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  احملور األول : التقدمي العام 

  :2018تقدیم عام ألھم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة .1    

 ازات  :أھم اإلنج  1-1      
التي و التدخالت عدة إنجازات و قامت بعدید النشاطات  وزارة الشؤون المحلیة و البیئة ققت ح

و التي تتمثل  8201لسنة  الحكومةولویات أ میتجستدخل في إطار تنفیذ السیاسات الموكولة إلیها و 
 خاصة في :

 147بـ  2018ریل   أف  26مصادقة مجلس نواب الشعب على مجلة الجماعات المحلیة في  -
سس الحكم المحلي بتونس تطبیقا أ هذه المجلة تكرسمحتفظین و بدون إعتراض . 10صوتا و 

.للباب السابع من الدستور   
لیون مواطن م 3.5تعمیم النظام البلدي بما سمح ألول مرة في تاریخ تونس من إدراج أكثر من  -

 تونسي كانوا خارج الدوائر البلدیة .
م. د  100بلدیة لفائدة المؤسسات العمومیة في حدود مبلغ  64تحمل الدولة لدیون متخلدة بذمة  -
. 
 

كما نظمت وزارة الشؤون المحلیة و البیئة عدید الملتقیات و الندوات الوطنیة و اإلقلیمیة و الدولیة 
 تتمثل خاصة في :

بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت  2018أكتوبر  4لیة یوم حلیوم الوطني للجماعات المتنظیم ا -
بحضور رؤساء و أعضاء المجالس البلدیة المنتخبة .و إشراف السید رئیس الحكومة   

 
على عدید اإلجراءات المهمة في إطار ترسیخ الوطني علن رئیس الحكومة خالل هذا الیوم أ و قد 

بالخصوص في :مسار الالمركزیة تتمثل   
  ة من سنوات بدای 5إعتماد نظام تمویل خاص لتشغیل حاملي الشهادات العلیا بالبلدیات لفترة

  . 2019سنة 
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  یة تسهیل عملیة الحراك الوظیفي ألعوان الوظیفة العمومیة من اإلدارات المركزیة و الجهو
  إلى البلدیات .

 د دراج كافة حاجیاتها من الموار إحداث بورصة خطط بلدیة على الخط لتمكین البلدیات من إ
  البشریة .

  إعتماد بعض مؤسسات التعلیم العالي كمؤسسات تكوین مصادق علیها تفتح المجال
هنیة لإلنتداب المباشر من قبل البلدیات .و توسیع إعتماد آلیة التربص لإلعداد للحیاة الم

 لتمكین البلدیة من آلیة إضافیة لإلنتداب .

  یالت الدولة من الدعم المالي السنوي المخصص للجماعات المحلیة الترفیع في مقدار تحو
 . 2019م د  سنة  487إلى  2018م د سنة  440من 

  2022-2018مشروعا سیتم تنفیذها خالل الخماسیة  30إقرار خطة عمل تتضمن حوالي 
 تهدف إلى رقمنة الخدمات البلدیة و خاصة منها الموجهة للمواطن .

  2020التنمیة الحضریة و الحوكمة المحلیة لثالث سنوات إضافیة التمدید في برنامج-
  م د . 350بمساهمة من الدولة في شكل مساعدات  بإعتمادات تناهز  2022

  اإلنطالق الرسمي لمدرسة النظافة لتكوین العملة البلدیین في مجال التصرفاإلعالن عن 
  .الرشید و المستدام في النفایات

 

بلدیة على غرار جائزة أنظف بلدیة و جائزة تنفیذ  14وم توزیع جوائز على یالو قد تم خالل هذا  
و جائزة الشفافیة و جائزة أفضا آداء في التصرف .  المخطط اإلستثماري  

 
كتوبر أ 13إلى  9المنتدى العربي اإلفریقي للحد من مخاطر الكوارث من كما نظمت الوزارة 

لذي و انحو تنمیة مستدامة مضطلعة بمخاطر الكوارث و شاملة للجمیع'' تحت شعار ''  2018
میة و مشارك من الدول اإلفریقیة و العربیة و ممثلین عن المنظمات الحكو 900حضره حوالي 

  الدولیة المعنیة و منظمات األمم المتحدة و المجتمع المدني و السلطات المحلیة .
لفترة مقتضیات إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث لو یعتبر ھذا المنتدى تجسیما لتنفیذ 

2015-2030 .  
تنظیم الملتقى العلمي التونسي الفرنسي حول تدهور المنظومات البیئیة الساحلیة جراء  كما تم 

بالتعاون مع وزارة اإلنتقال اإلیكولوجي الفرسیة و  2018اكتوبر  4و  3یومي  التغیرات المناخیة 
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سفارة فرنسا بتونس و بالتعاون مع وكالة حمایة و تهیئة الشریط الساحلي و مركز المحافظة على 
  الشریط الساحلي الفرنسي في إطار فعالیات الموسم األزرق .

  
لتي ا للقمة األممیة  حول المناخ  24في الدورة ئة هذا كما شاركت وزارة الشؤون المحلیة و البی

  .2018دیسمبر  14إلى  3إنعقدت ببولونیا من 
 

ھدف یحلیة الذي و الحوكمة الم  السنة الثالثة لتنفیذ برنامج التنمیة الحضریة 2018كما مثلت سنة 
فاوت ن التمإلى دعم و إرساء مقومات الحوكمة المحلیة و الترفیع في أداء البلدیات و التقلیص 

  .الجھوي بین البلدیات
ار مشروع مشروعا لفائدة الواحات الجبلیة بالشبیكة و تمغزة و میداس في إط 15إنجاز كما تم 

  یة .التصرف المستدام في المنظومات الواح
من  لتربیةمذكرة تفاھم في مجال النھوض با ما على صعید التعاون الدولي فقد أبرمت الوزارة أ

تمویال  تضمنت 2018جانفي  29وزارة البیئة البرتغالیة بتاریخ  مع أجل التنمیة المستدامة 
  .مشتركا لبرنامج التربیة من أجل التنمیة المستدامة

 
تتمثل باألساس في  الالمركزیة و حمایة البیئةكما أصدرت الوزارة عدید األوامر الحكومیة في مجال 

: 
 

المنح  یتعلق بضبط معاییر ومقادیر 2018سبتمبر  7المؤرخ في  2018لسنة  746أمر حكومي عدد  - 
 ) 2018بر سبتم 14-11بتاریخ. 74-73المخولة الى رؤساء المجالس المحلیة. (ر. ر. ج. ت. عدد 

یف یتعلق بضبط منح استرجاع المصار 2018أوت  23المؤرخ في  2018لسنة  745أمر حكومي عدد -
 14- 11بتاریخ. 74-73المخولة الى نواب الرئیس ومساعدیھ بالمجالس المحلیة. (ر. ر. ج. ت. عدد

 ) 2018سبتمبر 

ظام داخلي نموذجي یتعلق بضبط ن 2018أوت  23المؤرخ في  2018لسنة  744أمر حكومي عدد -
 ) 2018تمبر سب 14-11بتاریخ. 74-73للمجالس البلدیة. (ر. ر. ج. ت. عدد

ق یتعلق بضبط صیغ نشر و تعلی 2018دیسمبر  17المؤرخ في  2018لسنة  1060أمر حكومي عدد -
دیسمبر  25بتاریخ  103القرارات المحلیة بالجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة. (ر. ر. ج. ت. عدد 

2018( 

یتعلق بضبط الحدود القصوى و حدود  2018ماي  18مؤرخ في  2018لسنة  447مر حكومي عدد أ -
  اإلنذار لنوعیة الھواء المحیط
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یتعلق بضبط طریقة عمل الشبكة  2018ماي  18مؤرخ في  2018لسنة  448مر حكومي عدد أ -
  الوطنیة لمتابعة نوعیة الھواء و كیفیة الربط بھا و إستعمالھا .

عریفي یتعلق بضبط مقاییس و جدول ت 2018ماي  18مؤرخ في  2018لسنة  449مر حكومي عدد أ  -
  لمبالغ الصلح في مادة المخالفات المتعلقة بنوعیة الھواء.

 2519عدد  یتعلق بتنقیح و إتمام األمر 2018نوفمبر  7مؤرخ في  2018لسنة  928مر حكومي عدد ا -
الھواء  المتلعق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات 2010سبتمبر  28المؤرخ في  2010لسنة 

  من المصادر الثابتة.
 
 
 

:ھیكلة البرامج  1-2  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

:اإلستراتیجیة لمؤشراتلتقدیم  1-3  
 الھدف

 مؤشرات قیس األداء
 تقدیرات
2018 

 إنجازات
2018 

نسبة اإلنجازات 
 مقارنة بالتقدیرات

2018 

ةــــالمھم ةـــــــة و البیئــــــالشؤون المحلی   

البیئة و -1 البرامج
 جودة الحیاة

إستدامة -2
 التنمیة

الشؤون -3
 المحلیة

القیادة و -9
 المساندة
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تحسین إطار العیش و النھوض 
بجودة الحیاة بالوسطین 

  الحضري و الریفي

المیاه نسبة  1.1.1.1 المؤشرعدد
  المستعملة المعالجة

98.5  98.9  100.406  

: نسبة  2. 1.1.1المؤشرعدد 
التي النفایات المنزلیة و المشابھة 

رفعھا و تحویلھا إلى المصبات یتم 
  المراقبة لمعالجتھا

  

87% 

  

83% 

  

95.40% 

  : 3. 1.1.1مؤشرعدد 
عدد األمثلة الخضراء التي تم 

 إعدادھا و المصادقة علیھا  

24 4 16.66 

الوقایة من المخاطر البیئیة و 
  مقاومة التلوث الصناعي

  : 1.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة الحد من التلوث الناتج عن 

الوحدات الصناعیة الكبرى األكثر 
  تلویثا للبیئة

20 ℅  15℅  75℅  

  : 2.2.2.1المؤشر عدد 
غازات  النسبة التخفیض في 

  المضرة بطبقة األوزون
20 % % 35 175 %  

 

حمایة التنوع البیولوجي و 
  المنظومات اإلیكولوجیة

عدد :  1.3.3.1المؤشر 
المشاریع الصغرى التي تم 

في مجال تمویلھا و متابعتھا 
  المحافظة على التنوع البیولوجي

70 
 
 
  

70 
 
  

  
  
  
100 %  

األصناف  عدد: 2.3.3.1المؤشر
المحلیة من الحبوب النادرة و 

المھددة باإلنقراض التي یتم 
  المحافظة علیھا .

  

42700 43 675  102 ,28 

طول الشریط : 3.3.3.1المؤشر 
الساحلي الذي تم حمایتھ من 

 اإلنجراف البحري
 %  94 22,6 كلم 24

تركیز مسارات التنمیة 
المستدامة على مستوى 

  السیاسات القطاعیة

نسبة البلدیات  :1المؤشر عدد 
التي تمت مصاحبتھا في إعداد 

  المحلیة الخاصة بھا 21األجندا 
  

14%  0  0℅  

نسبة المؤسسات  :2المؤشر عدد 
التربویة التي تمت مصاحبتھا 
لإلنخراط في شبكة المدارس 

  المستدامة

78%  78%  100%  

  101.83%  %61.1  %60 نسبة  1.2.2.2المؤشر عدد اإلنتقال نحو اإلقتصاد 
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 :2018. تنفیذ میزانیة الوزارة لسنة 2  

  حسب طبیعة النفقة : -
أي  دم 978,068و قد بلغت اإلعتمادات المستھلكة    2018 م.د سنة   887,406بلغت تقدیرات میزانیة الوزارة 

 تمادات تكمیلیةتفسر ھذه  الزیادة خاصة بـأنھ تم الحصول على إع و   % 110,216تمثل نسبة م د  90,662بزیادة 
  تقدر بـ:

األخضر كضامن للتنمیة 
  المستدامة

تقدم إنجاز مكونات خارطة 
الطریق الوطنیة لإلنتقال نحو 

  اإلقتصاد األخضر

عدد   2.2.2.2المؤشر عدد 
المؤسسات اإلقتصادیة المؤھلة 

  بیئیا

44  70  159%  

 عدد: 3.2.2.2المؤشر عدد 
التكنولوجیات البیئیة التي تم 

  تطویرھا و تطویعھا

18  18  100%  

تدعیم الموارد البشریة و 
  المالیة للجماعات المحلیة

   .1.1.1.3المؤشر عدد 
  نسبة التأطیر بالجماعات المحلیة 

12 % 0    

 :2.1.1.3المؤشر عدد 
نسبة الموارد المالیة المحالة 

  للجماعات المحلیة 

% 6   0    

تدعیم صالحیات الجماعات 
  المحلیة

  1.2.2.2المؤشر عدد 

نسبة اإلختصاصات المحالة من 
اإلدارات المركزیة إلى 

  الجماعات المحلیة

% 10  ‐    

تطویر الكفاءات و تدعیم 
قدرات األعوان و 

  اإلطارات

األعوان  عدد عدد:المؤشر 
المنتفعین ببرامج التكوین و دعم 

  القدرات

100  172    

تطویر أسالیب و مناھج 
العمل و التصرف و 

  التسییر و تدعیم اإلدارة

  :1.2.2.3المؤشر عدد

اإلدارات المنخرطة في مسارات 
الحصول على شھائد المصادقة 

  لنظم الجودة

5  0  

  

  :2.2.2.3المؤشر عدد 

اإلجراءات و الخدمات التي یتم 
  تطویرھا عبر النظم المعلوماتیة 

4  0    
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   16م د لخالص اجور األعوان التابعین لآللیة    33◄
  المترتبة عن الفیاضانات األضرارم د تم تحویلھا لفائدة بلدیة نابل لمواجھة  3◄
  دعم إستثنائيبعنوان الم د  4◄

  م د 43,720ت المستھلكة على مستوى صنادیق الخزینة بـ و زیادة في اإلعتمادا
 تتوزع اإلعتمادات على النحو التالي :و 

  التصرفمیزانیة: 
م د  546,686م.د و بلغت اإلعتمادات المستھلكة ما قدره   509,406بمبلغ  2018قدرت میزانیة التصرف لسنة 

  % 107,318تمثل نسبة م د  37,280  أي بزیادة

  التنمیة :میزانیة 
 أي .د م 270,662م.د و بلغت اإلعتمادات المستھلكة   261قدره بمبلغ  2018قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

  .%103,702   تمثل نسبةم د   9,662بزیادة

  :1جدول عدد
  ) مقارنة بالتقدیرات2018تنفیذ میزانیة الوزارة لسنة(

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

 النفقات
  تقدیرات

8201  

 إنجازات

2018 

  اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 107,318 280 37 686 546 406 509 نفقات التصّرف

 281 ,95 143 2- 275 43 418  45 التأجیر العمومي

 081 85 1,228- 003  7 231  8 وسائل المصالح 

 919  108 651  40 408  496 757  455 التدخل العمومي

 702 103 662 9 662 270 000 261 نفقات التنمیة

 61 3,12- 880 4 000 8االستثمارات المباشرة

 61 3,12- 880 4 000 8 للمیزانیةعلى الموارد العامة 

 0 0 0 0 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 052  105 782 12 782 265 000 253التمویل العمومي

 227 105 202 13 782 265 580 252 على الموارد العامة للمیزانیة

 0 420 - 0 420 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 367 137 43720 720 160 000 117  صنادیق الخزینة    

 216 110 662 90 068 978 406 887 العاممجموع ال

 
 *دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات

   مالحظة: لم یتم اللجوء إلى قانون مالیة تكمیلي بالنسبة لوزارة الشؤون المحلیة و البیئة 
 
 
 

:1رسم بیاني عدد   
)2018میزانیة سنة (مقارنة بین التقدیرات و إنجازات   
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 التوزیع حسب طبیعة النفقة ( إ ع دفع)
 

 
 

:2جدول عدد   
) مقارنة بالتقدیرات 8201الوزارة لسنة ( میزانیةتنفیذ   

 التوزیع حسب البرامج ( إ ع الدفع)
 بحساب الف دینار

 البرامج
  ق.م.م

8201  

 إنجازات

2018 

  اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 127,961 170,5 55 479 252 308,5 197 و جودة الحیاةالبیئة : 1البرنامج

 87,69 561,5- 023 4 564,500 4 استدامة التنمیة: 2البرنامج

 105,55 37494,5 746 712 251,5 675  الشؤون المحلیة: 3البرنامج

 85,78 461,5 1- 820 8 281,500 10 القیادة والمساندة: 9البرنامج

 110,216 662 90 068 978 406 887 مجموع ال

 
 *دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 

:2رسم بیاني عدد  
)8201مقارنة بین التقدیرات و إنجازات میزانیة سنة (  

 التوزیع حسب البرامج ( إ ع دفع)
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مدیر عام الھادي الشبیليالسید   :إسم رئیس البرنامج-    
 
  :للبرنامج التقدیم العام.1

 :خارطة البرنامج - 1-1
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  
  
 
 
  

  : األھداف و األولویات اإلستراتیجیة للبرنامج  1-2
  

  یلي:تتمثل أھداف برنامج البیئة و جودة الحیاة في ما 

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

  
 الصناعي التلوث مقاومة و  البیئیة المخاطر من الوقایة :2الھدف 
  
 المنظومات اإلیكولوجیة و البیولوجي التنوع حمایة: 3الھدف 

 
  

 :لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامجتقدیم عام  -2
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هم اإلصالحات و األهداف اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها و التي لها عالقة مباشرة أ-2-1

 : بالبرنامج
التي  ارتفع طول الشبكة العمومیة للتطهیرلقد تطورت نسبة الربط بالشبكة العمومیة للتطهیر حیث 

وتطورت  2018كلم سنة  17 180الى  2017كلم سنة  16900 طور اإلستغالل من في هي
   2018محطة سنة  122الى 2017محطة سنة  119عدد محطات التطهیر من 

ملیون ساكنا بالشبكة العمومیة للتطهیر لتبلغ نسبة  1.976وقد مكنت هذه المنظومة من ربط 
  بلدیة. 178بـ  %90.3بمناطق تدخل الدیوان الربط

 السوداء النقاط وٕازالة العشوائیة المصبات على القضاء برنامج تنفیذ 2018 سنة خالل تمّ   كما 
 3م 278 585 حوالي إزالتها تمّ  التي النفایات كمیة بلغت حیث الّداخلیة الوالیات و الكبرى بتونس
  .2017 سنة خالل 3 م 220000  بـ مقارنة

