
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهمة التجهيز واإلسكان ادا املشروع السنوي ل 

 2023لسنة 

 
 

 

 

 2222اديسمبر 
 

 

 

 الجمهورية التونسية
 

 مهمة التجهيز واإلسكان 
 

 وحدة التصرف في الميزانية حسب األهداف



  

 رســـــــــــهـــفال

  للمهمة المحور األول: التقديم العام

 4 ............................................................................................................................... تقديم إستراتيجية المهمة

 9 .................................................................................................................................... المهمةتقديم برامج 

 9 ............................................................................................... الميزانية وإطارنفقات المهمة على المدى المتوسط

  المهمةالمحور الثاني: تقديم برامج       

 للطرقاتاألساسية البنية  : 1البرنامج 

 

 81 .............................................................................................................. وإستراتجيتهتقديم البرنامج  1

 02 ........................................................................................... أهداف ومؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج 2

 04 ................................................................................. إطارنفقات البرنامج على المدى المتوسطالميزانية و 3

 : حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت 2البرنامج 

 

 02 .............................................................................................................. تقديم البرنامج وإستراتجيته 1

 09 ........................................................................................... أهداف ومؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج 2

 33 ................................................................................. إطارنفقات البرنامج على المدى المتوسطالميزانية و 3

 والتعمير واإلسكان: التهيئة الترابية  3البرنامج 

 31 .............................................................................................................. تقديم البرنامج وإستراتجيته 1

 40 ........................................................................................... أهداف ومؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج 2

 32 ................................................................................. إطارنفقات البرنامج على المدى المتوسطالميزانية و 3

 القيادة والمساندة:  9البرنامج 

 34 .............................................................................................................. تقديم البرنامج وإستراتجيته 1

 33 ........................................................................................... أهداف ومؤشرات األداء الخاصة بالبرنامج 2

 20 ................................................................................. إطارنفقات البرنامج على المدى المتوسطالميزانية و 3

  ................................................................................................................................................ : المالحق   

 90 ........................................................................................................................ بطاقات المؤشرات 8

 833 ............................................................................................................ نين العمومييبطاقات الفاعل 0

 812.............بطاقات النوع االجتماعي ......................................................................................................     3    

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 المحور األول

للمهمة التقديم العام



 الثاني: تقديم برامج املهمةاملحور 

 0202لسنة  ادا ل املشروع السنوي ل                                                             التجهيز واإلسكان  مهمة  4 

 

 استراتيجية المهمة 1 -

 

تنفيذ سياسة الدولة في مجاالت البنية التحتية في السهر على استراتيجية مهمة التجهيز واإلسكان  تتمثل

وحماية المناطق العمرانية من الفيضانات وذلك بغاية تحسين ظروف عيش  الترابية واإلسكانوالتهيئة 

 المواطنين وتعزيز مقومات االقتصاد الوطني والنهوض به وخلق فرص التشغيل من ناحية أخرى.

البنية األساسية للطرقات و حماية المناطق العمرانية من  سا فيأساوتتمثل المحاور االستراتيجية للمهمة 

الفيضانات وحماية الشريط الساحلي من االنجراف وإحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية على كامل 

 تراب الجمهورية إلى جانب توفير السكن المناسب لكافة فئات المجتمع.

 وتتمثل أساسا فيمن خالل تفعيل مخططات التنمية الخماسية فيمكن تحديدها  المهمة أما رؤية

طرقات وجسور وجعلها حديثة وآمنة ومطابقة للمواصفات العالمية وربط  األساسية مناستكمال البنية -

ديمومة حركة المرور والسالمة لمستعمليها والحد من االختناق المروري وقد   البالد لضمانكافة جهات 

كم من الطرقات السريعة،  3222و 3212كم من الطرقات السيارة إلى أفق  3131تمت برمجة إنجاز 

 كم خارج المناطق العمرانية. 042منها 

الحد من مخاطر الفيضانات على مستوى كامل التراب الوطني وقد تم االنطالق في الدراسة   -

و التي تهدف  3202غاية إلى  " والمنجزةاالستراتيجية في إطار "المشروع الوطني للحماية من الفيضانات

إلى حماية كامل مناطق البالد من خطر الفيضانات كما تم تحيين الدراسات الفنّية خاصة على مستوى 

 المدن التي تشهد توسعا عمرانيا هاما.

حماية الموانئ البحرية و تحديد وإعادة تحديد  الساحلي من االنجراف وتهيئة وترميم و حماية الشريط  -

إلى جانب إحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية   المحاذية لهلبحري وتجزئة األمالك الملك العمومي ا
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كصاحب منشأة مفوض عبر بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام إضافة 

 إلنجاز دراسات معمارية متضمنة للنوع االجتماعي.

