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 اٌّسىر اْوي : اٌتمذَُ اٌؼبَ 

 :9102تقدٌم عام ألهم جوانب نشاط الوزارة خالل سنة .1    

 أهم اإلنجازات  :  0-0      

ثُض٢ صومَ ك٢ ٝ ثُضومالس ػور إٗؾجٍثس ٝ هجٓش دؼو٣و ثُٖ٘جٟجس   ثُٖؤٕٝ ثُٔق٤ِز ٝ ثُذ٤تزٍٝثًر ووش ف

ٝ ثُض٢ صضٔغَ مجٙز ك٢ : 9102ُْ٘ز  ثُقٌٞٓز٣ُٞٝجس أ صؾ٤ْْإٟجً ص٘ل٤ي ث٤ُْجّجس ثًُُٔٞٞز إ٤ُٜج ٝ  

 
ز• ّٙ ّْ٘ز ٓقوٝهر ٖٓ كضٌثس مالٍ ٤ُِّْجؿ ٌٓغّلج إهذجال صٖٜو ثُض٢ ُِذِو٣جس صِي صوو٣ْ هػْ  ثّضغ٘جة٢ مج  ثُ

٤ّٚق كَٚ ؿٌثً ػ٠ِ  ثُٔوٕ ٖٓ ػوه ُلجةور ٓج٤ُز ْٓجػوثس إهٌثً صْ ث٤ُْجف٢، ثُّْٔٞ ٝإلٗؾجؿ ثُ

أُق  540دِو٣ز دجػضٔجهثس ؽ٤ِٔز ٗجَٛس  22ِٕٔش ثُض٢ ث٤ُْجف٤ز ٝثُْجف٤ِز ك٢ ٓؾجٍ ثٌُِ٘ ث٤ُو١ٝ 

 1.8ٗجَٛس دِو٣ز دجػضٔجهثس ؽ٤ِٔز  22ث٤َُُ٘ٔز ِٕٔش  ثُلٞالس ٝك٢ ٓؾجٍ ًكغ 2019ه٣٘جً مالٍ ّ٘ز 

 ٤ِٓ2019ٕٞ ه٣٘جً مالٍ ّ٘ز 

 

 

  ثٌُػج٣ز ثُنٌٞثءMécénat vert- • ُضؼ٣ََ ٝثُذ٤تز ثُٔق٤ِز ثُٖؤٕٝ ٍٝثًر أًّضٜج ؽو٣ور ٓوجًدز ٢ٛ 

 ثُٔٞثٟٖ إٟجً ػ٤ٔ ُضق٤ْٖ ٝثُقوثةن ثُنٌٞثء ثُْٔجفجس ٤ٙٝجٗز ٝصؼٜو إفوثط ث٢ُٟ٘ٞ  ثُٔؾٜٞه

 ٝثُنجٗ ثُؼجّ ثُوطجػ٤ٖ د٤ٖ ٟٞػ٤ز ٌٕثًز ثُض٤ْٗٞز، ك٢ إٟجً  دجُٔوٕ ثُق٤جر ٗٞػ٤ز ٓؤٌٕثس ٖٓ ٝثٌُكغ

 ثُذٌٗجٓؼ ٛيث ك٢ ُِْٔجٛٔز ثُؾٔؼ٤جس ٝ ُِٔؤّْجس ثُٔؾضٔؼ٤ز ثُْٔؤ٤ُٝز ٝصذٌٍ

 

 

 َثُؼ٤ِٔز ثُقٍِٞ إ٣ؾجه ػ٠ِ ثُؼَٔ إٟجً ك٢ٝثُذ٘جء :  ثُٜوّ ٗلج٣جس ك٢ ثُْٔضوثّ ثُضٌٚف ٓ٘ظٞٓز ص٤ًٌ 

ز ثُؼجٓ ٝثألٕـجٍ ثُذ٘جءثس مجٙز ثُٔؾجالس ٖٓ ثُؼو٣و ك٢ ثُ٘لج٣جس ٖٓ ثُٚ٘ق ٛيث ثّضؼٔجٍ ػجهرإل ٝثُؼ٤ِٔز

 ثػضٔجه إٌٓج٤ٗز ػ٠ِ ثُضٌثد٤ز ٝثُض٤ٜتز ٝثإلٌّجٕ ٝثُضؾ٤َٜ ٝثُذ٤تز ثُٔق٤ِز ثُٖؤٕٝ ٍٝثًص٢ د٤ٖ صْ ثإلصلجمٝ

دئّضغ٘جء ثالٕـجٍ  ثُؼ٤ٓٞٔز ثُٚلوجس ثٟجً ك٢ ثألٕـجٍ ك٢ ثٌٌُِّٔز ٝثُذ٘جء ثُٜوّ ٗلج٣جس ٖٓ % 20 ْٗذز

 .ثُٔضؼِوز دجُذ٤٘ز ثُضقض٤ز ُِطٌهجس.

 

  دٌٗجٓؼ ص٘ل٤يصْ  ،2019ٓجًُ ٌٕٜ  دضِٞٗ مالٍثُِٔضتٔز  ثُؼٌد٤ز ِؤزُ 30ثُْٔجٛٔز ك٢ ص٘ظ٤ْ ثُوًٝر 

ثُٔؤه٣ز ٖٓ هٌٚ ثُٔؤصٌٔثس  ٝثُْٔجُي ثٌُة٤ْ٤ز ُضوػ٤ْ ثُؾٔج٤ُز ثُق٣ٌٞز ٝثُ٘ظجكز ثُؼجٓز دجُٖٞثًعػَٔ 

 إ٠ُ ثُٞجف٤ز ثُٖٔج٤ُز ٝثُٔٞثهغ ثُٔؼ٤٘ز دجُؤز.

 

 

  َِٔضو٣ٌٌ ُثٌُٖ٘ر ثُْجهّز ٝإػوثه  2030-2012 ُِلضٌرصق٤٤ٖ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝدٌٗجٓؼ ثُؼ

 ص٘جؿٔج ٓغ ثإلصلجه٤ز ثُو٤ُٝز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ . ُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ فٍٞ ثث٢ُٟ٘ٞ 

 قٔج٣ز ثإلْٗجٕ ٝثُق٤ٞثٕ ٝثُذ٤تز ٝثّضوثٓز ثُض٘ٞع ٌُٖٓٝع هجٕٗٞ ٣ْٜ إهثًر ثُٔنجٌٟ ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز  إػوثه

، ٣ٝؾ١ٌ ثُض٤ْ٘ن ك٢ ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٖٓ ثُٔنجٌٟ ثُٔقضِٔز ثُٔ٘ؾٌر ػٖ ثّضؼٔجٍ ثٌُجة٘جس أٝ أ٣ٜٞج أٝ ٗلج٣جصٜج

 ٔٚجههز .ٕؤٗٚ ٓغ ثٍُٞثًثس ثُٔؼ٤٘ز إلػوثه ث٤ُٚجؿز ثُٜ٘جة٤ز ُؼٌٝٚ ػ٠ِ ثُقٌٞٓز ُِ
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 فوه ٛيث ثُذٌٗجٓؼ ٛوف ٝهو  .2030 ٓز دٌٗجٓؼ ثُؼَٔ ث٢ُٟ٘ٞ ٌُٔجكقز ثُضٚقٌ إ٠ُ أكنءصق٤٤ٖ ٝٓٞث

٤ِٕٓٞ ٌٛضجً )صَٖٔ  2.2ػ٠ِ ْٓجفز صووً دـقٞث٢ُ  ٢ٟ٘ٝ2030 ُضق٤٤و صوًٛٞ ثألًث٢ٝ ك٢ ؿٕٞٞ 

 ( ،...ثالّضٌثص٤ؾ٤جس ثُوطجػ٤ز ىثس ثُؼالهز: ثُـجدجس ٝثٌُٔثػ٢ ٝث٤ُٔجٙ ٝثُضٌدز

 

 

  هػْ ثُووًثس ث٤ُٟ٘ٞز ك٢ ٓؾجٍ ثُضٌٚف ك٢ ثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ٝٝٝغ ٓنط٠ ٢ٟ٘ٝ ُض٘ل٤ي ثُٜ٘ؼ

ثالّضٌثص٤ؾ٢ ُِضٌٚف ثُو٢ُٝ ك٢ ثُٔٞثه ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ٝؽٌه ثُِٔٞعجس ثُؼ٣ٞٞز ثُغجدضز ٝهػْ ثُووًثس ك٢ 

ي ثصلجه٤ز ّضًُْٜٞٞ ٓؾجٍ ٌٓثهذز ٝصق٤َِ ثُٔٞثه ثُؼ٣ٞٞز ك٢ ثألّٝجٟ ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثػوثه ٓنط٠ ٢ٟ٘ٝ ُض٘ل٤

ثُضٌٚف ثُ٘لج٣جس ك٢ ٓجهر ثَُةذن ٝهػْ ثُووًثس ك٢ ٓؾجٍ  فٍٞ ثُِٔٞعجس ثُؼ٣ٞٞز ثُغجدضز ٝهػْ ثُضٌٚف

 ث٤ٔ٤ٌُجة٤ز ٝثُذ٤ُٞٞؽ٤ز.

  ٤ِٕٓٞ ه٣٘جً. ُٓٔٞز دٜذز ٖٓ  12هػْ ثُقًٞٔز ثُذ٤ت٤ز ثُٔق٤ِز ُألٖٗطز ثُٚ٘جػ٤ز دؾٜز هجدِ دٌِلز دِـش

صٖن٤٘ ٓنضِق ٓظجٌٛ ثُضِٞط دجُؾٜز ٝصؤع٤ٌثصٚ ػ٠ِ ثُٚقز يث ثُذٌٗجٓؼ ٛ ثالصقجه ثالًٝٝد٢. َٕٝٔ

هػْ هوًثس ثُٚ٘جػ٤٤ٖ ك٢ ٓؾجٍ ثُقًٞٔز ثُذ٤ت٤ز ٝثُضٌٚف ثُذ٤ت٢ ، ٝٝثُذ٤تز ٝػ٠ِ ثُٖ٘جٟ ثالهضٚجه١

ك٢ ٓؾجٍ ثالصٚجٍ ثُذ٤ت٢ ٝثُقًٞٔز ثُذ٤ت٤ز  ٝثُؾٔؼ٤جس ثُٔق٤ِزهػْ هوًثس ثُلجػ٤ِٖ ثُٔق٤٤ِٖ ٝ ،ث٤ُِْْ

  ٓ٘ـ ُِْٔجٛٔز ك٢ ص٣َٞٔ ٖٓج٣ًغ ص٤ٔ٘ز ْٓضوثٓز دجُؾٜز إّ٘جهٝ

  ثػوثه هًثّز ثّضٌٖثك٤ز فٍٞ ٝٝغ دٌٗجٓؼ ٓ٘وٓؼ ُضق٤ْٖ ثُٞٝغ ثُذ٤ت٢ دجُقٞٛ ثُٔ٘ؾ٢ٔ دولٚز

ٞٝغ ثّضٌثص٤ؾ٤ز ٝهًثّز ُ ٞٝغ دٌٗجٓؼ ٓ٘وٓؼ إلٍثُز ثُضِٞط دٔ٘طوز فٞٛ ٝثه١ ٓؾٌهرٝهًثّز ُ

 ز.ثُوجه٤ٟ٘ٝٓز ك٢ ثُٔؾجٍ ثُذ٤ت٢ ُِلضٌر 

 

 

 ٝ صؤ٤َٛ هطجع ز إػوثه هًثّٝٝغ مطز ُِقو ٖٓ ثُضِٞط ثُ٘جؽْ ػٖ ثأل٤ًجُ ثُذالّض٤ٌ٤ز دجُض٤ْ٘ن ٓغ ثُوطجع

 إٗضجػ ثأل٤ًجُ ثُذالّض٤ٌ٤ز ٝثهضٌثع ٌٖٓٝع أٌٓ دٚوه ثُٔٚجههز ثُٜ٘جة٤ز

 

ثُٔؾٜٞه صؾ٤ْٔج الُضَثٓجص٘ج ث٤ُٟ٘ٞز دجُْٔجٛٔز ثُلجػِز ك٢  اٌتغُزاد إٌّبخُخ : اٌسذ ِٓ تأثُزاد ِدبي فٍ

 ثُو٢ُٝ ُِٔقجكظز ػ٠ِ ثُذ٤تز ٝصؼ٣ََث ُقوٞم ًَ ثُوٍٝ ك٢ د٤تز ٤ِّٔز ٝثُض٤ٔ٘ز ثُؼجهُز، صْ :

  إٗؾجٍ ثُذالؽ ث٢ُٟ٘ٞ ثُغجُظ ك٢ ثٟجً ثصلجه٤ز ثالْٓ ثُٔضقور فٍٞ ثُضـ٤ٌثس ثُٔ٘جم٤ز دو٤ٔز ؽ٤ِٔز صذِؾ فٞث٢ُ

 )ٍٓٔٞ ك٢ ٌَٕ ٛذز ٖٓ ٙ٘وٝم ثُذ٤تز ثُؼج٤ُٔز ٝدْٔجٛٔز ٖٓ ٤َٓث٤ٗز ثُوُٝز(.ّ.ه  4.267

  ثُض٣َٞٔ ثُٔ٘جم٢: ثُٚ٘وٝم ثألمٌٞ ُِٔ٘جك : دجُضؼجٕٝ ٓغ ٌٓٙو ثُٚقٌثء ٝثُْجفَ، صْ ثٌُٖٝع ك٢

ثالّضؼوثه ُالّضلجهر ٖٓ ثُلٌٗ ثُٔضجفز ك٢ ٓؾجٍ ثُض٣َٞٔ ثُٔ٘جم٢ ٝدجُنٚٞٗ ثُ٘لجى إ٠ُ ٓٞثًه 

٤و٤ز ( ٝىُي ٖٓ مالٍ إًّجء ٤ٛتز ٤ٟ٘ٝز صReadiness-Tunisieْ٘ثُٚ٘وٝم ثألمٌٞ ُِٔ٘جك )ٌٖٓٝع 

(Designated National Authority صُٞش ثُو٤جّ دؼور أٖٗطز ك٢ ٓؾج٢ُ ثُضٞػ٤ز ٝصو٣ٞز هوًثس )

ؽ٤ٔغ ثألٌٟثف ثُٔضومِز ُضقل٤َٛج ػ٠ِ إهًثػ ثُضـ٤ٌثس ثُٔ٘جم٤ز ٖٝٔ ثّضٌثص٤ؾ٤جصٜج ثُوطجػ٤ز ػ٠ِ ؿٌثً 

 ٤ٔز ثُٔق٤ِز ثُطجهز ٝثُ٘وَ ٝثُذ٘جءثس ٝثُٚقز ٝث٤ُْجفز ٝثُٚ٘جػز ٝثُلالفز ٝثُذ٤تز ٝثُض٘

( ٝثُٔضٖٞٔ ُقجكظز ثُٖٔج٣ًغ ٝثُذٌثٓؼ ىثس Country Programًٔج صْ إػوثه ثُذٌٗجٓؼ ث٢ُٟ٘ٞ )•

ثأل٣ُٞٝز ثُض٢ صْضؾ٤خ إ٠ُ ٌٕٟٝ ثُ٘لجى إ٠ُ ٓٞثًه ثُٚ٘وٝم ثألمٌٞ ُِٔ٘جك، ٛيث دجإلٝجكز إ٠ُ ٓٚجفذز 

ػ٠ِ ؿٌثً ًٝجُز  (Accredited Entities)ػوه ٖٓ ثُٔؤّْجس ث٤ُٟ٘ٞز ٤ًٌجٗجس ٓؼضٔور ُوٟ ثُٚ٘وٝم 

صط٣ٌٞ ٓ٘ظٞٓز ٝظ٤ل٤ز ُضؼذتز ٝٓضجدؼز ثُٜ٘ٞٛ دجالّضغٔجًثس ثُلالف٤ز ٝٙ٘وٝم ثُٞهثةغ ٝثألٓجٗجس، 
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دضِٞٗ، ٤ّٝضْ ثُؼَٔ ػ٠ِ صٌغ٤ق ثُؾٜٞه دٜوف ص٤َْٜ ثُ٘لجى ُِلٌٗ ثُٔضجفز ك٢  ثُضوكوجس ثُٔج٤ُز ثُٔ٘جم٤ز

 .(Paradigm Shift)ٓؾجٍ ثُض٣َٞٔ ثُٔ٘جم٢ 

 
 

دجُٔوٕ ثُض٤ْٗٞز ُضْضؾ٤خ ُٔذجها ٝأِّ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ٝهو  دٜوف ثُٜ٘ٞٛٔبِح اٌّذْ اٌّظتذاِخ ثز•

عالعز ٓوٕ ٗ٘ج ٝثالٗطالم ك٢ ص٘ل٤ي ٌٖٓٝع ص٤ٜتز ٓو ضٖن٤ٚ٤ز ُٞثهغثُوًثّز صْ ثإلٗضٜجء ٖٓ إػوثه ثُ

 عْ صؼ٤ْٔ ٛيٙ ثُضؾٌدز ػ٠ِ دجه٢ ثُٔوٕ ثُض٤ْٗٞز. ْٓضوثٓز ٗٔٞىؽ٤ز

 

ٓوجدَ  2019ّ٘ز  %90,6دِـش ْٗذز ثٌُد٠ دجُٖذٌز ثُؼ٤ٓٞٔز ُِضط٤ٌٜ دجُٔوٕ ثُٔضذّ٘جر ٖٓ ٌٟف ثُو٣ّٞثٕ •

ّٖذٌز ثُؼ٤ّٓٞٔز ُِضّط٤ٌٜ ثُْٔضـِّز ك٢ ٓ٘جٟن صوّمَ ثُو٣ٞثٕ 2016ك٢ أٝثةَ ّ٘ز  90% ، ًٔج صطًٞ ٍٟٞ ثُ

ًِْ ٖٓ  1305جهر أ١ د٣َ 2019ًِْ ّ٘ز  17368إ٠ُ فٞث٢ُ  2015ًِْ ك٢ ٓٞك٠ ّ٘ز  16063ٖٓ 

 ثُو٘ٞثس.

 

فً إطار تدعٌم مجهود البلدٌات فً مجال الجمالٌة الحضرٌة تم استكمال األشغال المتعلمة  بتهٌئة •

  صق٤ْٖ فو٣وز ثُق٤ٞثٗجس د٢ٖ٘٘ ٖٓ ٝال٣ز هجدِو
استكمال المرحلة الثانٌة و إنطالق المرحلة الثالثة و األخٌرة من دراسة النهوض بحدٌمة البلفدٌر -

 .9191تنسٌك مع بلدٌة تونس و المجتمع المدنً و التً من المبرمج إستكمالها سنة بال

الشبٌكة والٌة المٌروان -زغوان-إستكمال إعداد األمثلة الخضراء الحضرٌة ألربع بلدٌات )للعة األندلس-
 جرجٌس(–

 

ٝثًُٞم دجُو٣ٌٖٚ ٝثصٔجّ  ِشزوع إطتظالذ وإساٌخ اٌتٍىث ثّىلغ ِظٕغ ػدُٓ اٌسٍفبءثالٗضٜجء ٖٓ •

٤ِٕٓٞ ه٣٘جً ٌٖٝٓ ٖٓ صل٤ٌي ٝفور ثُقٌِذز  9.2ػ٤ِٔز ثُوذٍٞ ثُٜ٘جة٢ ألٕـجُٚ ٝهو دِـش ًِلز ثٌُٖٔٝع 

ثُوو٣ٔز ثُِٔٞعز ٝثٍثُز ٓجهر ثَُةذن ثُٔضٞثؽور دٜج ٝثٍثُز ثُضٌدز ثُِٔٞعز صقضٚ ٝٝٝؼٜج هثمَ ٓذ٠٘ ٤ٜٓب 

 ُِـٌٛ
 
ارة لمتابعة مدى تمدم تنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة والمساهمة إرساء لجنة لطاعٌة على مستوى الوز•

الفعالة فً اعداد التمرٌر الطوعً األول لتونس حول تنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة الذي تم تمدٌمه خالل 

 المنتدى السٌاسً الرفٌع المستوى بنٌو ٌورن .

 

 9191-9102المٌام باستشارة وطنٌة وجهوٌة حول مدى ادراج االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة •

فً االستراتٌجٌات المطاعٌة والبرامج الجهوٌة استعدادا لتحٌٌنها وتم ذلن فً إطار ممارنة مع بعد الدول 

الزرلاء التابع لبرنامج خطة  المتوسطٌة كالمغرب وفرنسا وألبانٌا والمونتنٌمرو بمساعدة برنامج الخطة

 عمل المتوسط 

 

 2المؤرخ فً  9102لسنة  01عدد  المساهمة فً إعداد وتحسٌن مضمون نص المانون األساسً •

الذي تمت المصادلة علٌه من لبل المتعلك بهٌئة التنمٌة المستدامة و حموق األجٌال المادمة  9102جوٌلٌة 

 9102جوان من سنة  01البرلمان ٌوم 
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التمدم فً إعداد الدراسات الالزمة لبلورة المماربة الوطنٌة لمرحلٌة إرساء الالمركزٌة و مرافمة •

 الجماعات المحلٌة لضمان انخراطها فً هذه المماربة

 

 إعداد النصوص المانونٌة المتصلة بمجال إرساء الالمركزٌة و بإدارة شؤون الجماعات المحلٌة•

 

م د  441الٌة للجماعات المحلٌة عبر الترفٌع فً الدعم المالً السنوي من مزٌد دعم و تنمٌة المدرات الم•

 م د( 44) %01مسجلة بذلن زٌادة بـ 9102م د إلى سنة  424إلى  9102سنة 

 

تنفٌذ صفمات مجمعة إللتناء معدات النظافة و الطرلات من طرف صندوق المروض و دعم الجماعات •

 م د ( 24بلدٌة بكلفة جملٌة تساوي  024لفائدة لسط  04آلٌة موزعة على  291المحلٌة )

 

توسٌع التشاركٌة عند إعداد و تنفٌذ برامج التنمٌة المحلٌة و المشاركة فً إعداد التمدٌرات و التمارٌر •

 السنوٌة ذات الصلة و العمل على تكاملها مع البرامج و المخططات الوطنٌة

 

باختصاصات الجماعات المحلٌة سٌما فً مجاالت  حوكمة اإلشراف على البرامج الوطنٌة ذات الصلة•

 النظافة و حفظ الصحة و العناٌة بالبٌئة و جمالٌة المدن

 

رسم الخطوط العرٌضة و اإلستراتٌجٌات الوطنٌة فً مجال النظافة )التصرف فً النفاٌات المنزلٌة و •

لبٌئً لمصالح النظافة بالجماعات المشابهة ( و العناٌة بالمحٌط و جمالٌة المدن و بلورة برنامج التأهٌل ا

 المحلٌة

 

إعداد أرضٌة إنجاح المشروع النموذجً لتثمٌن التصرف فً النفاٌات بجربة بإرساء منظومة الفرز •

 اإلنتمائً للنفاٌات من المصدر
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:هٌكلة البرامج  0-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

:اإلستراتٌجٌة لمؤشراتلتقدٌم  0-3  
 اٌهذف

 ِؤشزاد لُض اْداء
 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

ٔظجخ اإلٔدبساد 

 ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد

2019 

ثُٜ٘ٞٛ دؾٞهر ثُق٤جر ٝ 

صق٤ْٖ إٟجً ثُؼ٤ٔ 

دجُّٞط٤ٖ ثُق١ٌٞ ٝ 

 ث٣ٌُل٢

ث٤ُٔجٙ ْٗذز  1.1.1.1 ثُٔؤٌٕػوه

 ثُْٔضؼِٔز ثُٔؼجُؾز

66 98,9 99,89 

ْٗذز :  2. 1.1.1ثُٔؤٌٕػوه 

 ثٌُد٠ دٖذٌز ثُضط٤ٌٜ

90,6 90,2 99,55 

7 نسبة  1. 0.0.0مإشرعدد 

التً النفاٌات المنزلٌة و المشابهة 
ٌتم رفعها و تحوٌلها إلى 

 المصبات المرالبة لمعالجتها
 

90 81 90 

 : 1.2.2.1ثُٔؤٌٕ ػوه 

ْٗذز ًٌِّز ٝ صغ٤ٖٔ ثُ٘لج٣جس 

 ثُ٘لج٣جس ث٤َُُ٘ٔزثُْٔضنٌؽز ٖٓ 

15 11 73,33 

 : 2.2.2.1ثُٔؤٌٕ ػوه 

ْٗذز ثُقو ٖٓ ثُضِٞط ثُ٘جصؼ ػٖ 

ثُٞفوثس ثُٚ٘جػ٤ز ثٌُذٌٟ ثألًغٌ 

 ص٣ِٞغج ُِذ٤تز

30 60 200 

 
 

ةــــالمهم ةـــــــة و البٌبــــــالشإون المحلٌ   

التنمٌة البٌبة و -0 البرامج

 المستدامة
المٌادة و المساندة-2 الشإون -9 

 المحلٌة
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زّبَخ اٌتٕىع اٌجُىٌىخٍ و 

 إٌّظىِبد اإلَىىٌىخُخ

نسبة تمدم :  1.3.3.1اٌّؤشز 
تنفٌذ اإلستراتٌجٌات و خطط 

 العمل الوطنٌة

60,5 0 0 

 ثُؼ٤٘جس عدد: 1.3.3.2المؤشر

ثُض٢ ٣ضْ ثُٔقجكظز  ثُذيًٖٝٓ 

 ٤ِٜج .ػ

 

45 130 43 800 97,05 

ٍٟٞ ث٠٣ٌُٖ : 3.3.3.2اٌّؤشز 

ثُْجف٢ِ ثُي١ صْ فٔج٣ضٚ ٖٓ 

 ثإلٗؾٌثف ثُذق١ٌ

 

29 28 97 

إرطبء دػبئُ اٌتُّٕخ 

 اٌّظتذاِخ 

ْٗذز ثُذِو٣جس  :1اٌّؤشز ػذد 

ْٓجً ثُض٢ صٔش ٓٚجفذضٜج ك٢ 

ثُضنط٠٤ ثُضٖج٢ًً ثُٔق٢ِ ُِض٤ٔ٘ز 

 ثُْٔضوثٓز

 