إلى  2017ألف طن سنة  055 2كما أن كمیات النفایات المعالجة سجلت ارتفاعا من 
  .2018ألف طن سنة 314 2

 :صدور النصوص القانونیة التالیة 2018تم خالل سنة كما 
  امر یتعلق بالحدود القصوى وحدود االنذار لملوثات الهواء المحیط  -
  استصدار الحدود القصوى للملوثات بالمیاه المستعملة -
  ات الهواء بالمصادر الثابتة.ثاالمر المنقح لألمر المتعلق بالحدود القصوى لملو  -

ج برنامأهم األنشطة والمشاریع الكبرى التي أنجزت والتي لها عالقة بتحقیق أهداف ال 2-2
  :عالقتها بالنفقات التي تم تنفیذها على مستوى البرنامجو 

  
  جودة الحیاة : 1البرنامج الفرعي  2-2-1

   في مجال الجمالية الحضرية: 
ة  لمتعلقاتم استكمال األشغال في إطار تدعیم مجھود البلدیات في مجال الجمالیة الحضریة 

ن تحسی .غار الدماء وأریانةوخضراء بدوار ھیشر و بجرادو من والیة زغوان   مساحاتبتھیئة  
ھا زتركیتجھیزات حضریة لفائدة البلدیات ل كما تم توزیع .حدیقة الحیوانات بشنني من والیة قابس

 .العمومیة و المنتزھات الحضریةبالمساحات الخضراء و الحدائق 
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 الدراسات المتعلقة خاصة بـ:  و إنجاز

  تأهیل قطاع البالستیك 

   إعداد اإلطار المؤسساتي والتشریعي لمقاومة الحشرات واآلفات بالوسط الحضري        
 إعداد األمثلة الخضراء لدعم التنوع البیولوجي بالمدن الكبرى    
 ،النهوض بحدیقة البلفدیر 

 

 
   :الخطة الوطنية للحد من األكياس البالستيكية√

 6 (  ارطةة الفتم تسجیل تقلص كبیر في عدد األكیاس البالستیكیة المتداولة بالمقارنة مع السن
   و ذلك إثر: فقط) %

أكتوبر  11اریخ مع الغرفة النقابیة للمساحات الكبرى بتالتي أبرمتھا الوزارة تفاقیة دخول اال
یز حص، تتعلق بمنع توزیع األكیاس البالستیكیة ذات االستعمال الوحید بنقاط االستخال 2016

 . 2017التنفیذ بدایة من غرة مارس 

 ةتعلقمال و 2017سبتمبر  29مع نقابة الصیادلة بتاریخ التي أبرمتھا الوزارة تفاقیة اال لودخ
 .)2018بدایة من غرة مارس (حیز التنفیذ بالصیدلیات بمنع توزیع األكیاس البالستیكیة 

اعیین إعداد دراسة لتشخیص واقع القطاع وتقدیم مقترحات لتطویره ومرافقة الصنكما تم 
 االنتقالیة.خالل المرحلة 

لبیولوجي من اإعفاء المواد البالستیكیة القابلة للتحلل  2018تم ضمن قانون المالیة لسنة و 
یعات في إطار السعي إلى توفیر حوافز وتشجذلك  و % 5معلوم المحافظة على البیئة بنسبة 

 للمصنعین

ذات  كما قامت مصالح الوزارة بإعداد  مشروع أمر یھدف إلى منع األكیاس البالستیكیة
ھا للمستھلك لترا والتي یتم توفیر 30میكرون وسعتھا  40تعمال الوحید التي ال یفوق سمكھا االس

  في نقاط بیع المواد.

 :في مجال التصرف في النفـايات   √
صوص  : االنجازات النوعيةتتمثل     مجال التصّرف  النفايات با

ن بزغوان وتوزر ح  اإلستغالل و اإلنطالق  إستغالل - ن املراقب ل بقلعة األندلس وحلق7املصب  مراكز تحو
سيدي صا . ل  يئة مركز التحو ربة والشراردة وحاجب العيون و   الوادي وباردو والكرم وط
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 السوداء النقاط وٕازالة العشوائیة المصبات على القضاء برنامج تنفیذ 2018 سنة خالل تمّ   كما
 3م 278 585 حوالي إزالتها تمّ  التي النفایات كمیة بلغت حیث الّداخلیة الوالیات و الكبرى بتونس
 .2017 سنة خالل 3 م 220000  بـ مقارنة

عض املنظومات ع غرار  مواصلة - ر  ربائية  التصرف  ةمنظومتطو رونية والك ومنظومة النفايات اإللك
ياكل السيارات املستعملة و  جالت املطاطيةالتصرف  التصرف    الزوت الغذائية والتصرف  املستعملة ال

   ومنظومة . املستعملة

رنامج الوط  - يةلمواصلة ال ـ شـطة ال ـ نفايـات األ وض بالطرق الفنية والعملية املث للتصـرف    القيـام بــ :ل
ر مــارس  10 يــة خــالل شــ و ــر مراقــب عــن الوكالــة  40البيئيــة وعــون مــن الشــرطة  200لفائــدة  2018دورات ت خب

ـــ  ن للوكالــة الوطنيــة للتصــرف  ـــو ج ن ا ة وحمايــة املحــيط واملمثلــ ـــ مايــة املحــيط وإدارة حفــظ ال الوطنيــة 
راخيص جنة إسناد ال    . النفايات وأعضاء 

  :في مجال التطهير  
  ملیون دینار 8,6بكلفة  االنتهاء من أشغال محطة التطهیر بمكثر• 

  مسكنا  7800كلم من القنوات وربط  143من خالل مد  حّیا شعبیا 32االنتهاء من تطهیر
سب حملیون دینار. وتتوزع األحیاء التي تم تطهیرها  10بالشبكة العمومیة للتطهیر بكلفة 

 الوالیات كما یلي:
 1المنستیر:  -
 1المهدیة:  -
  7صفاقس:  -
 7قابس :  -
  3تطاوین:  -
  6قفصة:  -
 3مدنین:  -
  2زید: سیدي بو  -
 2قبلي:  -
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  والیةباالنتهاء من أشغال مّد قنوات الّتطهیر بالمنطقتین الریفیتین تیبار وسیدي إسماعیل 
 ملیون دینار 2بكلفة  باجة

 ملیون دینار 1,8(تدعیم وتهذیب شبكة التطهیر بالمدینة) بكلفة  أشغال مدینة مكثر  
 ن دینارملیو  2,8بكلفة  تهذیب شبكة التطهیر الثانویة بمدینة سوسة 
 ملیون دینار 4,2بوالیة سیدي بوزید بكلفة  إنجاز محطة التطهیر بمدینة المزونة  
 تهذیب شبكات التطهیر بمختلف الوالیات عن طریق صفقات إطاریة 
 زل أشغال تأهیل محطات التطهیر بسوسة الشمالیة ومساكن والحمامات الجنوبیة وقلیبیة ومن

 ملیون دینار 14,7بكلفة  بورقیبة
  

  و المخاطر من التلوث الوقایة و الحد: 2البرنامج الفرعي 2-2- 2
  :التلوث  ومة امقفي مجال •

  :التلوث الصناعي الوقایة و الحد من
 

 قابسببمشروع الحوكمة البیئیة لألنشطة الصناعیة المبرمجة  األنشطةتم استكمال تنفیذ جل 
في مجال التشغیل  شملت بالخصوص دعم القدرات المحلیة مشاریع بیئیة 9عبر تنفیذ 

   .االخضر
لشركات تعتبر ملوثة بهدف مع المتساكنین  للتواصل واالتصال مخططاتخمس  اعداد -

  مخططات حول المسؤولیة المجتمعیة للمؤسسة.وخمس لتحقیق مناخ اجتماعي سلیم 
لتأثیرات ااعداد دراسة حول التأثیرات الصحیة لألنشطة الصناعیة بقابس واعداد دراسة لتقییم  - 

 اإلقتصادیة لألنشطة الصناعیة بالجهة. 
  

 التصرف الرشید في مادة الزئبق:  
  اعداد جرد وطني الستعماالت الزئبق -
ق حـــول التلـــوث بموقـــع مصـــنع عجـــین الحلفـــاء والـــور  اعـــداد دراســـة حـــول تشـــخیص تكمیلـــي -

 بالقصرین
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 بالقصرین والورق مشروع إستصالح وٕازالة التلوث بموقع مصنع عجین الحلفاءانجاز  -
قدیمة ملیون دینار وقد مكن هذا المشروع من تفكیك وحدة الحلكبة ال 2.9والذي بلغت كلفته  

هیئ مى ل مبنالملوثة وازالة مادة الزئبق المتواجدة بها وازالة التربة الملوثة تحته ووضعها داخ
  .للغرض

  م.د 10بكلفة بلغت  بنزرت مشروع الحد من التلوث الهوائي بمصنع اسمنت انجاز -
  

 التصرف في المواد الكیمیائیة: 

اقع تم بمقتضاها تحدید كمیات ومو الجرد الوطني للملوثات العضویة الثابتة تم اعداد  -
  ومجاالت تواجد هذه الملوثات 

تة فاقیة ستوكهولم حول الملوثات العضویة الثابتحیین ومراجعة المخطط الوطني لتنفیذ ات -
مشروع امر حول التصرف في الملوثات واحالته الى امانة هذه االتفاقیة كما تم إعداد 

  .العضویة الثابتة
  

واد اعداد دراسة لتقییم الوضعیة في مجال تطبیق النظام العالمي الموحد لتصنیف ووسم الم -
واعداد مخطط لتطبیق هذا النظام وتم اعداد دراسة حول وضع الیة  )GHSالكیمیائیة (

  .للتنسیق وتبادل المعلومات في مجال التصرف في المواد الكیمیائیة
  
  

 الهوائي:تلوث ال  
م.د في إطار  10مشروع الحد من التلوث الهوائي بمصنع اسمنت بنزرت بكلفة بلغت  انجاز

  بحیرة بنزرت البرنامج المندمج إلزالة التلوث بمنطقة
 :صدور النصوص القانونیة التالیة 2018تم خالل سنة 

  استصدار امر یتعلق بالحدود القصوى وحدود االنذار لملوثات الهواء المحیط  -
  استصدار الحدود القصوى للملوثات بالمیاه المستعملة -
  .الثابتةات الهواء بالمصادر ثاستصدار االمر المنقح لألمر المتعلق بالحدود القصوى لملو  -

 

 التغیرات المناخیة الوقایة والحد من تأثیرات:  
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بوحدات المجمع الكیمیائي  N20الشروع في تنفیذ مشروع التخفیض من انبعاثات  -
 2غ ھبة تبل(بیئة التونسي في إطار التعاون الثنائي مع الوزارة الفیدرالیة األلمانیة المكلفة بال

  ملیون أورو)،
 نجاعةالشروع في إعداد برنامج عمل للتقلیص من االنبعاثات في مجال الطاقة ودعم ال -

  ،NDC Partnershipالطاقیة والطاقات المتجددة في إطار المبادرة الدولیة 
 لتغیراتاحول  استكمال إعداد الجرد الثاني للغازات الدفیئة، بموجب اتفاقیة األمم المتحدة -

  .2018إلى أمانة االتفاقیة في موفى سنة ، وإحالتھا (BUR2)المناخیة 
مناخیة ستكمال إعداد البالغ الوطني الثالث بموجب اتفاقیة األمم المتحدة حول التغیرات الا -

(BUR2).  
 -Adaptتم الشروع في تنفیذ مشروع للتأقلم مع التغیرات المناخیة في إطار المبادرة الفرنسیة -

Actions ملیون أورو. 2باعتمادات في شكل ھبة تبلغ  
 

  

  من التلوثفي مجال الوقایة:  

 تقییم ومتابعة دراسات المؤثرات على المحیط  ►
 

 مؤثراتمن دراسات ال728عددتقییم ومتابعة ب الوطنیة لحمایة المحیط قامت مصالح الوكالة -
 246د و تحّصلت عد  .%17,6ـتقدر ب إرتفاعأي بنسبة  ،2017سنة  619على المحیط مقابل 

 من جملة الدراسات الواردة   %34دراسة على الموافقة أي ما یعادل 

 

 :عبر شبكات مختصة متابعة الوضعیة البیئیة لألوساط الطبیعیة ►
 

ت قیس بواسطة بحمال 2018خالل سنة : قامت الوكالة وطنیة لمراقبة نوعیة الھواءالشبكة ال-
   الھواءالمخبر المتنقل لمتابعة نوعیة 

  اعیة.منشأة صن 88بزیارة  2018كما قامت وحدة متابعة نوعیة الھواء من المصدر خالل سنة 

 ةمزودار بالمروج .قو مخبر  ةبر متنقلامخ 3: تتكون من المیاه لمراقبة نوعیةالوطنیة  شبكةال-

  .لتحلیلھا عینة  5067م أخذ وتنقطة مائیة  438حواليمكنت من متابعة بتجھیزات حدیثة 
 

 موقع) 11(متابعة الملوثةالتربة متابعة مواقع  ►
  

 كیمیائة للماء باألودیة-تحلیل العوامل الفیزیو: لمنظومة البیئیة بإشكل*المتابعة العلمیة ل
والمستنقعات والبحیرة مع التصرف في بوابة وادي تینجة للتحكم في تبادل المیاه العذبة 

كما تم القیام بمتابعة نباتات بحیرة إشكل خالل شھر سبتمبر  .والمالحة مع بحیرة بنزرت

من طرف مكتب دراسات مختص وتم مد إدارة المنظومات الطبیعیة بنتائج المتابعة  2018
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تم تأطیر عدد من الزیارات الرسمیة  2018خالل سنة .2018أواخر شھر نوفمبر 
والطلبة في إطار برامج دراسیة ومجموعات من التالمذة  الوطنیة بإشكل لحدیقةباوالعلمیة 

تأطیر عدد من أعضاء  2018تم سنة  اوعلمیة وبیئیة وكذلك عدد من الجمعیات. كم
بالجمعیات الناشطة في المجال البیئي حول متابعة المنظومات الطبیعیة من ذلك جمعیة 

 التنمیة المستدیمة والبیئة بسلیمان.
وضع ول الحلتقاریر الوطنیة والجھویة :إصدار ا *المرصد التونسي للتنمیة المستدامة

على  متابعة إستدامة التنمیة ونوعیة الحیاة عبر سلسلة من المؤشرات یشرفالبیئي و
 تطویرھا وتحیینھا المرصد التونسي للبیئة والتنمیة المستدامة.

  

 :كل مصادر التلوث مراقبة ►
 محضر مخالفة 764، ھذا وسجل عدد 2017سنة  6351عملیة مراقبة مقابل 6385تمت مراقبة

مت إحالة تتبعا لھذه المخالفات . و% 19أي بنسبة إرتفاع  2017محضر في سنة  641مقابل بیئیة 
عملیة تصالح  60جلسات صلحیة التي أسفرت على  93مع القیام بـ ملفا إلى النیابة العمومیّة 1049

 .تام مع المخالفین
 :التلوث مقاومةدراسة ملفات صندوق  ►

درھا قمؤسسات من قبل اللجنة المختصة بقیمة جملیة  18تمت الموافقة على إسناد منح لعدد 
 ملیون دینار 4.6حوالي

أي  یھا.دراسة تمت المصادقة عل 92ملف من بینھا   409.تقییم التلوثإزالةتقییم دراسات  ►
 .% 22.5بنسبة 

  بتونس الكبرى.المنتزھات الحضریة من أھم  3التصرف في  
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  2-2-3 البرنامج الفرعي 3: التنوع البیولوجي :  

  التنوع البیولوجي:

لى عواصلت الوزارة تنفیذ عدید المشاریع و األنشطة و الدراسات في مجال المحافظة 
  :التنوع البیولوجي  و المنظومات الطبیعیة و التغیرات المناخیة تتمثل بالخصوص في 

 البیولوجي تنفیذ االستراتیجیة وبرنامج العمل للتنوع  
 دراسةوضع إطار للنفاذ للموارد الجینیة: تمت المصادقة على المرحلة الثانیة من ال .

 وبصدد إنجاز دورات تكوینیة في االختصاص.
  د التحااتنفیذ عدد من المكونات الخاصة بالمحافظة على الطبیعة في إطار دعم  برنامج

   2020-2017الدولي  لصون الطبیعة 
  حراويمشروع النھوض السیاحة اإلیكولوجیة ودعم التنوع البیولوجي الصمواصلة تنفیذ  

  وذلك بإنجاز األنشطة التالیة : 

 مواصلة   أشغال تحسین البنیة التحتیة بالحدائق الوطنیة بوھدمة وجبیل ودغومس 
 ى صغر مساعدة المتساكنین المحلیین بمحیط الحدائق الوطنیة الثالث ودعمھم إلنجاز مشاریع

 مشروعا. 210لمرابیح وعددھا یناھز مدرة ل
  لتعھدات  ا%. كما بلغت  نسبة 95تقدر نسبة التقدم المادي لألنشطة التي ھي بصدد اإلنجاز بـ

مة الھبة % من قی63ملیون دینار) في ما تبلغ نسبة الدفع  7,714% من قیمة الھبة ( 90حوالي 
  ملیون دینار) 5,331(

 زوذلك بإنجا ام في المنظومات الواحیة بتونسمواصلة تنفیذ مشروع التصرف المستد 
 : التالیةاألنشطة 

 ،إنجاز أطلس لجمیع الواحات التقلیدیة التونسیة 
   مستفید، 250إنجاز برنامج تكویني لفائدة 
  ،إعداد خطة عمل لتنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة للواحات 
  ،إعداد إستراتیجیة لإلتصال حول المنظومات الواحیة 
   ،تركیز موقع واب للمشروع 
 الحة الف إمضاء إتفاقیات تمویل مع معھد المناطق القاحلة بمدنین والمركز الجھوي للبحوث في

 الواحیة بدقاش لدعم أنشطة البحث العلمي في مجال التنوع البیولوجي الواحي،
  د وقد م. 8وع صغیر بالواحات النموذجیة للمشروع بكلفة تناھز مشرإتفاقیة  102إمضاء عدد

شجرة نخیل  6000ھكتار وغراسة أكثر من  853مكنت ھذه المشاریع من تھیئة حوالي 
مؤسسة  11موطن شغل وبعث حوالي  562من األشجار المثمرة وتوفیر حوالي  19500و

 صغرى.
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إنجاز مشروع "موائمة اإلستراتیجیة وبرنامج العمل الوطنیین حول التنوع البیولوجي مع ▪
 " 2020- 2011المخطط االستراتیجي التفاقیة التنوع البیولوجي 

اومة إنجاز مشروع إعداد "اإلستراتیجیة الوطنیة وخطة العمل للوقایة والتصرف ومق *   
  األصناف الغریبة والغازیة في تونس". 

