباب وثلجة بالمتلوي (یشمل ربط  420ربط 
بسبب مشاكل عقاریة أو ضعف امكانیات المقاولین أو  2017األحیاء لم تستكمل أشغالهم سنة 

  اعتراض مواطنین
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  لمصبات المراقبةا:نسبة النفایات المنزلیة و المشابھة الموجھة إلى  1.1.12.  المؤشرعدد

 تم تسجیل نسبة إنجاز المؤشر المتعّلق بنسبة النفایات المنزلیة و المشابهة الموجهة إلى
  و یعود ذلك لجملة من األسباب أهمها    %114المصبات المراقبة تقدر بـ

 أّدى إلى تحسین مردودیة المنظومة تكثیف حمالت النظافة مما -

و  تحّسن على مستوى رفع النفایات وذلك على إثر تحسین و تطویر المعدات المقتناة من طرف البلدیات -
كذلك على مستوى الصفقات الجدیدة حیث تّم تحسین مستوى المعدات الموضوعة على ذمة المنشآت الشئ 

 یة خاصة على مستوى المصبات التال. و قد لوحظ هذا التحسن الذي أّدى إلى تحسین نسبة النفایات المجمعة

 +)ة  ) وذلك نظرا لتكثیف حمالت النظاف%5تحسن في عملیة رفع النفایات بالنسبة لتونس الكبرى
  و تطویر المعدات

 +) 4ارتفاع على مستوى الكمیات الموجهة إلى المصب المراقب بوالیة سوسة بــ% ( 

  أدى إلى تحسن كبیر في عملیة رفع النفایات و %16بنسبة (+بالنسبة لوالیة نابل تحّسن (
  بالتالي إلى زیادة ملحوظة في الكمیات الواردة على المصب. 

رنة مع المقاكما یالحظ أنه تم تحقیق نسبة إنجاز متفاوتة بالنسبة لهذا المؤشر بالمقارنة مع نسبة المبرمجة و ب
  هات  كما یبینه الجدول التالي :حسب الج 2016الكمیات المحققة بالنسبة لسنة 

  
  

 الوالیة 
   

الكمیات المبرمجة 
   (طن)  2017

 كمیة المحققة
(طن)  2017سنة 

 النسبة / 
  المبرمجة 

 كمیة المحققة
(طن)  2016سنة 

 النسبة / 
2016/2017  

 %862535 105 %720 000 907959 126 إقلیم تونس الكبرى

 %87330 90 %57950 79014 136 حوض وادي مجردة

 %136171 93 %124 000 126945 102 بنزرت

 %158663 116 %175 000 184368 105 نابل

 %191332 104 %173000 199212 115 سوسة

 %145900 99 %142000 144950 102 المنستیر

 %63478 105 %52 000 66705 128 القیروان

 %174650 103 %197 000 180508 92 صفاقس

 %41170 108 %47 000 44542 95 جربة
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 %40531 101 %41000 40991 100 مدنین

 %74266 98 %60 500 72597 120 قابس

    %20000 6817 34  توزر

 %1 976026 104 %1 809500 2054608 114 الجملة

  
  عدد األمثلة الخضراء التي تم إعدادھا والمصادقة علیھا: 3. 1.1.1مؤشرعدد

سات مثال أخضر بإعتبار أن الدرا 20بالنسبة لهذا المؤشر لم یتم تحقیق النسبة المتوقعة المبرمجة و هي 
و سیتم  2017المبرمجة و التي ستفضي إلى إعداد تصور حول األمثلة الخضراء إنطلقت في آخر سنة 

  .  2018الشروع في إعداد األمثلة الخضراء سنة 
  یةومقاومةالتلوثواألضرارالوقایةمنالمخاطرالبیئ :2الھدف

ل مختلف ن قبیتمثل ھذا الھدف في تحسین طرق وآلیات الوقایة و المراقبة البیئیة و متابعتھا م
   المؤسسات العمومیة المخولة و المختصة قانونا و ذلك للحد من مختلف مظاھر التلوث

  عرض النتائج :

  مؤشرات قیس األداء
وحدة 
  المؤشر

 تقدیرات
2016  

  إنجازات
2016  

نسبة اإلنجازات 

مقارنة 

 2016بالتقدیرات

  تقدیرات
2017  

  إنجازات
2017  

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 

  2016بالتقدیرات

  : 1.2.2.1المؤشر عدد 
عدد المواقع الملوثة التي 

  تمت متابعتھا
       25 25 100  

  : 2.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة التخفیض في غازات 

hcfc المضرة بطبقة
  األوزون

  %148.4+ 29.7% %20 % 240+  36% %15  نسبة

  
  
  
  

  :5رسم بیاني عدد
  

  مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 
  الوقایةمنالمخاطرالبیئیةومقاومةالتلوثواألضرار: 2الھدف
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  تحلیل وتفسیر النتائج :

  عدد المواقع الملوثة التي تمت متابعتھا: 2.2.11.المؤشر عدد 
 لقیام بھا فيو ذلك من خالل عدید عملیات المراقبة التي تم ا % 100نجاز ھذا المؤشر بنسبة إتم

  إطار الشبكات المختصة لمتابعة األوساط
  المضرة بطبقة األوزونhcfcنسبة التخفیض في غازات  : 2.2.2.1المؤشر عدد 

  علقة أساسا بـ:تم التوصل إلى تخفیض ھام في المواد الموردة نتیجة تنفیذ البرامج المت
ؤسسة من م 22ة اإلزالة النھائیة لمادة برومید المیثیل المستعمل في قطاع تبخیر التمور حیث مكنت الوكال -

لفنیة ادتھا مولدات لمادة الفوسفین وآالت قیس نسب الفوسفین وأقنعة للوقایة من غاز الفوسفین مع مساع
 ومید المیثیل لإلستعمال األمثل للمعدات وبالتالي اإلستغناء عن بر

ییف صیاغة إستراتیجیة وطنیة للتخلص التدریجي من الغازات المستعملة في قطاعات التبرید والتك -
 والرذاذاتوالرغاوي اللینة والصلبة وإیجاد البدائل المناسبة للمواد المستنفدة لألوزون

ومعالجة كل رخص تورید المواد  (TTN : Tunisie Trade Net)ربط الوكالة بشبكة تونس للتجارة  -
تورید بلصلة المراقبة في بروتوكول مونتریال عبر ھذه الشبكة و جمع ومعالجة المعطیات اإلحصائیة ذات ا

 واستھالك ھذه المواد

ا على وح بھاإللتزام بحصص تورید المواد المراقبة في البروتوكول (الھیدروكلوروفلیوروكربونیة) والمس -
  .النطاق الوطني 

  : حمایةالتنوعالبیولوجیوالحدمنظاھرةالتصحروتدھوراألراضیوالسواحل3لھدف
  تقدیم الھدف : -

ھتطویرأوجھورویتمثلھذاالھدففیالمحافظةعلىالمواردالطبیعیةوالمنظوماتاإلیكولوجیةمنكلمظاھرالتد
عیم و تدوالسھرعلىتنمیةالتراثالجینیودعموتطویرالسیاحةالبیئیةھذه المنظومات التصرففی

  .وجيبیولاتالوطنیةفیمجااللسالمةاإلحیائیةوالسھرعلىتنفیذبرنامجالعماللوطنیللتنوعالالقدر
  : عرض النتائج

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 2المؤشر  1المؤشر 

Colonne1

2017إنجازات  

2017تقدیرات 



:  

 2017التّقریر الّسنوي للقدرة على األداء لسنة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف                                              26 

  مؤشرات قیس األداء
وحدة 
  المؤشر

 تقدیرات
2016  

  إنجازات
2016  

نسبة 

 اإلنجازات 
  تقدیرات
2017  

  إنجازات
2017  

نسبة اإلنجازات 
 مقارنة بالتقدیرات

2017  

عدد :  1.3.3.1المؤشر 
المشاریع الصغري في مجال 

المحافظة علي المنظومات 
  الطبیعیة و تثمینھا

  عدد

   

120 
187 

  
155% 

:عددالعینات  2.3.3.1المؤشر
  التي تم جمعھا و إكثارھا 

  
   

40 40  100% 

: طول 3.3.3.1لمؤشر
الشریط الساحلي الذي تم 

حمایتھ من اإلنجراف البحري
 100 17.6 16 11 11 11 الكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :6رسم بیاني عدد
  مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 

  : حمایةالتنوعالبیولوجیوالحدمنظاھرةالتصحروتدھوراألراضیوالسواحل3الھدف
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  تحلیل النتائج :
  

  او تثمینھ عدد المشاریع الصغري في مجال المحافظة علي المنظومات الطبیعیة:  1.3.3.1المؤشر 
جال ي االفنشطة  المبرمجة انجزت ألنسبة اإلنجاز فاقت بكثیر التوقعات  و ذلك یعود باألساس إلى ان ا

  المحددة و ان المشاریع تتقدم بنسق جید .
  

  :عددالعینات المخزنة في بیوت التبرید3.3.12.المؤشر
ھا البنك بمستوى األنشطة التي یقوم التطور الحاصل سنویا على و ذلك بإعتبار %100بلغت نسبة اإلنجاز 

 الوطني للجینات في مجال جمع و تخزین العینات من البذور من مختلف األصناف .
  
 
  

  : طواللشریطالساحلیالذیتمحمایتھمناإلنجرافالبحري3.3.13.لمؤشر
ریط الساحلي و ذلك بإعتبار ان كل األشغال المبرمجة في مجال حمایة الش %+ 100إنجاز ھذا المؤشر بنسبة 

  .من اإلنجراف البحري قد انجزت في اآلجالو طبقا لما ھو مبرمج
  
 
  
  
  

  :التوجھات المستقبلیة لتحسین األداء
  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3المؤشر  2المؤشر  1المؤشر 

Colonne1

2017إنجازات  

2017تقدیرات 
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  جودة الحیاة : 1البرنامج الفرعي 1- 2

 
  في مجال النفایات :

لتحسین نسبة النفایات الموجھة للمصبات المقترحات  اإلشكالیات و النقائص
 المراقبة

أراضي توفیر إشكالیات عقاریة تتعلق ب
إلنجاز مصبات جدیدة ووحدات معالجة 

  النفایات و مراكز التحویل

o  ّولةالتنسیق مع السلط الجھویة و المحلیة و مع وزارة أمالك الد 
  تصفیة المشاكل العقاریة لجمیع المواقع المقترحةل

توقف المصب المراقب بقاللة بجزیرة 
  جربة  

إنجاز مشروع نموذجي للتثمین و التصرف المندمج في النفایات 
  بجزیرة جربة

محدودیة طاقة استیعاب أغلبیة المصبات 
  .المراقبة المستغلة حالیا

  التي وصلت إلى طاقتھا القصوىتوسعة المصبات لإعداد برنامج  

لمنشآت إعتراض المتساكنین المجاورین 
  التصرف في النفایات المنزلیة

 قبل ضرورة القیام بدراسة المقبولیة اإلجتماعیة للمشاریع المبرمجة
  اإلعالن عن طلب العروض.