التراب الوطني بهدف إرساء تنمية مستدامة عادلة إحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية على   -

ومتوازنة وشاملة بين الجهات وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن 

مقسما مسكنا و  43222 وقد تمت برمجة إنجاز  .االجتماعي والميّسر مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص

 . 3230اجتماعيا في أفق 

تزامات مع على المستوى الدولي من خالل اإلمهمة التجهيز استراتيجية تتجسد هذه من ناحية أخرى، 

العديد من البرامج على غرار برنامج األمم المتحدة للمستوطنات  االنخراط في عبرالمنظمات العالمية 

مستدامة تدار  على بناء مدن محكمة التخطيط البشرية  الذي يتطابق مع تطلعات المهمة حيث يشجع 

أما  مشروع الطريق العابرة للصحراء فهو يعزز اندماج البالد التونسية في  .بإحكام وذات كفاءة عالية

محيطها المغاربي واإلفريقي عبر  عضويتها  الدائمة في لجنة قيادة المشروع والذي يتمثل في  انجاز 

الڤوس  –ئيسي الجزائر العاصمة كلم، تتكون من المحور الر  2233شبكة من الطرقات يبلغ طولها 

)جنوب غرب نيجيريا( وثالثة فروع ربط نحو تونس، مالي والتشاد، هذا باإلضافة إلى انخراطها في 

المركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى والذي تتمثل مهامه أساسا في البحث  

قع المعّرضة للزالزل والسيول واالنزالقات األرضية العلمي المطّبق من خالل تشخيص وتحديد الموا

والكوارث الطبيعية األخرى واقتراح حلول تقنية للحد من هذه المخاطر. كما تنخرط المهمة في مشروع 

والذي يهدف إلى تعميق الحوار حول فرص الشراكة بين دول االقتصاد األزرق ذو البعد المتوسطي 

المستدام وآفاق تطويره عبر إيجاد مصادر تنموية جديدة ومتجددة  المتوسط في مجال االقتصاد األزرق 
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وتغطية عدة قطاعات مثل صناعة مختلف أنماط الهياكل العائمة والجزر االصطناعية والتنقيب عن 

 .والنقل والتجارة البحرية وغيرها ،والسياحةالنفط والغاز والمعادن والسالمة والمراقبة البحرية 

تمكنها من التمركز تونس  التي تتميز بها عصرية التحتية ال في أّن البنىتشخيص واقع القطاع  كما يمكن

إلى جانب ووضوح إستراتيجية المخططات في كل مجاالت تدخل المهمة انخراط هذه  الدولعلى المستوى 

وتمتع األخيرة في إجراءات العصرنة ومتابعتها وإشرافها على جميع هياكلها المركزية منها والجهوية 

في صفوف  واإلستقاللية وتوفر الخبرات والتجارببحسن التسيير والتصرف مؤسسات تحت اإلشراف ال

أما عن نقاط ضعف القطاع فيمكن  .المؤسسات المالية الوطنية والدوليةالناجح مع والتفاعل  موظفيها

، من ناحيتها تمثل بسبب شّح الموارد المالية المخصصة لذلكالتحتية حصره في نقص الصيانة للبنية 

لمواصلة انجاز الديون المثقلة على المؤسسات تحت اإلشراف واعتماد هذه األخيرة على ميزانية الدولة 

مشاريعها من أهم اإلشكاليات إلى جانب ضرورة اإلمتثال إلمالءات الممولين العموميين وضرورة االتسريع 

في  الرقمنة والتوجه نحو تعويض الوثائق المادية بالرقمية لتحقيق مزيد النجاعة والشفافية والجودة على 

  .الداخلية نتداب وحركات النقلالبشرية عبر اإلالمعامالت اإلدارية وضرورة تعزيز التصرف في الموارد 

يتضمن أهدافا  3231من خالل إعداد إطار أداء لسنة  فتتبلورالمساواة أما أولويات المهمة لتحقيق 

. بصفة عامةبين كافة فئات المجتمع و ومؤشرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال 

ويتمثل ذلك من خالل برامج المهمة في فك عزلة المناطق الداخلية عبر شبكة مسالك ريفية لفتح الطريق 

أمام المتساكنين وتمكينهم من الوصول إلى البنية األساسية الصحية والتعليمية واالقتصادية مما يساهم في 

االندماج  وتحقيقصحية مؤشرات الصحة والخدمات ال وتحسنعن الدراسة  االنقطاعالحد من نسبة 

 االقتصادي خاصة وأنها مناطق تزخر بإمكانيات وثروات طبيعية هامة. 
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المهمة على تطوير النصوص القانونية والتشريعية لفائدة النساء لتمكينهن من االستفادة من  كما تعمل -

مختلف برامج السكن على نفس قدر المساواة مع الرجال و على التصرف في الموارد البشرية والحياة 

قدر المساواة  المهنية للموظفات عبر تمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار الهامة والوظائف العليا على

 مع زمالئهن الرجال.