  :المحافظة على الموارد الجینیة                

  ةعین 43675عینة حیث بلغ العدد الجملي للعینات المخزنة  944مع عینات وراثیة جدیدة ج-

حیث  وزیع العینات على المزارعین الراغبین في المحافظة على األصول المحلیة في المزرعةت-
  2018كلغ سنة  13410قام البنك بتوزیع 

 10راء بقار حیث تم شعلى الصول الحیوانیة المحلیة و الحیوانات المنویة لذكور األالمحافظة -
  میدشذرة من البذور الحیوانیة وقع حفظھا في بنك التج 650إناث أبقار محلیة و اقتناء 

  لتونسیة الموجودة في بنوك الجینات األجنبیةاسترجاع العینات ا-

  :حمایة الشریط الساحلي            

  :المشاریع التالیةلة مواص 

  :مشروع حمایة الشریط الساحلي لسوسة الشمالیة من اإلنجراف الساحلي-

  :2018تم  سنة 

  التزود بمصدّات الریاح لتثبیت الكثبان الرملیة(Ganivelles) توى قصد تركیزھا على مس

 الشاطئ الجنوبي لھرقلة، 

 شاطئ المدفون، م لحمایة جزء من 150ز كاسرة أمواج تحت مائیّة بطول إنجا 

  ء من م الواحدة لحمایة جز 250) كاسرات أمواج تحت مائیّة بطول 4ز أربعة (إنجااستكمال

 الشریط الساحلي لحمام سوسة.

        :مشروع حمایة الشریط الساحلي لرفراف من اإلنجراف الساحلي-

  :2018سنة  تم 

 متر 2100 طول على الرمال من 3ألف م 500 حواليب رفراف شاطئ تغذیة  
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 ة بحری عالمات ووضعیمتد جزء منھ تحت میاه البحر  م 395 طولسنبل من الحجارة ب انجاز

 .لتحدید حدوده

ئ شواطبأشغال حمایة الشریط الساحلي من اإلنجراف الساحلي عبر استصالح الكثبان الرملیة -
  طبرقة و المھدیة و جرسیس و الحمامات و سبخة الدیماس

  :2018تم سنة 

   2018تركیز مصدات الریاح بالنسبة للدیماس و المھدیة خال سنة 

  35تبلغ النسبة التقدم% 

  :مشروع حمایة الشریط الساحلي لسلیمان من اإلنجراف الساحلي-

در بـ صرف مبلغ یق 2018تّم إلى موفى سنة  و  2018 خالل شھر فیفري فعلیا إنطلقت األشغال 

  و قد تم : ملیون دینار 10,12بمقدار 

  حواجز صخریة  02و متابعة إقامة  2و عدد  1إنجاز السنبل الصخري عدد 
  من الرمال 3ألف م  250التزود ب  

  
  شھد نسق سیر الشغال عدة اضطرابات بسبب سوء األحوال الجویة

 %46بلغت  النسبة التقدم 
  

ي فلدیات تجسیمھ مع البإلى و في إطار البرنامج الوطني للفسح الشاطئیة الذي تسعى الوكالة 

لح أما الم أنجزت أشغال الفسحة الشاطئیة ببن قردان و بغار ،شكل مساھمة مالیة و مساعدة فنیة

ق فعلیّا اإلنطال 2018خالل سنة كما تم  %50فقد تجاوزت  بمنزل تمیم أشغال الفسحة الشاطئیة

ض والتي شھدت بع بجربة في إنجاز أشغال تھیئة مركز اإلستقبال البیئي "دار البحیرة"

  .التعطیالت نظرا للظروف المناخیّة وصعوبة العمل داخل السبخة

شاطئ  120شملت األشغال غربلة وتمشیط الرمال لـ  : أشغال التنظیف اآللي للشواطئفي إطار 

كل الوالیات الساحلیة على طول ب) خالل الموسم السیاحي تدخل 19إلى  8بصفة دوریة (من 

 7220ھكتار /  5314(  من األشغال المبرمجة74%لغت نسبة اإلنجاز كلم. وقد ب142حوالي 

  .ھك )
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 :2018نتائج األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة  -3     

 البرنامج:میزانیة تقدیم تنفیذ  1-3
  حسب طبیعة النفقة : -

بلغت  و قد 2018م.د سنة  308 ,197بلغت تقدیرات میزانیة برنامج البیئة و جودة الحیاة 
و تتوزع   % 127,961تمثل نسبة م د   170 ,55 أي بزیادة م د  479 ,252اإلعتمادات المستھلكة 

 ھذه اإلعتمادات على النحو التالي :
  التصرف:میزانیة 

ا قدره م.د و بلغت اإلعتمادات المستھلكة م 37,394بمبلغ  2018قدرت میزانیة التصرف لسنة 
 % 100,47تمثل نسبة م د  0,176اي بزیادة  م د 37,571

  التنمیة:میزانیة 
تھلكة  م.د و بلغت اإلعتمادات المس 136,914بمبلغ قدره   2018قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

 108%تمثل نسبة م د  11,274أي بزیادة   م.د 148,188

  : 3جدول عدد 
  )2018تنفیذ میزانیة البرنامج لسنة    ( 

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

 بیــــــــــــان البرنامج
  تقدیرات

)8201(  

 إنجازات

)2018( 

  اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  %النّسبة  المبلغ 

 37 394,5 37 570,995 176,495 100,47 نفقات التصّرف
 138,125 99,33‐ 20 622 20 483,875 التأجیر العمومي
 65.381 97,37‐ 2 491,5 2 426,119 وسائل المصالح 
 14 281 14 661 380 102,66 التدخل العمومي

 136 914 148 188,26311 274,263108,234 نفقات التنمیة
 1 007,738 77,17‐ 4 414 3 406,262 االستثمارات المباشرة

 1 007,738 77,17‐ 4 414 3 406,262 على الموارد العامة للمیزانیة
 0 0 0 0 على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 132 500 144 782 12 282 109,27 التمویل العمومي
 132 080 144 782 12 702 109,62 على الموارد العامة للمیزانیة

 420 0‐ 420 0 على موارد القروض الخارجیة الموظفة
 174 308,5 185 759,25811 450,758106,569 مجموع البرنامج
 23 000 66 720 43 720 290,087  صنادیق الخزینة

 197 308,5 252 479,25855 170,758127,961  المجموع العام
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 دون اعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات*

 
 :3رسم بیاني عدد 

 
 )2018(برنامج لسنة المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 

 التوزیع حسب طبیعة النفقة
 

 
 

  :4جدول عدد 
) مقارنة بالتقدیرات2018( لسنة میزانیة البرنامجتنفیذ   

الدفع)التوزیع حسب البرامج الفرعیة  ( إ .ع   
 
 

 بحساب الف دینار

 البرامج
  ق.م.م

8201  

 إنجازات

2018 

  1-ساإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

 % النّسبة  المبلغ 

 105,080 611,845 7 450,595 157 838,750 149 جودة الحیاة

 95,31 898,695- 300,555 18 199,250 19 و المخاطر والحد من التلوث الوقایة

 189,889 737,607 4 008,107 10 270,500 5 و المنظومات اإلیكولوجیة البیولوجيالتنوع 

 106,569 450,758 759,25811 174 308,500185 مجموع البرنامج

 23 000 66 720 43 720 290,087  صنادیق الخزینة
 197 308,5 252 479,25855 170,758 127,961  المجموع العام

0

50 000

100 000

150 000

تأجیر
وسائل المصالح

التدخل العمومي
التمویل العمومياإلستثمارات المباشرة



:  

 2018التّقریر الّسنوي للقدرة على األداء لسنة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف                                              24

	

	

	

  

 :4رسم بیاني عدد 
 

 )2018(لسنة الفرعیة برامج المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 
  التوزیع حسب طبیعة النفقة

  
  

  
  
  

 حلیلھا:وت تقدیم لنتائج األداء - 2-3
  إطار العیش و النھوض بجودة الحیاة بالوسطین الحضري و الریفي تحسین :1الھدف

 تقدیم الھدف: -

رى ن والقوضع ومتابعة تنفیذ برامج ومخططات وطنیة لتطویر جمالیة المدیتمثل ھذا الھدف في  
یة .و لتونساالعمراني للنھوض بجودة الحیاة وتأھیل المدن ولتأھیل التخطیط والتصرف في الفضاء 

ي ذلك من خالل المساھمة في إعداد مخططات خضراء   للتخطیط و التصرف في الوسط الحضر
  في إطار مقاربة تشاركیة مع الجماعات المحلیة.
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ا تسببھ تحسین التصرف في مختلف النفایات بھدف حمایة البیئة من كل مظاھر التلوث التي و  
فایات الن ھذه النفایات و ذلك من خالل مضاعفة طاقة معالجة النفایات المنزلیة و المشابھة و

لھا  ةتابعــــل الالصناعیة و الخاصة و الخطرة و إحـــداث المصبات المراقبـــة و مــــراكز التحوی
 منظومة  طویرإلى جانب الغلــــق التـــدریجي و إستصالح المصبات العشوائیة . باإلضافة إلى  ت

ــة عـــالجـمجال مالتصرف في النفایات القابلة للتثمین و الرسكلة و تعزیــــز القدرات الوطنیة في 
  الملوثات العضویـــة الثابـــتـــة و المبیدات .

مدن لشبكة بالم خدمات التطھیر لتشمل سائـــر المناطق البلدیة و تھذیب االعمل على تعمی و     
ائل و عي السمحطات التطھیر و مقاومة التلوث الصنا المتبناة بكافة الوالیات و توسیع و تھذیب

  .الحد من انعكاساتھ على منظومة التطھیر بإنجاز برنامج التطھیر بالمناطق الصناعیة

 عرض  النتائج : -
  

 مؤشرات قیس األداء
وحدة 
 المؤشر

تقدیرات
2017 

 زاتإنجا
2017 

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

 بالتقدیرات

2017 

 تقدیرات
2018 

 إنجازات
2018 

نسبة 
نجازات اإل

مقارنة 
 بالتقدیرات

2018 

 1.1.1.1 المؤشرعدد
المیاه المستعملة نسبة 

  المعالجة

  100.406  98.9  98.5 100.713 98.8  98.1 نسبة

:  2. 1.1.1المؤشرعدد 
نسبة النفایات المنزلیة و 

التي یتم رفعھا و المشابھة 
تحویلھا إلى المصبات 

  المراقبة لمعالجتھا

نسبة 
  مأویة

  

85% 

  

82% 

  

96.47% 

  

87% 

  

83% 

  

95.40% 

  : 3. 1.1.1مؤشرعدد 
عدد األمثلة الخضراء 

التي تم إعدادھا و 
 المصادقة علیھا  

 16.66 4 24 0 0 4 عدد
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 :4رسم بیاني عدد 
 

 :1مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 
 بجودة الحیاة بالوسطین الحضري و الریفيو النھوض إطار العیش تحسین 

  

  
  

  :2018التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة  تحلیل وتفسیر النتائج
   نسبة المیاه المستعملة المعالجة : :1.1.1.1المؤشرعدد 

ناة غیر دیات متباستقرارا  و یعود ذلك باألساس إلى وجود بل المعالجة المستعملة المیاه نسبةت شھد
 ھیر بھذهت تطمجھزة حالیا بمحطات تطھیر. كما تجدر اإلشارة أن الدیوان یقوم حالیا بإنجاز محطا

  البلدیات 

،  2018سنة  %98,9إلى  2017سنة  %98,8من  نسبة المیاه المستعملة المعالجةتطورت 
، مما ساهم في الترفیع في 2018طهیر بمكثر حیز االستغالل سنة وذلك نتیجة دخول محطة الت

 كمیة المیاه المعالجة بمحطات التطهیر
  
تحویلھا إلى  ویتم رفعھا التي  نسبة النفایات المنزلیة و المشابھة: 1.1.12.  لمؤشرعددا

  المصبات المراقبة لمعالجتھا
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جـــة بوحـــدات الـــردم فـــإن املؤشـــر  ن رغـــم ارتفـــاع الكميـــات املعا عـــود ذلـــك لعـــامل ســـبة التطـــور، و ـــ  د تراجعـــا  شـــ
: ن يتمثالن فيما ي   أساس

ا مـن  -1 ـ  2010ألـف طـن سـنة  2500تطور تقديرات كمية النفايات املنتجـة سـنو ألـف طـن سـنة  2800إ
سـبة تطــور تقــدر بحـو  2018 ا، إذ أصــبح منـذ ســنة  %1,2ب ليــة  2012ســنو معــدل انتـاج النفايــات امل

ة للفــرد الواحــد يوميــا يقــدر بحــوا  ــ حــدود  0,670واملشــا عــد أن كــان  ، و 2010كــغ ســنة  0,500كــغ 
ــجل للمؤشــر بخصــوص  ــ الســنوات القادمــة، وذلــك مــا يفســر التفــاوت امل ــذا املعــدل قابــل لالرتفــاع 

جة  وما تم تحقيقھ. تقدير الكميات املعا
عديـد املنـاطق رغـم انطـالق  -2 ة  ليـة واملشـا جة النفايات امل تواصل توقف عديد املشارع املتعلقة بمعا

ا منذ  عض م داف املرجوة إال  حـدود 2018أو  2017األشغال    3مشـارع ( 3، ولم يتم تحقيق األ
جـة  انيـة دخـول وحـدة املعا ـرى وإم ـل بتـوس الك ـ االسـتغالل خـالل مراكز تحو ) مـن 2019بقرقنـة ح

ة ور جم امل مناطق ا  جملة املشارع  طور الدراسة أو اإلنجاز ب
ة مــن حيــث التقــديرات  ليــة واملشــا ســاب كميــات النفايــات امل س اإلحصــائية املحينــة، يمكــن اح وباعتمــاد املقــاي

: جدول التا   وما تم تحقيھ حسب ا
  تقدیرات  المحقق  توقعات  زاتانجا  الوحدة مؤشر قیس األداء

  السنة

%  

2015 2016 2017 2018 2018 2019* 2020* 2021* 

 INS‐(  11167 11304 11435 11551  11551  11680  11820 11950إ.و.م(عدد السكان 

  0,67  0,67  0,67  0,67  0,67  0,67  0,67  0,67 یوم/نسمة/كمیة النفایات كغ 

  2922  2891  2856  2825  2825  2796  2764  2731  )ألف طن(الكمیات المنتجة 

 1780 2091 2000 2314 2400 2500 2600  1740  )ألف طن(الكمیات المعالجة 

 %89 %86 %83 84% %80 %75 %64  %64نسبة النفایات المودعة بالمصبات

سبة النمو الديمغرا بحوا  ان تقديري باعتبار   %1.2* عدد الس

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

اد األمثلة تم إنجاز إعدحیث  بالنسبة لعدد األمثلة الخضراء ℅16تم تسجیل نسبة إنجاز تقدر بـ 
قط ف 2018والشبیكة وجرجیس خالل سنة  سالخضراء ألربعة بلدیات وھي زغوان وقلعة األندل

  لبلدیات لھذا المشروع.ویعود ذلك لخصوصیة الدراسة ومدى استعداد ا
   الصناعي التلوث مقاومة البیئیة و المخاطر من الوقایة :2الھدف

  :یتمثل ھذا الھدف في
  مواطن قصد ضبط مصادر اإلزعاج واإلخالل بسالمة البیئة وبجودة حیاة ال كل مصادر التلوثمراقبة

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

 تدخل في حاالت التلوث العرضي.مراقبة التلوث البحري وال 
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 المحیط و آلیات الوقایة و المراقبة البیئیة خاصة بالنسبة لدراسات المؤثرات علىتحسین طرق و - 
  دراسات إزالة التلوث و الشبكات الوطنیة لمراقبة نوعیة الھواء و التربة و الماء.

ألكثر اعض الوحدات الصناعیة ناعي ببعض المواقع و تحسین الوضع البیئي ببإزالة التلوث الص -
 تلویثا للبیئة ،

راقبة طنیة لمومتابعة الوضعیة البیئیة لألوساط الطبیعیة عبر شبكات مختصة وتضم حالیا شبكة  -
 المیاه.  نوعیة الھواء وشبكة لمراقبة نوعیة

   
  
  

  عرض النتائج :

 مؤشرات قیس األداء
وحدة 
 المؤشر

تقدیرات
2017 

 إنجازات
2017 

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

 بالتقدیرات

2017 

 تقدیرات
2018 

 إنجازات
2018 

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقدیرات

2018 

  : 1.2.2.1المؤشر عدد 
نسبة الحد من التلوث الناتج 

عن الوحدات الصناعیة 
  الكبرى األكثر تلویثا للبیئة

نسبة الحد 
 من  التلوث

بالنسبة 
للوحدات 

الملوثة 
  المبرمجة

   

  20 ℅  15℅  75℅  

  : 2.2.2.1المؤشر عدد 
غازات  النسبة التخفیض في 

  بطبقة األوزونالمضرة 
  % 175 35 % % 20 % 148.5 29.7%% 15  نسبة

  
  
  
  

 :5رسم بیاني عدد 
 

 :2مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 
  الصناعي التلوث مقاومة و  البیئیة المخاطر من الوقایة

  



:  

 2018التّقریر الّسنوي للقدرة على األداء لسنة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف                                              29

  
  :2018 التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنةتحلیل وتفسیر النتائج 

  
  ةلویثا للبیئتنسبة الحد من التلوث الناتج عن الوحدات الصناعیة الكبرى األكثر  : 1.2.2.1المؤشر عدد 

  
لحلفاء اتمت برمجة ازالة التلوث بالتجھیزات والموقع االكثر تلوثا بمصنع عجین  2018خالل سنة 

اك المونیاوالحد من ابعاثات غاز والورق بالقصرین وازالة التلوث الھوائي بمصنع االسمنت ببنزرت 
نتھاء م االتوغاز اكسید االزوت بمصنع تحویل الفسفاط بقابس التابع للمجمع الكیمیائي التونسي وقد 

ن لم الكامل من انجاز مشروع اسمنت بنزرت ومشروع مصنع عجین الحلفاء والورق بالقصرین في حی
  نسي.التو یة التابعین الى المجمع الكیمیائيیتم االنتھاء من مشروعي الحد من االنباعاثات الغاز

  
  

  المضرة بطبقة األوزونhcfcنسبة التخفیض في غازات  : 2.2.2.1المؤشر عدد 
 

رنة مقا HCFCالتخفیض من الكمیات الموردة من مواد تسجیل تحّسن على مستوى  2018تّم خالل سنة 
  ، %40، حیث تّم تسجیل زیادة بنسبة 2017بسنة 

  اإلنجاز مقبولة و ذلك یعود باألساس إلى األسباب التالیة:و تعد نسبة 

 تركیز واستغالل مركزین لتدویر غازات التبرید. -
  في قطاعات التكییف والمذیبات HCFCتغییر خطوط انتاج بعض الوحدات الصناعیة إلزالة مواد  -
ال یین في مجلعاملوالتقنیین ا انجاز دورات إعالمیة لفائدة الصناعیین ودورات تكوینیة لفائدة مؤسسات التكییف -

 التبرید والتكییف.

  
 système de licencesتطبیق نظام وطني ناجع یخّص مراقبة عملیات التورید لھذه المواد ( -

d’importation). 
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ة) حصص تورید المواد المراقبة في البروتوكول (الھیدروكلوروفلیوروكربونی تحدید و توزیع  -
 .الوطنيوح بھا على النطاق موالمس

 اللجنة الوطنیة لحمایة األوزون ساھمت في تحدید ھذه الحصص و مراقبتھا. -
طبقة ضرة بتحسیس المؤسسات الوطنیة العاملة في مجالي التبرید و التكییف على اعتماد بدائل غیر م -

 األوزون.
  