14 0 0 

ْٗذز ثُٔؤّْجس  :2اٌّؤشز ػذد 

ثُْٔضوثٓز ثُٔ٘ضلؼز ثُضٌد٣ٞز 

دذٌٗجٓؼ ثُضٌد٤ز ٖٓ أؽَ ثُض٤ٔ٘ز 

 ثُْٔضوثٓز

80 87 108,75 

مدى   ....2.1المؤشر عدد 

تمدم إعداد مكونات خارطة 
الطرٌك الوطنٌة لإلنتمال نحو 

 اإللتصاد األخضر

0,74 0,747 100,9 

دػُ لذراد اٌتظزف 

 ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ
عدد : 2.2.1المؤشر عدد

المبرمجة لفائدة  األنشطة التكوٌنٌة
 الجماعات المحلٌة

121 101 88,57 

عدد  1.2.1المؤشر عدد

المستفٌدٌن من األنشطة التكوٌنٌة 

الجماعات المبرمجة لفائدة 
 المحلٌة

04001 01441 94,93 

تذػُُ اٌّىارد اٌجشزَخ و 

 اٌّبٌُخ ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ
نسبة التأطٌر  2.1.1المؤشر عدد

 بالجماعات المحلٌة
04% 11,8% 84,28% 

نسبة الزٌادة 1.1.1المؤشر عدد 

السنوٌة فً الدعم المالً السنوي 
 المخصص للجماعات المحلٌة

91% 10,6% 53% 
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اٌىفبءاد و تذػُُ تطىَز 

لذراد اْػىاْ و 

اإلطبراد فٍ ِدبالد 

 اٌتظزف و اٌتظُُز

 عدد :.2.2.1المؤشر عدد

األعوان المنتفعٌن ببرامج التكوٌن 

 و دعم المدرات
230 316 137 

تطىَز أطبٌُت و ِٕبهح 

اٌؼًّ و اٌتظزف و 

 اٌتظُُز و تذػُُ اإلدارح

 :2.1.1المؤشر عدد

األهداف و نسبة تمدم تنفٌذ عمود 
 المدرة على اآلداء

40 41,66 104 

تطىَز إٌظُ اٌّؼٍىِبتُخ و 

اٌزلُّخ و دػُ اطتؼّبالتهب 

ثهُبوً اٌىسارح و 

 ثبٌدّبػبد اٌّسٍُخ

  :2.3.1المؤشر عدد

عدد البلدٌات المرتبطة بالشبكة 
اإلدارٌة المندمجة الخاصة 

 بالجماعات المحلٌة

150 362 241 

 :1.3.1المؤشر عدد 

األنشطة و المجاالت عدد 
اإلدارٌة المشمولة ببرمجٌات و 

 منظومات معلوماتٌة بالوزارة

10 0 0 

 :3.3.1المؤشر عدد

عدد المنظومات و الخدمات 
اإللكترونٌة الوطنٌة و المشتركة 

 المستغلة بالجماعات المحلٌة

10 0 0 
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 :9102. تنفٌذ مٌزانٌة الوزارة لسنة 9  
 النفقة :حسب طبٌعة  -

ٝ هو دِـش ثإلػضٔجهثس ثُْٔضٌِٜز     2019 ّ.ه ّ٘ز  006,308 1دِـش صوو٣ٌثس ٤َٓث٤ٗز ثٍُٞثًر 

 .  % 102صٔغَ ْٗذزَ د  95,397أ١ د٣َجهر  دم 101,705 1

 صضٍٞع ثإلػضٔجهثس ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ :ٝ 

 ُِشأُخ اٌتظزف: 

ّ.ه ٝ دِـش ثإلػضٔجهثس ثُْٔضٌِٜز ٓج هوًٙ   560,308دٔذِؾ  2019هوًس ٤َٓث٤ٗز ثُضٌٚف ُْ٘ز 

  % 104صٔغَ ْٗذز ّ ه  21,794  ٣َجهرأ١ دّ ه  582,102

 : ُِشأُخ اٌتُّٕخ 

أ١  .ه م339,251ّ.ه ٝ دِـش ثإلػضٔجهثس ثُْٔضٌِٜز   323دٔذِؾ هوًٙ  2019هوًس ٤َٓث٤ٗز ثُض٤ٔ٘ز ُْ٘ز 

 .%105   صٔغَ ْٗذزّ ه   16,251د٣َجهر

 :1خذوي ػذد

 ( ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد2012ُِشأُخ اٌىسارح ٌظٕخ) تٕفُذ

 اٌتىسَغ زظت طجُؼخ إٌفمخ ) إع اٌذفغ( 
أ هثُٞفور:    

 إٌفمبد
 تمذَزاد

2012 

 إٔدبساد

2012 

 اإلٔدبساد ِمبرٔخ ثبٌتّمذَزاد 

 إٌّظجخ اٌّجٍغ 

 104 794,9 21 102,9 582 560 302 ٔفمبد اٌتظّزف

 98 719- 46 962 47 681 ثُضؤؽ٤ٌ ثُؼ٢ٓٞٔ

 89 921- 7 857 8 778 ّٝجةَ ثُٔٚجُـ 

 104 434,9 23 283,9 527 503 849 ثُضومَ ثُؼ٢ٓٞٔ

 105 251 16 251 339 323 000 ٔفمبد اٌتُّٕخ

 37 894 2- 696 1 4 590 ثالّضغٔجًثس ثُٔذجٌٕر

 37 894 2- 696 1 4 590 ػ٠ِ ثُٔٞثًه ثُؼجٓز ٤َُِٔث٤ٗز

 - - - - ػ٠ِ ٓٞثًه ثُوٌٝٛ ثُنجًؽ٤ز ثُٔٞظلز

 106 145 19 555 337 318 410 ثُض٣َٞٔ ثُؼ٢ٓٞٔ

 106 845 19 555 337 317 710 ػ٠ِ ثُٔٞثًه ثُؼجٓز ٤َُِٔث٤ٗز

 - 700- - 700 ػ٠ِ ٓٞثًه ثُوٌٝٛ ثُنجًؽ٤ز ثُٔٞظلز

 146 352 57 352 180 123 000 طٕبدَك اٌخشَٕخ    

 109 397,9 95 705,9 101 1 1 006 302 اٌؼبَّدّىع اٌ

 
 *دوْ إػتجبر اٌّىارد اٌذاتُخ ٌٍّؤطظبد

   ِالزظخ: ٌُ َتُ اٌٍدىء إًٌ لبٔىْ ِبٌُخ تىٍٍُّ ثبٌٕظجخ ٌىسارح اٌشؤوْ اٌّسٍُخ و اٌجُئخ 
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:1رطُ ثُبٍٔ ػذد   

2012اٌتمذَزاد و إٔدبساد ُِشأُخ طٕخ ِمبرٔخ ثُٓ   

 اٌتىسَغ زظت طجُؼخ إٌفمخ ) إ ع دفغ(

 

 
 

:2خذوي ػذد   

ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد  2012تٕفُذ ُِشأُخ اٌىسارح ٌظٕخ   

 اٌتىسَغ زظت اٌجزاِح ) إ ع اٌذفغ(

اب الؾ دٌناربحس  

 اٌجزاِح
 ق.َ.َ

2012 

 إٔدبساد

2012 

 اإلٔدبساد ِمبرٔخ ثبٌتّمذَزاد 

 إٌّظجخ اٌّجٍغ 

 106 607 15 290 253 683 237 اٌتُّٕخ اٌّظتذاِخاٌجُئخ و : 1اٌجزٔبِح

 104 897,9 25 429,9 659 532 633 : اٌشؤوْ اٌّسٍُخ 2اٌجزٔبِح 

 140 893 53 986 188 093 135 اٌمُبدح واٌّظبٔذح: 2اٌجزٔبِح

 109 397,9 95 705,9 101 1 1 006 302 ّدّىع اٌ

 
 *دوْ إػتجبر اٌّىارد اٌذاتُخ ٌٍّؤطظبد
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:2رطُ ثُبٍٔ ػذد  

2012ِمبرٔخ ثُٓ اٌتمذَزاد و إٔدبساد ُِشأُخ طٕخ   

 اٌتىسَغ زظت اٌجزاِح ) إ ع دفغ(
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التنمٌة المستدامةالبٌئة و :  0البرنامج   

 

 
 التنمٌة المستدامة  إسم ربٌس البرنامج7  السٌد لطفً بن سعٌد مدٌر عام

  إلى حد هذا التارٌخ 0246مارس  41مدة تولٌه من 

 
 التقدٌم العام للبرنامج:.0

 :خارطة البرنامج - 0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 7 األهداف و األولوٌات اإلستراتٌجٌة للبرنامج  0-9

 

 ك٢ ٓج ٢ِ٣:ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز صضٔغَ أٛوثف دٌٗجٓؼ ثُذ٤تز ٝ 

 

 دجُّٞط٤ٖ ثُق١ٌٞ ٝ ث٣ٌُل٢ثُٜ٘ٞٛ دؾٞهر ثُق٤جر ٝ صق٤ْٖ إٟجً ثُؼ٤ٔ  :1اٌهذف 
 

البرامج 

 الفرعٌة

اٌّظبٌر 

 اإلدارَخ

اٌفبػٍىْ 

 اٌؼّىُِىْ

اٌسُبحاٌجُئخ و خىدح   

و اٌتُّٕخ اٌّظتذاِخاٌجُئخ  البرنامج  

 إستدامة التنمٌة

اإلدارح اٌؼبِخ ٌٍجُئخ و خىدح 

راٌسُب  

 اإلدارح اٌؼبِخ ٌٍتُّٕخ اٌّظتذاِخ

 

 اٌذَىاْ اٌىطٍٕ ٌٍتطهُز -

 اٌىوبٌخ اٌىطُٕخ ٌٍتظزف فٍ إٌفبَبد -

 ووبٌخ زّبَخ و تهُئخ اٌشزَظ اٌظبزٍٍ -

 اٌىطُٕخ ٌسّبَخ اٌّسُظاٌىوبٌخ  -

 اٌجٕه اٌىطٍٕ ٌٍدُٕبد  -

 

 مركز تونس الدولً لتكنولوجٌا البٌئة-
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 فٔج٣ز ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝ ثُٔ٘ظٞٓجس ثإل٣ٌُٞٞؽ٤ز :2اٌهذف 

 

 إًّجء هػجةْ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز: 3اٌهذف 

 

 تقدٌم عام لإلنجازات اإلستراتٌجٌة الخاصة بالبرنامج: -9

اإلطالزبد و اْهذاف اإلطتزاتُدُخ اٌتٍ تُ تسمُمهب و اٌتٍ ٌهب ػاللخ ِجبشزح أهُ -1- 2

 : ثبٌجزٔبِح

ثًصلغ ٍٟٞ ثُٖذٌز ثُؼ٤ٓٞٔز ُِضط٤ٌٜ ٤ز ُِضط٤ٌٜ ف٤ظ ُوو صطًٞس ْٗذز ثٌُد٠ دجُٖذٌز ثُؼٔٞٓ

 . 2019ًِْ ّ٘ز  585 17ث٠ُ  2018 ًِْ ّ٘ز 180 17 ًٟٞ ثإلّضـالٍ ٖٓ ك٢ ثُض٢ ٢ٛ

٤ِٕٓٞ ّجً٘ج دجُٖذٌز ثُؼ٤ٓٞٔز ُِضط٤ٌٜ ُضذِؾ ْٗذز   6,7ٝهو ٌٓ٘ش ٛيٙ ثُٔ٘ظٞٓز ٖٓ ًد٠

 دِو٣ز. 024دـ  %2109ثٌُد٠ دٔ٘جٟن صومَ ثُو٣ٞثٕ   

ّْ  ًٔج   ثُ٘وجٟ ٝإٍثُز ثُؼٖٞثة٤ز ثُٔٚذجس ػ٠ِ ثُوٞجء دٌٗجٓؼ ص٘ل٤ي 2019 ّ٘ز مالٍ ص

ّْ  ثُض٢ ثُ٘لج٣جس ٤ًٔز دِـش ف٤ظ ثُوّثم٤ِز ثُٞال٣جس ٝ ثٌُذٌٟ دضِٞٗ ثُْٞهثء  فٞث٢ُ إٍثُضٜج ص

 .2018 ّ٘ز مالٍ 1 ّ 000 241  دـ ٓوجًٗز 1ّ 000 20
إ٠ُ  2018أُق ٟٖ ّ٘ز  313 2ًٔج إٔ ٤ًٔجس ثُ٘لج٣جس ثُٔؼجُؾز ّؾِش ثًصلجػج ٖٓ 

 .2019أُق ٟٖ ّ٘ز 337 2

فً إطار تدعٌم مجهود البلدٌات فً مجال الجمالٌة الحضرٌة تم استكمال األشغال -
  صق٤ْٖ فو٣وز ثُق٤ٞثٗجس د٢ٖ٘٘ ٖٓ ٝال٣ز هجدِالمتعلمة  بتهٌئة و

إنطالق المرحلة الثالثة و األخٌرة من دراسة النهوض  استكمال المرحلة الثانٌة و-
بحدٌمة البلفدٌر بالتنسٌك مع بلدٌة تونس و المجتمع المدنً و التً من المبرمج إستكمالها 

 .9191سنة 

-زغوان-إستكمال إعداد األمثلة الخضراء الحضرٌة ألربع بلدٌات )للعة األندلس-
 جرجٌس(–الشبٌكة والٌة المٌروان 

 
ثُٔضؼِن دٞذ٠ أٗٞثع ثأل٤ًجُ  2020ُْ٘ز  32إػوثه ثألٌٓ ػوه  2019الٍ ّ٘ز ًٔج صْ م

ٝ ثُي١ صْ ثُض٢ ٣ٔ٘غ إٗضجؽٜج ٝص٣ًٞوٛج ٝص٣ٍٞؼٜج ٌْٜٝٓج دجُْٞم ثُوثم٤ِز  ثُذالّض٤ٌ٤ز

 2020ؽجٗل٢  16إٙوثًٙ دضج٣ًل 

ِشزوع إطتظالذ وإساٌخ ثالٗضٜجء ٖٓ  الولاٌة و الحد من التلوث الصناعً تمك٢ ٓؾجٍ 

ٝثًُٞم دجُو٣ٌٖٚ ٝثصٔجّ ػ٤ِٔز ثُوذٍٞ ثُٜ٘جة٢ ألٕـجُٚ  اٌتٍىث ثّىلغ ِظٕغ ػدُٓ اٌسٍفبء

٤ِٕٓٞ ه٣٘جً ٌٖٝٓ ٖٓ صل٤ٌي ٝفور ثُقٌِذز ثُوو٣ٔز ثُِٔٞعز  9.2ٝهو دِـش ًِلز ثٌُٖٔٝع 

ٝثٍثُز ٓجهر ثَُةذن ثُٔضٞثؽور دٜج ٝثٍثُز ثُضٌدز ثُِٔٞعز صقضٚ ٝٝٝؼٜج هثمَ ٓذ٠٘ ٤ٜٓب 

 ُِـٌٛ.
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أهُ أْشطخ واٌّشبرَغ اٌىجزي اٌتٍ أٔدشد واٌتٍ ٌهب ػاللخ ثتسمُك أهذاف  .-.

 ػاللتهب ثبٌٕفمبد اٌتٍ تُ تٕفُذهب ػًٍ ِظتىي اٌجزٔبِح:واٌجزٔبِح 
 

 اٌجُئخ و خىدح اٌسُبح  : 2اٌجزٔبِح اٌفزػٍ  1-1-2

 

 فً مجال مقاومة  التلوث :•

 :الوقاٌة و الحد من التلوث الصناعً

ٝثُض٢ فوهس  0000ثُوًثّز ثالّضٌثص٤ؾ٤ز ُقٔج٣ز ثُٔق٠٤ ُِلضٌر ٓج دؼو ثػوثه  صْ -

 مِٔ ٓقجًٝ  ُضٞؽٜجس ًذٌٟ ٝٓنط٠ ػَٔ ٓلَٚ ُضْؾ٤و ٛيٙ ثالّضٌثص٤ؾ٤ز.

ثػوثه ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُوًثّز ثُٔضؼِوز دٞٝغ دٌٗجٓؼ ٓ٘وٓؼ إلٍثُز ثُضِٞط صْ  -
 .دٔ٘طوز ثُقٞٛ ثُْجًخ ُٞثه١ ٓؾٌهر 

هًثّز "ثُضو٤٤ْ ثُذ٤ت٢ ثالّضٌثص٤ؾ٢ ُِضنط٠٤ الّضٌٖجف ٝثّضنٌثػ ثػوثه ثٌُٔفِز ثال٠ُٝ ٖٓ  -

 ثُٔقٌٝهجس ٖٓ ثٌُٔجٖٓ ؿ٤ٌ ثُضو٤ِو٣ز دضِٞٗ"
ٝثًُٞم  ِشزوع إطتظالذ وإساٌخ اٌتٍىث ثّىلغ ِظٕغ ػدُٓ اٌسٍفبءثالٗضٜجء ٖٓ  -

 دجُو٣ٌٖٚ 

 

 

غ ثالًغٌ صِٞعج دٔٚ٘غ ػؾ٤ٖ ثُقِلجء ثٍثُز ثُضِٞط دجُضؾ٤َٜثس ٝثُٔٞه 2019صْ مالٍ ّ٘ز 

ٝثًُٞم دجُو٣ٌٖٚ ٝثٍثُز ثُضِٞط ثُٜٞثة٢ دْ٘خ ِٓقٞظز دٔٚجٗغ صق٣َٞ ثُلْلجٟ ثُضجدؼز 

 :ف٤ظ دِـش ث٤ٌُٔجس ثَُٔثُزُِٔؾٔغ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ثُض٢ْٗٞ 

 ًِؾ  350ُضٌث ٖٓ ثَُةذن ٓج ٣ؼجهٍ  26

 Amianteّ ٌٓؼخ ٖٓ ثُٚنٌ ثُق١ٌ٣ٌ  20

  دجَُةذنّ ٌٓؼخ ٖٓ ثُضٌدز ثُِٔٞعز 26

 

 :اٌتغُزاد إٌّبخُخ اٌىلبَخ واٌسذ ِٓ تأثُزاد

 صوثػ٤جس ٖٝٓ ثُٔ٘جم٤ز ُِضـ٤ٌثس ثُِْذ٤ز ٝث٥عجً ثُطذ٤ؼ٤ز ٝهغ ثٌُٞثًط ٖٓ ُِضو٤ِ٘ -

 :صْ ثُو٤جّ دجألٖٗطز ثُضج٤ُز  ٝثُؾلجف، ثُل٤ٞجٗجس صٞثصٌ ال ٤ّٔج ثُقٌث١ً ثالفضذجُ

 اٌغبسَخ،فٍ ِدبي اٌتخفُف ِٓ االٔجؼبثبد         

 

دٞفوثس ثُٔؾٔغ ث٤ٔ٤ٌُجة٢  N20إػوثه ٌٖٓٝع ٣ن٘ ثُضنل٤ٜ ٖٓ ثٗذؼجعجس  -

ثُض٢ْٗٞ ك٢ إٟجً ثُضؼجٕٝ ثُغ٘جة٢ ٓغ ثٍُٞثًر ثُل٤وًث٤ُز ثألُٔج٤ٗز ثٌُِٔلز دجُذ٤تز )ٛذز 
 ٤ِٕٓٞ أًٝٝ(، 2صذِؾ 

ٓٞثِٙز  إػوثه دٌٗجٓؼ ػَٔ ُِضو٤ِ٘ ٖٓ ثالٗذؼجعجس ك٢ ٓؾجٍ ثُطجهز ٝهػْ ثُ٘ؾجػز  -

 ،NDC Partnershipطجه٤ز ٝثُطجهجس ثُٔضؾوهر ك٢ إٟجً ثُٔذجهًر ثُو٤ُٝز ثُ
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إػوثه ٌٖٓٝع هػْ ص٘ل٤ي ثُْٔجٛٔجس ثُٔقوهر ٤ٟ٘ٝج دجُضؼجٕٝ ٓغ ثًُٞجُز ثألُٔج٤ٗز  -

 ٤ِٕٓٞ أًٝٝ. 4ُِضؼجٕٝ ثُو٢ُٝ دجػضٔجهثس ك٢ ٌَٕ ٛذز دـ

صْ ثّضٌٔجٍ إػوثه ثُؾٌه ثُغج٢ٗ ُِـجٍثس ثُوك٤تز، دٔٞؽخ ثصلجه٤ز ثألْٓ ثُٔضقور فٍٞ  -

 .، ٝإفجُضٜج إ٠ُ أٓجٗز ثالصلجه٤ز (BUR2)ثُضـ٤ٌثس ثُٔ٘جم٤ز 
 

 فٍ ِدبي اٌتألٍُ ِغ اٌتغُزاد إٌّبخُخ:

صْ ثإلٗضٜجء ٖٓ إػوثه ثُٞٞثد٠ ثٌُٔؽؼ٤ز ُِٔنط٠ ث٢ُٟ٘ٞ ُِضؤهِْ ٓغ ثُضـ٤ٌثس  -

دجُضؼجٕٝ ٓغ دٌٗجٓؼ ثألْٓ ثُٔضقور ُِض٤ٔ٘ز ٝٓ٘ظٔز ثألْٓ ثُٔضقور ُألؿي٣ز ثُٔ٘جم٤ز 

 ٝثًَُثػز، هٚو ػٌٛ ص٣ِٞٔٚ ك٢ ٌَٕ ٛذز ٖٓ ثُٚ٘وٝم ثألمٌٞ ُِٔ٘جك.
صْ ثٌُٖٝع ك٢ ص٘ل٤ي ٌٖٓٝع ُِضؤهِْ ٓغ ثُضـ٤ٌثس ثُٔ٘جم٤ز ك٢ إٟجً ثُٔذجهًر ثُل٤ٌْٗز  -

Adapt- Actions ٤ٕٞ أًٝٝ.ِٓ 2دجػضٔجهثس ك٢ ٌَٕ ٛذز صذِؾ 

ٝهػْ ص٘ل٤ي ث٤ُْجّجس ث٤ُٟ٘ٞز ك٢ ٓؾجٍ ثُضؤهِْ ثُووًثس  ٌٖٓٝع صو٣ٞزصْ ثٌُٖٝع ك٢ ص٘ل٤ي  -

ثٍُٞثًر ثُلوًث٤ُز ٤ِٕٓٞ ه٣٘جً ٖٓ  06دٜذز هوًٛج  Adapt-CCٓغ ثُضـ٤ٌثس ث٤ُٟ٘ٞز
( ػذٌ ثًُٞجُز ثألُٔج٤ٗز ُِضؼجٕٝ BMZ)دجُضؼجٕٝ ثالهضٚجه١ ٝثُض٤ٔ٘ز ثألُٔج٤ٗز ثٌُِٔلز 

  GIZثُو٢ُٝ 

 
 

   المحافظة على الموارد الطبٌعٌة والتنوع البٌولوجً

 

ٝ ثُي١  0202-0245صْ إػوثه ثإلّضٌثص٤ؾ٤ز ٝ مطز ثُؼَٔ ث٢ُٟ٘ٞ ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِلضٌر  -

ىثس ٢ٙٞ٣ دجُنٚٞٗ دئ٣الء ثأل٤ٔٛز ثُالٍٓز ُِض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٖٝٔ ثُوطجػجس ثُض٣ٞٔ٘ز 

ثأل٤ٔٛز دجإلٝجكز إ٠ُ هػْ ْٗخ ثُْٔجفجس ثُٔق٤ٔز ثُذ٣ٌز ٝ ثُذق٣ٌز ُضذِؾ صذجػج ثُٔؤٌٕثس 
 ثُٔقوهر ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُو٢ُٝ:

 المساحات البرٌة المحمٌة من المساحة الجملٌة 44%

 المساحات البحرٌة من المساحة الجملٌة البحرٌة 42%

 جبل السرج

حدٌمة الوطنٌة بجبل الؼزال األطلس ب 10توطٌن تم بالتعاون مع وزارة الفالحة إعادة 

رأسا فً المحمٌة البرٌة و  02كما تم إطالق  0246رأسا سنة  52و لد بلػ العدد  السرج

 رأسا فً المنطمة المحمٌة  22بمً 
 

 

 مشروع النهوض بالسٌاحة اإلٌكولوجٌة ودعم التنوع البٌولوجً الصحراوي7  -
هذا المشروع ٌشمل الحدابك الوطنٌة بجبٌل من والٌة لبلً ودؼومس من والٌة توزر 

 وبوهدمة فً جزبه التابع لوالٌة سٌدي بوزٌد. 

متابعة و تمٌٌم المشارٌع الصؽرى المدرة للمرابٌح  التً تم بعثها  0246تم خالل سنة 

 لفابدة المتساكنٌن المحلٌٌن
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 عةبرنامج االتحاد الدولً لصون الطبٌ -
اعتبارا وأن ادارة االٌكولوجٌا واالوساط الطبٌعٌة هً نمطة االتصال الحكومٌة لالتحاد 

الدولً لصون الطبٌعة ٌتم تنفٌذ عدد من المبادرات التً تعنى بالمحافظة على الطبٌعة 

والمدرجة فً األولوٌات الوطنٌة وفً مكونات برنامج عمل اإلتحاد الدولً لصون الطبٌعة  

 على ؼرار 7  0202-0244لسنة 

  
متابعة تنفٌذ المرحلة الثانٌة من برنامج المبادرات الصؽرى لمنظمات المجتمع المدنً  -

الذي ٌهدؾ إلى تعزٌز المدرات الفنٌة واإلدارٌة والمالٌة   PPI-OSCANبشمال إفرٌمٌا 
للجمعٌات الناشبة مما ٌجعلها لادرة على إعداد مبادرات مٌدانٌة والمساهمة فً تنفٌذ 

 االستراتٌجٌات وخطط العمل الوطنٌة فً مجال التنوع البٌولوجً 
توى الوطنً تنفٌذ مشروع تنفٌذ  برنامج صون الطبٌعة على المس كما تم الشروع فً

وادماجه ضمن التنمٌة المستدٌمة بهدؾ المساعدة على تنمٌة المعارؾ واتخاذ اإلجراءات 

 المناسبة لحماٌة األصناؾ النادرة والمهددة باالنمراض . 
 

 

 

 برنامج المحٌط الحٌوي واإلنسان بالتعاون مع الٌونسكو7 -
سان إعداد التمرٌر الخاص تم بالتعاون مع اللجنة الوطنٌة لبرنامج المحٌط الحٌوي واإلن

بالمحمٌات األربعة التً تمثل موالع معترؾ بها من منظمة الٌونسكو وخاصة منها الحدٌمة 

الوطنٌة ببوهدمة بسٌدي بوزٌد )فً ما ٌتعلك باألنشطة المنجزة بالحدٌمة صمن مشروع 

ٌتم النهوض بالسٌاحة اإلٌكولوجٌة والمحافظة على التنوع البٌولوجً الصحراوي(. كما 

 حالٌا تحٌٌن مثال التصرؾ فً محمٌة المحٌط الحٌوي ببوهدمة من والٌة سٌدي بوزٌد.
 