  
 

  في مجال التطھیر:
  
 
 

  لتحسین نسبة الربط بالشبكة العمومیة للتطهیرالمقترحات   اإلشكالیات
 ضعف نسب الّربط بالّشبكة العمومّیة للّتطهیر ببعض

  الوالیات
  

توسیع شبكات الّتطهیر بالوسط الحضري مع إعطاء إحداث محطات تطهیر جدیدة و 
  ال تزال دون المعدل الوطنيالتي األولوّیة للوالیات ذات نسب الّربط 

  تجاوز بعض محطات التطهیر طاقاتها القصوى
  

  المتقادمةتوسیع وتهذیب المحطات التي تجاوزت طاقتها القصوى وتهذیب المحطات 
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  برنامج إستدامة التنمية
 

 

 

 

 

 

  

  

 

  تقدمي برامج الوزارة : الثاينحملور ا
 إسم البرنامج "استدامة التنمیة"
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میة التن رئیس البرنامج لطفي بن سعید مدیر عامالتقدیم العام للبرنامج:. 1

  المستدامة

 :خارطة البرنامج - 2-1
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 األھداف و األولویات اإلستراتیجیة للبرنامج:– 3-1
 

  :التنمیة أساسا في التوجھات التالیة إستدامةتتمثل إستراتیجیة برنامج

 البرنامج

البرامج 
 الفرعیة

المصالح 
 اإلداریة

المؤسسات 
و العمومیة 

 المنشآتالعمومیة

 إستدامة التنمیة

  : 1البرنامج الفرعي 

 مسارات التنمیة المستدامة

مواكبة المسارات و إعداد إدارة -
  األدوات

  

 الوكالةالوطنیةلحمایةالمحیط

  : 2البرنامج الفرعي 

  التكنولوجياإلقتصاد األخضر و التجدید

الدراسات و التحالیل اإلقتصادیة إدارة -
  البیئیة و التخطیط

 البیئةلتكنولوجیامركزتونسالدولی



:  

 2017التّقریر الّسنوي للقدرة على األداء لسنة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف                                              31 

ي فمستدامة للتنمیة ال ى إدماج التوجھات واألھداف التي تضمنتھا االستراتیجیة الوطنیةالسھرعل -
  للتنمیة والعمل على متابعة تنفیذھا،قطاعیة المخططات ال

ة عیة العامدراجھا في السیاسات االقتصادیة واالجتماإ ومة اترسیخ وتعمیم مبادئ التنمیة المستد -
  والقطاعیة،

  االقتصاد األخضر من خالل وضع اآللیات واالستراتیجیات المناسبة،النھوض ب -

ید مزودامة لتنمیة المستنشر ثقافة البیئة و ا ومنظومة التربیة البیئیة من أجل اإلستدامةتطویر -
وص من الخصبتفعیل دور المواطن في إرساء مقومات البیئة السلیمة و تحقیق التنمیة المستدامة 

  خالل تطویر السلوك البیئي المسؤول.

تنافسیة ي إطار دعم القدرة الفالمنتجة للقطاعات التنمویة و المؤسسات  البیئيتعمیم التأھیل  -
لى عماد لدیھا و تطویر نظم إنتاجھا نحو مزید من ترشید إستھالك الطاقة و المیاه و اإلعت

  التكنولوجیات النظیفة و المحافظة على توازن األوساط و الموارد الطبیعیة .

  حوصلة ألھداف البرنامج:  -

  أھداف : ثالثةتتمثل أھداف برنامج إستدامة التنمیة  في 

  دعم مسار التخطیط التشاركي المحلي للتنمیة المستدامة.:1الھدف  

  النھوض بالتربیة  من أجل التنمیة المستدامة. : 2الھدف  

 .و النھوض بالتكنولوجیات البیئیة مقومات اإلقتصاد األخضرتعزیز :3الھدف  

  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 بالبرنامج:قدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة ت -2

 شرة بالبرنامج :أهم اإلصالحات و األهداف اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها و التي لها عالقة مبا-2-1
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یة ستراتیجفیذ اإلتجسیم مناھج االستدامة في مستوى قطاعات التنمیة و متابعة تن فياإلصالحاتأھم  تتمثل    
حلیة ة المالوطنیة للتنمیة المستدامة والتعریف بمسار التخطیط المحلي التشاركي من خالل دعم الحوكم

مؤسسات وى الالنھوض بمنظومة التربیة من أجل التنمیة المستدامة في مستو .21والجھویة وتفعیل األجندا 
  التدخالت بالفضاء المدرسي. من خالل عدیدالتربویة بصفة خاصة 

ربات وذلك باعتماد أحدث المقا 2030العمل على تعزیز مقومات االقتصاد األخضر إلى أفق  كما یتم 
ؤتمر ھائیة لمة الناإلقتصادیة المتعارف علیھا عالمیا والتي التزمت المجموعة الدولیة بشأنھا من خالل الوثیق

ص التحول نحو "المستقبل الذي نصبو إلیھ" وبالخصو 2012لسنة  20األمم المتحدة للتنمیة المستدامة ریو + 
د إلقتصاإعداد خارطة طریق وطنیة لو تم في ھذا اإلطاراإلقتصاد األخضر في إطار القضاء على الفقر. 

 قتصادالتأسیس لخیار اال ومخططات العمل التي ترمي إلىالمشاریع األخضر تتضمن جملة من الدراسات و
  الجدید. 

  :  القیام بھا و األنشطة و المشاریع الكبرى التي تماإلنجازات أھم- 2-2
  زة مدیرلفرعي : مسارات التنمیة المستدامة : رئیس البرنامج الفرعي مصباح عباالبرنامج ا 2-2-1

  في مجال مسارات التنمیة المستدامة:
لة الحقة الجھویة والمحلیة في الجھات لیتم في مرح 21األجندا  دعم قدرات القائمین على مسار إعداد

لبلدیات استوى مراحل المسار في م بقیة وبالتوازي مع تركیز السلطة المحلیة والبلدیات بصفة دائمة تنفیذ
ین. ن مختصوخبیریدراسات وإجراء عملیة التخطیط التشاركي للتنمیة المحلیة المستدامة تحت إشراف مكتب 

محلیة المستدامة التي تضم جملة من المشاریع الجھویة وال 21وثیقة األجندا إعداد ھذه المصاحبة ستفضي إلى 
لتقییم لابلة والتي تمت بلورتھا وفق الحاجیات والخصوصیات المحلیة والجھویة. ومن شأن ھذه الوثیقة الق

ق لصنادیتمویل عن طریق المنظمات غیر الحكومیة وافاق واسعة للآالدوري والتحسین المستمر أن تفتح 
  الدولیة والوطنیة المانحة.

ي مصباح یس البرنامج الفرع: رئ اإلقتصاد األخضر و التجدید التكنولوجيالبرنامج الفرعي :  2-2-2
  عبازة مدیر

 

  في مجال التجدید التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر: -
ج األخضر تتضمن جملة من الدراسات والبرامتم إعداد خارطة طریق وطنیة لإلقتصاد 

تي تم ة الومخططات العمل التي ترمي إلى التأسیس لخیار االقتصاد الجدید. تتمثل أھم األنشط
ء لى األدارة عإنجازھا بالنسبة لألولویات اإلستراتیجیة التي تم تحدیدھا بالمشروع السنوي للقد

  : في ما یلي 2017لسنة 
   :2030مقومات االقتصاد األخضر إلى أفق في مجال تعزیز - 
تم استكمال الدراسة المتعلقة باالستراتیجیة الوطنیة لالقتصاد األخضر في موفى سنة  •

نطاق  لعرض نتائج ھذه اإلستراتیجیة على 2017مارس  28، كما تم تنظیم ندوة بتاریخ 2016
بیة اكل المھنیة والنقاواسع حیث تمت دعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومیة والھی

ا میین. ھذكادیوالمؤسسات البنكیة والتمویلیة ومكونات المجتمع المدني والخبراء والباحثین واأل
یھا من تبن وتم إعداد ملف بھدف عرض نتائج ھذه اإلستراتیجیة على أنظار لجنة وزاریة حتى یتم

 قبل أعضاء الحكومة.
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اتیجیة الوطنیة للمسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات تم الشروع في إنجاز دراسة تتعلق باإلستر •
نھج موالمنظمات والتي تھدف إلى بلورة وصیاغة المیثاق الوطني للتنمیة المستدامة وفق 

  .تشاركي
في إطار انخراط تونس في البرنامج العشري لألمم المتحدة حول نظم االنتاج واالستھالك  •

مة طط وطني للشراءات العمومیة المستدا، یتم العمل على إعداد مخYFP)10المستدامین (
قا في ساب وإنجاز مكوناتھ. ویرمي المشروع إلى تحیین  مخطط العمل  الوطني  الذي تم إعداده

  .ھذا الشأن، مما سیمكن من  تحدید األولویات و إبراز التوجھات  المستقبلیة
التأكید وبي الممول من طرف اإلتحاد األور Switch-Med تم في إطار تنفیذ برنامج •
إحداث التغیرات الضروریة لنظم اإلنتاج واإلستھالك الغیر المستدامة من خالل ضرورة على 

إعداد مخطط وطني في الغرض وتحقیق ترابطھ مع سیاسات طموحة على غرار اعتماد 
 السیاسات واألطر القانونیة الخاصة بالشراءات العمومیة المستدامة. ھذا وقد تم اإلنتھاء من إنجاز

المكون األول لھذا البرنامج والذي یتمثل في إعداد دراسة  تشخیصیة للوضع الحالي لنظم اإلنتاج 
ن تم اختیارھما (السیاحة یاللذ للمحورینواإلستھالك المستدامة بتونس و وضع خطة عمل وطنیة 