 

 

  المنظومات اإلیكولوجیة: و البیولوجي التنوع : حمایة3لھدفا
  تقدیم الھدف : -

 مظاھر لك من اإلیكولوجیة المنظومات و الطبیعیة الموارد على المحافظة في الھدف ھذا یتمثل
 و دعم و الجیني التراث تنمیة على السھر وھذه المنظومات  في التصرف أوجھ تطویر و التدھور
 تنفیذ على سھرال و اإلحیائیة السالمة مجال في الوطنیة القدرات و تدعیم  البیئیة السیاحة تطویر
  . البیولوجي للتنوع الوطني العمل برنامج

  : عرض النتائج

 مؤشرات قیس األداء
وحدة 
المؤشر

 تقدیرات
2017 

 إنجازات
2017 

نسبة 

اإلنجازات 

 تقدیرات
2018 

 إنجازات
2018 

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 
  بالتقدیرات

2018 

عدد :  1.3.3.1المؤشر 
المشاریع الصغرى التي تم 

تمویلھا و متابعتھا في 
مجال المحافظة على 

  عدد  التنوع البیولوجي

120 
مشروع 

gdo  
  
  
  

44 
مشروع 

eco  

  

  
  
  
  
  
  

58 
eco  

  
  

  
  
  
  
  
  

131% 

70 
 
 
  

70 
 
  

  
  
  
100 %  

 عدد: 2.3.3.1المؤشر
األصناف المحلیة من 

الحبوب النادرة و المھددة 
باإلنقراض التي یتم 

  المحافظة علیھا .

  

731101,74 42 000 42  عدد

 

 

42700 43 675  102 ,28 

: طول 3.3.3.1لمؤشر ا

الشریط الساحلي الذي تم 
 %  94 22,6 10024% 17,6 17.6 الكم
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حمایتھ من اإلنجراف 
 البحري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

 المنظومات اإلیكولوجیة و البیولوجي التنوع حمایة
  

  
  
  
  

  :2018التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة النتائج  و تفسیر تحلیل

  
لتنوع افي مجال المحافظة علي التي تم تمویلھا و متابعتھا عدد المشاریع الصغري :  1.3.3.1المؤشر 

   البیولوجي
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  :بالنسبة لعدد المشاریع و یعود ذلك لعدة عوامل أھمھا % 100 نسبة إنجاز تقدر بـتسجیل تم 

  حسن التنسیق وتشریك كافة األطراف المعنیة وإنجاز المشاریع وفقا للمقاربة التشاركیة 
 .انخراط المتساكنین المحلیین وحسن استعدادھم إلنجاز المشاریع الصغرى المدرة للمرابیح 
  غرى ریع صتوفر إعتمادات إضافیة تبعا لتراجع قیمة الدینار التونسي مما أدى إلى برمجة تمویل مشا

 إضافیة.
 

في إطار )2018لى إ-2015(خالل فترة المشروع من  197و عددھا تتوزع المشاریع الربحیة مالحظة: 
  إلى:النھوض بالسیاحة اإلیكولوجیة 

  التسمینمشروع تربیة ماشیة عن طریق  132*
  مشروع خدمات في الساحة البیئیة 48*
  مشروع تثمین األراضي الفالحیة 17*

  م د  4.1مشروعا في إطار مشروع التصرف المستدام في المنظومات الواحیة بكلفة  41تم إنجاز 
  مشروعا في مجال حمایة التنوع البیولوجي و الماء و التربة 21منھا       
  ینمشروعا  في مجال تحسین إطار العیش و خلق شركات صغرى لفائدة المتساكنین المحلی 20و       

  )2018-20156( خالل فترة المشروع من مشروعا.  133و بالتالي یصبح العدد الجملي للمشاریع المنجزة 
  . افظة علیھیتم المحا األصناف المحلیة من الحبوب النادرة و المھددة باإلنقراض التي :عدد2.3.3.1المؤشر

نظرا  جنبیة وإلسترجاع العدید من العینات من بنوك الجینات األسجیل نسبة إنجاز مرتفعة و ذلك نظرا  تم ت
صالح لت جدیدة في جرد و جمع عیناالذي ساھم  المشروع التونسي اإلیطالي  للدعم الذي تلقاه البنك في نطاق 

  الوطني للجینات البنك 
  
  البحري اإلنجراف من حمایتھ تم الذي الساحلي الشریط طول :3.3.3.1لمؤشرا

  و ذلك من خالل إنجاز المشروعین التالیین : ℅94تم تسجیل نسبة إنجاز تقدر بـ

 : من اإلنجراف الساحلي لسوسة الشمالیةمشروع حمایة الشریط الساحلي     
  كلم  3 :2018إنجازات سنة 

  التزود بمصدّات الریاح لتثبیت الكثبان الرملیة(Ganivelles) توى قصد تركیزھا على مس

 الشاطئ الجنوبي لھرقلة، 

 م لحمایة جزء من شاطئ المدفون، 150ز كاسرة أمواج تحت مائیّة بطول إنجا 

  ء من م الواحدة لحمایة جز 250) كاسرات أمواج تحت مائیّة بطول 4ز أربعة (إنجااستكمال

 الشریط الساحلي لحمام سوسة.

 : من اإلنجراف الساحلي لرفرافمشروع حمایة الشریط الساحلي       

  كلم  2 :2018إنجازات سنة 

 متر 2100 طول على الرمال من 3ألف م 500 حواليب رفراف شاطئ تغذیة  
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 ة بحری عالمات ووضعیمتد جزء منھ تحت میاه البحر  م 395 طولسنبل من الحجارة ب انجاز

 .لتحدید حدوده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التوجھات المستقبلیة لتحسین األداء-4
  جودة الحیاة : 1البرنامج الفرعي  1- 2

  في مجال النھوض بالجمالیة الحضاریة
لتحسین مؤشرات البرنامجالمقترحات  اإلشكالیات و النقائص  

عدم توفر اإلمكانیات المادیة والبشریة 
اآلجال بالبلدیات إلنجاز المشاریع في 

  المحددة

  

ر البشریة بالبلدیات وذلك بانتداب إطا تضرورة توفیر اإلمكانیا
یة الماد تمختص في البستنة وتھیئة الفضاءات وتوفیر كل اإلمكانیا

 لحسن إنجاز المشاریع

  
عدم إدراج مشروع إعداد األمثلة الخضراء 

  ضمن أولویات البلدیة
ى مزید إقناع البلدیات لتبني مشروع إعداد األمثلة الخضراء ومد

ي بالتنوع البیولوجتأثیرھا على النھوض بجودة الحیاة وعالقتھا 
 والتغیرات المناخیة ومجابھة الكوارث الطبیعیة

  

عدم تشریك المجتمع المدني في مجال 
 العنایة بالبیئة وجودة الحیاة،

  

 جودةمجال العنایة بالبیئة والسعي إلى تشریك المجتمع المدني في 
  ،االتالحیاة وذلك بالتركیز على البعد التحسیسي في ھذه المج

  

 
  في مجال النفایات :

مؤشرات البرنامجلتحسین المقترحات  اإلشكالیات و النقائص  
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بطول المدة  عقاریة تتعلقمشاكل 
المواقع لتخصیص العقار و تأخیر في إیجاد 

   .المناسبة لبعض المشاریع

(  یةالمعن األطراف كل تشریك عبر العقاریة المشاكل فضّ  في لتسریعا
 الدولة أمالك زارةو -  والبیئة المحلیة الشؤون وزارة -  التجھیز وزارة

  )  . الفالحة وزارة –

سبة املرتبطة املشارع لتنفيذ ضعيف سق  ب
لة ن رس  ال النفايات من املستخرجة املواد وتثم

ا تتم ج عود معا  جيل إ باألساس ذلك و
ر تأجيل  استغالل  اإلنطالق مستوى  ع وتأخ
اّصة املنظومات عض    .ا

 شابھةوالم المنزلیة النفایات وتثمین معالجة وحدات إنجاز على العمل
  المنظومات. وتطویر وتركیز التثمین على الخواص تشجیع ومزید

  

 في للتصرف الالزمة التمویالت إیجاد
   النفایات

 ذاتیة بصفة القطاع تمویل لضمان أتاوة إحداث إمكانیة في النظر
  . ومستقلة

إعتراض المتساكنین المجاورین لمنشآت 
   التصرف في النفایات المنزلیة

 عمل خطة ووضع األطراف جمیع مع والتنسیق التشاور مزید
 كوالشكو المخاوف معالجة  االعتبار بعین تأخذ منشاة لكل خصوصیة

 تشاركي طابع ذات حلول بإعتماد األھالي لدى االنزعاجات و
 و المنشاة ووظیفة صورة وتحسین حسن مقتضیات واحترام وتواصلي
 الموقع إلختیار وتشریكھم المواطنین وتكوین البیئیة بمزایاھا التعریف

  . العام المرفق دیمومة لضمان وذلك

ل التنظيمي   ي شطة عدم  مالئمة ال لتطور أ

وكمة...)  الوكالة (عقود لزمة وا

   

جديد للوكالةتإس ل التنظي ا ي ومي املتعلق بال   .صدار األمر ا

  
  في مجال التطھیر:

 
  

  المقترحات لتدارك اإلشكالیات  اإلشكالیات
ضعف نسب الّربط بالّشبكة العمومّیة للّتطهیر 

  ببعض الوالیات
  

توسیع شبكات الّتطهیر بالوسط الحضري مع إعطاء األولوّیة للوالیات ذات نسب 
  الّربط ال تزال دون المعدل الوطني

  تداعي شبكات الّتطهیر
  

  تجدید شبكات التطهیر بالمدن المتبناة بمختلف والیات الجمهوریة

  تجاوز بعض محطات التطهیر طاقاتها القصوى
  

  تجاوزت طاقتها القصوى وتهذیب المحطات المتقادمةتوسیع وتهذیب المحطات التي 

تواصل صرف المیاه المستعملة الّصناعّیة 
بسبب عدم إشتغال شدیدة التلّوث بالّشبكة 

مّما وحدات المعالجة األولیة للصناعیین 

تنفیذ برنامج التصّرف في السكب الصناعي السائل (برنامج یهدف إلى 
 فصل المیاه الصناعیة شدیدة التلوث عن المیاه الحضریة) وذلك بإنجاز

 أقساط 3مناطق صناعیة كبرى على  9برنامج لتطهیر 
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یؤّثر سلبا على محّطات الّتطهیر ونوعّیة 
المیاه المعالجة المخّصصة للرّي أو الملقاة 

   الّطبیعيفي الوسط 

  

إشكالیة التخلص من الحمأة نظرا لتزاید 
اه إنتاجها مما یؤثر سلبا على جودة المی

المعالجة وانبعاث الروائح إلى جانب 
  االستهالك المفرط للطاقة.

  

  تنفیذ برنامج إستثماري للتصّرف المستدیم في الحمأة على قسطین:
القسط األول الذي هو في طور اإلنجاز ویتمثل في إنجاز  -

مصّبات للحمأة بتونس الكبرى وتاهیل منظومة معالجة الحماة 
سات أمثلة توجیهیة للتصرف محطات تطهیر وٕانجاز درا 10بـ

المستدیم في الحمأة بمحّطات الّتطهیر المتواجدة بتونس الكبرى 
 وبالّشمال وبالوسط وبالجنوب

القسط الثاني الذي هو مبرمج ویتمثل في برنامج اإلستثمار  -
المنبثق عن دراسات األمثلة التوجیهیة للتصرف المستدیم في 

  الحمأة
المعالجة  ضعف نسبةإعادة استعمال المیاه

 ، %24والبالغة حوالي 
  

 تحسین نوعیة المیاه المعالجة -
 الحث على ري المساحات الجملیة للمناطق السقویة المهیأة بالمیاه  -

 المعالجة 
تنویع مجاالت استعمال المیاه المعالجة (المجال الصناعي   -

   والسیاحي)
ارتفاع استهالك الّطاقة تسبب في ارتفاع 

  الّتطهیر. متواصل لتكالیف خدمات
  

یثة تطویر طرق المعالجة الحالّیة وتأهیلها باستعمال التكنولوجیات الحد
المقتصدة في الّطاقة (تجهیز محطات التطهیر بأنظمة تهوئة عن طریق 
 الفقاقیع الدقیقة مقتصدة في الطاقة وبأنظمة إنتاج الّطاقة عن طریق

   تخمیر الحمأة  في إطار النجاعة الطاقیة)
ك المحافظة على التوازنات المالیة للدیوان لضمان دیمومة القطاع: وذل  وازنات المالیة للّدیوان: إختالل الت

 عبر
و تنمیة الموارد عبر فوترة الخدمات باحتساب الكلفة الحقیقّیة أ -

اإلقتراب منها تدریجّیا وتعمیم مبدأ العهدة على الملّوث خاّصة 
 للّصناعیین وكبار الملّوثین.

على الكلفة  عبر ترشید االستهالك واالستعمال األمثل  الضغط -
  للموارد المتاحة

نقص في الموارد البشرّیة : تقّلص عدد 
) 2015-2010األعوان خالل الفترة (

تنفیذ مخطط لالنتداب یكون مرتبطا بتطور أنشطة الدیوان واإلحالة  -
 على التقاعد والمغادرة 
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رغم تطّور أنشطة الّدیوان  %14بحوالي 
وذلك الرتفاع عدد األعوان المحالین على 
التعاقد ولتجمید االنتدابات بسبب اختالل 

  ات المالیة للّدیوان.التوازن
  

فتح اآلفاق لألعوان عن طریق التكوین والّرسكلة وربطها بالمسار  -
 المهني والدورات التكوینیة

تنمیة الخبرات عبر التكوین في المجاالت الجدیدة (تثمین الحمأة  -
  اج الطاقة، تهذیب الشبكة دون القیام بالحفریات )إلنت

نقص في مستوى الخدمات واالتصال نتج 
عنه عدید الّشكاوي والعرائض من طرف 
الحرفاء إضافة العتراض المواطنین على 
بعض مشاریع الّتطهیر بسبب عدم تشریك 
المجتمع المدني وغیاب خطة اتصالیة 

  واضحة مع جمیع األطراف المتداخلة.

إعداد وتنفیذ مخطط إتصالي یمكن من اإلنصات وتقییم رضاء  -
 الحریف  (إنجاز المشاریع واستغالل المنشآت والخدمات...)

تركیز نظام معلوماتي مندمج وعصري كآلیة مساعدة على  -
 إّتخاذ القرار 

تركیز وتعمیم منظومة التصّرف البیئي حسب مواصفات  -
ISO14001 بمحّطات التطهیر   

مالئمة الهیكل التنظیمي واإلطار ضرورة 
التشریعي والمؤسساتي للتوجهات الجدیدة 
بدستور الجمهوریة التونسیة في مجال 
الالمركزیة والحوكمة المحلیة إضافة 
لتطور انشطة الّدیوان (عقود لزمة واعتماد 

 تكنولوجیات متطورة والحوكمة...)
  

عیم اإلعتماد على هیكل تنظیمي جدید نحو الالمركزیة وتد -
 الجهات بتقویة القدرات وٕاعطاءها صالحیات أكثر ألخذ القرار

تطویر اإلطار التشریعي والمؤسساتي وذلك بتحدید أدوار  -
مختلف المتدخلین في مجاالت التطهیر الریفي والتلوث المائي 
ل الصناعي ومیاه األمطار وٕایجاد اإلطار التشریعي المالئم الستغال

  والصناعي الحماة في المجالین الفالحي 

  الوقایة و الحد من التلوث و المخاطر:  2البرنامج الفرعي 
  تقییم دراسات المؤثرات على المحیط

اإلطار التشریعي الحالي ال یستجیب بما فیھ  -
الكفایة لمقتضیات حمایة البیئة واستدامة 
التنمیة في ضل التطورات الحاصلة على 

 المستوى الوطني
التأثیرات اإلجتماعیة عدم القیام بدراسة  -

للمشاریع إال إذا كانت مشروطة من قبل 
 ممولین اجانب

ضعف نسبة المتابعة المیدانیة للمشاریع  -
ولمصداقیة خطط التصرف البیئي للمشاریع 
التي حصلت على الموافقة على دراسات 

  المؤثرات 
  

  

المتعلق بدراسات  2005لسنة  1991مراجعة األمر عدد -
 المؤثرات على المحیط

ت إعداد ومراجعة الصیغ المرجعیة القطاعیة المتعلقة بدراسا -
 المؤثرات على المحیط

ادراج وجوبیة القیام بإستشارات عمومیة في مشاریع معینة  -
 تضمن نتائجھا بدراسات المؤثرات

ت یراإیالء أھمیة للتأثیرات اإلجتماعیة للمشاریع إضافة للتأث -
 البیئیة

 إلستراتیجیةتفعیل منظومة الدراسات البیئیة ا -
ة لمتابعة المیدانیتوفیر اإلمكانیات البشریة واللوجستیة ل -

  على إنجازھا  للمشاریع التي وافقت اإلدارة
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  المراقبة البیئیة
لتفادي الحوادث البیئیة والتدخل غیاب آلیة  -

في صورة تبین خلل في منظومة الحد من 
 داخل المؤسسات التلوث

محدودیة عدد المراقبین والتجھیزات  -
 الضروریة للمراقبة أمام عدد المؤسسات

 بالمقارنة مع المعدالت الدولیة
صعوبة مراقبة بعض المؤسسات  -

(المؤسسات البترولیة بالصحراء والبحر، 
مشاریع تربیة األسماك، المؤسسات 

لعدم توفر  الصناعیة العمومیة الكبرى)
  الوسائل الالزمة

  
من قبل  الذاتیةارساء منظومة متكاملة للمراقبة البیئیة  -

على  المؤسسات الصناعیة الخدماتیة التي لھا أنشطة ملوثة
 غرار منظومة السالمة

تدعیم منظومة المراقبة للوكالة وترشیدھا وتوجیھھا نحو  -
  األنشطة األكثر تأثیرا على البیئة والموارد الطبیعیة

العدید من الصناعیین في برامج  إنخراط ضعف 
إلزالة التلوث الصناعي وتحسین االداء البیئي 

 داخل مؤسساتھم.