 السالمة األحٌائٌة:

تبعا لمصادلة تونس على بروتوكول لرطاجنة للسالمة األحٌابٌة والذي ٌهدؾ أساسا إلى 

 المساهمة فً ضمان مستوى كاؾ من الحماٌة فً مجال سالمة النمل والمناولة واالستخدام

للكابنات المحورة جٌنٌا وفما لمبدأ االحتٌاط، تم اتخاذ اإلجراءات التشرٌعٌة والمإسساتٌة 

 والفنٌة فً هذا المجال حٌث تم 7

إعداد مشروع لانون إدارة المخاطر البٌولوجٌة. وٌهدؾ هذا المانون أساسا إلى تطبٌك مبدأ   -
اإلنسان والحٌوان والبٌبة  االحتٌاط ومواكبة للتطورات البٌوتكنولوجٌة الحدٌثة وحماٌة

واستدامة التنوع البٌولوجً من المخاطر المحتملة المنجرة عن استعمال الكابنات أو أٌضها 
 و السالمة البٌولوجٌة.  األمن  أو نفاٌاتها عالوة على اتخاذ التدابٌر الالّزمة لضمان

 

 الحد من مخاطر الكوارث 

بعته مع االدارات االخرى المكونة لإلدارة تتمثل ابراز أهداؾ هذا الملؾ والذي تتم متا

العامة للبٌبة وجودة الحٌاة  إلى المساهمة فً تطوٌر المدرات الوطنٌة والجهوٌة والمحلٌة فً 
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مجال الحد من مخاطر الكوارث وتملٌص تؤثٌرات تكررها وتحمٌك أهداؾ التنمٌة المستدامة 

 وذلن من خالل 

اد إستراتٌجٌات محلٌة و إعداد خرابط تحدٌد دعم لدرات عدٌد البلدٌات فً مجال إعد

 المخاطر7

 بو سالم√

 عٌن دراهم√

 لابس√

 تطاوٌن√

و تمكٌن بلدٌة عيٌن دراهيم مين معيدات للتيدخل عنيد الحيوادث و الثليوج و الحرابيك و 

 مساعدتها عل تهٌبة و تجهٌز المركز المحلً لتنسٌك التدخالت

 
 

 :الجٌنٌةالمحافظة على الموارد                 

 800 43عٌنة حٌث بلػ العدد الجملً للعٌنات المخزنة  528جمع عٌنات وراثٌة جدٌدة -

 عٌنة بما فً ذلن العٌنات المسترجعة من بنون الجٌنات األجنبٌة،

توزٌع العٌنات على المزارعٌن الراؼبٌن فً المحافظة على األصول المحلٌة فً المزرعة -

 ،2019كلػ سنة  039 19حٌث لام البنن بتوزٌع 

شجرة زٌتون  422المحافظة على األشجار المثمرة المحلٌة فً الضٌعة حٌث تمت ؼراسة -

شجٌرة( و تم حفر ببر 0222شجرة تٌن باإلضافة إلى ؼراسة مصدات الرٌاح ) 62و 

 سطحً بتموٌل من المشروع الونسً اإلٌطالً،

منوٌة لذكور األبمار حٌث تم إٌواء المحافظة على األصول الحٌوانٌة المحلٌة و الحٌوانات ال-

شذرة من البذور الحٌوانٌة ولع  422ذكر و تم التناء  24إناث أبمار محلٌة و 42عدد 

 حفظها فً بنن التجمٌد التابع للبنن الوطنً للجٌنات.

 :ك٢ ٓؾجٍ ثُضٌٚف ك٢ ثُ٘لج٣جس 
ف ك٢ ثُ٘لج٣جس دجُنٚٞٗ ك٢ : االٔدبساد إٌىػُخصضٔغَ  ٌّ  ك٢ ٓؾجٍ ثُضٚ

 ٔبِح غٍك و اطتظالذ اٌّظجبد اٌؼشىائُخ :ثز

ص٘ل٤ي دٌٗجٓؼ ؿِن ٝثّضٚالؿ ٝثػجهر ص٤ٜتز ثُٔٚذجس  2019ٝثِٙش ثًُٞجُز مالٍ ّ٘ز 

ًٔج صْ ص٤ٌِق ٓوجٝالس )ك٢  ثُؼٖٞثة٤ز )صِٞٗ، أ٣ًجٗز، دٖ ػٌُٝ، ٓ٘ٞدز دًَ٘س ٝٗجدَ( ،

إٟجً ثُٚلوز ثإلٟج٣ًز( ُِضومَ ُض٤ٜتز ثُٔٚذجس ثُؼٖٞثة٤ز ٝإٍثُز ثُ٘وجٟ ثُْٞهثء دٌَ ٝال٣جس 
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ٝمجٙز ثُـِن ثُٜ٘جة٢ ُِٔٚذجس ثُؼٖٞثة٤ز ُِذِو٣جس ثُض٢ همِش ك٢ ٓ٘ظٞٓز  ثُؾ٣ًٜٞٔز

 ٝصًٍٞ(. ثُٔٚذجس ثٌُٔثهذز ثُؾو٣ور )دٞال٣جس ٍؿٞثٕ

 د اٌّتىاطٍخ:ِشبرَغ تىطؼخ اٌّظجب

 صْ ثالٗطالم ك٢ ثٗؾجً ثُنجٗز ثُٞهض٤ز دٞال٣ز ٤ّو١ د٣ٍٞو -

 %95دِٞؽ ْٗذز ثٗؾجٍ إٔـجٍ صّٞؼز ٓٚذجس ٙلجهِ ّّٝٞز ٝهجدِ إ٠ُ فوٝه  -

 

 ِشبرَغ اطتغالي وزذاد اٌّؼبٌدخ ٌٍٕفبَبد إٌّشٌُخ واٌّشبثهخ:

ٍ ثُٔٚخ أػِ٘ش ثًُٞجُز ػٖ ِٟخ ثُؼٌٝٛ ثُٔضؼِن دجّضـال 2019مالٍ ٌٕٜ ؽ٤ِ٣ٞز 

٤ِٕٓٞ ه٣٘جً ٝصْ  2552ثٌُٔثهخ دؾذَ ٕج٤ًٌ، ٝصْ ثّ٘جه ثُٚلوز دو٤ٔز ؽ٤ِٔز صووً دـ 

 ٌٕٜ. 24ُٔور  2019ثالٗطالم ك٢ ثالّضـالٍ ٓ٘ي ٌٕٜ أًضٞدٌ 

  َ2019ٝدنٚٞٗ ٓضجدؼز ثُٞٝغ ثُذ٤ت٢ دؾ٣ٌَر ؽٌدز، صْ ٓ٘ي ٓٞك٠ ٌٕٜ أك٣ٌ 

ٍ آُز ثُِق ٝثُضـ٤ِق ك٢ ثُٔضؼِوز دجّضـال 20/2014ثٜٗجء ثُؼَٔ دجُٚلوز ػوه 

ٌَٕ ٌٓؼذجس، ٌٕٝػش ثًُٞجُز دجُض٤ْ٘ن ٓغ ثُِْطجس ثُؾ٣ٜٞز ٝثُٔق٤ِز ِّٝطز 

ثالٌٕثف ك٢ ثػوثه ًٌثُ ٌٕٟٝ ٣ؼضٔو أّج٤ُخ ٓضطًٞر ُِضٌٚف ك٢ ثُ٘لج٣جس 

دجُؾ٣ٌَر. ٝك٢ ثٗضظجً ثّضٌٔجٍ ثإلؽٌثءثس، ًٔج ثٗطِوش ثًُٞجُز ك٢ ػو٣و 

ٝغ ثُذ٤ت٢ دجُؾٜز ٝثُقو ٖٓ ثالٗؼٌجّجس ثُِْذ٤ز ثإلؽٌثءثس ثُـج٣ز ٜٓ٘ج صق٤ْٖ ثُٞ

 ٤ِٕٓٞ  3ثُ٘جصؾز ػٖ ثُ٘لج٣جس دٚلز ػجٓز دٌِلز صووً دقٞث٢ُ 

 

 ِٕظىِبد اٌزطىٍخ وإػبدح اٌتثُّٓ  1-2

 ُق"-ثُ٘ظجّ ثُؼ٢ٓٞٔ ُضؾ٤ٔغ ٝإػجهر صغ٤ٖٔ ثُٔؼِذجس ثُْٔضؼِٔز "إ٣ٌٞ

 ٟٖ 4177فٞث٢ُ اٌىُّبد اٌّدّؼخ: 

 ٟٖ 300فٞث٢ُ  :41إٌفبَبد فٍ إطبر اٌُِخ اٌىُّبد اٌّدّؼخ ِٓ 

 ٣ٍش"-ٓ٘ظٞٓز ثُضٌٚف ك٢ ٣ٍٞس ثُضٖق٤ْ ٝثُٔٚجك٢ ث٣َُض٤ز "إ٣ٌٞ

 ٟٖ 14350ث٤ٌُٔجس ثُٔؾٔؼز: 

 

 :ك٢ ٓؾجٍ ثُضط٤ٌٜ 

ٌٖٓٝع صط٤ٌٜ ثُٔوٕ ثُٚـٌٟ ٝ ثُٔضّٞطز)ثٌُٔٗجه٤ز ٝ ثٌُُْ ٝ دٞػٌثهر ٝ ٌٓغٌ ٝ - 
 ثُٖذٌز دٌٔغٌ ٝ دذٌػ ثُؼج١ٌٓ.ثُؾ٣ٌٚز ٝ ثٌُٔ٘ج٢ّ(:صٞثَٙ إٔـجٍ ٓو 
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ٓقطز ٝل : ك٢ ًٟٞ ثإلٗضٜجء ٖٓ  011ٓقطز صط٤ٌٜ ٝ  02ٌٖٓٝع ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ -

إٔـجٍ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ ٓقطض٢ صط٤ٌٜ ٤ّو١ د٣ٍٞو ٝ هلٚز ٝ صٞثَٙ ثألٕـجٍ ُٔقطجس 
 صط٤ٌٜ ثُٜٔو٣ز ٝ ٤ّو١ دٞػ٢ِ ٝ ثُؾْ ٝ ثًُٞهث٤ٖٗ(

ف٤ج ٝ  42ف٤ج ٝ صٞثَٙ إٔـجٍ  12ثٌُٖٔٝع ثُنجِٓ ُضط٤ٌٜ ثألف٤جء ثُٖؼذ٤ز:إٗضٜجء إٔـجٍ -

أف٤جء ٕؼذ٤ز ٝ ٓٞثِٙز إٔـجٍ ٓقطز صط٤ٌٜ دتٌ ثُقل٢ /٤ّو١ ػ٢ِ  4ثٗطالم إٔـجٍ صط٤ٌٜ 

 دٖ ػٕٞ 

ٓ٘طوض٤ٖ ٣ًل٤ض٤ٖ  19ثُو٠ْ ثُغجُظ :إٗضٜجء إٔـجٍ صط٤ٌٜ -دٌٗجٓؼ صط٤ٌٜ ثُٔ٘جٟن ث٣ٌُل٤ز-

ٓ٘جٟن أمٌٟ  19ٌٝفز دٞال٣ز ٗجدَ ٝ م٤٘لز ٓوٌر دٞال٣ز ٍؿٞثٕ( ٝ ٓٞثِٙز إٔـجٍ )ثُٖٔ

 )ص٤ِٖٔ دٞال٣ز هذ٢ِ ٝ ًٝؿٔ دٞال٣ز ؽ٘وٝدز(

ُؾز دضِٞٗ ثُٖٔج٤ُز:إٗضٜجء إٔـجٍ صؤ٤َٛ ٓقطجس صط٤ٌٜ ثٌُٖه٤ز جٌٖٓٝع صق٣َٞ ث٤ُٔجٙ ثُٔؼ-

٘ٞد٤ز ٝ ٙلجهِ ٝ ّّٞز ثُٖٔج٤ُز ٝ ْٓجًٖ ٝ ٙلجهِ ثُؾ 0ٝ ٕطٌثٗز ٝ ؽ٘ٞح ٤ِٓجٕ 

ثُٖٔج٤ُز ٝ ثُقجٓز ٝ ؽٌؽ٤ِ ثُٔو٣٘ز ٝ فٞٓز ثُْٞم ٝ ٤ّو١ ٓقٌٍ ٝ ؽٌدز أؿ٤ٌ ٝ 
 ؽٌؽ٤ِ ٝ صٞثَٙ ثألٕـجٍ دجُْ٘ذز ُوٍٝ ٝ هذ٢ِ

: ك٢ ًٟٞ إٗؾجٍ إٔـجٍ صٜي٣خ ه٘جٍ ثُن٤ِؼ ُض٣ٌٚق ث٤ُٔجٙ  ONAS IVٌٖٓٝع ثُضط٤ٌٜ -

 ثُٔؼجُؾز

إٔـجٍ ٓقطض٢  ثُوطجً: ٓٞثِٙزٕ ٝ ٌٖٓٝع صط٤ٌٜ ٓوٕ كّٞجٗز ٝ ثٌُهجح ٝ دٖ هٌهث-

 صط٤ٌٜ دٖ هٌهثٕ ٝ ثُوطجً ٝ ٕذٌز صط٤ٌٜ ٓو٣٘ز دٖ هٌهثٕ.

ٝال٣جس )ٝال٣جس دًَ٘س ٝ  01دٌٗجٓؼ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ ٕذٌجس ثُضط٤ٌٜ دجُٔوٕ ثُٔضذ٘جر ُـ-

ٝ ٤ِّجٗز ٝ ثٌُجف ٝ ؽ٘وٝدز ٝ ثُو٣ٌٖٚ ٝ ٤ّو١ د٣ٍٞو ٝ ٙلجهِ ٝ  ٍؿٞثٕ ٝ دجؽز

 ثُؼجؽِز ُِٖذٌز دؾ٘وٝدز ٝ صٞثِٜٙج دجُو٣ٌٖٚ . هذ٢ِ(:إٗضٜجء ثألٕـجٍ

ثٌُٔفِز – DEPOLMED) دٌٗجٓؼ ثُضط٤ٌٜ ثٌُث٢ٓ إ٠ُ ثُقو ٖٓ ثُضِٞط دجُذقٌ ثُٔض٠ّٞ )-

ثأل٠ُٝ:إٗضٜجء إٔـجٍ صٜي٣خ ثُٖذٌز دؾذَ ثُؾِٞه ٝ دجُْجف٤ِٖ ٝ إٔـجٍ صٔو٣و ثُٖذٌز دٌٌْر ٝ 
 صٞثَٙ إٔـجٍ صٔو٣و ثُٖذٌز ثٌُة٤ْ٤ز دٌٝثه.

ٝع ثُٔ٘وٓؼ ُضط٤ٌٜ دق٤ٌر دًَ٘س: إٗطالم ثألٕـجٍ ثُْٔضؼؾِز ُضٜي٣خ ٕذٌجس ثٌُٖٔ-

 ثُضط٤ٌٜ.

 ك٢ ٓؾجٍ  فٔج٣ز ث٠٣ٌُٖ ثُْجف٢ِ:           

 مواصلة المشارٌع التالٌة7 

 مشروع حماٌة الشرٌط الساحلً لسوسة الشمالٌة من اإلنجراؾ الساحل7ً-
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 :9102تم  سنة

 مصّدات الرٌاح لتثبٌت الكثبان الرملٌة  تركٌز(Ganivelles)  لصد تركٌزها على مستوى

 الشاطئ الجنوبً لهرللة، 

   م لحماٌة جزء من شاطئ المدفون، 150ز كاسرة أمواج تحت مائٌّة بطول إنجاإستكمال 

  م الواحدة لحماٌة جزء  250( كاسرات أمواج تحت مائٌّة بطول 4ز أربعة )إنجااستكمال

 لشرٌط الساحلً لحمام سوسة.من ا

 مشروع حماٌة الشرٌط الساحلً لرفراؾ من اإلنجراؾ الساحل7ً      -

 :9102سنة تم 

  متر 2100 طول على الرمال من 3ألف م 500 حوالًب رفراف شاطئ تغذٌةاستكمال  

 عالمات ووضعٌمتد جزء منه تحت مٌاه البحر  م 395 طولسنبل من الحجارة ب انجاز 

 .لتحدٌد حدودهبحرٌة 

أشؽال حماٌة الشرٌط الساحلً من اإلنجراؾ الساحلً عبر استصالح الكثبان الرملٌة -

 بشواطا طبرلة و المهدٌة و جرسٌس و الحمامات و سبخة الدٌماس

 :9102تم سنة

   تركٌز مصدات الرٌاح بالنسبة للدٌماس و المهدٌة استكمال 

  80تبلغ النسبة التمدم% 

 الساحلً لسلٌمان من اإلنجراؾ الساحل7ً مشروع حماٌة الشرٌط-

 02467تم سنة 

  2ٝ  4ٝ 9ٝ ػوه  0إٗؾجٍ ثُْ٘ذَ ثُٚن١ٌ ػوه 
   إهجٓز  فجؽَ ٙن١ٌ 
  ثٌُٓجٍ 1أُق ّ  421ثُضَٝه ح ٖٓ 

 

 %50بلؽت  نسبة التمدم 
و فً إطار البرنامج الوطنً للفسح الشاطبٌة الذي تسعى الوكالة إلى تجسٌمه مع البلدٌات 

استكمال المساهمة فً إنجاز و  0246فً شكل مساهمة مالٌة و مساعدة فنٌة، تم خالل سنة 



 
21 

تحسٌن  الفسح الشاطبٌة بكل من الشابة و ؼنوش و الزارات و منزل تمٌم و إعداد الضوابط 

 از دراسة تهٌبة الفسحة بمنزل حر.المرجعٌة إلنج

 

 091شملت األشغال غربلة وتمشٌط الرمال لـ  : أشغال التنظٌف اآللً للشواطئفً إطار 

كل الوالٌات الساحلٌة ب( خالل الموسم السٌاحً تدخل 02إلى  2شاطئ بصفة دورٌة )من 

 2124)  من األشغال المبرمجة%41كلم. ولد بلغت نسبة اإلنجاز 049على طول حوالً 

 .هن ( 4991هكتار / 

 

 رصد و متابعة المنظومات البٌئٌة الساحلٌة و البحرٌة:

اإلستالم النهائً لدراسة جٌومرفولوجٌا الشرٌط الساحلً و تركٌز لاعدة بٌانات جغرافٌة -

ألف دٌنار باحتساب األداء على  274تبلغ التكلفة الجملٌة للمشروع وعلى شبكة األنترانات 

 فةالمٌمة المضا

 

إبرام إتفالٌة خصوصٌة مع وزارة الدفاع الوطنً متعلمة بضبط آلٌات تأمٌن اإلرسال 

والتصرف بشبكة لٌس المعطٌات الخاصة بالعوامات البحرٌة وأجهزة لٌس إرتفاع مستوى 

 البحر التابعة لوكالة حماٌة وتهٌئة الشرٌط الساحلً. 

 تركٌز وتشغٌل العوامات وآالت لٌس أخرى بالبحر. -
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  إطتذاِخ اٌتُّٕخ : 1اٌجزٔبِح اٌفزػٍ  1-1-1

إرساء لجنة لطاعٌة على مستوى الوزارة لمتابعة مدى تمدم تنفٌذ أهداف التنمٌة  -
التمرٌر الطوعً األول لتونس حول تنفٌذ أهداف  فً اعداد المساهمة الفعالةوالمستدامة 

التنمٌة المستدامة الذي تم تمدٌمه خالل المنتدى السٌاسً الرفٌع المستوى بنٌو ٌورن، 
علما وأنه تم إرساء لجنة لطاعٌة على مستوى الوزارة المكلفة بالبٌئة لمتابعة مدى تمدم 

الوطنً الطوعً وأن وزارة التنمٌة  تنفٌذ أهداف التنمٌة المستدامة وإعداد/تحٌٌن التمرٌر
 واالستثمار والتعاون الدولً هً الجهة المكلفة باإلشراف على الملف.

 

المٌام باستشارة وطنٌة وجهوٌة حول مدى ادراج االستراتٌجٌة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة  -
ذلن فً االستراتٌجٌات المطاعٌة والبرامج الجهوٌة استعدادا لتحٌٌنها وتم  2015-2020

الدول المتوسطٌة كالمغرب وفرنسا وألبانٌا والمونتنٌمرو  ضفً إطار ممارنة مع بع
 بمساعدة برنامج الخطة الزرلاء التابع لبرنامج خطة عمل المتوسط 

 

المساهمة فً إعداد وتحسٌن مضمون نص المانون األساسً ألحداث الهٌئة الدستورٌة  -
الذي تمت المصادلة علٌه من لبل البرلمان للتنمٌة المستدامة وحموق األجٌال المادمة و

 2019جوان من سنة  13ٌوم 

 
 
دعم المدرات الوطنٌة فً مجال االلتصاد األخضر والمسؤولٌة المجتمعٌة والشراءات  -

 العمومٌة.
 
اإلحاطة بعدد من الباعثٌن الشبان الراغبٌن فً االنتصاب للحساب الخاص فً مجاالت  -

 االلتصاد األخضر. 
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 :9102نتائج األداء وتنفٌذ مٌزانٌة البرنامج لسنة  -3     

 تقدٌم تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج: 3-0
 حسب طبٌعة النفقة : -

ٝ هو دِـش  2019.ه ّ٘ز 237,683ّ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓزدِـش صوو٣ٌثس ٤َٓث٤ٗز دٌٗجٓؼ ثُذ٤تز ٝ 

ٝ   % 106صٔغَ ْٗذز ّ ه   15,607 أ١ د٣َجهر ّ ه  253,290ثإلػضٔجهثس ثُْٔضٌِٜز 

 صضٍٞع ٛيٙ ثإلػضٔجهثس ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ :

 :٤َٓث٤ٗز ثُضٌٚف 

ّ.ه ٝ دِـش ثإلػضٔجهثس ثُْٔضٌِٜز ٓج  43,143دٔذِؾ  2019هوًس ٤َٓث٤ٗز ثُضٌٚف ُْ٘ز 

 %  102صٔغَ ْٗذزّ ه  1,229ث١ د٣َجهر ّ ه   44,372هوًٙ 

 :٤َٓث٤ٗز ثُض٤ٔ٘ز 

ّ.ه ٝ دِـش ثإلػضٔجهثس ثُْٔضٌِٜز   194,540دٔذِؾ هوًٙ  2019هوًس ٤َٓث٤ٗز ثُض٤ٔ٘ز ُْ٘ز 

 % 107 صٔغَ ْٗذزّ ه  14,378أ١ د٣َجهر   ّ.ه 208,918

 : 3جدول عدد 
 0246لسنة   البٌبة و التنمٌة المستدامة تنفٌذ مٌزانٌة برنامج

 ثُض٣ٍٞغ فْخ ٟذ٤ؼز ثُ٘لوز ) إ ع ثُوكغ(ممارنة بالتمدٌرات  
 ثُٞفور: أُق ه٣٘جً 

 ثُــــــــــــبْ اٌجزٔبِح
 تمذَزاد

(2012)  

 إٔدبساد

(2012) 

 اإلٔدبساد ِمبرٔخ ثبٌتّمذَزاد 

 %إٌّظجخ اٌّجٍغ 

 102 229 1 372 44 143 43 ٔفمبد اٌتظّزف
 104 116 1 159 25 043 24 ثُضؤؽ٤ٌ ثُؼ٢ٓٞٔ
 99 12- 234 3 246 3 ّٝجةَ ثُٔٚجُـ 
 100 125 979 15 854 15 ثُضومَ ثُؼ٢ٓٞٔ
 107 378 14 918 208 540 194 ٔفمبد اٌتُّٕخ

 43 767 1- 363 1 130 3 ثالّضغٔجًثس ثُٔذجٌٕر
 43 767 1- 363 1 130 3 ػ٠ِ ثُٔٞثًه ثُؼجٓز ٤َُِٔث٤ٗز

 - - - - ػ٠ِ ٓٞثًه ثُوٌٝٛ ثُنجًؽ٤ز ثُٔٞظلز
 108 145 16 555 207 410 191 ثُض٣َٞٔ ثُؼ٢ٓٞٔ
 108 845 16 555 207 710 190 ٤َُِٔث٤ٗزػ٠ِ ثُٔٞثًه ثُؼجٓز 

 - 700- - 700 ػ٠ِ ٓٞثًه ثُوٌٝٛ ثُنجًؽ٤ز ثُٔٞظلز
 106 607 15 290 253 683 237 ِدّىع اٌجزٔبِح

 

 هٕٝ ثػضذجً ثُٔٞثًه ثُيثص٤ز ُِٔؤّْجس*
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 :3رطُ ثُبٍٔ ػذد 

 2019جزٔبِح ٌظٕخ اٌِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد ُِشأُخ 

(اٌتىسَغ زظت طجُؼخ إٌفمخ  )

 

 
  :4خذوي ػذد 

( ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد2012تٕفُذ ُِشأُخ اٌجزٔبِح ٌظٕخ )  

 اٌتىسَغ زظت اٌجزاِح اٌفزػُخ  ) إ .ع اٌذفغ(

 بحساب الؾ دٌنار

 اٌفزػُخ  اٌجزاِح
 ق.َ.َ

2012 

 إٔدبساد

2012 

 1-صاإلٔدبساد ِمبرٔخ ثبٌتّمذَزاد 

 % إٌّظجخ اٌّجٍغ 

 

%% 

 106,7 733 15 553 248 820 232 ثُذ٤تز ٝ ؽٞهر ثُق٤جر

 97,4 126- 737 4 863 4 إّضوثٓز ثُض٤ٔ٘ز

 106,5 607 15 290 253 683 237 ِدّىع اٌجزٔبِح

 :4رطُ ثُبٍٔ ػذد 

 2019ٌظٕخ اٌفزػُخ جزاِح اٌِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد ُِشأُخ 
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 وتحلٌلها: تقدٌم لنتائج األداء -3-9
 إطبر اٌؼُش ثبٌىططُٓ اٌسضزٌ و اٌزَفٍ و تسظُٓ  ثدىدح اٌسُبح: إٌهىع 1اٌهذف

 صوو٣ْ ثُٜوف: -

  ٣ضٔغَ ٛيث ثُٜوف ك٢ ثُؼَٔ ػ٠ِ:

دعم المجهود البلدي فً مجال بعث المساحات الخضراء وتجمٌل مداخل المدن والمسالن الربٌسٌة  -

 .ث٥كجس ثُٔضؤص٤ز ٖٓ ثُقٌٖثس ٝثُقو ٖٓ ثإلٍػجؽجس ٝثألٌٝثً  وصٌانة وتؤهٌل المنتزهات الحضرٌة. و

صق٤ْٖ ثُضٌٚف ك٢ ٓنضِق ثُ٘لج٣جس دٜوف فٔج٣ز ثُذ٤تز ٖٓ ًَ ٓظجٌٛ ثُضِٞط ثُض٢  -   

صْذذٜج ٛيٙ ثُ٘لج٣جس ٝ ىُي ٖٓ مالٍ ٓٞجػلز ٟجهز ٓؼجُؾز ثُ٘لج٣جس ث٤َُُ٘ٔز ٝ ثُٖٔجدٜز ٝ 

ـز ٝ ٓــــٌثًَ ثُضق٣َٞ ثُ٘لج٣جس ثُٚ٘جػ٤ز ٝ ثُنجٙز ٝ ثُنطٌر ٝ إفـــوثط ثُٔٚذجس ثٌُٔثهذــ

ثُضجدؼــــز ُٜج إ٠ُ ؽجٗخ ثُـِــــن ثُضـــو٣ًؾ٢ ٝ إّضٚالؿ ثُٔٚذجس ثُؼٖٞثة٤ز . دجإلٝجكز إ٠ُ  

ػٖ صط٣ٌٞ  ٓ٘ظٞٓز ثُضٌٚف ك٢ ثُ٘لج٣جس ثُوجدِز ُِضغ٤ٖٔ ٝ ثٌٌُِّز ٝ صؼ٣َــــَ ثُووًثس 

 ـز ٝ ثُٔذ٤وثس .ث٤ُٟ٘ٞز ك٢ ٓؾجٍ ٓؼـــجُؾـــز ثُِٔٞعجس ثُؼ٣ٞٞـــز ثُغجدـــضــ

صؼ٤ْٔ موٓجس ثُضط٤ٌٜ ُضَٖٔ ّجةـــٌ ثُٔ٘جٟن ثُذِو٣ز ٝ صٜي٣خ ثُٖذٌز دجُٔوٕ ثُٔضذ٘جر  -     

ٓقطجس ثُضط٤ٌٜ ٝ ٓوجٝٓز ثُضِٞط ثُٚ٘جػ٢ ثُْجةَ ٝ ثُقو  دٌجكز ثُٞال٣جس ٝ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ

 ٤ز.ٖٓ ثٗؼٌجّجصٚ ػ٠ِ ٓ٘ظٞٓز ثُضط٤ٌٜ دئٗؾجٍ دٌٗجٓؼ ثُضط٤ٌٜ دجُٔ٘جٟن ثُٚ٘جػ

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

المواطن وإلزام أصحاب الوحدات االلتصادٌة الملوثة على الحّد من التلوث الناجم عن 

وعلى احترام المواصفات البٌبٌة الجاري بها العمل وعلى اإلنخراط فً منظومة التؤهٌل   أنشطتها

 .البٌبً

 .ًمرالبة التلوث البحري والتدخل فً حاالت التلوث العرض 

صق٤ْٖ ٌٟم ٝآ٤ُجس ثُٞهج٣ز ٝ ثٌُٔثهذز ثُذ٤ت٤ز مجٙز دجُْ٘ذز ُوًثّجس ثُٔؤعٌثس ػ٠ِ  -

 ثُٔق٠٤ ٝ هًثّجس إٍثُز ثُضِٞط ٝ ثُٖذٌجس ث٤ُٟ٘ٞز ٌُٔثهذز ٗٞػ٤ز ثُٜٞثء ٝ ثُضٌدز ٝ ثُٔجء.