أما والصناعات الغذائیة). ھذا وقد تم تنظیم ورشة عمل لعرض خطتي العمل والمصادقة علیھما. 
بالنسبة للمكون الثاني، فقد تم العمل على إقامة مشاریع نموذجیة لدعم اعتماد نظم اإلنتاج 

 Sabra Olive واإلستھالك المستدامة حیث تم ترشیح ثالثة مشاریع وھي كالتالي: مشروع
Oil تحویل زیت الزیتون البیولوجي وتطویر منظومة اإلنتاج المستدام بوالیة القیروان، مشروع
زغوان لتنمیة السیاحة البیئیة بوالیة زغوان، ومشروع تونس للسیاحة اإلیكولوجیة بوالیة دار 

  .بنزرت
یتم العمل حالیا على تفعیل مكتب المساندة لالقتصاد األخضر الذي تم بعثھ رسمیا خالل   •

تیجیة بدعم فني من لجنة اإلسكوا وذلك بغیة توظیف مختلف األطر االسترا 2014شھر فیفري 
أطیرھا ء وتات البرمجة والتخطیط والمسارات والحوارات لدعم المبادرة االقتصادیة الخضراوآلی

 تصادمع العمل على اإلحاطة بباعثي المشاریع الذین یرغبون في االستثمار في مجال االق
ل خال األخضر وال سیما خریجي التعلیم العالي الذین بصدد البحث عن مواطن شغل الئقة من

از ق في إنجنطالوالمعلومة الالزمة لدفع المبادرة الخضراء. في ھذا الصدد، تم اال تقدیم المشورة
  :بعض األنشطة تتمحور حول

  إعداد موقع واب خاص بالمكتب وباالقتصاد األخضر، -1
لطاقات إعداد أدلة توجیھیة لباعثي المشاریع في بعض مجاالت االقتصاد األخضر (ا -2

ھا) ھذا ثمینات، السیاحة اإلیكولوجیة، التصرف في النفایات وتالمتجددة وكفاءة الطاقة، الغاب
  باإلضافة إلى دلیل حول مكامن التشغیل األخضر بالجھات، 

  إعداد كتیب حول أفضل الممارسات في مجال اإلقتصاد األخضر. -3
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م الشروع في ، كما ت2017في ھذا اإلطار، تم استكمال األنشطة الثالثة األولى في موفى سنة 
لعلیا امن الباعثین الشبان من حاملي الشھادات  20والمتعلق بمصاحبة  4إنجاز النشاط عدد

  والراغبین في إنجاز مشاریع خضراء وذلك في إطار مبادرة نموذجیة. 
  معي للمؤسسات:تكریس االنتقال البیئي والمجت
  يف هذا اإلطار مت تنفيذ عدد من املشاريع تتمثل يف:

  50001مؤسسات لوضع منظومة إدارة الطاقة حسب االيزو  9مصاحبة 
  14001منظومة التصرف البيئي طبقا للصيغة اجلديدة من املواصفات إيزو  ءرساالمؤسسات 9مصاحبة، 
  بالسياحة املستدامة"مؤسسات فندقية لوضع عالمة اخلاصة  8مصاحبةTravelife، 
  مؤسسات يف جمال اإلنتاج األنظف لفائدة قطاع النسيج يف إطار مشروع8 مصاحبة COM TEXHA ، 
  
  

  النھوض بالمھن الخضراءالمساھمة في 
 

  يف هذا اإلطار مت تنفيذ عدد من املشاريع تتمثل يف:
 نامج تكوين كرب امشارك 68لفائدة دورات تكوینیة  05إجنازمت خضراءمشاريع الشبان لبعث  مصاحبةو تكوين  برنامج

 .Switch-Medامج بالتكوين يف إطار برن الذين انتفعواتكميلي لفائدة باعثي املؤسسات البيئية من الشبان 
 ية دورة تكوين 41از إلطار بإجناهذا  قد قام املركز يفالتكوين يف إطار املشروع النموذجي "منصة املهن اخلضراء" برنامج

 .منتفعا751أكثر من لفائدة 
  :ل دراسة املؤثرات على احمليط وحول منتفع حو  36قام املركز بإجناز دورتني تكوينيتني لفائدة برنامج التكوين حسب الطلب

 2015نسخة  14001منظومة التصرف البيئي إيزو 
 الواليات ف تلخمممثال عن  24ئدة لفاية احملليةورشة عمل حول تكوين املستشارين البيئيينلدى اجلماعات العموم تنظيم

  التونسية
 يف  ناخ والتكيف معهت تغري املأثرياتيف احلّد من  هار ودو ورشة عمل إقليمية حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنظيم

 ن. ةوالسودادة املتحربيرات العاإلمااملغرب، مصر،  ،من الدول العربية التالية: تونس امشارك 50املنطقة العربيةلفائدة 
  

  تطویع التكنولوجیات البیئیة
  

  يف هذا اإلطار مت تنفيذ عدد من املشاريع تتمثل يف:
  :ة ملطاطية املستعملإلطارات اثمني اوشبكة ت تركيز شبكة تثمني املرجنييعمل املركز حاليا على مشروع التحويل التكنولوجي

 بالشراكة مع جامعة روستوك األملانية والشركات املختصة يف القطاع.
 دة استخدامها يفوسط إلعااملت مشروع  إزالة التلوث من النفايات السائلة لصناعات النسيج يف منطقة البحر األبيض 

يشارك  مي تعاون دويل بإشراف وزارة التعليم العايل والبحث العلشروعم: SETPROpER »2015 -2018»الزراعة
 جامعات و مراكز حبث  و ضمن جمموعة هامة من الشركاء من تونس وفرنسا  فيه املركز

 مشروعSURMAD 2018-2016جربة،التصرفاملستدامفياملواردفيقطاعالسياحة 
و مساندةفنيةلرتكيزوحداتإنتاجميوتقد إجنازورشاتعملمنأجلتحفيزالنزلعلىتثمينالنفاياتالعضويةمت
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إنطالقا من تجاربالتخمرياملهوءداخالحملطةالنموذجيةباملركز . كما مت الشروع  فيدعموتأطريعمليةالتثمينمعمختلفاملتدخلينباجلهة
 إمضاءاتفاقيةمعنزل. كما مت)biométhanisation( فيتجاربالتخمريالالمهوءعلىنفاياتاملطاعمو نفاياتاخلضراءاملنتجةداخاللنزلال
"jerba Sun Club "للمساندةالفنيةفيرتكيزوحدةختمريمهوءللنفاياتاخلضراءاخلاصةبالنزل 

 مت روكسال:ب -اإلقليم الوالوىنأورو ممول من  78120بكلفة  2018-2016 مشروع معاجلة األتربة امللوثة باحملروقات
ابعة بة امللوثة واملتائية للرت يوكيميالفيز استخراج خصائص  ملركز واحملطة النموذجية باتركيز و  القيام بتشخيص و حتليل التلوث

لتقرير العلمي  لتقييم نتائجالبحوث اكما مت إعداد TYPHAالبيولوجية للنباتات املائية املختصة إلزالة احملروقات من الرتبة 
  الزمة للمخرب.واقتناءاملواد الكيميائية ال Gemblaux.:وجامعة لياج .الصناعية-حدة البيوومدها لو 

  مشروع امللوثات العضوية الثابتةPOPs2016 -2020 2017:مت خالل سنة : 
 ندا،د هولأخذ العينات من املاء واهلواء و تقسيمها بني خمابر املركز و خمابر املختصة يف السوي 
 هولندا، والسويد ي تصة قأخذ العينات اخلاصة باملواد الغذائية وحتضريها و إرسال البعض منها إىل املخابر املخ 
 ،شراء املواد الكيمياوية واملواد املستعملة للقيام بالتحاليل يف خمرب املركز  
 .إجناز التقارير الفنية اخلاصة بتقدم املشروع وإرساهلا إىل املمول 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

  
  
  

 :2017ة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنةنتائج القدر -3
 

 البرنامج:تقدیم لتنفیذ میزانیة  2-3
المستھلكة  و قد بلغت اإلعتمادات 2017م د دفعا سنة  4,571بلغت تقدیرات میزانیة البرنامج  

وان التصرف ھ یتم تحویل منحة مالیةبعنو تجدر اإلشارة إلى أن  %80دفعا تمثل نسبة  م د3,675
ن میزانیة م℅ 88 نسبةتمثل  3,257في حدود  الدولیلتكنولوجیاالبیئةو التنمیة إلى مركز تونس 

  البرنامج و تتوزع ھذه اإلعتمادات على النحو التالي:
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 :میزانیة التصرف 
لكة ما م د دفعا و بلغت اإلعتمادات المستھ 3,561بمبلغ  2017قدرت میزانیة التصرف لسنة 

 .%89م د دفعا  تمثل نسبة 3,184قدره 

 :میزانیة التنمیة 
ت اإلعتمادات المستھلكة  م د دفعا و بلغ 010, 1بمبلغ قدره  2017قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

 .%49د دفعا تمثل نسبة  م0,492

  
  

  : 3جدول عدد 
 مقارنة بالتقدیرات  2017تنفیذ میزانیة برنامج استدامة التنمیة لسنة 

  التوزیع حسب طبیعة النفقة ( إ ع الدفع)
  الوحدة: ألف دینار 

 بیــــــــــــان البرنامج
  تقدیرات

2017 

 إنجازات

2017 

  2017اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 %89  -  377.5 3184 3561.5 العنوان األول: نفقات التصّرف
 %88.7 - 369.5 2910 3279.5 التأجیر العمومي
 %96 - 8 208 216 وسائل المصالح 
 %100 0 66 66 التدخل العمومي

 49% 518- 492 1010 العنوان الثاني: نفقات التنمیة
 49% 518- 492 1010االستثمارات المباشرة

 49% -518 492 1010 على الموارد العامة للمیزانیة
 %0 0 0 0 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 %0 0 0 0التمویل العمومي
 %0 0 0 0 على الموارد العامة للمیزانیة

 %0 0 0 0 على موارد القروض الخارجیة الموظفة
 80%  895.5- 3676 4571.5 مجموع البرنامج

  
  دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات*

  
  