 

  

ي تونسمزید المتابعة للمشاریع التي بنفذھا المجمع الكیمیائیة ال
ا دافھوحث االخیرة لإلسراع في تنفیذ المشاریع المبرمجة لتبلغ اھ

 المرجوة

 صناعیة كبرى ملوثة منمزید حث الصناعین الذین لدیھم وحدات 
اجل الشروع في مبادرات وبرامج إلزالة التلوث والحد من 

 افرازاتھم الملوثة.

ذه مزید تطویر وتدعیم الجانب القانوني والتشریعي  الستكمال ھ
 المنظمة الھامة التي تساھم في الوقایة والحد من التلوث 

 

  عدم وضوح اإلطار المؤسساتي للمكتب
 زونوالوطني لأل

  عدم تفرغ الموارد البشریة الالزمة لعمل
  المكتب

  

 زونوتوضیح اإلطار المؤسساتي للمكتب الوطني لأل -
ائیة للوكالة وتذلیل الصعوبات اإلجروإدراجھ بالھیكل التنظیمي 

 المتعلقة بعمل المكتب
 نیةتطویر النصوص القانونیة المتعلقة بتركیبة اللجنة الوط -

تدخلھا... وتقنیین عملیات لألوزون وطرق عملھا ومجال 
إسناد رخص التورید وكذلك تقنین تطبیق رزنامة إزالة 

 المواد المراقبة في البروتوكول
في  (Certification)إرساء منظومة وطنیة لإلشھاد  -

 مجالي التبرید والتكییف
 التحكم الرشید في غازات التبرید والتكییف التالفة -
اد ة للتخلص من الموالوطنی العمل على تنفیذ اإلستراتیجیة -

  المستنفدة لألوزون
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  التنوع البیولوجي: 3البرنامج الفرعي  3- 2
  

  

و النقائص اإلشكالیات لتدارك اإلشكالیات  المقترحات   

حكم موقعھا الجغرافي بین البحر و الصحراء فإن ب  -

المناخ الجاف و شبھ الجاف یھیمن على جزء كبیر من 

  .البالد التونسیة

طبیعیة محدودة و ھشة تتعرض إلى عدة موارد  -

ضغوطات تتمثل خاصة في تفاقم ظاھرة التصحر التي 

تي ال تھدد ثالثة أرباع من مساحة البالد و األنشطة البشریة

ال تحترم التوازن البیئي مما یؤدي إلى اإلفراط في 

 إستغالل الموارد الطبیعیة و تدھور منظومات عدیدة ھذا

اخ من خالل الزیادة في درجة باإلضافة إلى تغیر المن

  الحرارة و إرتفاع مستوى میاه البحر .

ذه الموارد الطبیعیة  المحدودة و الھشة و المعرضة ھ -

ى لعدة لكل أشكل التدھور لن تكون قادرة في المستقبل عل

  تلبیة اإلحتیاجات المتزایدة للسكان 

  

ضع و تنفیذ خطط متكاملة لمقاومة تدھور و -

 صعید الوطني و اإلقلیمي و المحلياألراضي على ال

ضع و تنفیذ خط تشاركیة للتصرف الرشید في و -

  الموارد المائیة 

ى حیین و تنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة للمحافظة علت -

  التنوع البیولوجي و النظم اإلیكولوجیة 

  م عام للموارد الطبیعیة جرد و تقیی -

تغیر  د وتنفیذ إستراتیجیة وطنیة للحد منإعتما -

  المناخ.
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    إستدامة التنمية :  2الربنامج 
  رئیس البرنامج لطفي بن سعید مدیر عام التنمیة المستدامة

   التقدیم العام للبرنامج:. 1

  :خارطة البرنامج 1-1
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 األولویات اإلستراتیجیة للبرنامج:األھداف و  2-1
 

  :التنمیة أساسا في التوجھات التالیة إستدامة   تتمثل إستراتیجیة برنامج

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

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

د مزیوتدامة نشر ثقافة البیئة و التنمیة المس ون أجل اإلستدامة متطویر منظومة التربیة البیئیة -
وص من الخصتفعیل دور المواطن في إرساء مقومات البیئة السلیمة و تحقیق التنمیة المستدامة ب

  خالل تطویر السلوك البیئي المسؤول.

  إستدامة التنمیة  في :تتمثل أھداف برنامج 

 البرنامج

البرامج 
 الفرعیة

المصالح 
 اإلداریة

الفاعلون 
 العمومیون

 إستدامة التنمیة

 : 1الفرعي  البرنامج

 مسارات التنمیة المستدامة

مواكبة المسارات و إعداد إدارة -
 األدوات

 

  المحیط لحمایة الوطنیة الوكالة

 : 2البرنامج الفرعي 

 التكنولوجي اإلقتصاد األخضر و التجدید

الدراسات و التحالیل اإلقتصادیة إدارة -
 البیئیة و التخطیط

 البیئة لتكنولوجیا الدولي تونس مركز
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  تركیز مسارات التنمیة المستدامة على مستوى السیاسات القطاعیة :1الھدف  

 . اإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر كضامن للتنمیة المستدامة : 2الھدف  

   

  

 إلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج:تقدیم عام ل -2

 م اإلصالحات و األھداف اإلستراتیجیة التي تم تحقیقھا و التي لھا عالقة مباشرة بالبرنامج :أھ-2-1

   
في  2018في جان 29قصد تطویر برنامج التربیة من أجل التنمیة المستدامة، تم إبرام مذكرة التفاھم بتاریخ    

لیة ة البرتغاالبیئ النھوض بالتربیة من أجل التنمیة المستدامة بین وزارة الشؤون المحلیة والبیئة ووزارة مجال
 ذولوضع وتنفی والتي تضمنت تمویال مشتركا للبرنامج ولالستفادة المالیة والفنیة من ھذا التعاون المشترك.

ة تضم إحداث لجنة مشترك 2018وزارة التربیة، تم سنة برنامج مشترك بین المتدخلین في المجال وخاص 
صرف في ة للتممثلین من وزارة الشؤون المحلیة والبیئة والوكالة الوطنیة لحمایة المحیط والوكالة الوطنی

لبلورة ھذه . و2018جوان  6النفایات ووزارة التربیة والمجتمع المدني المحدثة بموجب المقرر المؤرخ في 
  2019و 2018وضع برنامج عمل یخص التربیة النظامیة وغیر النظامیة یمتد على سنتي االتفاقیة، تم 

  
 "نظماتلمؤسسات والماإلستراتیجیة الوطنیة للمسؤولیة المجتمعیة ل"بــ إنجاز دراسة تتعلق  استكمالتم     

  ن. الشأتعمیم وتطویر المسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات والمنظمات وتحدید مخطط وطني في ھذا بغیة 
جوان  11بتاریخ مسؤولیة المجتمعیة للمؤسسات المتعلق بال 35-21018علما وأنھ تم إصدار القانون عدد 

إعداد  ھ عند(بین االجتماعین المذكورین آنفا)، ولقد تم العمل على األخذ بعین االعتبار لما جاء ب 2018
  المرحلة األخیرة من الدراسة.

  

ر جویلیة ھمة خالل شھاالنطالق في ھذه المتم :  للشراءات العمومیة المستدامةالمخطط الوطني تحیین  كما تم 
2018. 

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

   التنمیة المستدامة:في مجال مسارات 
      

  ربویة، ت التفي إطار توسیع شبكة المدارس المستدامة وتعمیم نوادي البیئة على أكبر عدد ممكن من المؤسسا
  (مؤسستان في كل والیة)مؤسسة تربویة جدیدة موزعة على الوالیات 48تم التدخل في 

 .  
  
  غرضفي ال المنبثقة عن الدراسة المعدةالتعریف ببرنامج البناء المستدام وتنفیذ خطة العمل ) 1

تضمنت خطة العمل المنبثقة عن الدراسة المتعلقة بالبناءات المستدامة ومواصفات البناء اإلیكولوجي بتونس 
تنظیم ندوة وطنیة للتعریف بخطة العمل والتنسیق مع المتدخلین في مجال البناء والتھیئة العمرانیة وإنتاج 

في مجال البناء. وفي ھذا  (HQE)شأنھا التعریف بفوائد معاییر الجودة البیئة العالیة  كتیبات وأدلة توجیھیة من
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للبناءات المستدامة لغایة التعریف بالمسار وتم تسلم  HQEالصدد تم إنجاز دلیل حول الجودة البیئیة العالیة 
  الدلیل في شكلھ ومحتواه المطلوبین.

 
  البیئة والتنمیة المستدامة.دعم مسار الحوكمة المحلیة في مجال ) 2

  
على المستوى المحلي ومساھمة في وضع  المحلیة ودعم الحوكمة الرشیدة 21في إطار تفعیل مسار األجندا  .1

كي، ار التشارالمس تمشي یعتمد على المركزیة السیاسة البیئیة والتنمیة المستدامة بتونس عبر تنشیط وتعمیم ھذا
ر لفائدة القیروان وصفاقس وباجة وتوزدورات تكوینیة جھویة بكل من تونس وسوسة و 6تنظیم  2018تم سنة 
أن وعلما  21 جندامنتفع من ممثلي الجمعیات البیئیة واإلطارات الجھویة والمحلیة المعنیة بمسار إعداد األ 120

  العملیة أشرف علیھا مكتب تكوین وخبیرین مختصین.
  

ق خبراء المحلیة عن طری 21(*) فیما یتعلق بالعنصر الثاني وھو مصاحبة البلدیات في إعداد األجندات 
یث سیتم ح 2019مختصین فإنھ في انتظار تركیز البلدیات بصفة نھائیة، تم تأجیل ھذا المشروع إلى سنة 

 مراحلانتداب مكتب دراسات لمصاحبة البلدیات التي ترغب في االنخراط في المسار والقیام بمختلف ال
  المستوجبة بمساعدة خبیرین مختصین.

  
 قبل من تأطیرھا تمّ  التي یةالبیئ التربیة مجال يف التنشیطیة األیامو لتكوینیةا لدوراتا ددع بلغ :البیئیة التربیة*

 مستفیدا 906 شملتو  . یوما 71 دىم على متدّتا شاطان 21 ، 0182 نةس خالل المحیط لحمایة الوطنیة الوكالة
  .والجمعیات العالي لیموالتع والشباب لطفولةا قطاعات من
  مستفید. 0200 شملتو یوما 45 مدى على تامتدّ  توعویة حملةو تظاھرة 43 تنظیم مّ ت :البیئیة التوعیة*
  
  
شكري ي لفرعي : اإلقتصاد األخضر و التجدید التكنولوجي : رئیس البرنامج الفرعالبرنامج ا 2-2-2

  مدیر المزغني
  في مجال التجدید التكنولوجي و اإلقتصاد األخضر:

  
  
 : 2030ألخضر إلى أفق في مجال تعزیز مقومات االقتصاد ا -
  

 
 الرابعط النشا استكمال 2018في موفى سنة تم  مكتب المساندة لالقتصاد األخضر في إطار تفعیل 

ي إنجاز فمن الباعثین الشبان من حاملي الشھادات العلیا والراغبین  20 حوالي والمتعلق بمصاحبة
   مشاریع خضراء وذلك في إطار مبادرة نموذجیة.

 ة ة للتنمیستوریالمساھمة في إرساء الھیئة الدوبالخصوص فیما یتعلق ب لیات الحوار والتنسیقبالنسبة آل
لنواب جلس امغال اللجنة المعنیة على مستوى ، تمت المشاركة في أشالمستدامة وحقوق األجیال القادمة

لغرض ات في فضال عن أشغال الشبكة البرلمانیة للتنمیة المستدامة والتي عقدت العدید من االجتماعا
 بدعم من المعھد الدیمقراطي الوطني.

  
لمستدامة في وبالخصوص المساھمة في متابعة تقدم أھداف التنمیة ا وسائل التقییم والمتابعةأما في ما یتعلق ب

، تم تعیین ممثلین عن اإلدارة العامة للتنمیة المستدامة صلب اللجنة الوطنیة 2015إطار أجندة التنمیة لما بعد  
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والمشاركة في العدید من االجتماعات التي نظمتھا وزارة  2030-2016لمتابعة تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة 
  من البرنامج األمم المتحدة اإلنمائي التنمیة واالستثمار والتعاون الدولي بدعم

  
  
  

  :في مجال التجدید التكنولوجي
 نیة ونقل وتطویع وأقلمة التكنولوجیات المستدامة لالستجابة للحاجیات الوط في مجال رصد

 واالقلیمیة
دف ى  یھ ال ال ذا المج ي ھ ز ف دخل المرك ورات ت ة التط ة ومواكب ات البیئی دث التكنولوجی د اح رص

توى  ى المس ة عل راف الفاعل ع األط راكة م دولي وبالش ي الال ث العلم ل البع ن ھیاك اوطني م ت ومؤسس
تدامة  ات المس ل التكنولوجی ار وتحوی ة للتجإبتك ة الوطنی ي المنظوم ھرة ف راف المنص ن األط د وم دی

كالیات ول لإلش اد حل ك إلیج وجي وذل وري ول التكنول اعي أو مح ي أو قط توى وطن ى مس ة عل ث البیئی بع
ی ة والمح ى البیئ ابي عل أثیر إیج ا ت ون لھ ة یك راف المعنی ع األط راكة م ة بالش اریع نموذجی ط مش

 االجتماعي للمواطن. وفي ھذا المجال نفذ المركز المشاریع التالیة:

ا  ‐ ر تكنولوجی ات المانش اد النبات تعملة باعتم اه المس ر المی ة لتطھی روع: ئی م الش ث ت ز  حی ي تركی ف
ن بیكة م ة الش ة بقری ات المائی اد النبات تعملة باعتم اه المس ر المی ة لتطھی ة النموذجی و المحط ة ت  .زروالی

ات تعمال النبات ر بإس ة التطھی غیل محط ادة تش ت إع ال تم س المج ي نف ار  وف ة جوق ة بقری ي والمائی الت
وع ت موض دان وكان ي المی یة ف ة تونس ت أول تجرب ا  مثل راع. كم راءة إخت ز اتفاقی ب ى المرك ة أمض

ة ات المائی تعملة بالنبات اه المس ة المی ة لمعالج ة نموذجی ز محط ة لتركی اندة فنی راكة و مس نع  ش لمص
ة  ارب المیدانی ي التج ق ف ل و انطل راس الجب ان ب ن األجب اد م ل إیج ول الأج ة الحل ة التكنولوجی مالئم

 .للواقع المحلي

ة  - روع معالج ذ مش اتتنفی ة بالمحروق ة الملوث ع  األترب راكة م اج بالش ة لی )  Gembloux(جامع

  ببلجیكا 

ة - ویة الثابت ات العض روع الملوث ذ مش ذي  ،POPs تنفی تكھولمال ة اس ار اتفاقی ى إط درج ف أن  ین بش
ة،  ویة الثابت ات العض ة لمراقب والملوث ع خط ة لوض درات الوطنی دعیم الق ى ت روع إل دف المش ة یھ

 الملوثات العضویة الثابتة عل الصعید العالمي

ماد  - ى س ویة إل ات العض ین النفای روع تثم زرت مش ة بن ز : ) Compostage(ببلدی ام المرك ق
ة روس ن بلدی ل م زرت وبتموی ة بن ة لبلدی اندة الفین وفیر المس راكة لت ة ش اء اتفاقی د توك. وبإمض اھم ق س

ز  أطیر المرك ي ت ودة عالف وي ذي ج ماد عض ى س راء إل ات الخض ل النفای ة لتحوی دة نموذجی ث وح ة بع ی
ول ع م الحص زرت. و ت ة بن وان بلدی وین أع ى تك وف عل ر و الوق ة التخمی یر عملی ة س ت مواكب ى و تم ل

 .2018نوفمبر  21سماد ذي جودة عالیة. وقد تم تقدیم النتائج یوم 

مام - ز ل انض دیرالمرك روع تق ة مش ف  لجن ف والتخفی ل التكی ن أج ة م ات التكنولوجی أثیر ماالحتیاج ن ت
اخ  ر المن  Technology)تغی Needs  Assessment  project)  ھ وزارة رفت علی ذي أش و ال

 .،الشؤون المحلیة و البیئة

  اإلحاطة الفنیة بالقطاعات ذات األولویة لتبني التكنولوجیات المستدامة في مجال  
احبة  - ت مص نة  70تم الل س ة خ ي  2018مؤسس ر وتبن اد أخض و اقتص ال نح دعم االنتق ل

  مؤسسة متوقعة.  44التكنولوجیات المستدامة مقابل 
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  دعم القدرات الوطنیة واإلقلیمیة وباعثي المشاریع المبتكرةفي مجال  
 البیئة المبتكرة. المشاریعومصاحبة باعثي  تكوین 