ٝ صق٤ْٖ ثُٞٝغ ثُذ٤ت٢ دذؼٜ ثُٞفوثس ثُٚ٘جػ٤ز  إٍثُز ثُضِٞط ثُٚ٘جػ٢ دذؼٜ ثُٔٞثهغ -

 ثألًغٌ ص٣ِٞغج ُِذ٤تز،

ٓضجدؼز ثُٞٝؼ٤ز ثُذ٤ت٤ز ُألّٝجٟ ثُطذ٤ؼ٤ز ػذٌ ٕذٌجس ٓنضٚز ٝصْٞ فج٤ُج ٕذٌز ٤ٟ٘ٝز  -

 ث٤ُٔجٙ. ٌُٔثهذز ٗٞػ٤ز ثُٜٞثء ٕٝذٌز ٌُٔثهذز ٗٞػ٤ز
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 ػزع  إٌتبئح : 

 ِؤشزاد لُض اْداء
وزذح 

 اٌّؤشز

 إٔدبساد

2018 

 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

ِمبرٔخ  2019و  2018ِمبرٔخ ثُٓ 

إٔدبساد 

2019 

 ثتمذَزاد

2019 

 ج ة أ
 د/أ أ-ج

% 

 ج/ة

% 

ْٗذز ث٤ُٔجٙ  1. 1.1 ثُٔؤٌٕػوه

 ثُْٔضؼِٔز ثُٔؼجُؾز
 99.89% %2 %2 %65,6 99% %65,6 ْٗذز

ْٗذز  2. 1.1ثُٔؤٌٕ ػوه 

 ثُضط٤ٌٜثٌُد٠ دٖذٌز 
 99.55% 0% %2.22 %62,0 %62,3 %62,42 ْٗذز

: ْٗذز  3. 1. 1ثُٔؤٌٕػوه 

ثُ٘لج٣جس ث٤َُُ٘ٔز ٝ ثُٖٔجدٜز 

ثُض٢ ٣ضْ ًكؼٜج ٝ صق٣ِٜٞج إ٠ُ 

 ثُٔٚذجس ثٌُٔثهذز ُٔؼجُؾضٜج

ْٗذز 

 90% % 0.024- 2-% %54 90% %50 ٓؤ٣ٝز

 7 4. 0. 0مإشر عدد 

نسبة  رسكلة و تثمٌن النفاٌات 
المستخرجة من النفاٌات 

 المنزلٌة  

 ْٗذز

 ٓؤ٣ٝز

 

10% %15 44% %1 %0,1 %73,33 

 7 2. 0. 0مإشر عدد 

نسبة  الحد من التلوث الناتج 
عن الوحدات الصناعٌة الكبرى 

 األكثر تلوٌثا للبٌبة

ثُقو  ْٗذز

 ٖٓ  ثُضِٞط

دجُْ٘ذز 

ُِٞفوثس 

ثُِٔٞعز 

 ثُٔذٌٓؾز

42℅  30 ℅ 60℅ -15% %-0,2 200℅ 

 
 :4رطُ ثُبٍٔ ػذد 

 :1ِؤشزاد لُض اِداء اٌخبطخ ثبٌهذفِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد 

 تسظُٓ إطبر اٌؼُش و إٌهىع ثدىدح اٌسُبح ثبٌىططُٓ اٌسضزٌ و اٌزَفٍ
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 :2201اٌتٍ تُ تسمُمهب ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد ٌظٕخ  تسًٍُ وتفظُز إٌتبئح

 ثُٔؼجُؾز: : ْٗذز ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔز 1.1.1.1ثُٔؤٌٕػوه 

دجُْ٘ذز ُٔؤٌٕ  ْٗذز ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔز ثُٔؼجُؾز ٝ %99,89صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ 

 ٣ؼٞه ىُي إ٠ُ ؽِٔز ٖٓ ثألّذجح أٜٛٔج:

 ٟذوج ُٔج ٛٞ ٓذٌٓؼ %98,9ثّضوٌثً ك٢ ْٗذز ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔز ثُٔؼجُؾز ك٢ فوٝه 

 ْٗذز ثٌُد٠ دٖذٌز ثُضط٤ٌٜ 2.1.1.1ثُٔؤٌٕ ػوه 

ٝ ٣ؼٞه ثٌُد٠ دٖذٌز ثُضط٤ٌٜ  دجُْ٘ذز ُٔؤٌٕ  ْٗذز %99,89صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ 

 ىُي إ٠ُ ؽِٔز ٖٓ ثألّذجح  ٖٓ أٜٛٔج:

ؤع٤ٌ ثُِْذ٢ ُضذ٢٘ دِو٣جس ثُؼج١ٌٓ ٝ ثَُٔٝٗز ٝ ٍَٓ٘ كج٢ًّ ٝ ثُٖذ٤ٌز ٝ ٤ّو١ ػ٢ِ دٖ ثُض-

ثُٔوٕ ٝ ثُضؤمٌ ثُقجَٙ ك٢  ػٕٞ ػ٠ِ ْٗذز ثٌُد٠ ثُؼجٓز ٗظٌث إلٗنلجٛ ْٗذز ثٌُد٠ ُٜجصٚ

ثإلٗضٜجء ٖٓ ٖٓج٣ًغ ص٤ّٞغ ثُٖذٌز دٜج ، ٝ ٖٓ ثُٔ٘ضظٌ إٔ صٌصلغ ْٗذز ثٌُد٠ دٔوٕ دٌػ 

ثُؼج١ٌٓ ٝ ٍَٓ٘ كج٢ًّ ٝ ٤ّو١ ػ٢ِ دٖ ػٕٞ دؼو ثإلٗضٜجء ٖٓ ثُٖٔج٣ًغ ثُض٢ ٢ٛ ك٢ ًٟٞ 

 جس ثٌُد٠.ثإلٗؾجٍ أٓج دجُْ٘ذز ُِٖذ٤ٌز كوو إٗضٜش ثألٕـجٍ ٝ ثُو٣ٞثٕ دٚوه كٞصٌر ػ٤ِٔ

صؤمٌ ك٢ إصٔجّ إٔـجٍ دؼٜ ٖٓج٣ًغ صط٤ٌٜ ثألف٤جء ثُٖؼذ٤ز ٝ ثُض٢ ىثس صؤع٤ٌ ٛجّ ػ٠ِ ْٗذز -

ثٌُد٠ ػ٠ِ ؿٌثً ٖٓج٣ًغ صط٤ٌٜ أف٤جء ث٤ُٜٖو ٓجٌٛ ثُوج٢ّٔ ٝ ثٌُؽجء دؾ٘وٝدز ٝ ث٤ٌٌُٗٔ 

ٌْٓ٘ج دجُٖذٌز( ٤ّو١ دٖجً ٝ ٗل٢ّٞ ٝ ثُٔؼٌكز  1200ٝ ثُذْجص٤ٖ دطذٌهز ) ٣َٖٔ ًد٠ 

ٌْٓ٘ج  800ه٠ْ عج٢ٗ)٣َٖٔ ًد٠ -ُذجدز دوجدِ ٝ ٠ّٝ ٓو٣٘ز ؿ٘ٞٓٞ د ١وز ٤ّودٔ٘ط

دجُٖذٌز(ثُْٞث٢ٗ ٝ دًٌٞى دقٞٓز ثُْٞم ٝ ٤ٓوٕٝ ثُٖٔج٤ُز دؾٌدز ٝ ثُق٢ ثُٖؼذ٢ دؾٌدز 

دْذخ  2019ٌْٓ٘ج دجُٖذٌز(، ٛيٙ ثألف٤جء ُْ صْضٌَٔ إٔـجُْٜ ّ٘ز  900أؽ٤ْ )٣َٖٔ ًد٠ 

 ُٔوج٤ُٖٝ أٝ إػضٌثٛ ٓٞث٤ٟٖ٘.ٖٓجًَ ػوج٣ًز أٝ ٝؼق إٌٓج٤ٗجس ث

:ْٗذز ثُ٘لج٣جس ث٤َُُ٘ٔز ٝ ثُٖٔجدٜز ثُض٢ ٣ضْ ًكؼٜج ٝ صق٣ِٜٞج إ٠ُ  3.1.1.1 ثُٔؤٌٕػوه

 ثُٔٚذجس ثٌُٔثهذز ُٔؼجُؾضٜج

 ثُض٢ ثُٖٔجدٜز ٝ ث٤َُُ٘ٔز ثُ٘لج٣جس ْٗذزدجُْ٘ذز ُٔؤٌٕ  %90صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ 

ٝ ٣ؼٞه ىُي إ٠ُ ؽِٔز ٖٓ ثألّذجح ٖٓ  ُٔؼجُؾضٜج ثٌُٔثهذز ثُٔٚذجس إ٠ُ صق٣ِٜٞج ٝ ًكؼٜج ٣ضْ

 أٜٛٔج:

ألسباب  ألؾ طن 40تراجع الكمٌات المودعة خاصة بمصب تونس الكبرى الذي سجل نمصا بحوالً  -

فنٌة تتمثل باألساس فً اتخاذ الوكالة اجراء بعدم لبول بعض أصناؾ النفاٌات المشابهة والمتؤتٌة خاصة 

ٌة على اثر الحرٌك الذي نشب بالمصب المرالب بجل شاكٌر وذلن تفادٌا لتفالم من الوحدات الصناع

 .9102االشكال منذ شهر جوان 

وخاصة تواصل تولؾ عدٌد المشارٌع المتعلمة بمعالجة النفاٌات المنزلٌة والمشابهة بعدٌد المناطك  -

 مشارٌع انجاز مراكز التحوٌل بعدٌد الوالٌات
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  رسكلة و تثمٌن النفاٌات المستخرجة من النفاٌات المنزلٌة 7نسبة 4.4.44. المإشرعدد

 ثُ٘لج٣جس صغ٤ٖٔ ٝ ًٌِّز  ْٗذز دجُْ٘ذز ُٔؤٌٕ %73,33صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ  

 ٝ ٣ؼٞه ىُي إ٠ُ ؽِٔز ٖٓ ثألّذجح ٖٓ أٜٛٔج: ث٤َُُ٘ٔز ثُ٘لج٣جس ٖٓ ثُْٔضنٌؽز

 

بعض أصناؾ النفاٌات على ٌعتمد هذا المإشر باألساس على منظومات التصرؾ فً -
لؾ"، إال أن هذه -ؼرار النظام العمومً الستعادة وتثمٌن المعلبات المستعملة "إٌكو

المنظومة شهدت تراجعا من ناحٌة الكمٌات المجمعة تعود باألساس إلى عدم تطابك األسعار 
 المعتمدة من الوكالة مع األسعار التً ٌعتمدها المطاع الخاص.

تفاق مع كل من شركات التجمٌع ومإسسات الرسكلة المتعالدة مع وكحل جزبً، تم اال
 الوكالة على أن ٌتم الترفٌع فً أسعار لبول النفاٌات وتحمٌل الفارق على المرسكلٌن.

إال أن الكمٌات المجمعة لم تشهد تطورا كبٌرا، وتم العدول عن االتفاق والرجوع إلى 
جاوز الزٌادة فً الكمٌات المجمعة نسبة األسعار المنصوص علٌها باالتفالٌة حٌث لم تت

 (0245ألؾ طن سنة  0222و  0246ألؾ طن سنة  1444) 02%
علّمة بوضع بعض منظومات التصرؾ فً بعض أصناؾ تعدم استكمال اإلجراءات الم -

النفاٌات المابلة للرسكلة على ؼرار منظومة الزٌوت الؽذابٌة التً تفتمر الطار لانونً 
اإلطارات المطاطٌة المستعملة التً تحتاج إلى مزٌد االعتناء بمجال  منظومة التصرؾ فًو

 .الرسكلة
 

 األكثر الكبرى الصناعٌة الوحدات عن الناتج التلوث من الحد  نسبة 7 2. 0.0.0مإشرعدد 

 للبٌبة تلوٌثا

 

 ثُٞفوثس ػٖ ثُ٘جصؼ ثُضِٞط ٖٓ ثُقو  ْٗذز ُٔؤٌٕ دجُْ٘ذز% 200 دـ صووً إٗؾجٍ ْٗذز صْؾ٤َ صْ

 :أٜٛٔج ٖٓ ثألّذجح ٖٓ ؽِٔز إ٠ُ ىُي ٣ؼٞه ٝ ُِذ٤تز ص٣ِٞغج ثألًغٌ ثٌُذٌٟ ثُٚ٘جػ٤ز

 

ثٍثُز ثُضِٞط دجُضؾ٤َٜثس ٝثُٔٞهغ ثالًغٌ صِٞعج دٔٚ٘غ ػؾ٤ٖ ثُقِلجء ٝثًُٞم  2019صْ مالٍ ّ٘ز 
دجُو٣ٌٖٚ ٝثٍثُز ثُضِٞط ثُٜٞثة٢ دْ٘خ ِٓقٞظز دٔٚجٗغ صق٣َٞ ثُلْلجٟ ثُضجدؼز ُِٔؾٔغ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ 

 ثُض٢ْٗٞ ث٤ٔ٤ٌُجة٢ ثُض٢ْٗٞ. 

ز ُِ٘لج٣جس ثُنطٌر ٝثًٌُٖجس ثُٔضٌ ٛيث ثُ٘ٞع ًٔج صْ ص٘ل٤ي دٌٗجٓؼ ُِٔضجدؼز ث٤ُِٚوز ًٌُِٖجس ثُٔ٘ضؾ

 ٖٓ ثُ٘لج٣جس ٓٔج ٗؾْ ػ٘ٚ صقْ٘ج ِٓقٞظج ك٢ ٓ٘ظٞٓز ثُضٌٚف ك٢ ثُ٘لج٣جس.
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 اإلَىىٌىخُخ إٌّظىِبد و اٌجُىٌىخٍ اٌتٕىع زّبَخ :2اٌهذف

 ك٢: ثُٜوف ٛيث ٣ضٔغَ صوو٣ْ ثُٜوف :
صوػ٤ْ ثُضٌٚف  ٝ ثُضوًٛٞ ٓظجٌٛ ًَ ٖٓ ثإل٣ٌُٞٞؽ٤ز ثُٔ٘ظٞٓجس ٝ ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٔٞثًه ػ٠ِ ثُٔقجكظز -

 ثُٔ٘وٓؼ ُِٔٞثًه ثُطذ٤ؼ٤ز ٝثُٔ٘ظٞٓجس ثُذ٤ت٤ز 

ثُٔقجكظةةز ػِةة٠ ثُٔةةًٞٝط ثُؾ٤٘ةة٢ ثُةة٢ٟ٘ٞ، ٝص٘ظةة٤ْ ْٓةةؤُز ثُ٘لةةجى إُةة٠ ثُٔةةٞثًه ثُؾ٤٘٤ةةز ٝصوجّةةْ   -

 ٓ٘جكؼٜج

 صوػ٤ْ مالٍ ٖٓ ىُي ٝ. ُٞؽ٤زثُٔٞثهغ ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٔض٤َٔر ٝ صغ٤ٜٔ٘ج ك٢ ٓؾجٍ ث٤ُْجفز ثإل٣ٌٞ صط٣ٌٞ ٝ هػْ -

  ثُ٘جهًر ٝ ثُٜٔوهر ثُ٘ذجص٤ز ٝ ثُق٤ٞث٤ٗز ثألٗٞثع فٔج٣ز ٝ ثُٔق٤ٔز ثُٔ٘جٟن ٕذٌز

ثُؼَٔ ػ٠ِ إًّجء ث٤ُ٥جس ثُٔؤّْجص٤ز ٝثُل٤٘ز ثُنجٙز دض٘ل٤ي تنفٌذ اإلطار الوطنً للسالمة االحٌابٌة  دعم -

 .ٌٖٝٓٝع ثُوجٕٗٞ فٍٞ ثٌُجة٘جس ثُٔقًٞر ؽ٤٘٤جٓوض٤ٞجس دٌٝصًٍٞٞ هٌٟجؽ٘ز فٍٞ ثُْالٓز ثألف٤جة٤ز 

 ثُضٌٚف ثُْٔضوثّ ك٢ ثُٔ٘ظٞٓجس ثٌُػ٣ٞز ٝثُـجد٤ز ،ٝ صط٣ٌٞ ثإلٟجً ثُٔؤّْجص٢ ٝ ثُض٣ٌٖؼ٢ ٌُِٔثػ٢ -

 ُِٜ٘ٞٛ ثإلّضٌثص٤ؾ٤ز ثُوًثّز صلؼ٤َ ٝ ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ُِض٘ٞع ث٢ُٟ٘ٞ ثُؼَٔ دٌٗجٓؼ ص٘ل٤ي ػ٠ِ ثٌُْٜ -

 .ثإل٣ٌُٞٞؽ٤ز دج٤ُْجفز

ثُضٌٚف ٝثُٞهج٣ز ٝٓوجٝٓز ثُٔنجٌٟ ثُٔ٘ؾٌر ػٖ ثألٙ٘جف ثُـ٣ٌذز ثُـج٣ٍز ٝثُضقٌْ ك٢ صؤع٤ٌثصٜج ػ٠ِ ثُض٘ٞع إفٌجّ -

 ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝثُٔ٘ظٞٓجس ثُذ٤ت٤ز دضِٞٗ

 

ف ك٢ ٛيٙ ثُٔ٘ظٞٓجس  - ٌّ فٔج٣ز ثُلٞجءثس ٝثُٔ٘ظٞٓجس ثُذ٤ت٤ّز ثُطذ٤ؼ٤ّز دج٠٣ٌُٖ ثُْجف٢ِ ٌٝٓثهذز ثُضٚ

فٔج٣ز ثُٖٞثٟب ٖٓ ثإلٗؾٌثف ثُذق١ٌ ٝ  ٝثُِٔي ثُؼ٢ٓٞٔ ثُذق١ٌ، ٌٓثهذز ثُضٌٚف ٝثُلٞجءثس ٝ

صغ٤ٖٔ أكَٞ ُِٔ٘جٟن ثُطذ٤ؼ٤ز ثُْجف٤ِز  ٝصؼ٣ََ أٗٔجٟ ثُضٌٚف ثُضٖج٢ًً ك٢ ثُٔ٘جٟن ثُقْجّز 

 ٝثُذق٣ٌز.

 ثُضٌٚف ثُْٔضوثّ ك٢ ثُٔ٘ظٞٓجس ثُٞثف٤ز دضِٞٗ -

 ٌث١ٝثُٜ٘ٞٛ دج٤ُْجفز ثإل٣ٌُٞٞؽ٤ز ٝهػْ ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ثُٚق -

 دجُٔ٘جٟن  ثُلالف٤ز ٝ ثُطذ٤ؼ٤ز ثُٔ٘ظٞٓجس ك٢ ثُضٌٚف ص٤ٌٕو ك٢ ثُْٔجٛٔز ك٢ ثُٜوف ٛيث ًٔج ٣ضٔغَ

 . ػ٤ْٖٜ ظٌٝف صق٤ْٖ ٝ ثُٔ٘جٟن ٛيٙ دٔضْج٢ً٘ ثُٜ٘ٞٛ ٝ دجُضٚقٌ ثُٜٔوهر

 ػزع إٌتبئح :

وزذح  ِؤشزاد لُض اْداء

 اٌّؤشز

 إٔدبساد

2018 

 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

و  2018ِمبرٔخ ثُٓ 

2019 

ٔظجخ اإلٔدبساد ِمبرٔخ 

 2019 ثبٌتمذَزاد

 ج/ة ة-ج د/أ أ-جد= ج ة أ

 :1. 2. 1ثُٔؤٌٕ ػوه 

ْٗذز صووّ ص٘ل٤ي ثإلّضٌثص٤ؾ٤جس 

 ٝ مط٠ ثُؼَٔ ث٤ُٟ٘ٞز

 ْٗذز
0 

%60,5 
26.25+34.25)) 

0 2 0 -60,5% 0 

 : 2.2.1ثُٔؤٌٕ ػوه  

ثُؼ٤٘جس  ٖٓ ثُذيًٝ ثُض٢  ػوه

 ٣ضْ صؾ٤ٔؼٜج  ٝثُٔقجكظز ػ٤ِٜج

 ػوه
43 272 45 130 43 800 528 0,012 -1 330 %97,053 

ٍٟٞ ث٠٣ٌُٖ :  3.2.1ثُٔؤٌٕ

ثُْجف٢ِ ثُي١ صْ فٔج٣ضٚ ٖٓ 

 ثإلٗؾٌثف ثُذق١ٌ

ًْ 
22,6ًْ 29ًْ 28ًْ 5,4 0,239 -1 %96,551 
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 :5رطُ ثُبٍٔ ػذد 

 :2ِؤشزاد لُض اِداء اٌخبطخ ثبٌهذفِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد 

 
 

 :2201تسًٍُ وتفظُز إٌتبئح اٌتٍ تُ تسمُمهب ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد ٌظٕخ 

 ث٤ُٟ٘ٞز ثُؼَٔ مط٠ ٝ ثإلّضٌثص٤ؾ٤جس ص٘ل٤ي صووّ ْٗذز : 2.1.1.ثُٔؤٌٕ ػوه 

 

 2012تمذَزاد  2012تمذَزاد  اإلطتزاتُدُبد و خطظ اٌؼًّ

 :1ٌٓٞٗز 

Pondération 30% 

ْٗذز إػوثه ٝ ص٘ل٤ي 

ث٤ُٟ٘ٞز ثإلّضٌثص٤ؾ٤ز 

ُِْالٓز ٝ ثألٖٓ 

ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٌُِجة٘جس 

 ث٤ٌُٝٔز

إٗؾجٍ ثٌُٔفِز ثأل٠ُٝ 

 ٖٓ ثُوًثّز 

 إٌٜٔ 4

إٗؾجٍ ثٌُٔفِز ثُغج٤ٗز 

 ٖٓ ثُوًثّز 

 إٌٜٔ 2

25% 25% 

 :2ٌٓٞٗز 

Pondération 25% 

إػوثه هجٕٗٞ فٍٞ إهثًر 

 ثُٔنجٌٟ ثُذ٤ُٞٞؽ٤ز

 ثُٔٚجههز ػ٠ِ ثُوجٕٗٞ 

 80% 

 :3ٌٓٞٗز 

Pondération 30% 

إّضٌثص٤ؾ٤ز فٍٞ 

ثُضٌٚف ك٢ ثألٙ٘جف 

 ثُـ٣ٌذز ٝ ثُـج٣ٍز

ثٌُٖٝع ك٢ ص٘ل٤ي  ثإلٗضٜجء ٖٓ ثُوًثّز

 ٓنط٠ ثُؼَٔ

إػوثه ثُوجةٔز ثُقٌٔثء 
 ُألٙ٘جف ثُٜٔوهر

50% 10% 

 :4ٌٓٞٗز 
Pondération 15% 

إػوثه هجٕٗٞ إٟج١ً 
٢ٟ٘ٝ فٍٞ ثُض٘ٞع 

 ثُذ٤ُٞٞؽ٢ 

ٌٓفِز ثأل٠ُٝ ٖٓ 
 ثُوًثّز

 ٌٓفِز عج٤ٗز

25% 25% 

ْٗذز ثُضووّ ثُؾ٤ِٔز ُِوًثّجس ثإلّضٌثص٤ؾ٤ز ٝ 
 مط٠ ثُؼَٔ

26,25 34,25 

0%
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30%

40%
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70%

80%

90%

100%

 3المإشر   2المإشر   1المإشر 

Colonne1

 2019إنجازات  

 2019تمدٌرات 



 
31 

 ثُؼَٔ مط٠ ٝ ثإلّضٌثص٤ؾ٤جس ص٘ل٤ي صووّ ُٔؤٌٕ ْٗذز دجُْ٘ذز% 0 دـ صووً إٗؾجٍ ْٗذز صْؾ٤َ صْ

 .دئدٌثّ ثُٚلوجسإ٠ُ صؤم٤ٌ كضـ ثإلػضٔجهثس ٝ ٍٟٞ ثإلؽٌثءثس ثُٔضؼِوز  ىُي ٣ؼٞه ٝ ث٤ُٟ٘ٞز

 ػ٤ِٜج ٝثُٔقجكظز  صؾ٤ٔؼٜج ٣ضْ ثُض٢ ثُذيًٝ ٖٓ  ثُؼ٤٘جس ػوه : 2.2.1ثُٔؤٌٕ ػوه 

 ٌتم التً البذور من  العٌنات عدد لمإشر بالنسبة% 97,05 بـ تمدر إنجاز نسبة تسجٌل تم

مساهمة المشروع التونسً اإلٌطالً فً جرد و  إلى ذلن ٌعود علٌها و والمحافظة  تجمٌعها
 جمع عٌنات جدٌدة لصالح البنن

 ثُذق١ٌ ثإلٗؾٌثف ٖٓ فٔج٣ضٚ صْ ثُي١ ثُْجف٢ِ ث٠٣ٌُٖ ٍٟٞ: 3.2.1ثُٔؤٌٕ

 ٝ ىُي ٖٓ مالٍ ثُضووّ ك٢ إٗؾجٍ : %97صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ دـ

 مشروع حماٌة الشرٌط الساحلً لسلٌمان من اإلنجراؾ الساحلً-
 الرملٌة الكثبان استصالح عبر الساحلً اإلنجراؾ من الساحلً الشرٌط حماٌة أشؽال-

 الدٌماس سبخة و الحمامات و جرسٌس و المهدٌة و طبرلة بشواطا

 اٌّظتذاِخ اٌتُّٕخ  دػبئُ : إرطبء3اٌهذف

 صوو٣ْ ثُٜوف : -

 ٣ضْ صؾ٤ْْ ٛيث ثُٜوف ٖٓ مالٍ:

الحوكمة الجهوٌة و  ة فً إطارالتخطٌط التشاركً المحلً للتنمٌة المستداممسار دعم  -

 المحلٌة7

التنمٌة ٌستوجب التؤسٌس  لطاعات مستوى فً المستدامة التنمٌة مناهج إن تجسٌم

لدٌممراطٌة محلٌة تولً إلبعاد التنمٌة المستدامة اإللتصادٌة واإلجتماعٌة والبٌبٌة األهمٌة 

من  012الفصل عدد  الالزمة فً مجال التخطٌط على المستوى المحلً وفك ما نص علٌه

تعتمد ” 7والذي ٌنص على 9104جانفً  90الصادر بتارٌخ سٌة دستور الجمهورٌة التون

الجماعات المحلٌة آلٌات الدٌممراطٌة التشاركٌة ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام 

أوسع للمواطنٌن والمجتمع المدنً فً إعداد برامج التنمٌة والتهٌبة الترابٌة ومتابعة تنفٌذها 

 .وما نصت علٌه مجلة الجماعات المحلٌة “طبما لما ٌضبطه المانون

 ترتكز على ثالث محاور: ٝ ثُض٢ :ثُٜ٘ٞٛ دجُضٌد٤ز ٖٓ أؽَ ثُض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز -

 تكوٌن إطار تربوي مكون للمكونٌن فً مجال التربٌة من أجل التنمٌة المستدامة -2

المؤسسات التربوٌة بتركٌز منظومة فرز النفاٌات وتثمٌنها وجمع وتثمٌن مٌاه  دعم-1

األمطار خاصة ببعض المدارس التً تفتمد إلى الربط بالشبكة الوطنٌة إلستغالل وتوزٌع 

 المٌاه وإنتاج الطالات المتجددة.