  :3رسم بیاني عدد 
  

  )2017( برنامج لسنة المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 
 التوزیع حسب طبیعة النفقة
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4جدول عدد   
بالتقدیراتمقارنة  2017تنفیذ میزانیة برنامج استدامة التنمیة لسنة   

 التوزیع حسب البرامج الفرعیة  ( إ ع الدفع)
 بحساب الف دینار

 البرامج

  ق.م.م
2017 

)1(  

 إنجازات
2017  

)2( 

  2017اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  المبلغ 

)2-1(  

  النّسبة

)1/2(  

اإلقتصاد األخضر و التجدید البرنامج الفرعي 
 التكنولوجي

3717.5 3203.245 -514.255 ℅86 

 55℅ - 380.741 473.259 854 البرنامج الفرعي مسارات التنمیة المستدامة

 ℅80.42 894.996- 3676.504 4571.5 مجموع البرنامج
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  : 4رسم بیاني عدد 

  )2017مقارنة بین تقدیرات و إنجازات میزانیة البرامج الفرعیة لسنة ( 

  

  

 تحلیلھا:و تقدیم لنتائج القدرة على األداء - 3-3
 البرنامج 

 تقدیم نتائج القدرة على اآلداء : 1-2-3
  

  دعممسارالتخطیطالتشاركیالمحلیللتنمیةالمستدامة: 1لھدف عدد ا

  تقدیم الھدف:

لتنمییالبعاداةتولانتجسیممناھجالتنمیةالمستدامةفیمستوىقطاعاتالتنمیةیستوجبالتأسیسلدیمقراطیةمحلی
نصعحلیوفقماىالمةالمستدامةاالقتصادیةواالجتماعیةوالبیئیةاالھمیةالالزمةفیمجااللتخطیطعلىالمستو

  2014 جانفي 26 مندستورالجمھوریةالتونسیةالصادربتاریخ 139 لیھالفصلعدد
طنیوسعللمواھامأتعتمدالجماعاتالمحلیةآلیاتالدیمقراطیةالتشاركیةومبادئالحوكمةالمفتوحةلضمانإس:"

  "انونھالقنوالمجتمعالمدنیفیإعدادبرامجالتنمیةوالتھیئةالترابیةومتابعةتنفیذھاطبقالمایضبط

  
  
 
  

  عرض النتائج:

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

البرنامج الفرعي 
اإلقتصاد األخضر

البرنامج الفرعي 
مسارات التنمیة 

المستدامة

2017تقدیرات 

2017إنجازات 

Colonne1



:  

 2017التّقریر الّسنوي للقدرة على األداء لسنة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف                                              39 

  

  النتائج: تفسیر 

  عدد األجندات الجھویة والمحلیة التي تم إعدادھا والمصادقة علیھا: 1المؤشر عدد 

قة ذه الوثیھعداد نظرا لكون إ لم تتمكن اإلدارة من إعداد األجندات المبرمجةبالنسبة لھذا المؤشر 
 2018 ىسنةھذاالمشروعإللذا فقد تم تأجیلبصفةنھائیة،المجالس البلدیة المنتخبةتركیزیرتبط ب

ستوجبمراحاللملفالحیثسیتمانتدابمكتبدراساتلمصاحبةالبلدیاتالتیترغبفیاالنخراطفیالمساروالقیامبمخت
 .ةبمساعدةخبیرینمختصین

  المحلیة 21مجال إعداد وتمویل وتنفیذ األجندا  يببرنامج دعم القدرات فعدد المنتفعین : 2المؤشر عدد 

مساھمة في وضع اللى المستوى المحلیوع  المحلیة ودعم الحوكمة الرشیدة 21في إطار تفعیل مسار األجندا 
اركي، سار التشا المتمشي یعتمد على المركزیة السیاسة البیئیة والتنمیة المستدامة بتونس عبر تنشیط وتعمیم ھذ

فع منت 120 دورات تكوینیة جھویة بكل من تونس وسوسة والقیروان وصفاقس وباجة وتوزر لفائدة 6تم تنظیم 
د تم و بالتالي فق .21والمحلیة المعنیة بمسار إعداد األجندا من ممثلي الجمعیات البیئیة واإلطارات الجھویة 

  % 100تحقیق القیمة المستھدفة للمؤشر بنسبة 

  

  

  

  

  

  :4رسم بیاني عدد
  

  مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 

وحدة   مؤشر قیس اآلداء
  المؤشر

تقدیرات 
2016  

إنجازات 
2016   

نسبة 
اإلنجازات 

مقارنة 
بالتقدیرات 

2016  

تقدیرات 
2017  

إنجازات 
2017  

نسبةاإلنجاز
اتمقارنةبالت

 قدیرات
2017  

المؤشر عدد 
:عدداألجنداتالجھویة1

والمحلیةالتیتمإعدادھاو
  المصادقةعلیھا

  (*)  0  24  0  0  24  عدد 

المؤشر عدد 
:عددالمنتفعینببرنامج2

دعمالقدراتفیمجاإلعداد
 21 وتمویلوتنفیذاألجندا

  المحلیة

  100  120  120  0  120  120  عدد 
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  دعممسارالتخطیطالتشاركیالمحلیللتنمیةالمستدامة: 1الھدف
  

  

  النھوض بالتربیة  من أجل التنمیة المستدامة. :2الھدف عدد 

  تقدیم الھدف:

 ا تشھدهمضوء  تعرف التربیة من أجل التنمیة المستدامة  طبقا للتوجھات العالمیة الراھنة  و في
بب  البیئة ومختلف مواردھا الطبیعیة من ھشاشة و تدھور و ما تتعرض إلیھ من أخطار بس

وات لى الثرعافظة النشطة البشریة اإلجتماعیة و التنمویة المتزایدة بأنھا برنامج یلقن أھمیة المح
یدة و ة الجالطبیعیة و العیش في عالم یستطیع كل فرد فیھ الحصول على الغذاء و التمتع بالصح

م و بناء عالم أكثر عدال و إنصافا من خالل مواطنین معنیین و مسؤولین یمارسون حقوقھ
  مسؤولیاتھم في كل المستویات المحلیة و الجھویة و الوطنیة و الكونیة. 

ناشئة دى اللعلى نشر الثقافة البیئیة و غرس مقومات المواطنة البیئیة  من أھم األنشطة العمل
تنمیة  ن أجلمبالمؤسسات التربویة و تفعیل الشراكة بین المدرسة و المحیط ضمانا لتربیة سلیمة 

لتطبیقي اني و المیدال ـة بالبیئة و التفاعـة العنایـمستدامة باإلضافة إلى مساعدة التلمیذ على ممارس
 مسائل ذات العالقة بالبیئة و التنمیة المستدامة.مع ال

 

 عرض النتائج :
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2017إنجازات  
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وحدة   مؤشر قیس اآلداء
  المؤشر

إنجازات   2016تقدیرات 
2016   

نسبة 
اإلنجازات 

مقارنة 
بالتقدیرات 

تقدیرات 
2017  

نسبةاإلنجا  2017إنجازات 
زاتمقارنةبا

 لتقدیرات
2017  
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  :5رسم بیاني عدد
  مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 

  النھوض بالتربیة  من أجل التنمیة المستدامة.: 2الھدف
  

  

  

  

  

  تحلیل النتائج:

  عدد المؤسسات المنخرطة في شبكة المدارس المستدامة :1المؤشر عدد
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2017إنجازات  

2017تقدیرات 

2016  
المؤشر عدد 

:عددالمؤسساتال1
منخرطةفیشبكةال
  مدارسالمستدامة

  ℅96  48  50  ℅100  49  49  عدد

  
المؤشر عدد 

:عددالمنتفعینبال2
دوراتالتكوینیةفیم
 جااللتربیةالبیئیة

2  

  ℅42.3  2115  5000  ℅38.6  2456  4000  عدد
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 تمسنةبویة،فیإطارتوسیعشبكةالمدارسالمستدامةوتعمیمنوادیالبیئةعلىأكبرعددممكنمنالمؤسساتالتر
 3 إبرام 2016

دارزینةبالمتاتالصفقاتإطاریةلمدةسنةقابلةللتجدیدمرتینلتوفیرالتربةالصالحةللزراعةوغراسةأشجارونبا
 .سالمستدامةوتمكینھامنمعداتبستنةللتعھد

ة ة المعنیلتربویاقامت اللجان المشتركة بزیارات وتقییم البرنامج المشار إلیھ بالمؤسسات  2017سنة 
  ولقد اعتمد التقییم العناصر التالیة:

 .وضعیة الحدائق المدرسیة التي تم بعثھا وتھیئتھا  

 یة ریة البصالسمعنوادي البیئة ومدى نشاطھا واستخدامھا للوسائل البیداغوجیة والمعدات اإلعالمیة و
 التي تم توفیرھا.

 ین تحدید اإلشكالیات والصعوبات واقتراح التوصیات التي من شأنھا تخطي الصعوبات وتحس
  مردودیة البرنامج.

  بخصوص الحدائق المدرسیة: -

  راسات ي الغفتمیزت أغلب الحدائق والمساحات الخضراء التي تم بعثھا في إطار البرنامج بالتنوع
ھذه  ستغاللوھي في حالة متوسطة بأغلب المدارس، ویتم بصورة متفاوتة امن أشجار ونباتات زینة 

ة ج العلمیلبرامالفضاءات وتعھدھا بالصیانة حیث یتم أحیانا استغالل ھذه الفضاءات لتحقیق أھداف ا
ئة ادي البیطة نوالتطبیقیة الموجھة للتالمیذ، كما یتم في عدة مدارس استغالل ھذه الفضاءات في أنش

 التفاعل المیداني مع مكوناتھا البیئیة.في إطار 

 

 ھذه  تتفاوت طرق العنایة وتعھد وصیانة الحدائق المدرسیة بحیث یتم في أغلب األحیان ري
غالبا ومنتظمة  كیفیةالفضاءات بماء الحنفیة، غیر أن ھذه الطریقة مكلفة وبالتالي ال تتم عملیة الري ب

ثل ھذه مق في رة من المیاه التي تتطلبھا ھذه الحدائما تنقطع في فصل الصیف نظرا للكمیات الكبی
 األوقات. 