مشاریع مشاركا من أصحاب ال شاب 1017لفائدة  دورة تكوینیة 91تنظیم   2018وقد تم خالل سنة  

 البیئیة: المشاریع بعث مجال فيالخضراء 

ن  - ون م ل متك ق عم وین فری ة، لیتكف 10تك ال و البیئ ال االتص ي مج رة ف اءة و خب ارات ذات كف ل إط
  تكوین المستشارین البیئیینبالتخطیط و التنفیذ الفعلي لبرنامج 

 2018مشارك في مجاالت بیئیة مختلفة سنة  230دورة تكوینیة وتحسیسیة لفائدة  14كما تم تنظیم  -

ول  - ة ح ل إقلیمی ة عم یم ورش دة تنظ ابیح لفائ تعمال المص ن اس أتي م ق المت ي الزئب رف ف  50 التص
 .ناعیةالصمنظمة االمم المتحدة للتنمیة وذلك بالتعاون مع  واإلفریقیة مشاركا من الدول العربیة
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 :2018تائج األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة ن -3
 

 تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج:3-1
اإلعتمادات المستھلكة  و قد بلغت 2018م د دفعا سنة  564 ,4بلغت تقدیرات میزانیة البرنامج  

بعنوان  منحة مالیة ھ یتم تحویلو تجدر اإلشارة إلى أن  % 88دفعا تمثل نسبة  د  022 ,4
 نسبةمثل تم د    3,086في حدود   البیئة لتكنولوجیا الدوليالتصرف و التنمیة إلى مركز تونس 

  من میزانیة البرنامج و تتوزع ھذه اإلعتمادات على النحو التالي:℅67,61

 :میزانیة التصرف 
كة ما قدره م د دفعا و بلغت اإلعتمادات المستھل 3,448بمبلغ  2018قدرت میزانیة التصرف لسنة 

 . % 99,48 م د دفعا  تمثل نسبة 3,430

 :میزانیة التنمیة 
لمستھلكة  م د دفعا و بلغت اإلعتمادات ا 1,116بمبلغ قدره  2018قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

 .%  53,057د دفعا تمثل نسبة  م 0,592

 

  :  3جدول عدد 
 مقارنة بالتقدیرات  2018میزانیة برنامج استدامة التنمیة لسنة تنفیذ 

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

 بیــــــــــــان البرنامج
   تقدیرات

8201  

 إنجازات

2018 

  2018اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 99,48  17,853- 430,647 3 448,5 3 نفقات التصّرف
 99,67 10,257- 103,743 3 114 3 التأجیر العمومي
 97,17 7,596- 260,904 268,5 وسائل المصالح 
 100 0 66 66 التدخل العمومي

 53,057 523,876- 592,124 116 1 نفقات التنمیة
 58,279 423,876- 592,124 016 1االستثمارات المباشرة

 58,279 423,876- 592,124 016 1 للمیزانیةعلى الموارد العامة 
 - - - - على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 0 100- - 100التمویل العمومي
 0 100- - 100 على الموارد العامة للمیزانیة

 - - - - على موارد القروض الخارجیة الموظفة
 0 0 0 0  صنادیق الخزینة
 88,131  541,729- 022,771 4 564,5 4 مجموع البرنامج
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 دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات*

 
 

 :3رسم بیاني عدد 
 

 )2018( برنامج لسنة المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 
 التوزیع حسب طبیعة النفقة

 

 
 
 
 
 

4جدول عدد   
مقارنة بالتقدیرات 8201تنفیذ میزانیة برنامج استدامة التنمیة لسنة   

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

 البرامج

  ق.م.م
2018 

)1(  

 إنجازات
2018  

)2( 

  2018اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  المبلغ 

)2-1(  

  النّسبة

)1/2(  

اإلقتصاد األخضر و التجدید البرنامج الفرعي 
  التكنولوجي

3 716 ,750 3 279,551 -437,199 88,23 

 87,66 104,53- 743,22 847,750 البرنامج الفرعي مسارات التنمیة المستدامة

 88,13 541,729- 022,771 4 564,5 4 مجموع البرنامج
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 : 4رسم بیاني عدد 

 )2018ات میزانیة البرامج الفرعیة لسنة ( مقارنة بین تقدیرات و إنجاز
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 حلیلھا:وت تقدیم لنتائج األداء2 -3
 
 تقدیم نتائج اآلداء : 1-2-3

  

  على مستوى السیاسات القطاعیة تركیز مسارات التنمیة المستدامة: 1لھدف عدد ا

  تقدیم الھدف:

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

مسار البناءات المستدامة یلزم محختلف المتدخلین في قطاع البناء بنظم و مواصفات البناء المحلي .ووضع 

اإلیكولوجي و كذلك إنجاز برنامج شبكة المدارس المستدامة للتعریف بمقومات التنمیة المستدامة بالمؤسسات 
الناشئة بالمؤسسات التربویة نشر الثقافة البیئیة وغرس مقومات المواطنة البیئیة لدى والعمل على  التربویة .

أجل تنمیة مستدامة باإلضافة إلى مساعدة التلمیذ من وتفعیل الشراكة بین المدرسة والمحیط ضماناً لتربیة سلیمة 
  على ممارسة العنایة بالبیئة والتفاعل المیداني والتطبیقي مع المسائل ذات العالقة بالبیئة والتنمیة المستدامة

  عرض النتائج:

  

  النتائج: تفسیر 

  بھا الخاصة المحلیة 21 األجندا إعداد في مصاحبتھا تمت التي البلدیات نسبة: 1المؤشر عدد 

حیث سیتم  2019تأجیل ھذا المشروع إلى سنة ل للمؤشر و یعود ذلكبالنسبة ℅0تم تسجیل نسبة إنجاز تقدر بـ 
 مراحلانتداب مكتب دراسات لمصاحبة البلدیات التي ترغب في االنخراط في المسار والقیام بمختلف ال

  المستوجبة بمساعدة خبیرین مختصین.

  امةالمستد المدارس شبكة يف لإلنخراط مصاحبتھا تمت التي التربویة المؤسسات نسبة: 2المؤشر عدد 

  . %100سبة إنجاز ما ھو مبرمج أي بن بالنسبة للمؤشر و یعود ذلك إلى ℅100تم تسجیل نسبة إنجاز تقدر بـ

وحدة   س اآلداءمؤشر قی
  المؤشر

تقدیرات 
2017  

إنجازات 
2017   

نسبة 
اإلنجازات 

مقارنة 
بالتقدیرات 

2017  

تقدیرات 
2018  

إنجازات 
2018  

 نسبة
 اإلنجازات

 مقارنة
 بالتقدیرات

2018  
نسبة  :1المؤشر عدد 

البلدیات التي تمت مصاحبتھا 
المحلیة  21في إعداد األجندا 

  الخاصة بھا

  نسبة

8%  -  -  14%  0  0℅  

نسبة  :2المؤشر عدد 
المؤسسات التربویة التي تمت 
مصاحبتھا لإلنخراط في شبكة 

  المدارس المستدامة

  نسبة

68%  68%  100%  78%  78%  100%  
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 2( مؤسسة موزعة على الوالیات 360من جملة  312مؤسسة تربویة جدیدة إضافة إلى  48تم التدخل في 
وسعة تنامج مؤسسات في كل والیة ) من خالل تھیئة حدائق بیئیة مدرسیة و تأثیث نوادي البیئة في إطار بر

   2020منتظرة في  500شبكة المدارس المستدامة علما و أن العدد الجملي للمدارس ھو 

  

  

  

 :4رسم بیاني عدد 
 

 مؤشرات قیس اآلداء الخاصة بالھدفمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 
  القطاعیة السیاسات مستوى على المستدامة التنمیة مسارات تركیز 1

  

  

 اإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر كضامن للتنمیة المستدامة :2بالنسبة للھدف 

  تقدیم الھدف:

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

  والعمل على وضع اآللیات الكفیلة في الغرض. 

قویة قدرات المؤسسات عبر مسار التأھیل البیئي و توخي تقنیات و طرق اإلنتاج األنظف و المساھمة في تو
إستعاب و تطویع و تطویر التقنیات الحدیثة و النھوض بتكنولوجیات البیئة و إنتاجھا و دعم القدرات الوطنیة 
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حاجیات الوطنیة و اإلقلیمیة لتطویر المعارف العلمیة الضروریة إلستنباط و وضع التقنیات البیئیة المالئمة لل
 وفقا لمتطلبات التنمیة المستدامة.

  عرض النتائج :
  

وحدة   مؤشرات قیس األداء
  المؤشر

تقدیرات 
2017  

إنجازات 
2017  

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2017  

تقدیرات 
2018  

إنجازات 
2018  

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 

بالتقدیرات 
2018  

  1.2.2.2المؤشر عدد 
تقدم إنجاز مكونات  نسبة

خارطة الطریق الوطنیة 
لإلنتقال نحو اإلقتصاد 

  األخضر

  101.83% %61.1  %60 %102,36%56,3  %55  نسبة

عدد   2.2.2.2المؤشر عدد 
اإلقتصادیة المؤسسات 
  المؤھلة بیئیا

  %159  70  44 %102.5  41  40  عدد

 عدد: 3.2.2.2عدد مؤشر ال
التكنولوجیات البیئیة التي تم 

  تطویرھا و تطویعھا

  %100  18  18  %100  18  18  عدد

 

 :6رسم بیاني عدد 
 لھدفمؤشرات قیس اآلداء الخاصة بامقارنة بین تقدیرات وإنجازات 

 المستدامةاإلنتقال نحو اإلقتصاد األخضر كضامن للتنمیة  2
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 تحلیل النتائج :
حو اإلقتصاد ننسبة تقدم إنجاز مكونات خارطة الطریق الوطنیة لإلنتقال   1.2.2.2المؤشر عدد 

  األخضر
مستوى  ویعتبر 2018في موفى سنة بالنسبة لـھذا المؤشر  0.611بـ تم تسجیل نسبة إنجاز تقدر

  ). 0,80و  0,5بین ( متوسطالمؤشر 
  یتم إحتساب المؤشر باإلعتماد على المكونات التالیة : طریقة احتساب المؤشر:

  % 100 إعداد اإلستراتیجیة الوطنیة لإلقتصاد األخضر -

   100%  سؤولیة المجتمعیة للمؤسسات والمنظماتإعداد اإلستراتیجیة الوطنیة للم -

 100%     نتاج واإلستھالك المستدامةإعداد المخطط الوطني العشري لنظم اإل -

  70%نمن المشترین العمومیی 180ي للشراءات العمومیة المستدامة  وتنظیم دورات تكوینیة لحوالي تحیین المخطط الوطن -

 

    0 %إعداد البرنامج الوطني للمالیة المستدامة -

    30% مسؤولیة المجتمعیةالوطني لل إطالق مسار المیثاق -

    100% یئة الدستوریة للتنمیة المستدامة وحقوق األجیال القادمةالمساھمة في إرساء الھ -

 

    100%مستدامةمراجعة اإلطار المؤسساتي والقانوني للتنمیة ال -

   100 %ةتحدیث نظم المعلومات واإلحصاء حول التنمیة المستدامإعداد البرنامج الوطني ل -
   100%ة المستدامةالمساھمة في المقاربة الوطنیة ألھداف التنمی -
       50     %2015تابعة تقدم أھداف التنمیة المستدامة في إطار أجندة التنمیة لما بعد  مالمساھمة في  -

  100%تفعیل مكتب المساندة لإلقتصاد األخضر ‐

  0%األخضرتنفیذ بعض الخدمات في إطار اإلقتصاد  ‐

  0 %مصاحبة عدد من الباعثین الشبان الراغبین في بعث مشاریع في مجال اإلقتصاد األخضر ‐

 

  :عدد المؤسسات اإلقتصادیة المؤھلة بیئیا  2.22.2.المؤشر عدد 

و  المؤھلة بیئیا بالنسبة للمؤشر عدد المؤسسات البیئیة ℅ 159تم تسجیل نسبة إنجاز تقدر بـ 
  :مشاریع التالیةالى تنفیذ ال یعود ذلك 

  لوضع منظومة إدارة الطاقة حسب االیزو ذات استھالك طاقي مرتفع مؤسسات  5 مصاحبة
رساء منظومة التصرف البیئي طبقا للصیغة الجدیدة من ال ةمؤسس 11مصاحبة  50001

   ،14001المواصفات إیزو 
  المستدامة"عالمة الخاصة بالسیاحة المؤسسات فندقیة لوضع  8مصاحبةTravelife لتدعیم 

  السیاحة المستدامة
 ) تركیز أسالیب مبتكرة لإلدارة السلیمة للمواد والنفایات الكیمیائیةIAMC(  مؤسسات. 3 لصالح  

  تأھیل محطات معالجة المیاه المستعملةلمؤسسات   9مصاحبةتنفیذ برنامج .  

  تتم مصاحبة مؤسسةCTMCCV  عداد وثیقة المعطیات البیئیة و الصحیة لمنتوج الجبس إل
« Fiche de Déclarations Environnementales et Sanitaires des Produits  

  تقییم البصمة البیئیة للمنتجات تم (PEF)والیوغرت ن الغذائي و زیت الزیتون یبالنسبة للعج 
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  مؤسسات التابعة لفضاء األنشطة االقتصادیة ببنزرت إلرساء منظومة في  30برنامج مصاحبة
  . ي النفایاتفالتصرف 

 30مصاحبة حول إلى انطالق مشروع جدید  2018یعود إرتفاع عدد المؤسسات المصاحبة سنة 

، یاتتابعة لفضاء األنشطة االقتصادیة ببنزرت إلرساء منظومة في التصرف قي النفامؤسسة 
ة ممضاة التفاقیاولم یكن المشروع مؤكدا و بنود  لمائياألالوكالة األلمانیة للتعاون مع بالشراكة 

  2018عند اعداد مشروع القدرة على االداء لسنة 
  التكنولوجیات البیئیة التي تم تطویرھا و تطویعھا عدد  3.2.2.2المؤشر عدد 

 تقدیرات انجازات تقدیرات انجازات تقدیراتانجازات    
2016 2017 2017  2018 2018  2019 

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

  
 عدد

1 1 1 1 1 1 

تكنولوجیا الحماة المنشطة مدمجة مع تقنیة المركب 
صناعة مصبرات یمیائي لمعالجة میاه ك-الفیزیائي

 الطماطم (مع الدلیل البیئي للقطاع )

 1 1 1 1 1 1 عدد

تكنولوجیا رسكلة اإلطارات المطاطیة على شكل حبیبات 
 الستعمالھا في المالعب الریاضیة

 1 1 1 1 1 1 عدد

 2 2 2 2 2 2 عدد  تثمین مادة المرجین(تثمین طاقي و تثمین فالحي)
ث لتلوانشر والتعریف بأفضل التقنیات البیئیة المتاحة للحد من 

  (مع دلیل قطاعي)قطاع النسیج من المصدر لصالح 
  1  1  1 1  1  1 عدد

  التخمیر المھوء لحمأة مصانع النسیج
  

  1  1 1  1  1  1 عدد

دة إزالة التلوث من النفایات السائلة لصناعات النسیج إلعا
  استخدامھا في الزراعة

  1  1 1  1  1  1 عدد

نیة إزالة الملونات من النفایات السائلة للنسیج بإعتماد تق
 ozoneال

 1 1 1 1 1 1 عدد

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

  1  1  1  1  1  1 عدد

  تكنولوجیات التطھیر الریفي:
 

 2 2 2 2 2 2 عدد

 تكنولوجیا
  Biométhanisationتثمینالنفایاتالعضویةبالتخمیرالالمھوء

 1 1 1 1 1 1 عدد

 بطریقة العضویة النفایات تثمین تكنولوجیا
  التخمیرالمھوء

  )Compostage إلىسماد

 1 1 1 1 1 1 عدد

WATERBIOTECH  
 تقییم احدث التكنولوجیا الموجودة في ما یخص بیوتكنولوجیا

  المیاه و إستراتیجیا التصرف في المیاه بالبالد التونسیة
 

 1 1 1 1 1 1 عدد

 تعمالإلزالة الملوثات و المبیدات باسمعالجة المیاه المستعملة 
 تقنیة الفیتوكتلیز

 1 1 1 1 1 1 عدد

      0 عدد  انتاج الطاقة المزدوجة (ریاح و شمس) تكنولوجیا
تقنیة إزالة التلوث من التربة الملوثة 

 décontamination des sites polluésبالمحروقات
 1 1 1 1 1 1 عدد

و  قاتالتقنیة البیولوجیة إلزالة التلوث الناتج عن المحرو
  تثمین التربة بتونس 

 1  1 1  1 1 1 عدد

  4           عدد  جدید
رف عددالتكنولوجیات التي تم تطویرھا وتطویعھا من ط

  المركز على الصعید الوطني 
 عدد

18 18 18 18 18 22 
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  التوجھات المستقبلیة لتحسین اآلداء-4

 المقترحات لتدارك اإلشكالیات النقائصو  اإلشكالیات
سیاسات التنمیة واضحة لوطنیة غیاب إستراتیجیة  -

  المستدامة على الصعیدین الوطني و الجھوي .

  

حیین اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة و ت -
  تفعیلھا و متابعة تنفیذھا.

  
  .محلیة  21اب إطار قانوني و مؤسساتي لألجندا غی -

  
 یةمحل 21إطار قانوني و مؤسساتي لألجندا  وضع -

عتماد مقاربة للتنمیة المستدامة یغلب علیھا الطابع إ -
  .القطاعي

  

 حداث مندوبیة علیا للتنمیة المستدامة تكون الھیكلإ -
 والتنمیة المستدامة في كل القطاعات  بإدماجالمكلف 

 الھیاكل العمومیة .

  
م لمستدامة و عدضعف التموقع التنظیمي للتنمیة ا -

  . وجود تناغم كاف صلب اإلطار التشریعي
  

ق الھیئة الدستوریة للتنمیة المستدامة وحقو تفعیل -
ظر األجیال القادمة  نظرا للدور الھام الذي من المنت

أن تلعبھ في ما یخص مدى اإللتزام بتجسیم مبادئ 
التنمیة المستدامة ضمن السیاسات القطاعیة 

  .ومخططات التنمیة واإلتفاقیات التي تبرمھا تونس
  

غلب أفي  دامة التنمیةإستمفھوم و إدماج تعمیم صعوبة  -
 و المخططات الوطنیة و البرامجالقطاعات االقتصادیة 

  العمومیة.