رسٌة التدخل فً إطار التعاون مع وزارة التربٌة للمساهمة فً تحٌٌن البرامج المد-1 

النظامٌة والبٌداغوجٌة لتتماشً مع المستجدات الحدٌثة فً مجال التربٌة من أجل التنمٌة 

 المستدامة.
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اإللتصاد األخضر هو منوال تنموي جدٌد تتطلع إن :اإلقتصاد األخضر تعزٌز مقومات -

تماشٌا مع التوجهات العالمٌة فً المجال والبعٌد تونس إلرسابه على المدى المتوسط 

( و وفما 02)الرإٌة الممدمة من لبل برنامج األمم المتحدة للبٌبة ونتابج لمة األرض رٌو+

كضامن للتنمٌة  0202-0243 الخماسً للتنمٌة اإللتصادٌة واإلجتماعٌةلمخطط بالما جاء 

لتحمٌك الرفاه اإلنسانً مع المستدامة باعتبار أنه ٌمثل األنشطة اإللتصادٌة التً تهدؾ 

 تملٌص المخاطر البٌبٌة والتصدي لندرة الموارد الطبٌعٌة.

تولت اإلدارة العامة ، 0202ممومات اإللتصاد األخضر إلى أفك  تعزٌزوفً إطار العمل على 

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

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

 التؤسٌس لخٌار اإللتصاد الجدٌد

 

 

 : ػزع إٌتبئح

 ِؤشزاد لُض اْداء
وزذح 

 اٌّؤشز

 إٔدبساد

2018 

 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

ٔظجخ اإلٔدبساد ِمبرٔخ  2019و  2018ِمبرٔخ ثُٓ 

  ثبٌتمذَزاد

2019 

 أ-د=ج
 د/أ

% 
 ة-َ=ج

 ج/ة

 ج ة أ %

  1. 3.  1اٌّؤشز

البلدٌات التً تمت  نسبة
مصاحبتها فً مسار 
التخطٌط التشاركً 

 المحلً للتنمٌة المستدامة

ٔظجخ 

 اٌجٍذَبد 
%11 %14 %2 2 2 2 %2 

:  2. 3. 1اٌّؤشز ػذد 

نسبة المؤسسات التربوٌة 
المستدامة المنتفعة 

ببرنامج التربٌة من أجل 
 التنمٌة المستدامة 

 

 

 ٔظجخ 

 
43% 80% 87% 11 1447,36% %7 %108,75 

 :3. 3.  1اٌّؤشز ػذد 
مدى تمدم إعداد مكونات 
خارطة الطرٌك الوطنٌة 

اإللتصاد لإلنتمال نحو 
 األخضر

 عدد

 0)من 
 (2إلى 

2.344 2.41 2.414 2.403 22,258% 0,007 100,946% 
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 :6رطُ ثُبٍٔ ػذد 

 ٌهذفِؤشزاد لُض اِداء اٌخبطخ ثبِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد 

 إرطبء دػبئُ اٌتُّٕخ اٌّظتذاِخ

 

 
 

 

 :2201اٌتٍ تُ تسمُمهب ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد ٌظٕخ إٌتبئح  تسًٍُ و تفظُز

 

 ُِض٤ٔ٘ز ثُٔق٢ِ ثُضٖج٢ًً ثُضنط٠٤ ْٓجً ك٢ ٓٚجفذضٜج صٔش ثُض٢ ثُذِو٣جس ْٗذز : 1.3 .1ثُٔؤٌٕ

  ثُْٔضوثٓز

لم ٌتم تسجٌل تمدم فً نسبة البلدٌات المصاحبة ممارنة بالهدؾ حٌث ولع التركٌز سنة 
على    Tunepsوفك منظومة  بهذه المهمةإعداد كراسات الشروط الخاصة  على 0246

  0202فعلٌا سنة  العملٌة أن تنطلك
 

  المستدامة التنمٌة أجل من التربٌة ببرنامج المنتفعة المستدامة التربوٌة المإسسات نسبة 2.3.17المإشر

المإسسات التربوٌة المنخرطة والتً تم لمإشر نسبة  بالنسبة مرتفعةتم تسجٌل نسبة إنجاز 
و ٌعود ذلن إلى جملة من األسباب من التدخل فٌها فً إطار برنامج المدارس المستدامة 

 أهمها7
 دج٤ٌُل٤ز ثُٔؤُٓٞز.اعتماد صفمة إطارٌة لمدة ثالث سنوات ٌسرت تنفٌذ مكونات البرنامج 

 

 األخضر اإللتصاد نحو لإلنتمال الوطنٌة الطرٌك خارطة مكونات إعداد تمدم مدى7 3.3.1لمإشرا

 خارطة مكونات إعداد تمدم مدىلمإشر  بالنسبة %100,9تم تسجٌل نسبة إنجاز تمدر بـ
صْ إٗؾجٍ ثُٔطِٞح فْخ ٓج صْ دٌٓؾضٚ ك٢  و األخضر اإللتصاد نحو لإلنتمال الوطنٌة الطرٌك

 7المٌام باألنشطة التالٌة ٌعود ذلن إلى جملة من األسباب من أهمها ث٥ؽجٍ ثُٔقوهر ٝ
 دراسة حول آفاق المسإولٌة المجتمعٌة للمإسسات -

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 3المإشر   2المإشر   1المإشر 

Colonne1

 2019إنجازات  

 2019تمدٌرات 
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 مكتب المساندة حول المبادرة اإللتصادٌة الخضراء-
 الشراءات المستدٌمة -
 تنفٌذ بعض الخدمات فً إطار أنشطة مكتب المساندة لإللتصاد األخضر-
 مصاحبة عدد من الباعثٌن الشبان الراؼبٌن فً بعث مشارٌع فً مجال اإللتصاد األخضر-

 :التوجهات المستقبلٌة لتحسٌن األداء-4
 خىدح اٌسُبح : 1اٌجزٔبِح اٌفزػٍ  2-1

 
 فٍ ِدبي إٌفبَبد :

  اإلخالالد فٍ تٕفُذ ِؤشزاد اٌجزٔبِحٌتذارن اٌّمتززبد  اإلشىبٌُبد و إٌمبئض

مشارٌع االستثمار المتواصلة والجدٌدة 

 7))نفاٌات منزلٌة ومشابهة

7 بلوغ أؼلب المصبات ةفنٌ ٌاتاشكال -
لطالة االستٌعاب المصوى لها مع عدم 
توفر مساحات إضافٌة للتوسع وتزاٌد 

 .سنوٌاالكمٌات الواردة بها 
7 رفض التجمعات ةاجتماعٌ ٌاتاشكال -

لمنشآت لمواصلة لالسكنٌة المتاخمة 
استؽاللها لما تسببه من ازعاجات 

ناتجة عن الروابح وتراكم مٌاه الرشح 
وتكاثر الحشرات. كما تتعرض 

المشارٌع الجدٌدة التً ال تزال فً 
طور اإلنجاز إلى الرفض االجتماعً 

لمحلٌة والضؽط على السلط الجهوٌة وا
من أجل االستؽناء عن هذه المشارٌع 

 .(ببعض الجهاتكز التجمٌع ا)مر
7 صعوبة الشروع فً ةعمارٌ ٌاتاشكال -

انجاز وحدات المعالجة والتثمٌن 
الجدٌدة والمراكز المرحلٌة لجمع ونمل 
النفاٌات المنزلٌة نظرا لطول اجراءات 
تؽٌٌر صبؽة األراضً المزمع 

تراح تخصٌصها فً الؽرض أو عدم إل
موالع إلنجاز منشآت المعالجة والتثمٌن 

 الجدٌدة.
إٌٕج٤ُجس هج٤ٗٞٗز ٝثؽٌثة٤ز مجٙز ك٤ٔج  -

٣ضؼِن دجُضٌٚف ك٢ ثُ٘لج٣جس ثُٚ٘جػ٤ز 

ٝثُنجٙز ٝٓ٘ظٞٓجس ثُضٌٚف ك٢ 

ثُ٘لج٣جس ؿ٤ٌ ثُنطٌر ثُوجدِز ٌٌُِِّز 

 ٝثُضغ٤ٖٔ.

 

  النفاٌات المنزلٌة والمشابهة:

والمعالجة والتثمٌن طبما لألسالٌب المرور نحو الفرز من المصدر 

المالبمة فنٌا والتصادٌا حسب الخصوصٌات الدٌموؼرافٌة 

واإلجتماعٌة والجؽرافٌة واإللتصادٌة حٌث شرعت وزارة اإلشراؾ 

بإعداد دراسة توجٌهٌة للتصرؾ المندمج والمستدام  0245منذ سنة 

اتها للنفاٌات على المستوى الوطنً )بصدد اإلعداد( ومن أهم مخرج

 :األولٌة

 حوكمة المطاع؛ -

 الفرز والتدوٌر والرسكلة؛ -

 المعالجة وتثمٌن النفاٌات؛ -

اإلتصال والتحسٌس وتطوٌر لاعدة معلومات ومإشرات  -
 وطنٌة؛

 ."المسترد" و"العهدة على الملوث-مزٌد تفعٌل مبدأي "المنتج -

 

  النفاٌات الصناعٌة والخاصة والمنظومات:

اصة بمنظومات الرسكلة والتثمٌن استكمال النصوص المانونٌة الخ

 وادماجها بالدورة االلتصادٌة

استكمال الدراسات المتعلمة بالنفاٌات الصناعٌة والخاصة وطرق 

 .التصرؾ فٌها

 إجراءات مصاحبة

تطوٌر الهٌكل التنظٌمً للوكالة7 لعدم مالءمته حالٌا مع تمولع  -
الوكالة كمإسسة مركزٌة مختصة ومطالبة بدور أكبر لتطوٌر 

 .أنموذج المركزي ومالبم ومستدام

إعداد برامج ومإشرات طبما للسٌاسة التنموٌة الوطنٌة فٌما ٌخص  -
 مجال النفاٌات.  
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 فٍ ِدبي اٌتطهُز:

 

 

و إٌمبئض اإلشىبٌُبد اإلخالالد فٍ تٕفُذ ِؤشزاد اٌجزٔبِحاٌّمتززبد ٌتذارن    

ّٖذٌز ثُؼ٤ّٓٞٔز  د٠ دجُ ٌّ ٝؼق ْٗخ ثُ

 ٝ دؼٜ ثُذِو٣جس ثُٞال٣جسُِضّط٤ٌٜ دذؼٜ 

 

ص٤ّٞغ ٕذٌجس ثُضّط٤ٌٜ دج٠ُّٞ ثُق١ٌٞ ٓغ إػطجء ثأل٣ُّٞٝز ٓٞثِٙز * 

د٠ ال صَثٍ هٕٝ ثُٔؼوٍ ث٢ُٟ٘ٞ ٌّ أْٛ ثُٖٔج٣ًغ    ُِٞال٣جس ىثس ْٗخ ثُ

 ثُٔضٞهغ ص٘ل٤يٛج:

ٓٞثِٙز ص٤ّٞغ ثُٖذٌز ك٢ إٟجً دٌٗجٓؼ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ ٖٓ٘آس -      

 ثُو٠ْ ثألٍٝ،-(DEPOLMEDثُضط٤ٌٜ ُقج٤ٓز ثُٔض٠ّٞ )

ثٌُٖٝع ك٢ ص٤ّٞغ ثُٖذٌز ك٢ إٟجً دٌٗجٓؼ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ -      

 ٝال٣جس 01ٕذٌجس ثُضط٤ٌٜ دجُٔوٕ ثُٔضذ٘جر ٍ

*ٓٞثِٙز ص٘ل٤ي ثُذٌٗجٓؼ ث٢ُٟ٘ٞ ُضط٤ٌٜ ثألف٤جء ثُٖؼذ٤ز ٖٓ مالٍ 

 ثإلٗضٜجء ٖٓ ص٘ل٤ي ثٌُٖٔٝع  ثُنجِٓ ُضط٤ٌٜ ثألف٤جء ثُٖؼذ٤ز.

ثُٔوٕ ثُٔضّٞطز ٝ صوػ٤ْ ٟجهز ثُٔؼجُؾز دجُٔوٕ ثٌُذٌٟ ٓٞثِٙز صط٤ٌٜ ⃰

 ٝ ٖٓ أْٛ ثُٖٔج٣ًغ ثُٔضٞهغ ص٘ل٤يٛج:

 ٓوٕ ٓضّٞطز ٝ ٓو٣٘ض٢ صجُز ٝ ك٣ٌجٗز 01ٌٖٓٝع صط٤ٌٜ -     

 ثإلٗضٜجء ٖٓ إٗؾجٍ هطخ ثُضط٤ٌٜ ّّٞز فٔوٕٝ-     

ثٌُٖٝع ك٢ إٗؾجٍ ٓقطز صط٤ٌٜ دجُٔ٘طوز ثُٖٔج٤ُز ُضِٞٗ ثٌُذٌٟ -     

 ك٢ إٟجً ثٌُٖثًز د٤ٖ ثُوطجع ثُؼجّ ٝ ثُنجٗ

إكضوجً ثُؼو٣و ٖٓ ثُذِو٣جس ثُٚـٌٟ 

 ُنوٓجس ثُضط٤ٌٜ 

 ٤ّضْ ثٌُٖٝع ك٢:

 ٓو٣٘ز ٖٓ دٌٗجٓؼ صط٤ٌٜ ثُٔوٕ ثُٚـٌٟ 33إٗؾجٍ ه٠ْ أ٢ُٝ ٣َٖٔ -

 دجُذاله ثُض٤ْٗٞزٓوٕ  8إٗؾجٍ ٌٖٓٝع صط٤ٌٜ -

إكضوجً ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔ٘جٟن ٝ ثُضؾٔؼجس ثُض٢ 

ًجٗش ٣ًل٤ز ثُض٢ ٣ضؾجٍٝ ػوه ٌّجٜٗج 

 ّجً٘ج ُنوٓجس ثُضط٤ٌٜ 3000

ص٘ل٤ي دٌٗجٓؼ ُِضومَ دجُٔ٘جٟن ثُض٢ ًجٗش ٣ًل٤ز ٝ ثُض٢ ٣ضؾجَٓ ػوه 

ّجً٘ج ٟذوج ُض٤ٙٞجس ثُٔؾِِ ثٍُٞث١ً ثُْٔٞن ثُٔ٘ؼوو  3000ٌّجٜٗج 

ٝ ىُي ٖٓ مالٍ إٗؾجٍ ٌٖٓٝع صط٤ٌٜ  2016ٕ ؽٞث 13دضج٣ًل 

ٓ٘طوز  36ثُو٠ْ ثٌُثدغ ثُي١ ٣َٖٔ صط٤ٌٜ –ثُٔ٘جٟن ثُض٢ ًجٗش ٣ًل٤ز 

 ٝال٣ز ٣ً13ل٤ز ٍٓٞػز ػ٠ِ 

صوثػ٢ ٕذٌجس ثُضط٤ٌٜ ٝ صؾجٍٝ دؼٜ 

ٓقطجس ثُضط٤ٌٜ ثُٔضوجهٓز ٟجهضٜج 

 ثُوٟٚٞ

صؾو٣و ٝ صٜي٣خ ٕذٌجس ثُضط٤ٌٜ دجُٔوٕ ثُٔضذ٘جر دٔنضِق ٝال٣جس 

ثُؾ٣ًٜٞٔز  ٝ ص٤ّٞغ ثُٔقطجس ثُض٢ صؾجٍٝس ٟجهضٜج ثُوٟٚٞ ٖٓ 

 مالٍ:

صؾو٣و ٝ صٜي٣خ ثُٖذٌز ك٢ إٟجً دٌٗجٓؼ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ ٖٓ٘آس -   

 ثُو٠ْ ثألٍٝ-DEPOLMED ) ثُضط٤ٌٜ ُقج٤ٓز ثُٔض٠ّٞ )

صؾو٣و ٝ صٜي٣خ ثُٖذٌز ك٢ إٟجً دٌٗجٓؼ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ ٕذٌجس -   

ٝال٣جس )دًَ٘س ٝ ٍؿٞثٕ ٝ دجؽز ٝ ٤ِّجٗز  01ثُضط٤ٌٜ دجُٔوٕ ثُٔضذ٘جر ُـ

 ٝ ثٌُجف ٝ ؽ٘وٝدز ٝ ثُو٣ٌٖٚ ٝ ٤ّو١ د٣ٍٞو ٝ ٙلجهِ ٝ هذ٢ِ(

ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ ثُٖذٌز ك٢ إٟجً ثُذٌٗجٓؼ ثُٔ٘وٓؼ ُضق٤ْٖ ثُٞٝغ -   

 ثُذ٤ت٢ دذق٤ٌر دًَ٘س
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ٓقطز  130ٓقطز صط٤ٌٜ ٝ  19ٓٞثِٙز دٌٗجٓؼ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ -   

 ٝل

٤ّغ ٓقطز صط٤ٌٜ ثُقٔجٓجس ثُؾ٘ٞد٤ز ك٢ إٟجً ثٌُٖٝع ك٢ صٞ-   

   ONASIVٌٖٓٝع ثُضط٤ٌٜ 

صٞثَٙ ٌٙف ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔز ثُٚ٘جػ٤ز 

ٕو٣ور ثُضِٞط دجُٖذٌز دْذخ ػوّ إٕضـجٍ 

ٝفوثس ثُٔؼجُؾز ثأل٤ُٝز ُِٚ٘جػ٤٤ٖ ٓٔج 

٣ؤعٌ ِّذج ػ٠ِ ٓقطجس ثُضط٤ٌٜ ٝ ٗٞػ٤ز 

ث٤ُٔجٙ ثُٔؼجُؾز ثُٔنٚٚز ١ٌُِ أٝ ثُِٔوجر 

 ث٠ُّٞ ثُطذ٤ؼ٢ك٢ 

ص٘ل٤ي دٌٗجٓؼ ثُضٌٚف ك٢ ثٌُْخ ثُٚ٘جػ٢ ثُْجةَ )دٌٗجٓؼ ٣ٜوف إ٠ُ 

كَٚ ث٤ُٔجٙ ثُٚ٘جػ٤ز ٕو٣ور ثُضِٞط ػٖ ث٤ُٔجٙ ثُق٣ٌٞز( ٝ ىُي دئٗؾجٍ 

 ثُٖٔج٣ًغ ثُضج٤ُز:

ٓٞثِٙز ٌٖٓٝع ٓقطز ثُضط٤ٌٜ ثُٚ٘جػ٤ز دجُوطخ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ -  

 دجُْٔ٘ض٤ٌ

 أهْجٟ. 3جٟن ٙ٘جػ٤ز ًذٌٟ ػ٠ِٓ٘ 9ثٌُٖٝع ك٢ دٌٗجٓؼ ُضط٤ٌٜ -   

ٝؼق ْٗذز إػجهر ثّضؼٔجٍ ث٤ُٔجٙ ثُٔؼجُؾز 

 %22ٝ ثُذجُـز فٞث٢ُ 

صق٤ْٖ ٗٞػ٤ز ث٤ُٔجٙ ثُٔؼجُؾز ٖٓ مالٍ دٌثٓؼ ص٤ّٞغ ٝ صٜي٣خ ٓقطجس -
ثُضط٤ٌٜ ٝ دٌٗجٓؼ ٓؼجُؾز ث٤ُٔجٙ ثُْٔضؼِٔز ثُٚ٘جػ٤ز ٝ دٌٗجٓؼ 

 ثُضٌٚف ك٢ ثُقٔؤر
 طز ثُضط٤ٌٜ ثُؾو٣ورإهًثػ ثُٔؼجُؾز ثُض٤ِ٤ٌٔز دٔق-

ثًصلجع ثّضٜالى ثُطجهز صْذخ ك٢ ثًصلجع 

 ٓضٞثَٙ ُضٌج٤ُق موٓجس ثُضط٤ٌٜ

صط٣ٌٞ ٌٟم ثُٔؼجُؾز ثُقج٤ُز ٝ صؤ٤ِٜٛج دجّضؼٔجٍ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤جس ثُقو٣غز 
ثُٔوضٚور ك٢ ثُطجهز ٝ ك٢ ٛيث ثإلٟجً ٤ّضْ ثٌُٖٝع ك٢ إٗؾجٍ دٌٗجٓؼ 

 ٓقطز صط٤ٌٜ 12ثُ٘ؾجػز ثُطجه٤ز ثُي١ ٣َٖٔ 

 فٍ ِدبي اٌىلبَخ و اٌسذ ِٓ اٌتٍىث:
و إٌمبئض اإلشىبٌُبد اإلخالالد فٍ تٕفُذ ِؤشزاد اٌجزٔبِحاٌّمتززبد ٌتذارن    

 مراجعة واستكمال المنظومة القانونٌة

 

 

 ثّضٚوثً ٓؾِز ثُذ٤تز -

 ثّضٚوثً ٗ٘ مجٙز دجُٞهج٣ز ٖٓ ٓنجٌٟ ثُٔٞثهغ ثُٚ٘جػ٤ز  -

دوًثّجس  ثُٔضؼِن 2005ُْ٘ز  1991ٌٓثؽؼز ثألٌٓ ػوه -

 ثُٔؤعٌثس ػ٠ِ ثُٔق٠٤

إػوثه ٌٝٓثؽؼز ث٤ُٚؾ ثٌُٔؽؼ٤ز ثُوطجػ٤ز ثُٔضؼِوز دوًثّجس  -

 ثُٔؤعٌثس ػ٠ِ ثُٔق٠٤

 صلؼ٤َ ٓ٘ظٞٓز ثُوًثّجس ثُذ٤ت٤ز ثإلّضٌثص٤ؾ٤ز -

ِٔضجدؼز ث٤ُٔوث٤ٗز صٞك٤ٌ ثإلٌٓج٤ٗجس ثُذ٣ٌٖز ٝثُِٞؽْض٤ز ُ -

 ػ٠ِ إٗؾجٍٛج  ُِٖٔج٣ًغ ثُض٢ ٝثكوش ثإلهثًر

 ٌئٌةالمراقبة الب

ُضلجه١ ثُقٞثهط ثُذ٤ت٤ز ٝثُضومَ ؿ٤جح آ٤ُز  -

ك٢ ًٙٞر صذ٤ٖ مَِ ك٢ ٓ٘ظٞٓز ثُقو ٖٓ 

 هثمَ ثُٔؤّْجس ثُضِٞط

ٓقوٝه٣ز ػوه ثٌُٔثهذ٤ٖ ٝثُضؾ٤َٜثس  -

 ث٣ًٌُٝٞز ٌُِٔثهذز أٓجّ ػوه ثُٔؤّْجس

 دجُٔوجًٗز ٓغ ثُٔؼوالس ثُو٤ُٝز

ٙؼٞدز ٌٓثهذز دؼٜ ثُٔؤّْجس  -

ٝثُذقٌ، )ثُٔؤّْجس ثُذض٤ٌُٝز دجُٚقٌثء 

ٖٓج٣ًغ صٌد٤ز ثألّٔجى، ثُٔؤّْجس 

ُؼوّ صٞكٌ  ثُٚ٘جػ٤ز ثُؼ٤ٓٞٔز ثٌُذٌٟ(

 ثُّٞجةَ ثُالٍٓز

 

ثُٔؤّْجس ثُٚ٘جػ٤ز ٖٓ هذَ  ٌُٔثهذز ثُذ٤ت٤ز ثُيثص٤زث صلؼ٤َ -

دجػضذجً إٔ ثُ٘ٚٞٗ ثُوج٤ٗٞٗز  ثُنوٓجص٤ز ثُض٢ ُٜج أٖٗطز ِٓٞعز

 ٓضٞكٌر

ٝصٞؽ٤ٜٜج ٗقٞ صوػ٤ْ ٓ٘ظٞٓز ثٌُٔثهذز ًُِٞجُز ٝص٤ٌٕوٛج  -

 ثألٖٗطز ثألًغٌ صؤع٤ٌث ػ٠ِ ثُذ٤تز ٝثُٔٞثًه ثُطذ٤ؼ٤ز
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 اٌتٕىع اٌجُىٌىخٍفٍ ِدبي 

 

و إٌمبئض اإلشىبٌُبد ٌتذارن اإلشىبٌُبد  اٌّمتززبد   

دقٌْ ٓٞهؼٜج ثُؾـٌثك٢ د٤ٖ ثُذقٌ ٝ ثُٚقٌثء كئٕ   -

ثُٔ٘جك ثُؾجف ٝ ٕذٚ ثُؾجف ٤ٜ٣ٖٔ ػ٠ِ ؽَء ًذ٤ٌ ٖٓ 

 .ثُذاله ثُض٤ْٗٞز

ٓٞثًه ٟذ٤ؼ٤ز ٓقوٝهر ٝ ٖٛز صضؼٌٛ إ٠ُ ػور  -

ٝـٟٞجس صضٔغَ مجٙز ك٢ صلجهْ ظجٌٛر ثُضٚقٌ ثُض٢ 

صٜوه عالعز أًدجع ٖٓ ْٓجفز ثُذاله ٝ ثألٖٗطز ثُذ٣ٌٖز ثُض٢ 

ال صقضٌّ ثُضٞثٍٕ ثُذ٤ت٢ ٓٔج ٣ؤه١ إ٠ُ ثإلكٌثٟ ك٢ 

إّضـالٍ ثُٔٞثًه ثُطذ٤ؼ٤ز ٝ صوًٛٞ ٓ٘ظٞٓجس ػو٣ور ٛيث 

ٌ ثُٔ٘جك ٖٓ مالٍ ث٣َُجهر ك٢ هًؽز دجإلٝجكز إ٠ُ صـ٤

 ثُقٌثًر ٝ إًصلجع ْٓضٟٞ ٤ٓجٙ ثُذقٌ .