 بخصوص نوادي البیئیة: -

  تفاوت األنشطة من مدرسة إلى أخرى حیث:

 على  تم تسجیل برامج وأنشطة متواصلة ومتمیزة وتجارب نموذجیة بأغلب المدارس باالعتماد
قیام لك الاإلصدارات والدعائم والتجھیزات اإلعالمیة والسمعیة البصریة التي تم توفیرھا وكذ

یارات یة وزبزیارات استطالعیة لبعض الحدائق الوطنیة والمحمیات الطبیعیة والمواقع االیكولوج
 .دانیة لبعض االنجازات البیئیة كمحطات التطھیر وغیرھا می

 ألساس جع باتم من جھة أخرى تسجیل غیاب أنشطة ببعض النوادي البیئیة التي تم إحداثھا وھذا را
 بیئة.إلى عدم وجود إطار تربوي قار لتنشیط ھذه النوادي أو لغیاب قاعات خاصة بنوادي ال
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 ا تمت خرىكمأستغالل األمثل للتجھیزات المتوفرة في أحیان عدم توفر التجھیزات أحیانا وعدم اال
ن قبیل م 2011مالحظة بعض الحاالت األخرى غیر المقبولة والتي تزامنت مع فترة الثورة سنة 

 إتالف أو سرقة أو حرق بعض التجھیزات أو جوانب من المدرسة.

 

نشطة مة أذالموضوعة على  تم تحقیق النتائج المرجوة وفقا للتقدیرات وخاصة الموارد المالیة
 المشروع لذلك یمكن اإلشارة إلى أن نسق اإلنجاز یتم بصفة عادیة.

  :عددالمنتفعینبالدوراتالتكوینیةفیمجااللتربیةالبیئیة2المؤشر عدد

عامة للتنمیة في مستوى اإلدارة ال 2017لم یتم برمجة أنشطة تكوینیة ضمن میزانیة التنمیة لسنة 
یث حروبي) على نشاط تكویني ممول في إطار التعاون الدولي (االتحاد األالمستدامة بل اقتصرت 

من معلمین  تفعامن 80تم بمقتضى ھبة تمویل دورتان تكوینیتان األولى بتونس والثانیة بتوزر لفائدة 
وأساتذة وبعض من ممثلي المجتمع المدني واإلدارات 

  .یالمواردالمائیةتناولتاموضوعالتصرففیالنفایاتوالتصرفالمستدامفالجھویة

سسات  و المؤ وفي إطار برنامج التحسیس و التربیة البیئیة قصد تنمیة الوعي البیئي لدى المواطن 
  الناشئة بالوكالة الوطنیة لحمایة المحیط :

 102از ألف مستفید من مختلف شرائح المجتمع و تم إنج 11شملت الحمالت التحسیسیة حوالي  
فلة البیئیة تظاھرات في إطار القا 5مستفید و  2035البیئیة لفائدة التربیة یوما تكوینیا في 

 بالمؤسسات التربویة.

 و النھوض بالتكنولوجیات البیئیةتعزیز مقومات اإلقتصاد األخضر  :3بالنسبة للھدف 

  تقدیم الھدف:

نشطة یتمثل ھذا الھدف في تركیز مقومات اإلقتصاد األخضر من خالل  البحث في إمكانیات تطویر األ
لحدیثة اوجیة اإلقتصادیة القائمة وتركیز أنشطة جدیدة خضراء في عدة مجاالت بناءا على التحوالت التكنول

  والعمل على وضع اآللیات الكفیلة في الغرض. 

نظف و ج األؤسسات عبر مسار التأھیل البیئي و توخي تقنیات و طرق اإلنتاالمساھمة في تقویة قدرات المو
ة ت الوطنیلقدرااإستعاب و تطویع و تطویر التقنیات الحدیثة و النھوض بتكنولوجیات البیئة و إنتاجھا و دعم 
یمیة و اإلقل وطنیةلتطویر المعارف العلمیة الضروریة إلستنباط و وضع التقنیات البیئیة المالئمة للحاجیات ال

 وفقا لمتطلبات التنمیة المستدامة.

 عرض النتائج :
  
 

وحدة   مؤشرات قیس األداء
  المؤشر

تقدیرات 
2016  

إنجازات 
2016  

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

تقدیرات 
2017  

إنجازات 
2017  

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 



:  

 2017التّقریر الّسنوي للقدرة على األداء لسنة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف                                              44 

بالتقدیرات 
2016  

بالتقدیرات 
2017  

عدد   1.3.2.2المؤشر عدد 
بالتكوین والمصاحبة المنتفعین 

  في مجال اإلقتصاد األخضر

  %177  163  92  عدد

  

175  885  405%  

عدد المنتفعین  :1مؤشر فرعي
(مؤسسات خضراء) بالتكوین في 

  مجال اإلقتصاد األخضر

        130  767  590%   

  

عدد الباعثین  2مؤشر فرعي 
الشبان الذین تم تكوینھم 

ومصاحبتھم لبعث مشاریع في 
  مجال اإلقتصاد األخضر

  92  163  177 %  45  118  162% 

عدد   2.3.2.2المؤشر عدد 
المؤسسات المنتفعة 

بالتكنولوجیات واآللیات 
ومنظومات الجودة البیئیة 

  والمسؤولیة المجتمعیة

  %-42  146  255 %88  92  104  عدد

مجموع : 1مؤشر فرعي
المؤسسات المنخرطة في 
منظومات الجودة البیئیة 

  لمجتمعیةا والمسؤولیة

  %102  41  40  %77  36  47  عدد

عدد المؤسسات : 2مؤشر فرعي
  المنتفعة بالتحالیل البیئیة

  %52-  210 100    50    عدد

عدد المنتفعین : 3مؤشر فرعي
بالتكنولوجیات التي تم تطویرھا 

  المركزوترویجھا من طرف 

 %100  5  5    6    عدد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :6رسم بیاني عدد
  مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 

  و النھوض بالتكنولوجیات البیئیةتعزیز مقومات اإلقتصاد األخضر : 3الھدف
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  تحلیل النتائج :
  مجال اإلقتصاد األخضرعدد المنتفعین بالتكوین والمصاحبة في   1.3.2.2المؤشر عدد 

یمكن منتفع) و290(مبرمج   %405بنسبة إنجاز تقدر ب  2017منتفع خالل سنة  885تم تكوین 
 تفسیر ذلك بما یلي:

  

  ألخضر: عدد المنتفعین (مؤسسات خضراء) بالتكوین في مجال االقتصاد ا1مؤشر فرعي   -

 2017ة منتفع في مجال االقتصاد األخضر إال أن المركز تمكن خالل سن 130تمت برمجة تكوین 
 من بعث برنامج تكوین لم یكن مبرمجا وھو  المشروع النموذجي "منصة المھن الخضراء"

منتفع مما جعل العدد الجملي  700والذي تم من خاللھ تكوین   UNOPSالممول من طرف 
   %590منتفع أي بنسبة  767صل إلى للمنتفعین بالتكوین ی

في مجال  عدد الباعثین الشبان الذین تم تكوینھم ومصاحبتھم لبعث مشاریع 2مؤشر فرعي   -
  االقتصاد األخضر

بلغ عدد الباعثین الشبان الذین تم تكوینھم  لبعث مشاریع في مجال اإلقتصاد األخضر خالل سنة 
و منتفع  160حیث تمت برمجة  %162زیادة بـ مبرمج أي بنسبة 45منتفع مقابل  118، 2017

بعث برنامج تكوین تكمیلي وذلك بتمویل من میزانیة الدولة،  بعدمنتفع  118قام المركز بتكوین قد
والذي تم بمقتضى تقییمھ التعبیر عن  SWITCHMEDللشبان الذین تم تكوینھم في إطار برنامج 

وجوب توسیع دائرة محاور التكوین من طرف القائمین على المشروع والباعثین الشبان والتي 
من الباعثین الشبان. وإلى جانب ذلك تعاقد المركز  68أفضت إلى برنامج تكوین تكمیلي إنتفع منھ 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 2المؤشر  1المؤشر 

Colonne1

2017إنجازات  

2017تقدیرات 



:  

 2017التّقریر الّسنوي للقدرة على األداء لسنة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف                                              46 

من الشبان أصحاب  50ھ تكوین لتنفیذ برنامج المنصة الخضراء الذي تم بفضل UNOPSمع 
  الشھائد الذین یریدون بعث مشاریع خضراء

جودة عدد المؤسسات المنتفعة بالتكنولوجیات واآللیات ومنظومات ال  2.3.2.2المؤشر عدد 
  البیئیة والمسؤولیة المجتمعیة

ودة مؤسسات منتفعة بالتكنولوجیات واآللیات ومنظومات الج 146تسجیل  2017تم خالل سنة 
  %42-مبرمجة أي بنسبة إنجاز  255لبیئیة والمسؤولیة المجتمعیة إجماال مقابل ا

: مجموع المؤسسات المنخرطة في منظومات الجودة البیئیة والمسؤولیة 1مؤشر فرعي
  المجتمعیة

در ب مؤسسة أي بنسبة إنجاز تق 41، 2017بلغ عدد المؤسسات التي تتم مصاحبتھا خالل سنة 
  )مؤسسة 40(مبرمج  102%

 6بینما برمج المركز مصاحبة   TravelLifeمؤسسات لوضع منظومة  8حیث تمت مصاحبة 
ھمیة ق ألفقط وذلك لنجاح المشروع والتعبیر التلقائي عن إرادة وضع المنظومة من قبل الفناد

  الصورة التي تعطیھا لھم على الصعید الدولي.

تونسیة ة الكة التونسیة للسكر والشركبینما برمج المركز الشروع في إنجاز برنامج عمل مع الشر
لسكر للتونسیة كة اللخمیر والمسلخ البلدي بباجة وقام بالزیارات المیدانیة والتحالیل البیئیة لللشر

  والشركة التونسیة للخمیر فقط.