 المعنیة األطراف كافة بین التشاوري الحوار تنظیم
 ومؤشرات موحدة أھداف تحدید قصد والمتدخلة

 ال لتحقیقھا، واإلمكانیات الطاقات كل ووضع مشتركة
 األطرب تھتم المستدامة للتنمیة العامة اإلدارة وأن سیما

 أن حین في نموذجیة مشاریع وإنجاز االستراتیجیة
  .أخرى أطراف لعدة یرجع التنفیذ

زوف المؤسسات على اإلنخراط في عملیات المصاحبة ع -
  . البیئیة مما أدى إلى وجود صعوبة في حشدھا وإقناعھا

  

  ة تسویق محكمة للتعریف بأنشطة المركزوضع خط -
  

 
دم تمكین المؤسسات الصناعیة التي تتم مصاحبتھا في ع -

مجال التصرف البیئي من قبل مركز تونس الدولي 
درة الق لتكنولوجیا البیئة من االنتفاع بامتیازات صندوق تنمیة

ل على غرار بقیة المراكز الفنیة مما یمث FODECالصناعیة  
  صعوبة في فوترة خدمات المركز

  
   
 
  .اتبالجامع البحوث العلمیةلتثمین آلیات  توفرعدم  -
  
  
  
  

  
  
یجاد آلیات تمویل للمؤسسات التي یصاحبھا المركز إ -

 FODECصندوق تنمیة القدرة الصناعیة   على غرار 
  وآلیات لتمویل برامج التجدید

  
م  دولي ودع اون ال اط التع دعیم  نش مامت ز  انض المرك
ات  بكات و المنظم ف الش ى مختل ة الإل ة المھتم دولی

ي  وجي البیئ د التكنول ر والتجدی اد األخض دعم اإلقتص ب
اره  المي باعتب عید الع ى الص ھ عل دعیم تموقع وت
رص  تغالل  الف ف واس اج األنظ ا لإلنت زا دولی مرك

ة اریع  المتاح ث مش د لبع لة بالتجدی ذات ص
ر  اد األخض ي واالقتص دان البیئ ي المی وجي ف التكنول

  ودعم المھن الخضراء 
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    الشؤون احمللية:  3الربنامج عدد 
 رئیس البرنامج فیصل قزاز مدیر عام

 
   التقدیم العام للبرنامج:. 1

  :خارطة البرنامج 1-1
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

 :للبرنامجاألھداف و األولویات اإلستراتیجیة  2
  :أساسا في التوجھات التالیة الشؤون المحلیة    تتمثل إستراتیجیة برنامج

 الحكمب المتعلق الدستور من السابع الباب ستتركز إستراتیجیة ھذا البرنامج خاصة على تكریس
 البلدي امالنظ تعمیم خالل من المحلیة الحوكمة و الالمركزیة مسار تدعیم  على السھر و المحلي

 ریوفت خالل من الجدیدة للبلدیات خاصة البلدي اإلستثمار دفع و الجمھوریة تراب كافة على
 .2020-2016 للفترة الالزمة التمویالت

والتجھیزات و  البشریة بالموارد المحلیة الجماعات دعم و المحلیة الجبایة إصالح إلى باإلضافة ھذا
 . الجھاتب للعمل العلیا اإلطارات تحفیز المعدات الالزمة للقیام بالمھام المنوطة بعھدتھا و

 البرنامج

المصالح 
 اإلداریة

الفاعلین 
 العمومیین

 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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  مج:تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنا-2

 رة بالبرنامج :األهداف اإلستراتیجیة التي تم تحقیقها و التي لها عالقة مباشأهم اإلصالحات و -2-1
منح یتعلق بضبط معاییر ومقادیر ال 2018سبتمبر  7المؤرخ في  2018لسنة  746أمر حكومي عدد 

 ) 2018سبتمبر  14-11بتاریخ. 74-73لیة. (ر. ر. ج. ت. عدد المخولة الى رؤساء المجالس المح

یتعلق بضبط منح استرجاع  2018أوت  23المؤرخ في  2018لسنة  745أمر حكومي عدد   .2
 74- 73المصاریف المخولة الى نواب الرئیس ومساعدیھ بالمجالس المحلیة. (ر. ر. ج. ت. عدد

 ) 2018سبتمبر  14-11بتاریخ.

یتعلق بضبط نظام داخلي  2018أوت  23المؤرخ في  2018لسنة  744 أمر حكومي عدد  .3
 ) 2018سبتمبر  14-11بتاریخ. 74- 73نموذجي للمجالس البلدیة. (ر. ر. ج. ت. عدد

یتعلق بضبط صیغ نشر و  2018دیسمبر  17المؤرخ في  2018لسنة  1060أمر حكومي عدد   .4
 25تاریخ ب 103ات المحلیة. (ر. ر. ج. ت. عدد تعلیق القرارات المحلیة بالجریدة الرسمیة للجماع

 )2018دیسمبر 

 
 و إرساء إلى دعم السنة الثالثة لتنفیذ برنامج التنمیة الحضریة و الحوكمة المحلیة الذي یھدف 2018مثلت سنة 

وقد قام  دیاتبللمقومات الحوكمة المحلیة و الترفیع في أداء البلدیات و التقلیص من التفاوت الجھوي بین ا

    متمثلة في:2018بعدید األنشطة  خالل سنة  القروض و مساعدة الجماعات المحلیةصندوق 

  مویل مشاریع المخططات اإلستثماریة للبلدیات:ت-1
مدرجة ببرنامج التنمیة الحضریة و موظفة  كمساعدات غیر دم  81.5م د من جملة  71.4تخصیص مبلغ -

یة عند حقق نتائج إیجابم د لفائدة البلدیات المنبثقة عن التقسیم و التي لم ت 0.4الحوكمة المحلیة  و إضافة مبلغ 
  2019م د لسنة  9.7تقییم أدائھا و بالتالي تأجیل 

بلدیة لھذه  264صدار النتائج النھائیة الخاصة بملفات الشروط الدنیا المستوجبة و التي أسفرت على استفاء إ-
غیر الموضفة  م د من المساعدات 70.6س الشروط و تبعا لذلك تم توزیع بلدیاتن لنف 8الشروط و عدم استجابة 

   بلدیة  264خالل شھر مارس لفائدة  264لفائدة 
م د سنة  193.1م د (مقابل  132.7مشروع بقیمة جملیة تناھز  362إسناد المصادقة النھائیة على تمویل -

) مقابل دم  45من تقدیرات المیزانیة ' % 107م د في شكل قروض أي بنسبة إنجاز تساوي  48.2)منھا 2017
من تقدیرات  %89م د في شكل مساعدات موظفة أي بنسبة انجاز تساوي  40.5و  2017م د سنة  47.4

   .2017م د منجزة خالل  89.0م د) مقابل  100.0المیزانیة (
م دسنة  110.4(مقابل  م د 184.9تحویل اعتمادات لتمویل المشاریع اإلستثماریة للجمعات المحلیة بقیمة -

م د  43.3م د) موزعة بین قروض بقیمة  203.7من تقدیرات المیزانیة ( %91) أي بنسبة إنجاز تساوي 2017
م د في  70.6و  2017م د سنة  38.5م د) مقابل  41.3من تقدیرات المیزانیة (  % 105أي بنسبة إنجاز تساوي 

م د  41.5م د) مقابل  80.0من تقدیرات المیزانیة ( % 88شكل مساعدات غیر موظفة أي بنسبة إنجاز تساوي 
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 67.1من تقدیرات المیزانیة ( %95م د في شكل مساعدات موضفة أي بنسبة إنجاز تساوي  63.9و  2017سنة 
  .2017م د سنة  18.0م د) مقابل 

  
  
  
  لمالیة و تطویرھا :تعبئة الموارد ا-2
  

و في إطار تنفیذ المھام المنوطة بعھدتھ بصفتھ الھیكل المكلف بتنفیذ برنامج التنمیة الحضریة و الحوكمة المحلیة 
حتى یتسنى إنجاز المشاریع المدرجة بھذا البرنامج على أحسن وجھ سعى الصندوق إلى توفیر اإلعتمادات 

و مستوى استھالكھا  2018-2016البرنامج. یبین الجدول التالي تطور اإلعتمادات خالل الفترة المخصصة لھذا 
  خالل نفس الفترة:

 بحساب م د
 

 نسیةبالد التوامة للنسبة اإلنجاز محتسبة على أساس المبالغ التي صرفھا دون اعتبار المبالغ المجمدة بالخزینة الع(*)

 
  المخصص للجماعات المحلیة فھو كالتالي:أما بالنسبة للدعم المالي السنوي 

  لدعم المالي السنوي المخصص للجماعات المحلیة:ا-1
ا أي بزیادة قدرھ 2017د سنة  394.000.000د مقابل  440.395.000: 2018اإلعتماد المبرمج لسنة 

  %12د و بنسبة  46.395.000
  لتالي :او ذلك على النحو  2018سنة و قد تم صرف كامل مبلغ الدعم السنوي المخصص للجماعات المحلیة ل

مجموع   2018  اإلعتمادات
اإلعتمادات 

 المتحصل علیھا

مجموع 
  اإلعتمادات

نسبة 
  اإلستھالك

  تحلیل الفوارق
نسبة  انجازات  توقعات

  اإلنجاز
غیر مساعدات 

  موظفة
لم یتم تحویل جمیع المبالغ بسبب   93  149.0  160  100  80  80

عدم تحصل بعض البلدیات على 
نتائج إیجابیة في تقییم األداء و 
عدم إستجابة بعض البلدیات 
األخرى للشروط الدنیا و سیتم 

المحولة إلى تحویل المبالغ غیر 
  2019برنامج سنة 

تم ترسیم  2018بالنسبة لسنة  (*)71  82.1  153  73  38  52.5  موظفةمساعدات 
م د بالخزینة  38اعتمادات بقیمة 

العامة بعنوان نفس السنة في 
انتظار التصرف فیھا خالل سنة 

ھذا و لم یتم تحویل جمیع  2019
المبالغ المتحصل علیھا بسبب 

المشاریع تأخر اإلنطالق في 
  2016خاصة بالنسبة لسنة 

اعتمادات دعم 
  البلدیات قدرات

م د  2.0من بین ھذه اإلعتمادات   100  2.5  4.5  20  1  5
مرسمة بالخزینة العامة في انتظار 

  2019التصرف فیھا خالل سنة 

اعتمادات من 
وزارة اإلشراف 
للمساھمة في تنفیذ 
صفقات القتناء 

  الحاویات

1  0.75  75  2.25  2.250  100    
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  د :تخصص لتمویل نفقات التصرف تم توزیعھا على الجماعات المحلیة 374.335.750بمبلغ  85%•
  لجھویةاد لفائدة المجالس  41.176.933بمبلغ %11د لفائدة البلدیات و  333.158.818بمبلغ  %89*منھا 

  میة و الحاجیات الخصوصیة و الطارئة د :خصصت لتمویل نفقات التن 66.059.250بمبلغ 15%•
  ن بین الجماعات المحلیة:صندوق التعاو-2

 أي بتراجع بمبلغ 2017د سنة  100.000.000د مقابل  94.000.000: 2018اإلعتماد المبرمج لسنة 
   %6د و بنسبة  6.000.000

  لى قسطین وقد تم صرف كامل المبلغ المبرمج لھذا الغرض و ذلك بتحویلھ لفائدة البلدیات ع
تجة النا وعلما و أنھ تم تسجیل تواصل الصعوبات بخصوص تحویل موارد الصندوق لفائدة الجماعات المحلیة 

  أساسا عن:
لموارد لدم احترام الشركة التونسیة للكھرباء و الغاز للتعھدات المحمول علیھا بخصوص التحویل الدوري ع-

  الجبائیة بھذا العنوان لفائدة الصندوق
  نقل فوائض الصندوق من سنة إلى أخرى على مستوى المیزانیةعدم -
  ي فتح اإلعتمادات الخاصة بالصندوق بالمیزانیة.تأخر وزارة المالیة ف-

 
 :2018اء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة نتائج األد -3

 
 تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج:3-1

  و قد بلغت اإلعتمادات المستھلكة 2018سنة م د دفعا 251,5 675بلغت تقدیرات میزانیة البرنامج 
و تتوزع ھذه   % 552, 105تمثل نسبة م د   37,494 أي بزیادة  دفعا م د745,951 712  

  اإلعتمادات على النحو التالي:

 :میزانیة التصرف 
اإلعتمادات المستھلكة ما  م د دفعا و بلغت 851, 459بمبلغ  2018قدرت میزانیة التصرف لسنة 

 . % 108,17 تمثل نسبة م د37,583 أي بزیادة م د دفعا  497,434قدره 

 :میزانیة التنمیة 
المستھلكة   م د دفعا و بلغت اإلعتمادات 121,400بمبلغ قدره  2018قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

 .%99,926تمثل نسبة  م د  0,089-أي بانخفاض د دفعا  م 121,311

   :3جدول عدد 
 مقارنة بالتقدیرات  2018 لسنةالمحلیة الشؤون تنفیذ میزانیة برنامج 

 التوزیع حسب طبیعة النفقة ( إ ع الدفع)
  د أالوحدة:                                                                                                  

 بیــــــــــــان البرنامج
   تقدیرات

8201  

 إنجازات

2018 

  2018اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 108,17  583,434 434,93437 497 851,5 459 نفقات التصّرف
 86,37 297,33 2- 562,170 14 859,5 16 التأجیر العمومي
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 80,45 438,187- 803,813 1 242 2 وسائل المصالح 
 109,14 318,95 068,95040 481 750 440 التدخل العمومي

 99,926 88,983-311,017 121 400 121 نفقات التنمیة
 31,101 688,983- 311,017 000 1االستثمارات المباشرة

 31,101 688,983- 311,017 000 1 على الموارد العامة للمیزانیة
 - - - - على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 100,498 600 000 121 400 120التمویل العمومي
 100,498 600 000 121 400 120 على الموارد العامة للمیزانیة

 - - - - الموظفةعلى موارد القروض الخارجیة 
 106,450  494.451 745,95137 618 251,5 581 مجموع البرنامج
 100 0 000 94 000 94  صنادیق الخزینة

 552, 105 494.451 745,95137 712 251,5 675  المجموع العام

 دون إعتبار الموارد الذاتیة للمؤسسات*

 
 

 :3رسم بیاني عدد 
 

 )2018(برنامج لسنة المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 
 التوزیع حسب طبیعة النفقة
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 ائج اآلداء و تحلیلھا:تقدیم لنت3-2
   تدعیم الموارد البشریة و المالیة للجماعات المحلیة: 1الھدف عدد 

  تقدیم الھدف:  
من المسار  خالل المرحلة األولى %15یتمثل ھذا الھدف في الترفیع في نسبة التأطیر بشكل تدریجي من    

و  عمومیةخالل السنة األخیرة من المرحلة الثالثة من المسار من أجل ضمان نجاعة التدخالت ال %25إلى 
مستقبلیة ات الالتكفل بصالحیات جدیدة و ذلك من خالل آلیات الحراك الوظیفي و اإلنتداب . و تقدر اإلحتیاج

 7000ي حدود فادمة لكوادر العلیا اإلداریة و الفنیة  خالل التسع سنوات القللجماعات المحلیة من اإلطارات و ا
  إطار جدید.

خالل المرحلة %8ة من ة من المیزانیة العامة للدولالكما سیتم العمل على  الترفیع في نسبة الموارد المالیة المح

ة المالیة ضمان االستقاللی بما یساعد علىخالل المرحلة الثانیة من المسار  %19إلى  األولى من المسار
  للجماعات المحلیة و التكفل بصالحیات جدیدة في إطار الالمركزیة.

  عرض النتائج :

  مؤشرات قیس األداء
وحدة 
  المؤشر

  تقدیرات
2017  

  إنجازات
  الحالیةنسبة ال  2017

  تقدیرات
2018  

  إنجازات
2018  

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقدیرات

2018  
   .1.1.1.3المؤشر عدد 

بالجماعات  التأطیرنسبة 
  المحلیة 

  نسبة
    

11℅  12%  0  0  

 :2.1.1.3المؤشر عدد 
نسبة الموارد المالیة المحالة 

  للجماعات المحلیة 
  نسبة

    
4℅  6%  0  0  

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

  تدعیم الموارد البشریة و المالیة للجماعات المحلیة 1بالھدف 
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  :2018التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة  النتائج و تفسیر تحلیل

 
  نسبة التأطیر بالجماعات المحلیة .  :  1المؤشر عدد 

ن تطورھا أو لم تتطور و ذلك بإعتبار   % 11بقیت نسبة التأطیر بالجماعات المحلیة في مستوى 
عوبات المتلعقة و التي لم یتسن تحقیقھا لعدید الص 2018مرتبط بإنجاز اإلنتدابات  المبرمجة لسنة 

نة ات إلى سبتدابتنظیم المناظرات الخارجیة لإلنتداب في مختلف الرتب .لذلك تم تأجیل برنامج اإلن
صد قإطار في مختلف الرتب و اإلختصاصات  و ذلك  1039و الذي سیشھد إنتداب قرابة  2019

  تعزیز الموارد البشریة بالجماعات المحلیة.
  نسبة الموارد المالیة المحالة للجماعات المحلیة .  :  1المؤشر عدد 

خصص المالي السنوي الم لم یشھد ھذا المؤشر تطورا ملحوظا و ذلك ألن الزیادة في الدعم
 للبلدیات لم تكن في مستوى التوقعات 

  
  
  

  تدعیم صالحیات الجماعات المحلیة: 2 عدد الھدف
من  محلیةعبر تحویل اإلختصاصات من السلطة المركزیة إلى السلطات ال تدعیم صالحیات الجماعات المحلیة

سین و تح خالل مسار یعتمد تحدید األولویات القطاعیة و التدرج لضمان التوازن و النجاعة في التدخالت
  الخدمات المسداة للمواطنین

  

  مؤشرات قیس األداء
وحدة 
  المؤشر

  تقدیرات
2017  

  إنجازات
2017  

نسبة 

اإلنجازات 

  تقدیرات
2018  

  إنجازات
2018  

نسبة اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقدیرات

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 2المؤشر  1المؤشر 

Colonne1

2018إنجازات  

2018تقدیرات 
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مقارنة 

 بالتقدیرات

2017  

2018  

   .1.2.1.3المؤشر عدد 
نسبة اإلختصاصات 
المحالة من اإلدارات 

المركزیة إلى الجماعات 
  المحلیة  

  نسبة

      
%10  -    

 
 
 
 
 
 
 
 

 :عدد رسم بیاني
 

 الخاص  مؤشرالمقارنة بین تقدیرات وإنجازات 
  المحلیة الجماعات صالحیات تدعیمبالھدف 
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 :2018التي تم تحقیقها مقارنة بالتقدیرات لسنة  و تفسیر النتائجتحلیل 

  
  نسبة اإلختصاصات المحالة من اإلدارات المركزیة إلى الجماعات المحلیة  :  1المؤشر عدد 

تمال م إكلم یتم إحالة أي إختصاصات من اإلدارات المركزیة إلى الجماعات المحلیة و ذلك لعد
  الدراسات الالزمة في الغرض.