ٛيٙ ثُٔٞثًه ثُطذ٤ؼ٤ز  ثُٔقوٝهر ٝ ثُٜٖز ٝ ثُٔؼٌٝز  -

ُؼور ٌَُ إٌَٔ ثُضوًٛٞ ُٖ صٌٕٞ هجهًر ك٢ ثُْٔضوذَ ػ٠ِ 

 صِذ٤ز ثإلفض٤جؽجس ثُٔضَث٣ور ٌُِْجٕ 

 

ٝٝغ ٝ ص٘ل٤ي مط٠ ٓضٌجِٓز ُٔوجٝٓز صوًٛٞ  -

 ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ث٢ُٟ٘ٞ ٝ ثإله٢ٔ٤ِ ٝ ثُٔق٢ِ ثألًث٢ٝ 

ٝٝغ ٝ ص٘ل٤ي م٠ صٖج٤ًًز ُِضٌٚف ث٤ٌُٕو ك٢  -

 ثُٔٞثًه ثُٔجة٤ز 

صق٤٤ٖ ٝ ص٘ل٤ي ثإلّضٌثص٤ؾ٤ز ث٤ُٟ٘ٞز ُِٔقجكظز ػ٠ِ  -

 ثُض٘ٞع ثُذ٤ُٞٞؽ٢ ٝ ثُ٘ظْ ثإل٣ٌُٞٞؽ٤ز 

 ؽٌه ٝ صو٤٤ْ ػجّ ُِٔٞثًه ثُطذ٤ؼ٤ز  -

ِقو ٖٓ صـ٤ٌ إػضٔجه ٝص٘ل٤ي إّضٌثص٤ؾ٤ز ٤ٟ٘ٝز ُ -

 ثُٔ٘جك.

 

 إطتذاِخ اٌتُّٕخ:فٍ ِدبي 

 

 اٌّمتززبد ٌتذارن اإلشىبٌُبد و إٌمبئض اإلشىبٌُبد

  ٘ك٢ ثُٔٞثًه ثُذ٣ٌٖز مٚٞٙج ٝأٗٚ  ًذ٤ٌٗو

دجُضٞث١ٍ ٓغ ثُذٌثٓؼ ٝثُٖٔج٣ًغ ثُض٢ ٣ضْ إٗؾجٍٛج 

ٝٓضجدؼضٜج ك٢ ٓؾجٍ ثُضٌٚف ك٢ ث٤َُٔث٤ٗز فْخ 

ثألٛوثف، ٛ٘جُي دٌثٓؼ ٖٝٓج٣ًغ أمٌٟ ػ٠ِ ؿٌثً 

ثُض٢ ص٘وًػ ك٢ إٟجً ثُٚ٘وٝم ثألمٌٞ ُِٔ٘جك ًٝيُي 

 .ٕٝذٌز ثُضو٤٘جس ثُٔ٘جم٤ز ًٌَٓ

 ُؼجٓز ُِض٤ٔ٘ز ثُْٔضوثٓز ُنطز ثصٚج٢ُ ثكضوجً ثإلهثًر ث

دجٌُؿْ ٖٓ ثُٔطجُذز دٚ ػ٘و إػوثه ًَ ٤َٓث٤ٗز، أعٌ ػ٠ِ 

ػ٤ِٔز ثُضؼ٣ٌق دذٌثٓؼ ٖٝٓج٣ًغ ثإلهثًر ثُؼجٓز 

 ٝٝٝغ مطز ثصٚج٤ُز ك٢ ثُـٌٛ. 

 التنمٌة مفهوم لتعمٌم لابمة تزال ال العمبات بعض •

  صوػ٤ْ ثإلهثًر دجُٔٞثًه ثُذ٣ٌٖز ّٝو ثُٖـًٞثس

 ك٤ٜج.

 

 

 

  ػ٠ِ ثٗضوثح ثصٚج٢ُ ًٔج صٔش ثُٔطجُذز دٚ ثُٔٞثكوز

 ػ٘و ػ٤ِٔجس إػوثه ث٤َُٔث٤ٗجس

 

  ًٌٝٝر ٝٝغ دٌٗجٓؼ هػْ هوًثس ثٌُٖٔك٤ٖ ػ٠ِ

ٓضجدؼز إٗؾجٍ ثُٖٔج٣ًغ ُِضٌٖٔ ٖٓ ثػضٔجه ٓ٘ظٞٓز 
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 الخلط منها االلتصادٌة المطاعات أؼلب فً المستدامة
 األطراؾ من العدٌد لدى البٌبة حماٌة مفهوم وبٌن بٌنه

 المؽلوط التصور على عالوة المجال هذا فً المتدخلة

 للتنمٌة العامة اإلدارة دور أن اعتماد فً المتمثل و
 فمط الدراسات إعداد على ٌمتصر المستدامة

Turneps 
 

  تفعٌل اللجنة الوطنٌة للتنمٌة المستدامة واإلسراع

فً إحداث الهٌبة الدستورٌة للتنمٌة المستدامة 
وحموق األجٌال المادمة نظرا للدور الهام الذي من 
المنتظر أن تلعبه فٌما ٌخص بمدى االلتزام بتجسٌم 
مبادئ التنمٌة المستدامة ضمن السٌاسات المطاعٌة 
ومخططات التنمٌة واالتفالٌات التً تبرمها تونس 
فً المستمبل مع األطراؾ األجنبٌة ذات العاللة 

لتبادل الحر الشامل بالتنمٌة على ؼرار اتفالٌة ا
 والمعمك المزمع تولٌعها مع االتحاد األوروبً.
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 برنامج الشؤون المحلٌة
 ربٌس البرنامج7

 السٌد فٌصل لزاز مدٌر عام الموارد و حوكمة المالٌة المحلٌة

 

 .التقدٌم العام للبرنامج:0

 خارطة البرنامج:0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الشؤون المحلٌة البرنامج

 اإلدارات المركزٌة

اإلدارة العامة للبرامج البلدٌة و المجالس -
 الجهوٌة و مجالس األقالٌم

اإلدارة العامة للتراتٌب و النظافة و العناٌة -
 بالمحٌط

اإلدارة العامة للموارد و حوكمة المالٌة -
 المحلٌة 

 الالمركزٌةالهٌئة العامة لمرافقة مسار -
 

 الفاعلون العمومٌون

صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلٌة-  

مركز التكوٌن و دعم الالمركزٌة-  

الوكالة البلدٌة للخدمات البٌئٌة-  

 الشؤون المحلٌة البرنامج الفرعً
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 هداف و األولوٌات اإلستراتٌجٌة للبرنامج:اال 0-9

 تتمثل أهداؾ برنامج الشإون المحلٌة فً ما ٌل7ً

لدرات التصرؾ للجماعات المحلٌة7دعم 0الهدؾ   

7 تدعٌم الموارد البشرٌة و المالٌة للجماعات المحلٌة9الهدؾ   

 7لتحمٌك األهداؾ المشار إلٌها، ضبطت الوزارة جملة من األولوٌات تتمثل فً

 مواصلة استصدار النصوص المانونٌة المتعلمة بتنظٌم و إدارة الجماعات المحلٌة  -

 تعببة الموارد المالٌة  -

مركزٌة عبر إنجاز  جملة من المشارٌع الدفع التنمٌة المحلٌة بما ٌساهم فً تكرٌس مسار ال-

و التدخالت و إتخاذ عدة  تدابٌر فً عدٌد المجاالت و وضع عدد من الدراسات 

 اإلستراتٌجٌة و مخططات العمل 

شإونها المحلٌة و إعداد و تنفٌذ  فً تسٌٌرإعطاء الدفع للجماعات المحلٌة و مرافمتها -

عها التنموٌة باعتماد مسار تشاركً مع الوزارات و الهٌاكل ٌمخططاتها و برامجها و مشار

 المعنٌة.

 9-تقدٌم آداء البرنامج لسنة 9102:

 البرنامج:تقدٌم لتنفٌذ مٌزانٌة 9-0

و لد بلؽت   0246سنة م د   300,200برنامج الشإون المحلٌة  تمدٌرات مٌزانٌة بلؽت 

و  %104ة ـل نسبــم د تمث 25,897ادةـأي بزٌ  م د  659,429ة ـادات المستهلكــاإلعتم

 تتوزع هذه اإلعتمادات على النحو التال7ً

 مٌزانٌة التصرف:

م د و بلؽت اإلعتمادات المستهلكة  223,000بمبلػ  0246لدرت مٌزانٌة التصرؾ لسنة 

 % 104م د تمثل نسبة إنجاز بـ23,197ب زٌادةم د أي ب 529,429ما لدره 

 مٌزانٌة التنمٌة:

م د و بلؽت اإلعتمادات المستهلكة ما  404,022بمبلػ  0246لدرت مٌزانٌة التنمٌة لسنة 

 %420م د تمثل نسبة إنجاز بـ  2,700م د أي بزٌادة بـ  402لدره 
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:0جدول عدد   

 بالتقدٌرات مقارنة 9102تنفٌذ مٌزانٌة برنامج الشؤون المحلٌة لسنة 

 التوزٌع حسب طبٌعة النفقة)إعتمادات الدفع(

تقدٌرات  بٌان النفقات
9102 

 إنجازات
9102 

اإلنجازات مقارنة بالتقدٌرات 
9102 

 النسبة المبلغ
 %104 197,9 23 429,9 529 232 506 نفقات التصرف

 %420 395 945 16 550 16 التؤجٌر العمومً

 %54 438- 1949 387 2 وسابل المصالح

 %421 23240,9 535,9 510 295 487 التدخل العمومً
 %019 9 011 031 111 300 127 قات التنمٌةنف

 - -022 - 300 اإلستثمارات المباشرة

 - -022 - 300 على الموارد العامة للمٌزانٌة

 - - - - على موارد المروض الخارجٌة

 التموٌل العمومً
 

127 000 222 402 222 0 420% 

 %420 0 222 402 222 000 127 على الموارد العامة للمٌزانٌة

 - - - - على موارد المروض الخارجٌة
 %104 897,9 25 429,9 659 532 633 مجموع البرنامج

 دون إعتبار الموارد الذاتٌة للمؤسسات*

:0رسم بٌانً عدد   

9102لسنة مقارنة بٌن تقدٌرات و إنجازات مٌزانٌة برنامج الشؤون المحلٌة   

 )إع الدفع(التوزٌع حسب طبٌعة النفقة
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 تقدٌم لنتائج األداء و تحلٌلها:9-9

أهُ اإلطالزبد و اْهذاف اإلطتزاتُدُخ اٌتٍ تُ تسمُمهب و اٌتٍ ٌهب ػاللخ ِجبشزح 

 ثبٌجزٔبِح:

ة ـعاللة بالتسٌٌر و الموارد البشرٌ ذاتة ـــددة و متنوعـــاالت متعـات مجـصالحإلشملت ا
 7و المالٌة و التعاون بٌن البلدٌات و الدٌممراطٌة التشاركٌة و التنمٌة المحلٌة 

 إرساء دعابم المسار االمركزي من خالل إستصدار النصوص المانونٌة التالٌة7-أ 
 - ٌتعلك بضبط  0246فٌفري  45مإرخ فً  0246لسنة  436أمر حكومً عدد

 عدد أعضاء اللجان المإلتة للتسٌٌر بالبلدٌات
 ٌتعلك بتعٌٌن  0246أفرٌل  42مإرخ فً  0246لسنة  022دد ـــأمر حكومً ع

 ربٌس و أعضاء اللجنة الوطنٌة لتكوٌن أعضاء المجالس البلدٌة
 ٌتعلك بتعٌٌن  0246أفرٌل  42مإرخ فً  0246لسنة  024دد ـــأمر حكومً ع

 ربٌس و أعضاء الهٌبة العلٌا للمالٌة المحلٌة
 ٌتعلك بضبط  0246ماي  3مإرخ فً  0246نة لس 124دد ــــأمر حكومً ع

شروط و إجراءات إعمال آلٌات الدٌممراطٌة التشاركٌة المنصوص علٌها بالفصل 
 من مجلة الجماعات المحلٌة 02

 - ٌتعلك بضبط  0246أكتوبر  43مإرخ فً  0246لسنة  614أمر حكومً عدد
منشؤة عمومٌة نموذج اتفالٌة جماعة محلٌة لجماعة محلٌة أخرى أو لمإسسة أو 

 لممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتٌة
 - ً06لرار مشترن بٌن وزٌر المالٌة و وزٌر الشإون المحلٌة و البٌبة مإرخ ف 

المتعلك  0245جوان  00ٌتعلك بتنمٌح المرار المشترن المإرخ فً  0246مارس 
الجماعات بضبط مماٌٌس توزٌع مبالػ الدعم المالً السنوي من مٌزانٌة الدولة بٌن 

 المحلٌة
 

 كما تولت الوزارة فً نفس اإلطار المٌام بما ٌل7ً
 - إعداد دلٌل حول إعداد و تنفٌذ و ختم مٌزانٌة البلدٌة وفما للصٌػ و اإلجراءات

 المنصوص علٌها بمجلة الجماعات المحلٌة و تنظٌم دورات تكوٌنٌة فً هذا المجال
لفابدة رإساء البلدٌات و رإساء باإلشتران مع مركز التكوٌن و دعم الالمركزٌة 

 اللجان المالٌة المنتخبٌن
 - باإلشتران مع تنظٌم ملتمٌات تحسٌسٌة حول العفو الجبابً البلدي لفابدة البلدٌات

 وزارة المالٌة و مركز التكوٌن و دعم الالمركزٌة
 - تنظٌم ملتمٌات تحسٌسٌة لفابدة البلدٌات المحدثة فً مجال تعببة الموارد البلدٌة

 اإلشتران مع مركز التكوٌن و دعم الالمركزٌةب
 - م د  12,5مسلخا بلدٌا بكلفة تمدٌرٌة تناهز  45إعداد برنامج خصوصً لتؤهٌل

بالنسٌك مع كل من وزارة الفالحة و الموارد المابٌة و الصٌد البحري و وزارة 
 التجارة
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 - تونس  مستودعات بلدٌة بوالٌات   5الشروع فً تنفٌذ برنامج خصوصً لتؤهٌل
م د بتموٌل مشترن بٌن الوزارة و صندوق المروض و  1الكبرى بكلفة تناهز 

 مساعدة الجماعات المحلٌة
 - بلدٌة ضمن صفمة مجمعة  425آلة )معدات النظافة و الطرلات( لفابدة 063إلتناء

مد عن طرٌك صندوق المروض  و مساعدة الجماعات  62فً شكل لروض   بمٌمة 
 المحلٌة

 البلدٌات رافعة للتنمٌة محلٌة:التنمٌة ال-ب
 

ممتضٌات الدستورٌة و المانونٌة التً تمر بوظٌفة تنموٌة للجماعات المحلٌة تؤخذ لتجسٌما ل
بعٌن اإلعتبار حسن إستؽالل المال العمومً، التخطٌط العمرانً الناجح و التهٌبة العمرانٌة 

الفبات و الجهات بمشاركة  ،حماٌة المحٌط و الموارد الطبٌعٌة و التضامن بٌن األجٌال و
المجتمع المدنً من ناحٌة و لدفع التنمٌة المحلٌة وفك معاٌٌر تتعلك بالتمٌٌز اإلٌجابً و 

الوزارة إنجاز جملة من  مصالح التملٌص من التفاوت الجهوي من ناحٌة أخرى تولت
 األنشطة منها أساسا7

 تعبئة الموارد المالٌة:◄     
 ص للجماعات المحلٌة:الدعم المالً السنوي المخص

د سنة  112 062 222د ممابل 152 222 7222  0246لسنة اإلعتماد المبرمج -
و لد تم توزٌع مبالػ الدعم  %6د و بنسبة  06 322 222أي بزٌادة لدرها  0245

 على النحو التال7ً 0246السنوي المخصص للجماعات المحلٌة لسنة 
د 7خصصت لتموٌل نفمات التصرؾ تم توزٌعها على  125 222 222بمبلػ  52%

بمبلػ  %44د لفابدة البلدٌات و  030 402 222بمبلػ  %56،)منها الجماعات المحلٌة
د لفابدة المجالس الجهوٌة( و لد تم صرفها بإستثناء إعتماد بمبلػ  11 552 222
 د تم تؤجٌل صرفه للمٌزانٌة المادمة. 0 222 222
د 7 خصصت لتموٌل نفمات التنمٌة و الحاجٌات الخصوصٌة  40 222 222بمبلػ  42%

 و الطاربة و لد تم صرفه بالكامل.
 صندوق التعاون بٌن الجماعات المحلٌة:

د سنة  61 222 222د ممابل  422 222 222:  9102اإلعتماد المبرمج لسنة 
 %3و بنسبة  3 222 222أي بزٌادة لدرها  0245

كامل المبلػ المبرمج لهذا الؽرض و ذلن بتحوٌله لفابدة البلدٌات و المجالس و تم صرؾ 
الجهوٌة على ثالثة ألساط علما و أنه تم تسجٌل تواصل بعض الصعوبات التطبٌمٌة 

 بخصوص تحوٌل موارد الصندوق لفابدة الجماعات المحلٌة و الناتجة أساسا عن7
للموارد  كهرباء و الؽاز فً التحوٌل الدوريالتؤخٌر المسجل بالنسبة للشركة التونسٌة لل-

لإلستخالص المعلوم  الجبابٌة بهذا العنوان لفابدة الصندوق و مد الوزارة بالمعطٌات المالٌة
 مفصلة حسب كل جماعة محلٌة.

عدم الترفٌع فً اإلعتماد المفتوح بالمٌزانٌة بما ٌتماشى مع السٌولة الحمٌمٌة المتوفرة -
عدم نمل فوابض الصندوق من سنة إلى أخرى على مستوى اإلعتمادات بالصندوق و بالتالً 
 المفتوحة بالمٌزانٌة.
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تسجٌل تؤخٌر فً فتح اإلعتمادات المرسمة بالمٌزانٌة لصرؾ مستحمات الجماعات المحلٌة -
 من ووارد الصندوق.

 برنامج التنمٌة الحضرٌة و الحوكمة المحلٌة لفائدة البلدٌات القائمة◄    
بالتعاون مع البنن الدولً اعتماد نظام جدٌد لتموٌل اإلستثمارات  0243ابتداء من سنة تم 

البلدٌة ٌرتكز على مبادئ جدٌدة فً توزٌع مساعدات الدولة لفابدة البلدٌات و ذلن بإحداث 
  .صنفٌن من المساعدات تتمثل فً مساعدات موظفة و مساعدات ؼٌر موظفة

تخصٌص مساعدات للبلدٌات المعنٌة بمبلػ  0246-0242ٌشمل البرنامج األصلً للفترة 
م د مساعدات موظفة لفابدة  002ظفة وم د مساعدات ؼٌر مو 054م د منها  202
م د و  22مشروعا بالمناطك الرٌفٌة بكلفة  05م د و  442مشروع بلدي بكلفة  425تهذٌب

 م د لدعم لدرات البلدٌات. 44
 مساعدات ؼٌر موظفة7•

دات لتموٌل المشارٌع البلدٌة التً ٌتم ضبطها من لبل البلدٌة وفك تخصص هذه المساع
اإلعتبار عدد السكان و  نخذ بعٌؤمنهجٌة تشاركٌة و تضبط سنوٌا وفك مماٌٌس موضوعٌة ت

الطالة الجبابٌة لكل بلدٌة و مإشر التنمٌة الجهوي بما ٌضمن التمٌٌز اإلٌجابً و تملٌص 
 فوارق التنمٌة بٌن البلدٌات

ط منح المساعدة السنوٌة ؼٌر الموظفة باستجابة البلدٌة المعنٌة للشروط الدنٌا و ٌرتب
 المستوجبة و بنتابج تمٌٌم أداء التصرؾ للجماعة المحلٌة.

م د فً تموٌل  405,2ما لدره 7  0246ت ؼٌر الموظفة البالؽة سنة او لد ساهمت المساعد
من كلفته الجملٌة الممدرة  %12بنسبة  0246السنوي لإلستثمارات البلدٌة لسنة البرنامج 

م د فً حٌن بلؽت النفمات الجملٌة للإلستثمارات المنجزة خالل نفس السنة حوالً  002بـ
من لٌمة البرنامج و مسجلة تحسنا طفٌفا ممارنة  % 52,41م د محممة بذلن نسبة  040

 (%51,50) 0245بنتابج سنة 
 
 
 
 

 0246و  0245و التً تم توزٌعها لفابدة البلدٌات خالل سنتً جملة المساعدات ؼٌر الموظفة المبرمجة 
 باعتبار النتابج التً حممتها بالنسبة إلى الشروط الدنٌا و إلى نتابج تمٌٌم األداء

                        
 

 الوحدة م د                                           

9102 9102  

 المبالغ المبرمجة 52 404

 المبالغ الموزعة 42,3 405,6
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 مساعدات موظفة:•
 .التً ٌتم تحدٌدها من لبل الدولة تخصص هذه المساعدات لتموٌل البرامج الوطنٌة 

لتموٌل مشارٌع  0246و  0243خالل الفترة الممتدة بٌن بلؽت جملة المساعدات الموظفة 
حٌا موزعٌن على  006م د شملت  002 تهدٌب األحٌاء الشعبٌة للحد من التفاوت الجهوي

 .بلدٌة و مجلسا جهوٌا  411
مشروعا بلدٌا (  425مشروعا ) من جملة  444ولد تم استكمال األشؽال بـ

من العدد الجملً للسكان المنتفعٌن  %46ساكنا أي بنسبة تمدر بحوالً  030 140لفابدة
ة بهذه التدخالت من تعبٌد أكثر بتدخالت البرنامج بالبلدٌات و لد توصلت البلدٌات المنتفع

 .0246نمطة إظاءة إلى ؼاٌة سنة  0521كم من الطرلات و إحداث حوالً  053من 
إمضاء اتفالٌة إطارٌة بٌن الوزارة و وكالة التهذٌب و  0246تولت الوزارة خالل سنة 

وت التجدٌد العمرانً إلنجاز المشارٌع اإلضافٌة لتهذٌب األحٌاء الشعبٌة للحد من التفا
 0200-0246الجهوي المدرجة ببرنامج التنمٌة الحضرٌة و الحوكمة للفترة 

البرنامج الخصوصً لإلستثمارات لفابدة البلدٌات المحدثة و البلدٌات التً شهد مجالها ◄   
 الترابً توسعة

برنامجا خصوصٌا لإلستثمار لفابدة متساكنً  0202-0243تضمن مخطط التنمٌة للفترة 
و ٌتضمن  ملٌون ساكنا 0.2بلدي أي لفابدة للم تكن مشمولة بالنظام االمناطك التً 

بلدٌة تم  452بلدٌة محدثة و مساعدات ؼٌر موظفة لفابدة  53مساعدات موظفة لفابدة 
 توسعة مجالها الترابً.

 0200-0202بلدٌة محدثة للفترة  53برنامج فً شكل مساعدات موظفة لفابدة 
نامج خصوصً لإلستثمار للبلدٌات الجدٌدة و تم تخصٌص لامت مصالح الوزارة بإعداد بر

تحول لفابدتها فً شكل مساعدات موظفة عبر م د  003,3الموارد الالزمة الممدرة بـ 
 صندوق المروض و مساعدة الجماعات المحلٌة

 04نوفمبر و  05و لد تم إحداث لجنة وزارٌة لتنسٌك البرامج المذكورة التً عمدت بتارٌخ 
أولى اجتماعاتها تحت إشراؾ السٌد وزٌر الشإون المحلٌة و تمت  0246دٌسمبر 

 46م د أي بنسبة  032بلدٌة محدثة بمٌمة  34المصادلة على منح المساعدات الموظفة ل
من جملة اإلستثمارات المبرمجة مع اإلشارة و أن تحوٌل اإلعتمادات لفابدة البلدٌات  %

 مشارٌع المدرجة ببرامجها.المنتفعة ٌبمى مرتبطا بمدى تمدم إنجاز ال
 بلدٌة موسعة 452برنامج فً شكل مساعدات ؼٌر موظفة لفابدة 

بلدٌة ، تم تخصٌص  452على إثر تعمٌم النظام البلدي لٌشمل توسعة المجال الترابً ل
م د لفابدة هذه البلدٌات و تم إعالمها بها و دعوتها لبرمجة المشارٌع  152مساعدات بمٌمة 

مع اإللتزام بتخصٌصها حصرا فً  0202التً ستمول بهذه المساعدات ابتداء من سنة 
 مناطك التوسعة 

و لد خصصت اجتماعها  0246م إحداث لجنة لٌادة وزارٌة للبرنامج خالل سنة لد تو 
 452األول للنظر و المصادلة على معاٌٌر توزٌع المساعدات ؼٌر الموظفة و مبالؽها لفابدة 

بمبالػ  0246بلدٌة شملتها التوسعة بعد أن تم إعالم البلدٌات المعنٌة خالل شهر أكتوبر 
 المساعدات المخصصة لها 

البنٌة األساسٌة و المشارٌع اإللتصادٌة و البناءات و تشمل هذه اإلستثمارات انجاز مشارٌع 
اإلدارٌة وفما لمبدأ التدبٌر الحر و اعتماد منهجٌة تشاركٌة و بعد موافمة علٌها من لبل 
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عند إعداد البلدٌات لمخططها اإلستثماري السنوي  0246المجالس البلدٌة خالل سنة 
0202. 