  عدد المؤسسات المنتفعة بالتحالیل البیئیة: 2مؤشر فرعي

ي بنسبة إنجاز أمنتفع  210مقابل برمجة  2017منتفع سنة  100بلغ عدد المنتفعین بالتحالیل البیئیة 
  أقل من التوقعات .%- 52تقدر ب

  كزعدد المنتفعین بالتكنولوجیات التي تم تطویرھا وترویجھا من طرف المر: 3مؤشر فرعي

لوجیات بنسبة  تكنو 5ل التكنولوجي بلغ عدد التكنولوجیات التي یتابعھا المركز في مشاریع التحوی
  %100إنجاز 

تات مال النبالتقنیة البیولوجیة إلزالة التلوث الناتج عن المحروقات بالتربة و تثمینھا باإلستعا -
  المائیة المختصة إلزالة  ھذه المحروقات

المنتجة  جارب التخمیر المھوء داخل المحطة النموذجیة بالمركز إنطالقا من النفایات الخضراءت -
  )biométhanisationداخل النزل و تجارب التخمیر الالمھوء على نفایات المطاعم (

لزراعة اطویر تقنیة جدیدة لمعالجة المیاه المستعملة في قطاع النسیج إلعادة استخدامھا في ت -
 ملةلمستعایاه والقیام بتجربة نموذجیة لتثمین المخلفات الصلبة (الحمأة) الناتجة عن معالجة الم

  .معالجتھاین لبإعتماد تقنیة التخمیر المھوء إلى جانب  تطویر تقنیة متمثلة في الجمع بین تقنیت

 لشراكة معلعمل في إطار الشبكة التكنولوجیة البیئیة لتثمین اإلطارات المطاطیة المستعملة باا -
  جامعة روستوك األلمانیة على إیجاد التقنیة المالئمة للقطاع
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  المستقبلیة لتحسین اآلداءالتوجھات -3

 المقترحات و التوصیات  و النقائص اإلشكالیات
 
  .محلیة  21اب إطار قانوني و مؤسساتي لألجندا غی -
  
  
  

ا لتحسین إنخراط البلدیات في مسار األجندالمقترحات 
  :المحلیة 21

 محلیة  21ع إطار قانوني و مؤسساتي لألجندا وض -
  ف بأنشطة المركزللتعریوضع خطة تسویق محكمة  -
  
  
  
  
  
 
  
  

 في عملیات المصاحبة البیئیة ضعف إنخراط المؤسسات  -
  لتأھیلھا بیئیا .

  
  
 

المقترحات لتحسین إنخراط المؤسسات في برامج 
  التاھیل البیئي :

یجاد آلیات تمویل للمؤسسات التي یصاحبھا المركز إ -
 FODECصندوق تنمیة القدرة الصناعیة   على غرار 

  .وآلیات لتمویل برامج التجدید
  
عم الشراكة مع مؤسسات البحث و الشركاء الفاعلین د -

و  في المیدان االقتصادي وذلك  لتدعیم االقتصاد األخضر
  .دعم المھن الخضراء 
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 ةـــالشؤون احمللي
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  تقدمي برامج الوزارة : الثاينحملور 
"الشؤون المحلیةإسم البرنامج "  

 
 
  رئیس البرنامج فیصل قزاز مدیر عامالتقدیم العام للبرنامج:. 1

 :خارطة البرنامج - 4-1
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 البرنامج

المصالح 
 اإلداریة

المؤسسات 
و العمومیة 

 المنشآتالعمومیة

 الشؤون المحلیة 

  

اإلدارة العامة للبرامج البلدیة و المجالس الجھویة و  -
 مجالس األقالیم

 للتراتیب و النظافة و العنایة بالمحیطاإلدارة العامة  -
 اإلدارة العامة للموارد و حوكمة المالیة المحلیة  -
  الھیئة العامة لمرافقة مسار الالمركزیة -

 مركز التكوین و دعم الالمركزیة  -
 صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلیة
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 اإلستراتیجیة للبرنامج:األھداف و األولویات – 5-1
  :أساسا في التوجھات التالیة الشؤون المحلیة تتمثل إستراتیجیة برنامج

ستتركز إستراتیجیة ھذا البرنامج خاصة على 
الالحوكمةزیةوتكریسالبابالسابعمنالدستورالمتعلقبالحكمالمحلیوالسھرعلىتدعیممسارالالمرك

الجدیلبلدیاتاصةلریة،ودفعاإلستثمارالبلدیخمحلیةمنخاللتعمیمالنظامالبلدیعلىكافةترابالجمھو
.  2020-2016 دةمنخاللتوفبرالتمویالتالالزمةللفترة

 وإستكمالمسارإعدادمشروعمجلةالجماعاتالمحلیة.

یزات و لتجھھذاباإلضافةإلىإصالحالجبایةالمحلیةودعمالجماعاتالمحلیةبالمواردالبشریةوا
 . الجیھاتعملبا وتحفیزاإلطاراتالعلیاللالمعدات الالزمة للقیام بالمھام المنوطة بعھدتھ

 

 إلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج:تقدیم عام ل -2

 شرة بالبرنامج :أهم اإلصالحات و األهداف اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها و التي لها عالقة مبا-2-1
  :  تعمیم النظام البلدي على كامل تراب الجمھوریة 1ــ 1

 86م إحداث تمن عملیة تعمیم النظام البلدي على كامل تراب الجمھوریة حیث  2017سنة تم اإلنتھاء ــ 
سمة ن 200ملیون نسمة منھا ملیون و  3.5بلدیة قائمة وشمل التعمیم  187بلدیة جدیدة وتوسعة 

  ملیون نسمة بالمناطق التي تم توسعتھا . 2.3بالبلدیات الجدیدة و

م الحدود ة لرسإلحداث البلدیات الجدیدة ووضع الخرائط الطوبوغرافی ـ تم  إصدار كل األوامر الترتیبیة
ة ستقلة العامة المھیئالجدیدة وإنجاز تطبیقة تھم كل الوالیات والبلدیات على حدة وتسلیمھا لل

  لإلنتخاباتإلستغالالھا عند إجراء اإلنتخابات البلدیة .

ویج مختلف الجماعات المحلیة وھي تتالشروع في وضع إجراءات تشریعیة ومؤسساتیة وبرامج تھم -
واء لدي سلتشخیص دقیق للوضع بالبلدیات وحوارات مختلفة مع كافة األطراف ذات العالقة بالعمل الب

  القطاعات أو منظمات المجتمع المدني .

  إعداد مشروع مجلة الجماعات المحلیة : 1-2

توجیھھ  تمھ وى رئاسة الحكومة للنظر فیــ تم اإلنتھاء من إعداد مشروع الجماعات المحلیة وإحالتھ عل
  .للمصادقة علیھ إلى مجلس نواب الشعب

نتھي إعداد بقیة )أمر على أن ی 34) واألوامر التطبیقیة للمجلة (02من القوانین (  % 75تم إعداد  -
  . 2018األوامر خالل الثالثیة األولى من سنة 

ي شكل فم د  540م د منھا  918برمجة إستثمارات لفائدة البلدیات الجدیدة والتوسعات بقیمة  -
  .إستثمارات من قبل الدولة باإلظافة إلى مساعدات من أطراف خارجیة .

  
  تفعیل  تركیز مسار الالمركزیة: 1-3
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لمحاور اأھم  مناقشةجھات كبرى) ستتولى  8بـ العمل على  وضع خطة إتصالیة لعمل اللجان الجھویة (
  المتعلقة خاصة :

  ـــ بنقل الصالحیات وتأھیل القطاعات المعنیة بذلك

  ـــ مراجعة إصالح الجبایة المحلیة على ضوء المقتضیات المضمنة بمشروع المجلة 

  :تطھیر مدیونیة البلدیات1-4

وما قبلھا و  2016تقییم مدیونیة البلدیات والمجالس الجھویة لسنة في إطار تطهیر مدیونیة البلدیات تم 

 ءات تطھیرإجرا تنظیم دورات تكوینیة لفائدة البلدیات والسادة رؤساء الدوائر البلدیة بالوالیات حول
  المدیونیة بالتنسیق مع مركز التكوین ودعم الالمركزیة. 

 4ر عدد تم إصدار المنشو 30/10/2017تاریخ وتنفیذا لتوصیات المجلس الوزاري المضیق المنعقد ب
ي أقر ما وما قبلھا و الذ 2016والمتعلق بتطھیر مدیونیة البلدیات لسنة  05/12/2017المؤرخ في 

  یلي :
ما قبلھا على و 2016بلدیة بعنوان سنة  28تحمل الدولة لكامل دیون المؤسسات العمومیة المتخلدة بذمة  -

ساب حعلى  سویة كامل دیونھا المستوجبة الخالص لفائدة القطاع الخاصأن تتعھد البلدیات المعنیة بت
سب حعلى أقصى تقدیر  2019و  2018أو خالل سنتي  2018مواردھا الذاتیة وذلك على إمتداد سنة 

 أھمیة المبلغ.
بة الخالص بلدیة لفائدة المؤسسات العمومیة مستوج 36تحمل الدولة لجانب من الدیون المتخلدة بذمة  -

ة العمومی المؤسسات وما قبلھا على أن تتعھد البلدیات المعنیة بتسویة بقیة دیونھا لفائدة 2016وان سنة بعن
 والخاصة على حساب مواردھا الذاتیة. 

 ضبط المراحل العملیة الخاصة بتنفیذ ھذا اإلجراء ورزنامة التنفیذ. -
  ــ إعادة توظیف األعوان واإلطارات.

  الشرطة البیئیة1-5
  بلدیة موزعة كما یلي : 74في  2017جھاز الشرطة البیئیة سنة تم تركیز 

  بلدیة بتونس الكبرى  34-     
  لوالیات ابلدیة بمراكز  20-     
  بلدیة بالمناطق السیاحیة و البلدیات ذات الكثافة السكانیة العالیة  20-     

  نا موزعین كما یلي عو 275و یبلغ العدد الجملي لألعوان التابعین لجھاز الشرطة البیئیة 
  عونا  160تونس الكبرى :       
  عونا  115بقیة البلدیات داخل الجمھوریة:        

یات تونس ببلدیات وال 2017جوان  13و قد إنطلق عمل الشرطة البیئیة رسمیا ببلدیات تونس الكبرى یوم 
  . 2017سبتمبر  25الكبرى و بباقي بلدیات الجمھوریة یوم 

ضر تحسیسیة و مخالفة بین محا 6200الشرطة البیئیة منذ إنطالق عملھ الفعلي بتحریر قرابة و قد قام جھاز 
  محاضر رسمیة و ذلك في بلدیات والیات تونس الكبرى .