  

  
  القيادة و املساندة: 9لربنامج ا

 
ون الشؤم عامدیر  سامي المحمديرئیس البرنامج  التقدیم العام للبرنامج:.1

  اإلداریة و المالیة

 خارطة البرنامج :1-1
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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 -

  البرلماني مكتب العمل الحكومي و -

 مكتب اإلعالم واإلتصال -

 مكتب العالقات مع المواطن -

 المجتمع المدنيمكتب العالقات مع  -

وحدة اإلشراف على المنشآت  -
  والمؤسسات العمومیة

  بالمستثمرین اإلحاطة مكتب -

مكتب تطویر أسالیب العمل -
 والحوكمة الرشیدة

  العامة التفقدیة -

 

  
  
  
  
 للبرنامج: األھداف و األولویات اإلستراتیجیة – 1-2
  

 أصبحت في ظل التطورات اإلقتصادیة و اإلجتماعیة و السیاسیة و التحدیات العالمیة    
خدمات ة الاإلدارة العمومیة مدعوة إلى مزید الفعالیة و الشفافیة و المرونة و تحسین جود

ة في لمساندابرنامج القیادة و  المقدمة إلى المواطنین و في ھذا اإلطار تتنزل إستراتیجیة 
  دمة أساسا و التي تتمحور حول التوجھات التالیة:المرحلة القا
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 سب حانیة إعادة تنظیم المصالح المركزیة و الجھویة تماشیا مع إدخال طریقة التصرف في المیز
 األھداف :

 . تعصیر طرق و آلیات التصرف في الموارد البشریة 
 ع لیة و وضمستقبتفعیل الدور اإلستراتیجي للوزارة  و المتمثل في التصور و البرمجة و الدراسات ال

 السیاسات البیئیة و تقییمھا. 
 . تطویر الھیاكل التي تعنى باإلحصاء و الدراسات اإلقتصادیة و التخطیط 
 الجدوى  واعة من النج العمل على تفعیل دور الھیاكل اإلستشاریة و توضیح مھامھا و إكسابھا مزیدا

 بإعتبارھا وسیلة لإلستنارة بآراء ذوي الخبرة و الكفاءة.
 راتمسا ة ومتابعةالمستدام والتّنمیة البیئة مجال حمایة في الدّولیّة االلتزامات تنفیذ على الّسھر 

  المسارات ھذه تطویر على والعمل واإلقلیمي الدّولي المستویین على المستدامة التّنمیة
  لمستدامةاتنمیة و تطویر العمل الجمعیاتي من أجل المساھمة في نشر ثقافة حمایة البیئة و التدعیم 

 .من خالل وضع أجندا وطنیة للعمل الجمعیاتي في مجال البیئة
 

 الفترةل ات خاللبرنامج القیادة و المساندة وفقا إلستراتیجیة البرنامج و األولوی ھدفین تم ضبط 
  القادمة و ھي كاآلتي : 

  
 بالموارد البشریةالنھوض  :1الھدف عدد  

  
  التسییر.: تطویر أسالیب العمل و التصرف و 2 الھدف عدد 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

 تقدیم عام لإلنجازات اإلستراتیجیة الخاصة بالبرنامج: 2
  بھا:ھم اإلنجازات و األنشطة التي تم القیام أ-2-2

منح یتعلق بضبط معاییر ومقادیر ال 2018سبتمبر  7المؤرخ في  2018لسنة  746أمر حكومي عدد 
 ) 2018سبتمبر  14-11بتاریخ. 74-73المخولة الى رؤساء المجالس المحلیة. (ر. ر. ج. ت. عدد 

یتعلق بضبط منح استرجاع  2018أوت  23المؤرخ في  2018لسنة  745أمر حكومي عدد   .2
 74- 73مخولة الى نواب الرئیس ومساعدیھ بالمجالس المحلیة. (ر. ر. ج. ت. عددالمصاریف ال

 ) 2018سبتمبر  14-11بتاریخ.
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یتعلق بضبط نظام داخلي  2018أوت  23المؤرخ في  2018لسنة  744أمر حكومي عدد   .3
 ) 2018سبتمبر  14-11بتاریخ. 74- 73نموذجي للمجالس البلدیة. (ر. ر. ج. ت. عدد

یتعلق بضبط صیغ نشر و  2018دیسمبر  17المؤرخ في  2018لسنة  1060حكومي عدد أمر   .4
 25تاریخ ب 103تعلیق القرارات المحلیة بالجریدة الرسمیة للجماعات المحلیة. (ر. ر. ج. ت. عدد 

 )2018دیسمبر 

یتعلق بضبط عدد أعضاء  2019فیفري  17المؤرخ في  2019لسنة  169أمر حكومي عدد   .5
 )2019فیفري  22بتاریخ  16المؤقتة للتسییر بالبلدیات. (ر.ر.ج.ت. عدد اللجان 

یتعلق بضبط صیغ وآلیات  2019مارس  22المؤرخ في  2019لسنة   291أمر حكومي عدد   .6
 )22/03/2019بتاریخ  24االنتداب والترقیة والترسیم بالبلدیات. (ر. ر. ج. ت. عدد 

یتعلق بتعیین أعضاء اللجنة  10/04/2019خ في المؤر 2019لسنة  350أمر حكومي عدد   .7
 )16/04/2019بتاریخ   31الوطنیة لتكوین أعضاء مجالس الجماعات المحلیة.(ر. ر. ج. ت. عدد  

یتعلق بتعیین أعضاء الھیئة العلیا  10/04/2019المؤرخ في  2019لسنة   351أمر حكومي عدد   .8
 )16/04/2019خ بتاری  31للمالیة المحلیة.(ر. ر. ج. ت. عدد  

ال یتعلق بضبط شروط وإجراءات إعم 2019ماي  6مؤرخ في  2019لسنة  401. أمر حكومي عــدد 9
ر. ج. ت.  من مجلة الجماعات المحلیة.(ر. 30آلیات الدیمقراطیة التشاركیة المنصوص علیھا بالفصل 

  )14/05/2019بتاریخ   39عدد  

  

 :2018تائج األداء وتنفیذ میزانیة البرنامج لسنة ن -3
 تقدیم لتنفیذ میزانیة البرنامج: 3-1

   و قد بلغت اإلعتمادات المستھلكة 2018م د دفعا سنة 10,281بلغت تقدیرات میزانیة البرنامج 
و تتوزع ھذه اإلعتمادات على   % 85,787مثل نسبة ی م د1,461أي بانخفاض  دفعا م د 8,820

  النحو التالي:

 :میزانیة التصرف 
كة ما قدره م د دفعا و بلغت اإلعتمادات المستھل 8,711بمبلغ  2018قدرت میزانیة التصرف لسنة 

 . % 94,69 مثل نسبةی م د  -  0,462أي بانخفاض م د دفعا  8,249

 :میزانیة التنمیة 
المستھلكة   م د دفعا و بلغت اإلعتمادات 1,570بمبلغ قدره  2018قدرت میزانیة التنمیة لسنة 

 %.36,378مثل نسبة ی م د  0,998‐أي بانخفاض د دفعا م 0,571

  :3جدول عدد 
 ) مقارنة بالتقدیرات 2018(  والمساندة البرنامج القیادةتنفیذ میزانیة 

 التوزیع حسب طبیعة النفقة ( إ ع الدفع)



:  

 2018التّقریر الّسنوي للقدرة على األداء لسنة وحدة التصرف في المیزانیة حسب األھداف                                              65

  الوحدة: ألف دینار 

 بیــــــــــــان البرنامج
  ق.م.م

2018 

 إنجازات

2018 

  2018اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 

  النّسبة  المبلغ 

 94,69 462,396- 249,104 8 711,5 8 نفقات التصّرف
 106,27 500 5 124,882 302,381, 4 822 التأجیر العمومي
 77,79 717,06- 3 229 2 511,94 وسائل المصالح 
 92,77 47,718- 660 612,282 التدخل العمومي

 36,378 998,86- 571,140 570 1 نفقات التنمیة
 36,378 998,86- 1 570 571,140 االستثمارات المباشرة

 36,378 998,86- 1 570 571,140 على الموارد العامة للمیزانیة
 - - - - على موارد القروض الخارجیة الموظفة

 - - - - التمویل العمومي
 - - - - على الموارد العامة للمیزانیة

 - - - - على موارد القروض الخارجیة الموظفة
 85,787 461,258 1- 8820,246 281,5 10 مجموع البرنامج

 0 0 0 0  صنادیق الخزینة

 85,787 461,258 1- 8820,246 281,5 10  المجموع العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :3رسم بیاني عدد 
 )2018(برنامج لسنة المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 

 التوزیع حسب طبیعة النفقة
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) مقارنة بالتقدیرات8201( والمساندة لسنة برنامج القیادةتنفیذ میزانیة   
ع الدفع)التوزیع حسب البرامج الفرعیة  ( إ   

 بحساب الف دینار

 البرامج
  ق.م.م

2018 

 إنجازات

2018 

اإلنجازات مقارنة بالتّقدیرات 
2018  

  النّسبة  المبلغ 

 المساندةو القیادة : البرنامج

 94,79 297,470- 5 709,5 5 412,030 القیادة

 163,78474,54 1- 4 572 3 408,216 المساندة

 461,25485,79 1- 10 281,5 8 820,246 مجموع البرنامج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :4رسم بیاني عدد 
 

 )2018(لسنة الفرعیة برامج المقارنة بین تقدیرات وإنجازات میزانیة 
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  التوزیع حسب طبیعة النفقة

	

 تحلیلھا:و تقدیم لنتائج األداء3-2
   النھوض بالموارد البشریة: 1الھدف عدد  -
  تقدیم الھدف:  
یة و لبشراإن النھوض بالتكوین و الرسكلة یعتبر عامال أساسیا لتعصیر التصرف في الموارد    

تظارات إلن تحسین المردودیة و اإلنتاجیة في المصالح العمومیة و تمكین اإلدارة من اإلستجابة
سین تح م منالمواطن و تطویر الكفاءات المھنیة و المھارات و القدرات لدى األعوان  بما یمكنھ

  آدائھم .
  عرض النتائج :

  

 مؤشرات قیس األداء
وحدة 

 المؤشر

 تقدیرات

2017 

 إنجازات

2017 

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

 بالتقدیرات

2017 

 تقدیرات

2018 

 إنجازات

2018 

نسبة اإلنجازات 

مقارنة 

 بالتقدیرات

2018 

عدد : 1.1.2.9المؤشر عدد 
األعوان و اإلطارات المنتفعین 

  بالتكوین

عدد  
  األعوان

 134  100 172 172% 

 
 تحلیل النتائج :

 عدد األعوان و اإلطارات المنتفعین بالتكوین: 1.4.2.3المؤشر عدد 
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نجاز باألساس إلى غ بالنسبة لعدد األعوان المنتفعین بالتكوین و یعود ذلك  % 172تم تسجیل نشبة إنجاز تقدر بـ 
بالتكوین  و یوزع عدد األعوان المنتفعین 2018جل الدورات التكوینیة المبرمجة ضمن مخطط التكوین لسنة 

  حسب الرتب على النحو التالي :
  5ج ود:                   6:  ب                        16: 3أ                        44: 2أ                       101: 1أ

  
 و عالمیةاإل في الحدیثة التكنولوجیات تدعیم و التسییر و التصرف و العمل أسالیب تطویر: 2 عدد الھدف

  . اإلتصال
لخدمات اودة إن تطویر أسالیب العمل و طرق التصرف و التسییر في اإلدارة و تحسین المردودیة و النھوض بج

 ت إعالمیةشبكا والمسداة للمواطن تمر حتما عبر توفیر التجھیزات و المعدات و التطبیقات اإلعالمیة الالزمة 
عن بعد  خدماتعالیة التدفق و منظومات معلوماتیة عصریة تستجیب لحاجیات اإلدارة و تمكن من توفیر جمیع ال

 للمواطن .

  عرض النتائج :

 مؤشرات قیس األداء
وحدة 

 المؤشر

 تقدیرات

2017 

 إنجازات

2017 

نسبة 
اإلنجازات 
مقارنة 
 بالتقدیرات
2017 

 تقدیرات

2018 

 إنجازات

2018 

نسبة 

اإلنجازات 

مقارنة 

 بالتقدیرات

2018 

  : 1.2.2.9المؤشر عدد 
اإلدارات المنخرطة في مسارات 

الحصول على شھائد المصادقة 
  لنظم الجودة

  
2  0  0  5  0  0  

  :  2.2.2.9المؤشر عدد 
اإلجراءات و الخدمات التي یتم 
   تطویرھا عبر النظم المعلوماتیة

  
3  0  0  4  0  0  
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 :4رسم بیاني عدد 

 
 مؤشرات قیس اآلداء الخاصة مقارنة بین تقدیرات وإنجازات 

  2و  1بالھدف 

 
 

 
 
  

  تحلیل النتائج :
  : اإلدارات المنخرطة في مسارات الحصول على شھائد المصادقة لنظم الجودة 1.2.2.9المؤشر عدد 

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

 لكن لم یتم ادارات إلدراجھا في مسار الحصول على شھائد المصادقة لنظم الجودة 3تم برمجة  2017انھ وفي سنة 
ضمن مسار الجودة  . لكن لم یتم إدراج أي إدارة جدیدة 2018 سنة إدراج أي إدارة جدیدة و تم تأجیل ھذا النشاط إلى

  المسار .و ذلك بإعتبار أنھ تم التخلي عن ھذا  9001إیزو 
  اإلجراءات و الخدمات التي یتم تطویرھا عبر النظم المعلوماتیة: 2.2.2.9المؤشر

  
ثة وى ثالھذا المؤشر لم یشھد أي تطور منذ عدة سنوات بإعتبار أن عدد اإلجراءات التي تم تطویرھا بقي في مست

  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 .
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  :التوجھات المستقبلیة لتحسین األداء-4
و النقائص اإلشكالیات لتدارك اإلشكالیات  المقترحات   

نظیم  إداري على المستوى المركزي و الجھوي ال ت-
ة للوزارة و مشموالتھا لالسیاسات الموكویتماشى مع 

ى الحقیقیة و ال یستجیب للرھانات المطروحة على المستو
 الوطني و الدولي 

عف البعد اإلستراتیجي و اإلستشرافي في عمل ض -
  .الوزارة و الھیاكل الراجعة لھا بالنظر 

  

یطرة النظرة القطاعیة في أنشطة الوزارة و ضعف س -
  فقي و التنسیق مع سائر القطاعاتعلى مستوى العمل األ

 

نظومة للتصرف في الموارد البشریة غیر عصریة و م -
اء تتمیز بالجمود و غیاب المرونة و النجاعة و ضعف اآلد

  و غیاب الحراك الوظیفي.و إنعدام التحفیز 

 

عف الھیاكل اإلستشاریة التي تقدم المشورة  و التي ض -
 .نس برأیھا في مختلف المجاالت أیست

عف التنسیق مع النسیج الجمعیاتي في مجال حمایة ض -
 .البیئة و إنعدام خطة عمل واضحة في ھذا المجال 

 غیر متكاملة و مشتتةي في المجال البیئمنظومة قانونیة  -
  .تتمیز بتعدد النصوص و قلة فاعلیتھا 

 

ناك عدید اإلمكانات و اآللیات المالیة المتاحة على ھ -
اإلقلیمي غیر مستغلة بالنجاعة المستوى الدولي و 

 المطلوبة

تجھیزات و تطبیقات عدیدة في مجال اإلعالمیة و  -
لة تكنولوجیات اإلتصال متوفرة بالوزارة لكنھا غیر مستغ

  بما فیھ الكفایة 

  

و تحیین النصوص القانونیة المتعلقة بضبط  تطویر -
لي مشموالت الوزارة و المصالح الخارجیة و تنظیمھا الھیك

.  
  
  
إداریة على المستوى المركزي تعنى  تركیز ھیاكل - 

بالتصور و البرمجة و التخطیط و اإلستشراف و الیقضة 
  اإلستراتیجیة ووضع السیاسات و التقییم و المتابعة

  

زید التنسیق مع الوزارات و الھیاكل العمومیة األخرى م -
   و تشریك مختلف األطراف ذات العالقة في المجال البیئي

  
  
تعصیر التصرف في الموارد البشریة من خالل تكریس  -

المرونة و النجاعة في التصرف و التشجیع على الحراك 
ت الوظیفي و إعادة النظر في توزیع األعوان بین اإلدارا
 قیةبطریقة مدروسة و علمیة باإلعتماد على الحاجیات الحقی

  لكل مصلحة .
  
زیدا من ر الھیاكل اإلستشاریة و إكسابھا متدعیم دو -

  .النجاعة و الجدوى  
دعیم الخلیة المكلفة بالعمل الجمعیاتي ووضع خطة على ت -

 المدى الطویل واضحة المعالم تحدد الدور الذي تقوم بھ
  .الجمعیات في المجال البیئي

لتسریع في نسق المسار المتعلق بإعداد مجلة البیئة و ا -
  ار .تجاوز الصعوبات و العراقیل التي عطلت ھذا المس

  

  

رورة إستغالل كل اإلمكانیات و الفرص المتاحة لجلب ض -
التمویالت و اإلستثمارات في مجال البیئة و التنمیة 

  المستدامة.

ستغالل التطبیقات المعلوماتیة المتوفرة بالنجاعة إ -
المطلوبة و تطویر تطبیقات جدیدة تستجیب لحاجیات 

  الوزارة الحالیة و المستقبلیة .

  