 ت المجمعة لدعم اإلستثمار المحلً:الصفقا◄
بإنجاز الصفمات  0246صندوق المروض و مساعدة الجماعات المحلٌة خالل سنة لام 

 التالٌة7
 200تخص  0246و  0245صفمة إللتناء معدات نظافة و الطرلات بٌن سنتً -

م د ممولة عن طرٌك  51بلدٌة بمٌمة جملٌة تساوي  424لسط لفابدة  44آلٌةمزعةعلى 
 م د  1م د و مساعدات استثنابٌة بمٌمة  52لروض من الصندوق بمٌمة 

 م د  2,0 ستٌكٌة بمٌمة جملٌة تساويحاوٌة بال 44 023صفمة إللتناء -
 

 تموٌل المشارٌع اإلستثمارٌة للبلدٌات◄
تموٌل المشارٌع  0246تولى صندوق المروض و مساعدة الجماعات المحلٌة خالل سنة 

 للبلدٌات و ذلن ب7
م د كمساعدات ؼٌر موظفة مدرجة ببرنامج التنمٌة الحضإٌة و الحوكمة المحلٌة  404,6تخصٌص مبلػ 

  0245د مإجلة من سنة م  42,6بلدٌة منها  040لفابدة 
بلدٌة  030إصدار النتابج النهابٌة الخاصة بملفات الشروط الدنٌا المستوجبة و التً أسفرت على استفاء -

 بلدٌات لنفس الشروط 6لهذه الشروط و عدم استجابة 
بلدٌة خالل شهر أفرٌل فٌما لم  030م د من المساعدات ؼٌر الموظفة لفابدة  404تبعا لذلن تم توزٌع 

لتصبح  0202م د و سٌتم ضمها إلى برنامج سنة  0تتحصل البلدٌات الثمانٌة المتبمٌة على منابها بمٌمة 
 م د 6بذلن جملة المبلػ المإجلة فً حدود 

مشروع )دون اعتبار صفمة التناء المعدات( بمٌمة جملٌة تناهز  143إسناد الموافمة المبدبٌة على تموٌل -
م د فً شكل لروض أي بنسبة إنجاز تساوي  402,0(منها 0245سنة 425,4م د )ممابل  4’010
م د  03,1م د فً شكل مساعدات موظفة ( منها  42,0( و 400,4من تمدٌرات المٌزانٌة ( 424%

من تمدٌرات  %412تخص مشارٌع المجالس الجهوٌة و المروٌة (أي بنسبة إنجاز تساوي 
 م د(. 15,2المٌزانٌة)

م د  400,4م د )ممابل  450,3مشروع بمٌمة جملٌة تناهز  046على تموٌل إسناد المصادلة النهابٌة -
من تمدٌرات المٌزانٌة  %64م د فً شكل لروض أي بنسبة إنجاز تساوي  401,1( منها 0245سنة 

من تمدٌرات  %10م د فً شكل مساعدتات موظفة أي بنسبة إنجاز تساوي  04,5م د ( و  405,4)
 م د(. 31,2المٌزانٌة )

م د 451,6م د )ممابل  022,4ٌل اعتمادات لتموٌل المشارٌع اإلستثمارٌة للجناعات المحلٌة بمٌمة تحو-
م د( موزعة بٌن لروض  052,0من تمدٌرات المٌزانٌة )%45( أي بنسبة إنجاز تساوي 0245سنة 

فً م د  405,6م د( و  400,0من تمدٌرات المٌزانٌة ) %32م د أي بنسبة إنجاز تساوي  40,6بمٌمة 
م د ( و  404,6من تمدٌرات المٌزانٌة ) %60شكل مساعدات ؼٌر موظفة أي بنسبة إنجاز تساوي 

م د( و  31من تمدٌرات المٌزانٌة ) %33م د فً شكل مساعدات موظفة أي بنسبة إنجاز تساوي  10,1
منها   م د(23,3من تمدٌرات المٌزانٌة ) %62م د كمساعدات استثنابٌة أي بنسبة إنجاز تساوي  21,3
 .0244و  0243م د على سبٌل التسوٌة تخص صفمات المعدات التً تم إنجازها خالل سنتً  22,2

 تحسٌن منظومة النظافة و جمالٌة المدن:◄

دراسة إعادة هٌكلة لطاع التصرؾ فً النفاٌات المنزلٌة و المشابهة لتحدٌد دور الجماعات المحلٌة فً -
 النفاٌات و تجسٌد التوجهات الكبرى للدولة فً المجال 

 مواصلة تنفٌذ برنامج التؤهٌل البٌبً للبلدٌات -
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للفضالت من المصدر كمنطلك إلرار برنامج للتملٌص من كمٌة النفاٌات باعتماد الفرز اإلنتمابً -
 للمشروع النموذجً للتثمٌن و التصرؾ فً النفاٌات بالجزٌرة.

 هٌكلة اإلطار المإسساتً لمماومة الحشرات-
 توفٌر دعم لوجستً للبلدٌات 7-

م د لجزٌرة جربة لتحسٌن الوضع البٌبً على المستوى العاجل  0*رصد اعتمادات تمدر بحوالً    
ظافة(إضافة إل التناء معدات نظافة تخصص لتنفٌذ برنامج الفرز اإلنتمابً للفضالت )حمالت استثنابٌة للن

 من المصدر بالمناطك السٌاحٌة و بعض األحٌاء النموذجٌة
*تموٌل إعداد خطة اتصالٌة و تحسٌسٌة لضمان انخراط مختلؾ المتدخلٌن    فً مجال التصرؾ فً    

 أد 02,561عتماد ٌمدر بـإتمابً بالنفاٌات إلنجاح تنفٌذ  منظومة الفرز اإلن
 *المساعدة على تجهٌز و تكوٌن أعوان الشرطة البٌبٌة    
 هٌكلة اإلطار المإسساتً لمماومة الحشرات-

 دػُ لذراد اٌتظزف ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ :1اٌهذف اإلطتزاتُدٍ 

 تمذَُ اٌهذف اإلطتزاتُدٍ:

٣ْؼ٠ ًٌَٓ ثُض٣ٌٖٞ ٝ هػْ ثُال٣ًٌَٓز إ٠ُ هػْ ٝ صط٣ٌٞ هوًثس ثُضٌٚف ُوٟ إٟجًثس ٝ أػٞثٕ ثُؾٔجػجس 

ٝ ثُٔج٤ُز ثُٔق٤ِز   فً مجاالت اإلدارة و التسٌٌر و التخطٌط و التنمٌةثُٔق٤ِز  ٝ ىُي دضٞك٤ٌ ٖٗجٟ ص٢٘٣ٌٞ 

٣ْضؾ٤خ ُٔضطِذجس ثإلًصوجء دآهثء ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز ٓٔج ٣ْٔـ دضق٤ْٖ آهثء ثألػٞثٕ ٝ صؾ٘خ ثألمطجء 

 ثُٔقضِٔز ٝ ثإلّضـالٍ ثألٓغَ ُإلٌٓجٗجس ثُٔضجفز.
2ؽوٍٝ ػوه  

 دػُ لذراد اٌتظزف ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ :1-1-2ثُٜوف ثإلّضٌثص٤ؾ٢ 

 ِؤشزاد لُض اْداء
وزذح 

 اٌّؤشز

 إٔدبساد

2018 

 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

ٔظجخ اإلٔدبساد ِمبرٔخ  2019و  2018ِمبرٔخ ثُٓ 

  ثبٌتمذَزاد

2019 

 أ-د=ج
 د/أ

% 
 ة-َ=ج

 ج/ة

 ج ة أ %

  1. 1.  2اٌّؤشز

عدد األنشطة 
التكوٌنٌة المبرمجة 

لفائدة الجماعات 
 المحلٌة

 %88,57 40-   310 022  ػذد

 2. 1. 2اٌّؤشز ػذد 

عدد المستفٌدٌن من : 

األنشطة التكوٌنٌة 
المبرمجة لفائدة 

 الجماعات المحلٌة
 

 %94,93 717-   443 13 14 160  ػذد
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 2رطُ ثُبٍٔ ػذد:

 ٌٍدّبػبد اٌتظزف لذراد دػُ ِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد ِؤشزاد لُض اْداء اٌخبطخ ثبٌهذف اإلطتزاتُدٍ

 2012اٌّسٍُخ ٌظٕخ 
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 :2201اٌتٍ تُ تسمُمهب ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد ٌظٕخ إٌتبئح  تسًٍُ و تفظُز

 

 ثُٔق٤ِز ثُؾٔجػجس ُلجةور ثُٔذٌٓؾز ثُض٤٘٣ٌٞز ثألٖٗطز ػوه : 1.1 .2ثُٔؤٌٕ

 ثُؾٔجػجس ُلجةور ثُٔذٌٓؾز ثُض٤٘٣ٌٞز ثألٖٗطز ػوهدجُْ٘ذز ُِٔؤٌٕ  % 57, 88صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ

ثُض٣ٌٖٞ ٝ ٝ ٣ؼٞه ىُي ُؾِٔز ٖٓ ثألّذجح ٖٓ أٜٛٔج ٝؼق ثإلٌٓج٤ٗجس ثُذ٣ٌٖز ٝ ثُٔجه٣ز دًٌَٔ   ثُٔق٤ِز

 هػْ ثُال٣ًٌَٓز

 ػوه ثُْٔضل٤و٣ٖ ٖٓ ثألٖٗطز ثُض٤٘٣ٌٞز ثُٔذٌٓؾز ُلجةور ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز : 1.2 .2ثُٔؤٌٕ

 ثُٔذٌٓؾز ثُض٤٘٣ٌٞز ثألٖٗطز ٖٓ ثُْٔضل٤و٣ٖ ػوهدجُْ٘ذز ُِٔؤٌٕ  % 94,93صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً ح

ٝ ٣ؼٞه ىُي ُؾِٔز ٖٓ ثألّذجح ٖٓ أٜٛٔج ٝؼق ثإلٌٓج٤ٗجس ثُذ٣ٌٖز ٝ ثُٔجه٣ز   ثُٔق٤ِز ثُؾٔجػجس ُلجةور

 دًٌَٔ ثُض٣ٌٖٞ ٝ هػْ ثُال٣ًٌَٓز

 تذػُُ اٌّىارد اٌجشزَخ و اٌّبٌُخ ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ :2اٌهذف اإلطتزاتُدٍ 

 تمذَُ اٌهذف اإلطتزاتُدٍ:

خيالل المرحلية األوليى مين المسيار  %02الترفٌع فً نسيبة التيؤطٌر بشيكل تيدرٌجً مين ٌتمثل هذا الهدؾ فً 

و  نجاعية التيدخالت العمومٌيةضيمان مين أجيل خالل السنة األخٌرة من المرحلة الثالثة من المسار  %92إلى 

و ذلن من خالل آلٌات الحران الوظٌفً و اإلنتداب . و تميدر اإلحتٌاجيات المسيتمبلٌة  التكفل بصالحٌات جدٌدة

للجماعات المحلٌية مين اإلطيارات و الكيوادر العلٌيا اإلدارٌية و الفنٌية  خيالل التسيع سينوات المادمية فيً حيدود 

 إطار جدٌد. 4111

 %02إليى  %2لمٌزانٌة العامة للدولة من المالٌة المحلٌة من االموارد الترفٌع فً نسبة  كما سٌتم العمل على 

بميييا ٌسييياعد عليييى ضيييمان االسيييتماللٌة المالٌييية للجماعيييات المحلٌييية و التكفيييل بصيييالحٌات جدٌيييدة فيييً إطيييار 

 الالمركزٌة.

 3ؽوٍٝ ػوه
 تذػُُ اٌّىارد اٌجشزَخ و اٌّبٌُخ ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ :1-2-2ثُٜوف ثإلّضٌثص٤ؾ٢ 

 

 ِؤشزاد لُض اْداء
وزذح 

 اٌّؤشز

 إٔدبساد

2018 

 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

ٔظجخ اإلٔدبساد ِمبرٔخ  2019و  2018ِمبرٔخ ثُٓ 

  ثبٌتمذَزاد

2019 

 أ-د=ج
 د/أ

% 
 ة-َ=ج

 ج/ة

 ج ة أ %

  1. 1.  2اٌّؤشز

نسبة التأطٌر 
 بالجماعات المحلٌة

 %84,28 2,2-   %11,8 %41  ٔظجخ

 2. 1. 2اٌّؤشز ػذد 

نسبة الزٌادة السنوٌة : 
فً الدعم المالً 

المخصص السنوي 
 للجماعات المحلٌة

 

 %53 9,4-   %10,6 %20  ٔظجخ
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 3رطُ ثُبٍٔ ػذد:

تذػُُ اٌّىارد اٌجشزَخ و  ِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد ِؤشزاد لُض اْداء اٌخبطخ ثبٌهذف اإلطتزاتُدٍ

 2012ٌظٕخ  اٌّبٌُخ ٌٍدّبػبد اٌّسٍُخ

 

 

 

 :2201 اٌتٍ تُ تسمُمهب ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد ٌظٕخإٌتبئح  تسًٍُ و تفظُز

 

 ْٗذز ثُضؤ٤ٌٟ دجُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز : 2.1 .2ثُٔؤٌٕ

، إى دِؾ ػوه  ثُٔق٤ِز دجُؾٔجػجس ثُضؤ٤ٌٟ ْٗذز دجُْ٘ذز ُِٔؤٌٕ % 28, 84صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ

( ٝ ٖٓ 32.272( ٖٓ ٓؾٔٞع ثألػٞثٕ ثُضجدؼ٤ٖ دجُذِو٣جس )3.824ثإلٟجًثس ٖٓ ٙ٘ق ث دجُذِو٣جس )

 إٟجً 1000ثُٔؤَٓ إٔ صٌصلغ ٛيٙ ثُْ٘ذز أًغٌ دؼو ثّضٌٔجٍ ثإلٗضوثدجس ثُٔذٌٓؾز ٝ صَٖٔ ٓج ٣وجًح 

 ُِؾٔجػجس ثُٔق٤ِزْٗذز ث٣َُجهر ث٣ُْٞ٘ز ك٢ ثُوػْ ثُٔج٢ُ ث١ُْٞ٘ ثُٔنٚ٘  : 2.2 .2ُٔؤٌٕث

ْٗذز ث٣َُجهر ث٣ُْٞ٘ز ك٢ ثُوػْ ثُٔج٢ُ ث١ُْٞ٘ دجُْ٘ذز ُِٔؤٌٕ %53صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ

  ثُٔنٚ٘ ُِؾٔجػجس ثُٔق٤ِز
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 اٌّمتززبد ٌتذارن اإلشىبٌُبد  اإلشىبٌُبد و إٌمبئض

 

ٔز ثُ٘ٚٞٗ ثُقج٤ُز ثُٔؼضٔور دجُْ٘ذز ةػوّ ٓال -

ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز ألفٌجّ ٓؾِز  ُضق٣ٞالس ثُوُٝز ُلجةور

ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز مجٙز دؼو ثٌُٖٝع ك٢ إػضٔجه 

 ثُال٣ًٌَٓز ثُٔج٤ُز.

 

 

ًٌٝٝر ثإلّضؼوثه إلػضٔجه ٓ٘ظٞٓز ثُضٌٚف ك٢  -

٤َٓث٤ٗز ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز فْخ ثألٛوثف ٟذوج ُٔج ٗٚش 

 ػ٤ِٚ ٓؾِز ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز.

 

 

ٓغ  ٤ُضالء٤ِّز ٌٓثؽؼز ثُ٘ظجّ ثُٔقجّذ٢ ُِؾٔجػجس ثُٔق -

ٓوض٤ٞجس ٓؾِز ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز ىثس ثُؼالهز مجٙز 

 دئػضٔجه فْجد٤ز ثُو٤و ثَُٔهٝػ..

 

ـ صؼوه ثُضطذ٤وجس ثإلػال٤ٓز ثُٔضؼِوز دجُضٌٚف ثُٔج٢ُ 

ثُذِو١ ٝثُقجؽز إ٠ُ ٌٓثؽؼز ٝظجةلٜج، إٝجكز إ٠ُ ػوّ 

صؼ٤ْٔ ثُذؼٜ ٜٓ٘ج ػ٠ِ ًجَٓ ثُذِو٣جس ٓٔج أعٌ ِّذج ػ٠ِ 

إفٌجّ ثُضٌٚف ك٢ ثُٔٞثًه ٝثُ٘لوجس ٝثُقًٞٔز ثُٔج٤ُز 

 ث٤ٌُٕور. 

 

 
 

ٝذ٠ آ٤ُجس ٝٓوج٤٣ِ صؼذتز ٝص٣ٍٞغ صق٣ٞالس ثُوُٝز  -

ُلجةور ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز ػ٠ِ أّجُ ثُضٌك٤غ ك٢ فؾٜٔج 

ُذِٞؽ ثُضٌجكؤ د٤ٖ ثُٔٞثًه ٝثألػذجء ٣َٓٝو ثُؼوثُز ك٢ 

ص٣ٍٞؼٜج ك٢ إٟجً إّضٌٔجٍ إفوثط ٙ٘وٝم هػْ ثُال٣ًٌَٓز 

ٝثُضؼو٣َ ٝثُضٞجٖٓ د٤ٖ ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز ٝإهمجُٚ ف٤َ 

 ن. ثُضطذ٤

 

ثٌُٖٝع ثُضو٣ًؾ٢ ك٢ صٞك٤ٌ ٓضطِذجس إػوثه ٓ٘ظٞٓز  - 

ثُضٌٚف ك٢ ٤َٓث٤ٗز ثُذِو٣جس فْخ ثألٛوثف دجُض٤ْ٘ن ٓغ 

ثُؾٜجس ثُٔؼ٤٘ز ُْٔجػور ثإلٟجًثس ثُذِو٣ز ػ٠ِ إػضٔجه 

أّج٤ُخ صق٤َِ ثُضٌٚف ثُٔج٢ُ ٝإػوثه ُٞفجس ثُو٤جهر 

 ُض٤ٌّل ٓوٞٓجس ثُقًٞٔز ثُٔج٤ُز ث٤ٌُٕور.

ٞه ثُٔذيُٝز ُٞذ٠ ثُ٘ظجّ ثُٔقجّذ٢ ثُؾو٣و ٓٞثِٙز ثُؾٜ -

ُِؾٔجػجس ثُٔق٤ِز ٝص٘و٤ـ ٓؾِز ثُٔقجّذز ثُؼ٤ٓٞٔز دجُض٤ْ٘ن 

ٓغ ٍٝثًر ثُٔج٤ُز ٝصٞك٤ٌ ٓضطِذجس ثًٌُٔٝ إ٠ُ فْجد٤ز ثُو٤و 

  ثَُٔهٝػ ٝثُٔقجّذز ثُضق٤ِ٤ِز دجُذِو٣جس.

 

ثُضؼجٕٝ ٓغ ثُٔٚجُـ ثُٔنضٚز ُضط٣ٌٞ ثُضطذ٤وجس  -

ذـز ثُٔج٤ُز دٜوف ص٤ًٌَ ٗظجّ ٓؼِٞٓجص٢ ثإلػال٤ٓز ىثس ثُٚ

ٓ٘وٓؼ ٣َٖٔ ٓنضِق ٓؾجالس ثُضٌٚف ثُذِو١ ٣ضْ صوجّٔٚ 

د٤ٖ ٓنضِق ثُٔضوم٤ِٖ ٓق٤ِج ٝؽ٣ٜٞج ٣ًٌَٓٝج، ٓغ ٝٝغ 

ًَ ثُضٚج٣ًـ ٝثُذ٤جٗجس ثُٔج٤ُز ث٣ًٌُٝٞز دذٞثدز ثُؾٔجػجس 

 ثُٔق٤ِز
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 البرنامج

البرامج 

 الفرعٌة

المصالح 

 االدارٌة

 القٌادة و المساندة

 :1البرنامج الفرعً 

 القٌادة

 :2البرنامج الفرعً 

 المساندة

 الكتابة العامة -

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارٌة  -
 والمالٌة 

اإلدارة العامة لإلعالمٌة وتطوٌر  -
 نظم المعلومات

الكتابة الخاصة للجنة مراقبة  -

 الصفقات

 مكتب الضبط المركزي -

  البرلمانً مكتب العمل الحكومً و -

 واإلتصالمكتب اإلعالم  -

 مكتب العالقات مع المواطن -

 مكتب العالقات مع المجتمع المدنً -

وحدة اإلشراف على المنشآت  -
  والمؤسسات العمومٌة

  بالمستثمرٌن اإلحاطة مكتب -

مكتب تطوٌر أسالٌب العمل -
 والحوكمة الرشٌدة

  العامة التفقدٌة -

 

 اٌمُبدح و اٌّظبٔذح: 2اٌجزٔبِح 

 عام الشإون اإلدارٌة و المالٌةمدٌر  الدمحميسامً ربٌس البرنامج 

 0202فٌفري  04إلى  0246مارس  41مدة تولٌه مهمة "ربٌس البرنامج"7من 

 
  التقدٌم العام للبرنامج:.0

 خارطة البرنامج 4-47
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 للبرنامج: األهداف و األولوٌات اإلستراتٌجٌة – 0-9
 

ثُضقو٣جس ثُؼج٤ُٔز أٙذقش ثإلهثًر ك٢ ظَ ثُضطًٞثس ثإلهضٚجه٣ز ٝ ثإلؽضٔجػ٤ز ٝ ث٤ُْج٤ّز ٝ     

ز ٝ ثٌُٔٝٗز ٝ صق٤ْٖ ؽٞهر ثُنوٓجس ثُٔووٓز إ٠ُ ــز ٝ ثُٖلجك٤ــثُؼ٤ٓٞٔز ٓوػٞر إ٠ُ ٣َٓو ثُلؼج٤ُ

جهر ٝ ثُْٔجٗور ك٢ ثٌُٔفِز ثُوجهٓز ــز  دٌٗجٓؼ ثُو٤ــثُٔٞث٤ٟٖ٘ ٝ ك٢ ٛيث ثإلٟجً صضٍَ٘ إّضٌثص٤ؾ٤

  :أّجّج ٝ ثُض٢ صضٔقًٞ فٍٞ ثُضٞؽٜجس ثُضج٤ُز

  إػجهر ص٘ظ٤ْ ثُٔٚجُـ ث٣ًٌَُٔز ٝ ثُؾ٣ٜٞز صٔج٤ٕج ٓغ إهمجٍ ٣ٌٟوز ثُضٌٚف ك٢ ث٤َُٔث٤ٗز

 فْخ ثألٛوثف :

 . صؼ٤ٌٚ ٌٟم ٝ آ٤ُجس ثُضٌٚف ك٢ ثُٔٞثًه ثُذ٣ٌٖز 

  ٝ صلؼ٤َ ثُوًٝ ثإلّضٌثص٤ؾ٢ ٍُِٞثًر  ٝ ثُٔضٔغَ ك٢ ثُضًٚٞ ٝ ثُذٌٓؾز ٝ ثُوًثّجس ثُْٔضوذ٤ِز

 ٤٤ٜٔج. ٝٝغ ث٤ُْجّجس ثُذ٤ت٤ز ٝ صو

 . صط٣ٌٞ ث٤ُٜجًَ ثُض٢ صؼ٠٘ دجإلفٚجء ٝ ثُوًثّجس ثإلهضٚجه٣ز ٝ ثُضنط٠٤ 

  ٝ ثُؼَٔ ػ٠ِ صلؼ٤َ هًٝ ث٤ُٜجًَ ثإلّضٖج٣ًز ٝ ص٤ٝٞـ ٜٓجٜٓج ٝ إًْجدٜج ٣َٓوث ٖٓ ثُ٘ؾجػز

 ثُؾوٟٝ دئػضذجًٛج ٤ِّٝز ُإلّض٘جًر دآًثء ى١ٝ ثُنذٌر ٝ ثٌُلجءر.

 ٌّْٜ  ْٓجًثس ثُْٔضوثٓز ٝٓضجدؼز ٝثُض٤ّٔ٘ز ثُذ٤تز ٓؾجٍ فٔج٣ز ك٢ ثُو٤ُّّٝز ثالُضَثٓجس ص٘ل٤ي ػ٠ِ ثُ

 ثُْٔجًثس ٛيٙ صط٣ٌٞ ػ٠ِ ٝثُؼَٔ ٝثإله٢ٔ٤ِ ثُو٢ُّٝ ثُْٔض٤٣ٖٞ ػ٠ِ ثُْٔضوثٓز ثُض٤ّٔ٘ز

  صوػ٤ْ ٝ صط٣ٌٞ ثُؼَٔ ثُؾٔؼ٤جص٢ ٖٓ أؽَ ثُْٔجٛٔز ك٢ ٌٖٗ عوجكز فٔج٣ز ثُذ٤تز ٝ ثُض٤ٔ٘ز

 .ؼَٔ ثُؾٔؼ٤جص٢ ك٢ ٓؾجٍ ثُذ٤تزثُْٔضوثٓز ٖٓ مالٍ ٝٝغ أؽ٘وث ٤ٟ٘ٝز ُِ
 

ُذٌٗجٓؼ ثُو٤جهر ٝ ثُْٔجٗور ٝكوج إلّضٌثص٤ؾ٤ز ثُذٌٗجٓؼ ٝ ثأل٣ُٞٝجس مالٍ  ٛوك٤ٖ صْ ٝذ٠ 

 ثُوجهٓز ٝ ٢ٛ ًج٥ص٢ :  ثُلضٌر

 

  ٓؾجالس ك٢ ثإلٟجًثس ٝ ثألػٞثٕ هوًثس صوػ٤ْ ٝ ثٌُلجءثس صط٣ٌٞ :1اٌهذف ػذد 

 ثُض٤٤ٌْ ٝ ثُضٌٚف

 

 ثُض٤٤ٌْ ٝ ثُضٌٚف ٝ ثُؼَٔ أّج٤ُخ ٝ ثإلؽٌثءثس صط٣ٌٞ :2 اٌهذف ػذد. 