  
  
  
  :  القیام بھا و األنشطة و المشاریع الكبرى التي تماإلنجازات أھم- 2-2

  برنامج التنمیة الحضریة والحوكمة المحلیة-
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للفترة  لمحلیةاللجنة الوزاریة المكلفة بمتابعة تنفیذ برنامج التنمیة الحضریة والحوكمة ا: أعمال 1
  خصصت للنظر في عدة مواضیع . 2017جلسات خالل سنة  7:عقدت اللجنة 2016/2019

  التقییم السنوي ألداء البلدیات:2
لنھائیة لتقییم أداء شر النتائج او تم ن 2017انطلقت عملیة التقییم السنوي ألداء البلدیات منذ شھر فیفري 

  .2017البلدیات على بوابة الجماعات المحلیة خالل شھر أكتوبر 
  كما تم في ھذا اإلطار:

بغایة عرض نتائج التقریر  2017دیسمبر  13و12و6ملتقیات إقلیمیة أیام  3نظیم ت -
ؤولین ات المسواإلستماع إلى مالحظات واستفسار 2016النھائي ألداء البلدیات بعنوان سنة 

  البلدیین حول الموضوع .
بإشراف السید الوزیر تم على إثرھا إسناد  2017دیسمبر  14قد ندوة صحفیة یوم ع -

  .م األداءتقیی حوافز مالیة في شكل جوائز إلى البلدیات األربع المحتلة صدارة الترتیب العام في
  

 من التفاوت الجھوي : البرنامج الخصوصي لتھذیب األحیاء الشعبیة للحد       3
 دة تم إقرار برنامج خصوصي لتھذیب األحیاء الشعبیة  للحد من التفاوت الجھوي لفائ

لممول ا 2019-2015الجماعات المحلیة ضمن برنامج التنمیة الحضریة والحوكمة  المحلیة للفترة 
 من قبل البنك العالمي.

  220ساكن یقطنون  527331یھدف ھذا البرنامج الخصوصي إلى تحسین ظروف عیش حوالي 
شراب الح للحیا من خالل تجھیزھا بالبنیة األساسیة عبر مد شبكات الطرقات واالرصفة  والماء الص

 والتطھیر وتصریف میاه األمطار والتنویر العمومي.
 .تدفع المساعدات المذكورة أقساطا طبقا لنسب التقدم المادي إلنجاز المشاریع 
  م.د 225البرنامج الخصوصي بـ قدرت الكلفة اإلجمالیة لھذا  
  كما یلي: 2017یمكن تلخیص تقدم إنجاز ھذه المشاریع إلى غایة شھر دیسمبر 

 
 

  

 :2017ة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنةنتائج القدر -3
 

 تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج: 3-3
ات و قد بلغت اإلعتماد 2017م د دفعا سنة  542,300بلغت تقدیرات میزانیة البرنامج  

  لتالي:او تتوزع ھذه اإلعتمادات على النحو   %97دفعا تمثل نسبة  م د.523,293المستھلكة 

 :میزانیة التصرف 
تھلكة ما م د دفعا و بلغت اإلعتمادات المس 431,250بمبلغ  2017قدرت میزانیة التصرف لسنة 

 .%101م د دفعا  تمثل نسبة 436,346قدره 

 :میزانیة التنمیة 
ت المستھلكة  م د دفعا و بلغت اإلعتمادا 111,050بمبلغ قدره  2017قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

 .%78د دفعا تمثل نسبة  م86,947

  : 3جدول عدد 
 مقارنة بالتقدیرات  2017لسنة  الشؤون المحلیة تنفیذ میزانیة برنامج 
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  الدفع)التوزیع حسب طبیعة النفقة ( إ ع 
  م دالوحدة:  

 بیــــــــــــان البرنامج
  تقدیرات

2017 

 إنجازات

2017 

  2017اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 101  +5,096 436,346 431,250 العنوان األول: نفقات التصّرف
 75 - 4,540 13,930 18,470 التأجیر العمومي
 59 - 1,396 2,034 3,430 وسائل المصالح 
 102  420,110 409,350 التدخل العمومي

 78 - 24,103 86,947 111,050 العنوان الثاني: نفقات التنمیة
    االستثمارات المباشرة

 94 103 1,947 2,050 على الموارد العامة للمیزانیة
     على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 78 24 85,000 109التمویل العمومي
     الموارد العامة للمیزانیة على

     على موارد القروض الخارجیة الموظفة
 96  19,007- 523,293 542,300 مجموع البرنامج

  
  دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات*

  :3رسم بیاني عدد 
  

  )2017(برنامج لسنة المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 
 التوزیع حسب طبیعة النفقة
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 البرنامج

البرامج 
 الفرعیة

المصالح 
 االداریة

 القیادة و المساندة

  :1البرنامج الفرعي 

 القیادة

  :2البرنامج الفرعي 

 المساندة

  الكتابة العامة -

اإلدارة العامة للشؤون اإلداریة  -
  والمالیة

اإلدارة العامة لإلعالمیة وتطویر نظم  -
  المعلومات

الكتابة الخاصة للجنة مراقبة  -
 الصفقات

  مكتب الضبط المركزي -

  مكتب العمل الحكومي والبرلماني -

  مكتب اإلعالم واإلتصال -

  مكتب العالقات مع المواطن -

  مكتب العالقات مع المجتمع المدني -

وحدة اإلشراف على المنشآت  -
 والمؤسسات العمومیة

  مكتباإلحاطةبالمستثمرین -

مكتب تطویر أسالیب العمل والحوكمة -
 الرشیدة

 التفقدیةالعامة -

  القيادة و املساندة: 3لربنامج ا
 

  رئیس البرنامج طارق درغام مدیر عامالتقدیم العام للبرنامج:.1

 البرنامج :خارطة  3-2
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 األھداف و األولویات اإلستراتیجیةللبرنامج:– 1-2
  

إلدارة حت االعالمیة أصبفي ظل التطورات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و السیاسیة و التحدیات 
لى إلمقدمة ات االعمومیة مدعوة إلى مزید الفعالیة و الشفافیة و المرونة و تحسین جودة الخدم
دمة لة القالمرحاالمواطنین و في ھذا اإلطار تتنزل إستراتیجیة برنامج القیادة و المساندة في 

 أساسا و التي تتمحور حول التوجھات التالیة:

 حسب  انیةالح المركزیة و الجھویة تماشیا مع إدخال طریقة التصرف في المیزإعادة تنظیم المص
 األھداف :

 . تعصیر طرق و آلیات التصرف في الموارد البشریة 
 بلیة و مستقتفعیل الدور اإلستراتیجي للوزارة  و المتمثل في التصور و البرمجة و الدراسات ال

 وضع السیاسات البیئیة و تقییمھا. 
 كل التي تعنى باإلحصاء و الدراسات اإلقتصادیة و التخطیط .تطویر الھیا 
 و  جاعةالعمل على تفعیل دور الھیاكل اإلستشاریة و توضیح مھامھا و إكسابھا مزیدا من الن

 الجدوى بإعتبارھا وسیلة لإلستنارة بآراء ذوي الخبرة و الكفاءة.
  ّنمیةالمستدامة الّسھرعلىتنفیذااللتزاماتالدّولیّةفیمجال حمایةالبیئةوالت

  اراتومتابعةمساراتالتّنمیةالمستدامةعلىالمستویینالدّولیواإلقلیمیوالعملعلىتطویرھذھالمس
 امة ة المستدتنمیتدعیم و تطویر العمل الجمعیاتي من أجل المساھمة في نشر ثقافة حمایة البیئة و ال

 .من خالل وضع أجندا وطنیة للعمل الجمعیاتي في مجال البیئة
 

 ةالفترل یات خاللبرنامج القیادة و المساندة وفقا إلستراتیجیة البرنامج و األولو ھدفین تم ضبط 
  القادمة و ھي كاآلتي : 

  
 بالموارد البشریةالنھوض  :1الھدف عدد  

  
  : تطویر أسالیب العمل و التصرف و التسییر  .2الھدف عدد 
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 بالبرنامج:تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة  2
  ھم اإلنجازات و األنشطة التي تم القیام بھا :أ-2-2

 في المجال التشریعي : -

 في: تمثلتلقد قامت مصالح التشریع بالوزارة بإعداد مجموعة من النصوص القانونیة الھامة و 
 یتعلق بضبط الخطایا والمخالفات 2017أفریل10المؤرخ في  2017لسنة  433أمر حكومي عدد -

 المتعلقة بتراتیب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلیة.
 لسنة 2317یتعلق بتنقیح األمر عدد  2017ماي  16مؤرخ في  2017لسنة  603أمر حكومي عدد -

ھامھا مالمتعلق بإحداث وكالة وطنیة للتصرف في النفایات وبضبط  2005أوت  22المؤرخ في  2005
  وتنظیمھا اإلداري والمالي وكذلك طرق تسییرھا.

  في مجال التواصل و التحسیس : -
ة حمای قامت الوزارة بوضع إستراتیجیة في مجال التواصل تھدف إلى توعیة و تحسیس المواطنین بأھمیة

  صد تغییرسلوكیاتھم في ھذا اإلتجاه.البیئة و النظافة العامة و ذلك ق
  لسابق .في ا ھذه اإلستراتیجیةإعتمدت مقاربة جدیدة تقطع مع الطرق الكالسیكیة لحمالت التحسیس التي تمت

  و في ھذا اإلطار تم إنجاز الحمالت التالیة :
ال ستعمتستھدف عموم المواطنین تتعلق بالحد من إ 2017القیام بحملة تحسیسیة خالل شھر مارس  -

إلى بث  إلظافةاألكیاس البالستیكیة ذات اإلستعمال الوحید و التنبیھ إلى أضرارھا على البیئة ، با
 ومضات تلفزیة و إذاعیة و تعلیق ملصقات في الفضاءات العامة حول نظافة المدن .

  حول النظافة لوضع المواطن أمام مسؤولیاتھ 2017تنظیم حملة تحسیسیة ثانیة خالل شھر ماي 
یبة بمناسبة الیوم الوطني للنظافة بشارع الحبیب بورق 2017تنظیم تظاھرة خالل شھر جوان  -

 بالتعاون مع بلدیة تونس تحت عنوان تخیل تونس خضراء .
تحت عنوان نحافظ على شواطئنا نظیفة و التي تھدف إلى 2017تنظیم حملة خالل شھر أوت  -

شاطئ عمومي  12النفایات و ذلك في  تحسیس بالمحافظة على نظافة الشواطي و التصرف في
 منطقة بالشراكة مع إتصاالت تونس  11ب

واصل حملة تحسیسیة حول الشرطة البیئیة من خالل إنتاج شریط فیدیو و نشره  على مواقع الت -
 اإلجتماعي و تنظیم ندوة صحفیة.

  في مجال الحوكمة و مكافحة الفساد :
رساء مبادئ الحوكمة على تكثیف مجهوداتها إل  2017سنة خالل وزارة الشؤون المحلیة و البیئة عملت 

 من خالل األنشطة التالیة : وآلیات التوقي من الفساد من أجل الحفاظ على المال العام
 عداد في إطار ترسیخ مبادئ الحوكمة، قامت الوزارة بالتنسیق مع الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بإ

 انطالق مشاریع جزر النزاهة بالبلدیات و ذلك لتحقیق هدفبرنامج لتعزیز النزاهة في تونس عبر 
  .النزاهة في المرافق العمومیة التابعة لهذه البلدیات 

 اتفاقیة عمل مشترك مع الهیئة  2017جویلیة  6بتاریخ  ىوزیر الشؤون المحلیة و البیئةكما أمض
فضل نموذجیة تطّبق فیها أ الوطنیة لمكافحة الفساد سیتّم بمقتضاها اختیار إحدى مؤسساتها كمؤسسة

 .ممارسات التسییر والتصّرف وفقا لمبادئ الشفافیة  و الّنزاهة
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  في مجال التعاون الدولي :
لدعم اإلمكانیات الوطنیة وتقدیم الدعم الفني إلنجاز البرامج  امرا حیویا إن تعبئة الموارد المالیة یعتبر 

والمشاریع، ولذلك سعت الوزارة إلى تدعیم التعاون الدولي في مجالي البیئة والشؤون المحلیة وتمتین الروابط 
  مع العدید من الجھات المانحة. 

وتساھم المشاریع الممولة كلیا أو جزئیا في إطار التعاون الدولي في تحسین ظروف عیش المواطنین في 
و التطھیر عدید المشاریع في عدید المجاالت ك، حیث مّكن التعاون الدولي من تمویل مختلف الجیھات

  على الموارد الطبیعیة .والمحافظة على  التصرف في النفایات و مقاومة التلوث
 . البرامج البلدیةوتمویل و الحكم المحلي  الرساء الالمركزیةاتالرامیةیساھم التعاون الدولي في دعم المجھود و

یساھم التعاون الفني في تقویة القدرات الوطنیة ومصاحبة الوزارة في مختلف المسارات والدراسات  كما 
  والتنمیة المستدیمة.اإلستراتیجیة سواء في ما یخص بدعم الالمركزیة أو حمایة البیئة 

  طراف:ویساھم مختلف الشركاء في دعم تنفیذ برامج الوزارة سواء على الصعید الثنائي أو متعدد األ
 

 :2017تائج القدرة على األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنةن -3
 تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج : 4-3

  : 3جدول عدد 
 ) مقارنة بالتقدیرات 2017(  والمساندةالقیادة تنفیذ میزانیة البرنامج  

  التوزیع حسب طبیعة النفقة ( إ ع الدفع)
  الوحدة: ألف دینار 

 بیــــــــــــان البرنامج
  ق.م.م

2017 

 إنجازات

2017 

  2017اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 96 -347 8137 8484 العنوان األول: نفقات التصّرف

 100,6 +5058 5092 34 العموميالتأجیر 

 87,9 -2797 2461 336 وسائل المصالح 

 92,8 -629 584 45 التدخل العمومي

 100,3 +2 612 610 العنوان الثاني: نفقات التنمیة

  610 612 2 االستثمارات المباشرة

  610 612 2 على الموارد العامة للمیزانیة

 - - - - على موارد القروض الخارجیة الموظفة
 - - - - التمویل العمومي

 - - - - على الموارد العامة للمیزانیة
 - - - - على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 96,2 349 8749 9094 مجموع البرنامج
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  :3رسم بیاني عدد 
  )2017(برنامج لسنة المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 

 التوزیع حسب طبیعة النفقة

 
 
 
 

) مقارنة بالتقدیرات2017تنفیذ میزانیة البرنامج  القیادة والمساندة  لسنة (  
 التوزیع حسب البرامج الفرعیة  ( إ ع الدفع)

 بحساب الف دینار

 البرامج
  ق.م.م

2017 

 إنجازات

2017 

اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 
2017  

  النّسبة  المبلغ 

 القیادة والمسا ندة: البرنامج

 117 5087,5 5990 902,5 القیادة

 80 4006,5 3237 769,5 المساندة

 101 9094 9227 133 مجموع البرنامج

	

	

	

	

	

 
 

  :4رسم بیاني عدد
  

  )2017(لسنة الفرعیة برامج المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 

0
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تأجیر
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  التوزیع حسب طبیعة النفقة
	

	

 تحلیلھا:و تقدیم لنتائج القدرة على األداء - 4-3
  النھوض بالموارد البشریة: 1الھدف عدد  -

  تقدیم الھدف:
شریة و الب إن النھوض بالتكوین و الرسكلة یعتبر عامال أساسیا لتعصیر التصرف في الموارد   

تظارات ةإلنتحسین المردودیة و اإلنتاجیة في المصالح العمومیة و تمكین اإلدارة من اإلستجاب
ین ن تحسھم مالمواطن و تطویر الكفاءات المھنیة و المھارات و القدرات لدى األعوان  بما یمكن

  آدائھم .
  عرض النتائج :

  

  مؤشرات قیس األداء
وحدة 
  المؤشر

  تقدیرات

2016  

  إنجازات

2016  

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

بالتقدیرات

2016  

  تقدیرات

2017  

  إنجازات

2017  

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 

  2017بالتقدیرات

عدد : 1.4.2.3المؤشر عدد 
األعوان و اإلطارات المنتفعین 

  بالتكوین

عدد  
  األعوان

200 219  205 140 - 65 

 
 تحلیل النتائج :

 عدد األعوان و اإلطارات المنتفعین بالتكوین: 1.4.2.3المؤشر عدد 
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رمجة تم ب تم تسجیل فارق سلبي  في  نسبة إنجاز ھذا المؤشر مع التوقعات المبرمجة و ذلك باعتبار انھ
ي بعض لوبة فالدراسات ال تتوفر على المؤھالت المطالدورات التكوینیة في عدید المجاالت  غیر أن مكاتب 

  المجاالت الخصوصیة  .
  . التطویرأسالیبالعملوالتصرفوالتسییروتدعیمالتكنولوجیاتالحدیثةفیاإلعالمیةواإلتص: 5الھدفعدد

جودة إن تطویر أسالیب العمل و طرق التصرف و التسییر في اإلدارة و تحسین المردودیة و النھوض ب
ات مة و شبكالالز المسداة للمواطن تمر حتما عبر توفیر التجھیزات و المعدات و التطبیقات اإلعالمیةالخدمات 

ع ر جمیإعالمیة عالیة التدفق و منظومات معلوماتیة عصریة تستجیب لحاجیات اإلدارة و تمكن من توفی
 الخدمات عن بعد للمواطن .

  عرض النتائج :

  مؤشرات قیس األداء
وحدة 
  المؤشر

  یراتتقد

2016  

  إنجازات

2016  

نسبة اإلنجازات 

مقارنة 

  2016بالتقدیرات

  تقدیرات

2017  

  إنجازات

2017  

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 

  2017بالتقدیرات

  : 1.2.2.3المؤشر عدد 
اإلدارات المنخرطة في مسارات 
الحصول على شھائد المصادقة 

  لنظم الجودة

  
5  2  

  

    ال شيء  3

  :  2.2.2.3المؤشر عدد 
اإلجراءات و الخدمات التي یتم 
  تطویرھا عبر النظم المعلوماتیة

  

3  

3 

 

  

  

    ال شيء  2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :4رسم بیاني عدد
  
  مؤشرات قیس اآلداء الخاصة مقارنة بین تقدیرات وإنجازات 

  2و  1بالھدف 
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  تحلیل النتائج :
  المصادقة لنظم الجودة: اإلدارات المنخرطة في مسارات الحصول على شھائد  1المؤشر عدد 

  
غیر انھ  2016 بلغ عدد اإلدارات المنخرطة في مسار الحصول على شھادة المصادقة لنظم الجودة إدارتین فقط 

 ر أن عدیدادارات إلدراجھا في مسار الحصول على شھائد المصادقة لنظم الجودة غی 3تم برمجة  2017وفي سنة 
 وسیتم السعي و العمل  على تجاوز العقبات .الظروف اإلداریة المستجدة حالت دون ذلك 

  
  اإلجراءات و الخدمات التي یتم تطویرھا عبر النظم المعلوماتیة:  2المؤشر 
  

الثة توى ثھذا المؤشر لم یشھد أي تطور منذ عدة سنوات بإعتبار أن عدد اإلجراءات التي تم تطویرھا بقي في مس
  إجراءات  و ھي:

  معالجة العرائض  
  معالجة مطالب اإلحاطة بالمستثمرین  
  دراسة مطالب المنح مع الجمعیات  

 و لم یتم إضافة أي إجراء جدید نظرا لعدم توفر خطة واضحة للوزارة في ھذا المجال .
 
 
 
 

  :التوجھات المستقبلیة لتحسین األداء-4
و النقائص اإلشكالیات لتدارك اإلشكالیات المقترحات   
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ل و التكوینیة المبرمجة في اآلجاعدم إنجاز الدورات  -

ع مذلك بسبب طول اإلجراءات المتعلقة بإبرام اإلستشارة 
مكاتب الدراسات و عدم قدرة ھذه المكاتب على توفیر 
تكوین یستجیب لحاجیات اإلدارة في بعض المجاالت 

  الخصوصیة
 

عدم توفر خطة واضحیة للوزارة في مجال إرساء  -
و  اریة المركزیة و الجھویةالجودة بمختلف المصالح اإلد

عدم متابعة اإلدارات التي تحصلت على عالمة الجودة 
  مرحبا

  
 إبرام إتفاقیة بین الوزارة و مركز التكوین و دعم -

ي فالالمركزیة إنجاز مختلف الدورات التكوینیة المبرمجة 
  . 2018مخطط التكوین و ذلك بدایة من سنة 

  

  

  

ضرورة إعداد خطة واضحة تتعلق بتكریس الجودة  -
 تكلیف إدارة أوبمختلف المصالح المركزیة و الجھویة و 

  متابعة تنفیذھا وحدة إداریة ل

 
  