 

 ثٍُٞثًر د٤ٜجًَ ثّضؼٔجالصٜج ٝهػْ ٝثٌُه٤ٔز ثُٔؼِٞٓجص٤ز ثُ٘ظْ صط٣ٌٞ: 3 ػذد اٌهذف 

 ثُٔق٤ِز ٝدجُؾٔجػجس
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 تقدٌم عام لإلنجازات اإلستراتٌجٌة الخاصة بالبرنامج: 2
 أهُ اإلٔدبساد و أْشطخ اٌتٍ تُ اٌمُبَ ثهب:-2-2

٣ضؼِن دٞذ٠ ػوه أػٞجء ثُِؾجٕ  2019ك٤ل١ٌ  17ثُٔؤًك ك٢  2019ُْ٘ز  169ػوه أٌٓ ف٢ٌٓٞ 

 (2019ك٤ل١ٌ  22دضج٣ًل  16ثُٔؤهضز ُِض٤٤ٌْ دجُذِو٣جس. )ً.ً.ػ.س. ػوه 

٣ضؼِن دٞذ٠ ٤ٙؾ  2019ٓجًُ  22ثُٔؤًك ك٢  2019ُْ٘ز   291أٌٓ ف٢ٌٓٞ ػوه  .6

 (22/03/2019دضج٣ًل  24. ػ. س. ػوه ٝآ٤ُجس ثالٗضوثح ٝثُضٌه٤ز ٝثُض٤ٌّْ دجُذِو٣جس. )ً. ً

٣ضؼِن دضؼ٤٤ٖ أػٞجء ثُِؾ٘ز  10/04/2019ثُٔؤًك ك٢  2019ُْ٘ز  350أٌٓ ف٢ٌٓٞ ػوه  .7

دضج٣ًل   31ث٤ُٟ٘ٞز ُض٣ٌٖٞ أػٞجء ٓؾجُِ ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز.)ً. ً. ػ. س. ػوه  

16/04/2019) 

دضؼ٤٤ٖ أػٞجء ٣ضؼِن  10/04/2019ثُٔؤًك ك٢  2019ُْ٘ز   351أٌٓ ف٢ٌٓٞ ػوه  .8

 (16/04/2019دضج٣ًل   31ث٤ُٜتز ثُؼ٤ِج ُِٔج٤ُز ثُٔق٤ِز.)ً. ً. ػ. س. ػوه  

٣ضؼِن دٞذ٠ ٌٕٟٝ ٝإؽٌثءثس  2019ٓج١  6ٓؤًك ك٢  2019ُْ٘ز  401. أٌٓ ف٢ٌٓٞ ػــوه 9

ٖٓ ٓؾِز ثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز.)ً.  30إػٔجٍ آ٤ُجس ثُو٣ٔوٌث٤ٟز ثُضٖج٤ًًز ثُٔ٘ٚٞٗ ػ٤ِٜج دجُلَٚ 

 (14/05/2019دضج٣ًل   39ػوه   ً. ػ. س.

 :9102نتائج األداء وتنفٌذ مٌزانٌة البرنامج لسنة  -3
 تقدٌم لتنفٌذ مٌزانٌة البرنامج: 3-0

ٝ هو دِـش ثإلػضٔجهثس  2019ّ ه هكؼج ّ٘ز 093 ,135دِـش صوو٣ٌثس ٤َٓث٤ٗز ثُذٌٗجٓؼ 

ٝ صضٍٞع ٛيٙ   % 140ٔغَ ْٗذز ٣ ه ّ ٣َ53,893جهر   أ١ د هكؼج ّ ه188,986   ثُْٔضٌِٜز

 ثإلػضٔجهثس ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ:

 :ُِشأُخ اٌتظزف 

ـش ثإلػضٔجهثس ثُْٔضٌِٜز ّ ه هكؼج ٝ دِ 10,933دٔذِؾ  2019هوًس ٤َٓث٤ٗز ثُضٌٚف ُْ٘ز 

 . % 76 ٔغَ ْٗذز٣ ّ ه  - 2,632أ١ دجٗنلجٛ ّ ه هكؼج 8,301 ٓج هوًٙ

 :ُِشأُخ اٌتُّٕخ 

م د دفعا و بلؽت اإلعتمادات  1,160بمبلػ لدره  2019لدرت مٌزانٌة التنمٌة لسنة 

 %28مثل نسبةٌ م د  0,827-أي بانخفاض د دفعا م 0,333المستهلكة  
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 :0جدول عدد 

 ( ممارنة بالتمدٌرات 0246)  والمساندة تنفٌذ مٌزانٌة البرنامج المٌادة
 ثُض٣ٍٞغ فْخ ٟذ٤ؼز ثُ٘لوز ) إ ع ثُوكغ(

 ثُٞفور: أُق ه٣٘جً 

 ثُــــــــــــبْ اٌجزٔبِح
 ق.َ.َ

2012 

 إٔدبساد

2012 

 2012اإلٔدبساد ِمبرٔخ ثبٌتّمذَزاد 

 إٌّظجخ اٌّجٍغ 

 76 632 2- 301 8 933 10 ٔفمبد اٌتظّزف

 68 230 2- 858 4 088 7 ثُضؤؽ٤ٌ ثُؼ٢ٓٞٔ

 85 471- 674 2 145 3 ّٝجةَ ثُٔٚجُـ 

 109 69- 769 700 ثُضومَ ثُؼ٢ٓٞٔ

 28 827- 333 160 1 ٔفمبد اٌتُّٕخ

 28 827- 333 160 1 ثالّضغٔجًثس ثُٔذجٌٕر

 28 827- 333 160 1 ػ٠ِ ثُٔٞثًه ثُؼجٓز ٤َُِٔث٤ٗز

 - - - - ثُنجًؽ٤ز ثُٔٞظلزػ٠ِ ٓٞثًه ثُوٌٝٛ 
 - - - - ثُض٣َٞٔ ثُؼ٢ٓٞٔ

 - - - - ػ٠ِ ثُٔٞثًه ثُؼجٓز ٤َُِٔث٤ٗز
 - - - - ػ٠ِ ٓٞثًه ثُوٌٝٛ ثُنجًؽ٤ز ثُٔٞظلز

 71 459 3- 634 8 093 12 ِدّىع اٌجزٔبِح

 146 352 57 352 180 000 123 طٕبدَك اٌخشَٕخ

 140 893 53 986 188 093 135 اٌّدّىع اٌؼبَ

 

 :1رطُ ثُبٍٔ ػذد 

 2019جزٔبِح ٌظٕخ اٌِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد ُِشأُخ 

(اٌتىسَغ زظت طجُؼخ إٌفمخ) 
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2خذوي ػذد:   

( ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد2012) واٌّظبٔذح ٌظٕختٕفُذ ُِشأُخ ثزٔبِح اٌمُبدح   

 اٌتىسَغ زظت اٌجزاِح اٌفزػُخ  ) إ ع اٌذفغ(

 بحساب الؾ دٌنار

 اٌجزاِح
 ق.َ.َ

2012 

 إٔدبساد

2012 

اإلٔدبساد ِمبرٔخ ثبٌتّمذَزاد 

2012 
 إٌّظجخ اٌّجٍغ 

 اٌّظبٔذحو اٌمُبدح : اٌجزٔبِح

 73,7 721 1- 839 4 560 6 ثُو٤جهر

 68,6 738 1- 795 3 533 5 ثُْٔجٗور

 71,4 459 3- 634 8 093 12 ِدّىع اٌجزٔبِح

 

 

 

 :2رطُ ثُبٍٔ ػذد 

 

 2019ٌظٕخ اٌفزػُخ جزاِح اٌِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد ُِشأُخ 
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 وتحلٌلها: تقدٌم لنتائج األداء3-9

: تطىَز اٌىفبءاد و تذػُُ لذراد اْػىاْ و اإلطبراد فٍ ِدبالد 1اٌهذف ػذد 

  اٌتظزف و اٌتظُُز

 صوو٣ْ ثُٜوف:  

إٕ ثُٜ٘ٞٛ دجُض٣ٌٖٞ ٝ ثٌٌُِّز ٣ؼضذٌ ػجٓال أّج٤ّج ُضؼ٤ٌٚ ثُضٌٚف ك٢ ثُٔٞثًه    

ثُذ٣ٌٖز ٝ صق٤ْٖ ثٌُٔهٝه٣ز ٝ ثإلٗضجؽ٤ز ك٢ ثُٔٚجُـ ثُؼ٤ٓٞٔز ٝ ص٤ٌٖٔ ثإلهثًر ٖٓ 
ثإلّضؾجدز إلٗضظجًثس ثُٔٞثٟٖ ٝ صط٣ٌٞ ثٌُلجءثس ث٤ُٜ٘ٔز ٝ ثُٜٔجًثس ٝ ثُووًثس ُوٟ 

  ٤ْٖ آهثةْٜ .ثألػٞثٕ  دٔج ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ صق

 ػزع إٌتبئح :

 3خذوي ػذد 

 ِؤشزاد لُض اْداء
وزذح 

 اٌّؤشز

 إٔدبساد

2018 

 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

ثُٓ ِمبرٔخ 

 2019 و 2018

 2019ِمبرٔخ إٔدبساد 

 2019ٌتمذَزاد 

 أ-د=ج ج ة أ
 د/أ

% 

 ج/ة ة-َ=ج

% 

عدد : 9 .1.1ثُٔؤٌٕ ػوه 
األعوان و اإلطارات المنتفعٌن 

 بالتكوٌن

ػوه  

 ثألػٞثٕ
172 230 316 144 83,7 53 404,1% 

 :3رطُ ثُبٍٔ ػذد 

 ِؤشز لُض اِداء اٌخبصِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد 

2019 ٌظٕخ  1ثبٌهذف 
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 تحلٌل النتائج :

 عدد األعوان و اإلطارات المنتفعٌن بالتكوٌن:1.1. .9ثُٔؤٌٕ ػوه 
دجُْ٘ذز ُؼوه ثألػٞثٕ ثُٔ٘ضلؼ٤ٖ دجُض٣ٌٖٞ ٝ ٣ؼٞه ىُي دجألّجُ   % 137,4صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ 

ٝ إٝجكز هًٝثس ص٤٘٣ٌٞز مجٙز  2019إ٠ُ إٗؾجٍ ثُوًٝثس ثُض٤٘٣ٌٞز ثُٔذٌٓؾز ٖٝٔ ٓنط٠ ثُض٣ٌٖٞ ُْ٘ز 

 دؤػٞثٕ ثإلهثًثس ثُؾ٣ٜٞز صْ ص٘ظ٤ٜٔج ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ثُؾ١ٜٞ.

  اٌتظُُز و اٌتظزف و و ِٕبهح اٌؼًّ  أطبٌُت تطىَز: 2 ػذد اٌهذف

 صوو٣ْ ثُٜوف:

إٕ صط٣ٌٞ أّج٤ُخ ثُؼَٔ ٝ ٌٟم ثُضٌٚف ٝ ثُض٤٤ٌْ ك٢ ثإلهثًر ٝ صق٤ْٖ ثٌُٔهٝه٣ز ٝ ثُٜ٘ٞٛ دؾٞهر 

ثُنوٓجس ثُْٔوثر ُِٔٞثٟٖ صٌٔ فضٔج ػذٌ ًّْ ثإلٌّثص٤ؾ٤جس ٝ ثُضٞؽٜجس ثُْٔضوذ٤ِز ٝ ثُضو٤و دض٘ل٤يٛج ٖٓ 

 مالٍ ػوٞه ثُذٌثٓؼ ٝ ػوٞه ثألٛوثف.

 4ؽوٍٝ ػوه 

 زع إٌتبئح :ػ

 ِؤشزاد لُض اْداء
وزذح 

 اٌّؤشز

 إٔدبساد

2018 

 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

 2018ِمبرٔخ ثُٓ 

 2019و 

ٔظجخ اإلٔدبساد ِمبرٔخ 

 2019 ثبٌتمذَزاد

 ج ة أ
 د/أ أ-د=ج

% 
 ة-َ=ج

 ج/ة

% 

 : 1.2.9ثُٔؤٌٕ ػوه 

ْٗذز صووّ ص٘ل٤ي ػوٞه 

ثألٛوثف ٝ ثُووًر ػ٠ِ 

 ث٥هثء

 %41,66 %40  ْٗذز

  

1 ,66% 
104,15

% 

 :4ُ ثُبٍٔ ػذد رط

 ِؤشز لُض اِداء اٌخبص ِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد 

  2019ٌظٕخ   2ثبٌهذف
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 النتائج:تحلٌل 
 ػوٞه ثألٛوثف ٝ ثُووًر ػ٠ِ ث٥هثء ْٗذز صووّ ص٘ل٤ي:  9 .1.2ثُٔؤٌٕ ػوه 

 

 و األهداؾ عمود تنفٌذ تمدم نسبة لمإشر بالنسبة %104,15تم تسجٌل نسبة إنجاز تمدر بـ
ثُؼٌثه٤َ ثُٔجه٣ز ٝ ثُضو٤٘ز ثُض٢ صقٍٞ هٕٝ إٗؾجٍ ثُٖٔج٣ًغ ٝ ثُٖٔجًَ  رؼم اآلداء على المدرة

 :األسباب من أهمهالن إلى جملة من و ٌعود ذثُٔج٤ُز ثُض٢ صٞثؽٚ ثُٔؤّْجس 

 صقو٣و صوو٣ٌثس ٓ٘نلٞز 
 

: تطىَز إٌظُ اٌّؼٍىِبتُخ و اٌزلُّخ و دػُ اطتؼّبالتهب ثهُبوً اٌىسارح 3اٌهذف 

 و ثبٌدّبػبد اٌّسٍُخ

 صوو٣ْ ثُٜوف:
 ٤ّضْ صقو٤ن ٛيث ثُٜوف ثإلّضٌثص٤ؾ٢ ػذٌ ػور أٛوثف ػ٤ِٔجص٤ز صضٔغَ ك٢:

 ثُٔٞثٟٖ ٝ ثُٔضؼج٤ِٖٓ ٓغ ثإلهثًر،صط٣ٌٞ ثُنوٓجس ثإلٌُض٤ٌٗٝز ُلجةور -
 صط٣ٌٞ د٤٘ز صقض٤ز ىثس ؽٞهر ػج٤ُز ُلجةور ثٍُٞثًر ٝثُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز،  -

 صط٣ٌٞ إّضؼٔجالس ٗظْ ثُٔؼِٞٓجس ًٝهٔ٘ز ثألٖٗطز ثإلهث٣ًز،  -

 هػْ ثُ٘لجى ُِذ٤جٗجس ثُٔلضٞفز ُلجةور ثُؼّٔٞ. -
 5ؽوٍٝ ػوه 

 ِؤشزاد لُض اْداء
وزذح 

 اٌّؤشز

 إٔدبساد

2018 

 تمذَزاد

2019 

 إٔدبساد

2019 

و  2018ثُٓ  ِمبرٔخ

2019 

ٔظجخ اإلٔدبساد 

 ِمبرٔخ ثبٌتمذَزاد

2019 

 ج ة أ

 د/أ أ-د=ج

% 

 

 ة-َ=ج
 ج/ة

% 

 : 1.3.9 ثُٔؤٌٕ

ػوه ثُذِو٣جس ثٌُٔصذطز  

دجُٖذٌز ثإلهث٣ًز ثُٔ٘وٓؾز 

ثُنجٙز دجُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز 

(RNIA-Collectivités) 

 030 422  عدد

  

040 014,00 

 :  2.3.9 ُٔؤٌٕث

ثُٔؾجالس ثألٖٗطز ٝػوه 

ذٌٓؾ٤جس ثإلهث٣ًز ثُُٖٔٔٞز د

ٝٓ٘ظٞٓجس ٓؼِٞٓجص٤ز 

 دجٍُٞثًر

 2 42  عدد

  

42- 2 

 : 3.3.9 ثُٔؤٌٕ

ػوه ثُٔ٘ظٞٓجس ٝثُنوٓجس 

ثإلٌُض٤ٌٗٝز ث٤ُٟ٘ٞز 

 ٝثُٖٔضًٌز 

 ثُْٔضـِّز دجُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز

 2 42  عدد

  

42- 2 
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 :5ُ ثُبٍٔ ػذد رط

 ِؤشزاد لُض اِداء اٌخبطخ ِمبرٔخ ثُٓ تمذَزاد وإٔدبساد 

  2019ٌظٕخ   3ثبٌهذف

 
 
 

 تحلٌل النتائج:
RNIA-دجُٖذٌز ثإلهث٣ًز ثُٔ٘وٓؾز ثُنجٙز دجُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز )ػوه ثُذِو٣جس ثٌُٔصذطز  : 1.3.9 ثُٔؤٌٕ

Collectivités): 

 

دجُٖذٌز ثإلهث٣ًز ػوه ثُذِو٣جس ثٌُٔصذطز ُِٔؤٌٕ  دجُْ٘ذز   % 241,33صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ 

ٝ ٣ؼٞه ىُي إ٠ُ ّؼ٢ ثُذِو٣جس ُض٤َْٜ  (RNIA-Collectivitésثُنجٙز دجُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز )ثُٔ٘وٓؾز 

 ثُؼَٔ ٝ صذجهٍ ثُٔؼِٞٓجس ٝ ثُضَثٜٓج ديُي

 دجٍُٞثًرذٌٓؾ٤جس ٝٓ٘ظٞٓجس ٓؼِٞٓجص٤ز ثُٔؾجالس ثإلهث٣ًز ثُُٖٔٔٞز دثألٖٗطز ٝػوه :  2.3.9 ُٔؤٌٕث

 ثُُٖٔٔٞز ثإلهث٣ًز ٝثُٔؾجالس ثألٖٗطز ػوهُِٔؤٌٕ  دجُْ٘ذز   % 0صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ 

صؤم٤ٌ كضـ ثإلػضٔجهثس ٝ ثُؼٌثه٤َ ثُٔضؼِوز  ٝ ٣ؼٞه ىُي إ٠ُدجٍُٞثًر  ٓؼِٞٓجص٤ز ٝٓ٘ظٞٓجس دذٌٓؾ٤جس

 دطٍٞ ثإلؽٌثءثس ثُٔضؼِوز دئدٌثّ ثُٚلوجس
 

 

 :ػوه ثُٔ٘ظٞٓجس ٝثُنوٓجس ثإلٌُض٤ٌٗٝز ث٤ُٟ٘ٞز ٝثُٖٔضًٌز ثُْٔضـِّز دجُؾٔجػجس ثُٔق٤ِز 3.3.9 ثُٔؤٌٕ

 ث٤ُٟ٘ٞز ثإلٌُض٤ٌٗٝز ٝثُنوٓجس ثُٔ٘ظٞٓجس ػوه ُِٔؤٌٕ دجُْ٘ذز   % 0صْ صْؾ٤َ ْٗذز إٗؾجٍ صووً دـ 

ه٤َ ثُٔضؼِوز صؤم٤ٌ كضـ ثإلػضٔجهثس ٝ ثُؼٌث ٝ ٣ؼٞه ىُي إ٠ُ ثُٔق٤ِز دجُؾٔجػجس ثُْٔضـِّز ٝثُٖٔضًٌز

 دطٍٞ ثإلؽٌثءثس ثُٔضؼِوز دئدٌثّ ثُٚلوجس
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 :التوجهات المستقبلٌة لتحسٌن األداء-4
و إٌمبئض اإلشىبٌُبد ٌتذارن اإلشىبٌُبد  اٌّمتززبد   

ص٘ظ٤ْ  إهث١ً ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ث١ًٌَُٔ ٝ ثُؾ١ٜٞ ال -

ز ٍُِٞثًر ٝ ٖٓٔٞالصٜج ٣ُضٔج٠ٕ ٓغ ث٤ُْجّجس ثًُٔٞٞ

ثُقو٤و٤ز ٝ ال ٣ْضؾ٤خ ٌُِٛجٗجس ثُٔطٌٝفز ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ 

 ث٢ُٟ٘ٞ ٝ ثُو٢ُٝ 

ٝؼق ثُذؼو ثإلّضٌثص٤ؾ٢ ٝ ثإلّضٌٖثك٢ ك٢ ػَٔ  -

 .ثٍُٞثًر ٝ ث٤ُٜجًَ ثٌُثؽؼز ُٜج دجُ٘ظٌ 

 

٤ّطٌر ثُ٘ظٌر ثُوطجػ٤ز ك٢ أٖٗطز ثٍُٞثًر ٝ ٝؼق  -

 ّجةٌ ثُوطجػجس ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؼَٔ ثألكو٢ ٝ ثُض٤ْ٘ن ٓغ

 

ٓ٘ظٞٓز ُِضٌٚف ك٢ ثُٔٞثًه ثُذ٣ٌٖز ؿ٤ٌ ػ٣ٌٚز ٝ  -

صض٤َٔ دجُؾٔٞه ٝ ؿ٤جح ثٌُٔٝٗز ٝ ثُ٘ؾجػز ٝ ٝؼق ث٥هثء 

 ٝ ؿ٤جح ثُقٌثى ثُٞظ٤ل٢.ٝ إٗؼوثّ ثُضقل٤َ 

 

ٝؼق ث٤ُٜجًَ ثإلّضٖج٣ًز ثُض٢ صووّ ثًُٖٔٞر  ٝ ثُض٢  -

 .ِٗ دٌأ٣ٜج ك٢ ٓنضِق ثُٔؾجالس ؤ٣ْض

غ ث٤ُْ٘ؼ ثُؾٔؼ٤جص٢ ك٢ ٓؾجٍ فٔج٣ز ٝؼق ثُض٤ْ٘ن ٓ -

 .ثُذ٤تز ٝ إٗؼوثّ مطز ػَٔ ٝثٝقز ك٢ ٛيث ثُٔؾجٍ 

ؿ٤ٌ ٓضٌجِٓز ٝ ٖٓضضز ك٢ ثُٔؾجٍ ثُذ٤ت٢ ٓ٘ظٞٓز هج٤ٗٞٗز  -

 .صض٤َٔ دضؼوه ثُ٘ٚٞٗ ٝ هِز كجػ٤ِضٜج 

 

ٛ٘جى ػو٣و ثإلٌٓجٗجس ٝ ث٤ُ٥جس ثُٔج٤ُز ثُٔضجفز ػ٠ِ  -

ِز دجُ٘ؾجػز ثُْٔضٟٞ ثُو٢ُٝ ٝ ثإله٢ٔ٤ِ ؿ٤ٌ ْٓضـ

 ثُٔطِٞدز

صؾ٤َٜثس ٝ صطذ٤وجس ػو٣ور ك٢ ٓؾجٍ ثإلػال٤ٓز ٝ  -

صٌُ٘ٞٞؽ٤جس ثإلصٚجٍ ٓضٞكٌر دجٍُٞثًر ٌُٜ٘ج ؿ٤ٌ ْٓضـِز 

 دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز 

 

ٝ صق٤٤ٖ ثُ٘ٚٞٗ ثُوج٤ٗٞٗز ثُٔضؼِوز دٞذ٠  صط٣ٌٞ -

ٖٓٔٞالس ثٍُٞثًر ٝ ثُٔٚجُـ ثُنجًؽ٤ز ٝ ص٘ظ٤ٜٔج ث٢ٌِ٤ُٜ 

. 

 

 

ص٤ًٌَ ٤ٛجًَ إهث٣ًز ػ٠ِ ثُْٔضٟٞ ث١ًٌَُٔ صؼ٠٘  - 

دجُضًٚٞ ٝ ثُذٌٓؾز ٝ ثُضنط٠٤ ٝ ثإلّضٌٖثف ٝ ث٤ُوٞز 

 ثإلّضٌثص٤ؾ٤ز ٝٝٝغ ث٤ُْجّجس ٝ ثُضو٤٤ْ ٝ ثُٔضجدؼز

 

٣َٓو ثُض٤ْ٘ن ٓغ ثٍُٞثًثس ٝ ث٤ُٜجًَ ثُؼ٤ٓٞٔز ثألمٌٟ  -

 ٝ ص٣ٌٖي ٓنضِق ثألٌٟثف ىثس ثُؼالهز ك٢ ثُٔؾجٍ ثُذ٤ت٢ 

 

 

٤ٌٚ ثُضٌٚف ك٢ ثُٔٞثًه ثُذ٣ٌٖز ٖٓ مالٍ ص٣ٌٌِ صؼ -

ثٌُٔٝٗز ٝ ثُ٘ؾجػز ك٢ ثُضٌٚف ٝ ثُضٖؾ٤غ ػ٠ِ ثُقٌثى 

ثُٞظ٤ل٢ ٝ إػجهر ثُ٘ظٌ ك٢ ص٣ٍٞغ ثألػٞثٕ د٤ٖ ثإلهثًثس 

دط٣ٌوز ٓوًّٝز ٝ ػ٤ِٔز دجإلػضٔجه ػ٠ِ ثُقجؽ٤جس ثُقو٤و٤ز 

 ٌَُ ِٓٚقز .

 

وث ٖٓ صوػ٤ْ هًٝ ث٤ُٜجًَ ثإلّضٖج٣ًز ٝ إًْجدٜج ٣َٓ -

 .ثُ٘ؾجػز ٝ ثُؾوٟٝ  

صوػ٤ْ ثُن٤ِز ثٌُِٔلز دجُؼَٔ ثُؾٔؼ٤جص٢ ٝٝٝغ مطز ػ٠ِ  -

ثُٔوٟ ثُط٣َٞ ٝثٝقز ثُٔؼجُْ صقوه ثُوًٝ ثُي١ صوّٞ دٚ 

 .ثُؾٔؼ٤جس ك٢ ثُٔؾجٍ ثُذ٤ت٢

ثُض٣ٌْغ ك٢ ْٗن ثُْٔجً ثُٔضؼِن دئػوثه ٓؾِز ثُذ٤تز ٝ  -

 . صؾجٍٝ ثُٚؼٞدجس ٝ ثُؼٌثه٤َ ثُض٢ ػطِش ٛيث ثُْٔجً

 

 

ًٌٝٝر إّضـالٍ ًَ ثإلٌٓج٤ٗجس ٝ ثُلٌٗ ثُٔضجفز ُؾِخ  -

ثُض٣ٞٔالس ٝ ثإلّضغٔجًثس ك٢ ٓؾجٍ ثُذ٤تز ٝ ثُض٤ٔ٘ز 

 ثُْٔضوثٓز.

إّضـالٍ ثُضطذ٤وجس ثُٔؼِٞٓجص٤ز ثُٔضٞكٌر دجُ٘ؾجػز  -

ثُٔطِٞدز ٝ صط٣ٌٞ صطذ٤وجس ؽو٣ور صْضؾ٤خ ُقجؽ٤جس 

 ثٍُٞثًر ثُقج٤ُز ٝ ثُْٔضوذ٤ِز .

 