 برامج المهمة - 2

 .يلي كما موزعةثالثة برامج عملياتية وبرنامج قيادة ومساندة  3231 لسنةتتضمن مهمة التجهيز  -

 للطرقات األساسية البنية برنامج -

 المنشآت في والتحكم الساحلي والشريط العمرانية المناطق حماية برنامج -

 واإلسكان والتعمير الترابية التهيئة برنامج -

 المساندةو  القيادة برنامج -
 

: البنية  1برنامج 

  الساسية للطرقات

: حماية املناطق العمرانية  2برنامج 

والشريط الساحلي والتحكم في 

 تآاملنش
 

الترابية  ةالتهيئ:  3برنامج 

  والتعمير واإلسكان

: القياادة  9برنامج 

 واملساندة

       

 املركزي:البرنامج الفرعي 

تطوير وصيانة البنية 

 الساسية للطرقات

 

: حماية املناطق  1البرنامج الفرعي املركزي 

 املركزي:البرنامج الفرعي   العمرانية من الفيضانات 

ة الترابية والتعمير ئالتهي

 واإلسكان

 

البرنامج الفرعي املركزي 

 : القياادة1

     

 

: حماية  2البرنامج الفرعي املركزي 

   تآاملنش الشريط الساحلي وإحكام انجاز 

البرنامج الفرعي املركزي 

 : املساندة2

       
 برنامجا فرعيا جهويا 22

 
 برنامجا فرعيا جهويا 22

 
 برنامجا فرعيا جهويا 22

 
 برنامجا فرعيا جهويا 22
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  على المدى المتوسطإطار نفقات المهمة الميزانية و - 3   

 : ميزانية المهمة - أ

 1جدول عدد
  0202تقديرات ميزانية المهمة لسنة 

 لنفقةاطبيعة حسب 
 الوحدة: ألف دينار

 

 0201انجازات  بيان النفقات
   0200 التكميلي   ق م

(1) 

      0202تقديرات 

(0) 

 التطّور

 النسبة % (1)-(0المبلغ )

 نفقات التأجير
 %101,67 2014 122500 120486 109903 التعهداعتمادات 

 %101,67 2014 122500 120486 109753 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير
 %103,12 1829 60461 58632 58901 اعتمادات التعهد

 %103,12 1829 60461 58632 58525 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت
 %115,48 30000 223809 193809 158904 اعتمادات التعهد

 %115,48 30000 223809 193809 158904 اعتمادات الدفع

 نفقات اإلستثمار
 %121,18 232608 1330710 1098102 1512479 اعتمادات التعهد

 %124,62 291445 1475420 1183975 948545 اعتمادات الدفع

نفقات العمليات 

 المالية

 %163,75 510 1310 800 172200 اعتمادات التعهد

 %163,75 510 1310 800 172200 اعتمادات الدفع

 المجموع
 %118,14 266961 1738790 1471829 2012387 اعتمادات التعهد

 %120,92 325798 1883500 1557702 1447927 اعتمادات الدفع

 
 ر الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية*دون اعتبا
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 0جدول عدد
  0202تطور تقديرات ميزانية المهمة لسنة 

 حسب البرامج
 الوحدة: ألف دينار

 

 0202انجازات  بيان النفقات
 التكميلي ق م  

0200 (2) 

     0202تقديرات   

(0) 

 التطور

 النسبة %  (2)-(0المبلغ )

 2البرنامج 
 %109 100486 1177910 1077424 1685653 اعتمادات التعهد

 %113 154134 1377540 1223406 1088203 اعتمادات الدفع

 0البرنامج 

 %173 157510 374675 217165 166568 اعتمادات التعهد

 %169 92532 227575 135043 133381 اعتمادات الدفع

 2البرنامج 

 %107 8642 138107 129465 116920 اعتمادات التعهد

 %152 78492 228387 149895 190154 اعتمادات الدفع

 9البرنامج 

 %101 323 48098 47775 43246 اعتمادات التعهد

 %101 640 49998 49358 36188 اعتمادات الدفع

 المجموع

 %118 266961 1738790 1471829 2012387 اعتمادات التعهد

 %121 325798 1883500 1557702 1447927 اعتمادات الدفع

 

 *دون اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية

 

 لسنة  د.أ   2775520 مقابلد .أ 500 883 1   بـ 0202 لسنة واإلسكان التجهيزمهمة تقدر ميزانية 

 :وتتوزع هذه االعتمادات على النحو التالي( 02%) د.أ207523  اقدره بزيادة  أي 2022 

أي  2022أد سنة  486 120أد مقابل 500 122    2023 : لسنةالتأجير  تقديرات نفقات تبلغ -

 73620مقابل  0202سنة  أد461 60  أما نفقات التسيير فتبلغ  (%1,67)أد  0222 بزيادة  قدرها

 0202سنة أد 809 223 التدخالت  نفقاتتبلغ و( %3,12)أد  2302أي بزيادة قدرها  2022أد سنة 

 إحالة  على شكل( % 9,81)أد 000 20  قدرها    أي بزيادة 2022أد سنة  222322  مقابل 

 ".شركة تونس للطرقات السيارة"الفاعل العمومي تحت إشرافه إلى  2البرنامج 
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بالنسبة  د.أ 2232257 مقابل 2023 بعنوان سنة  د.أ 420 475 1 االستثمار فقد قدرت بـنفقات أما  -

وستخصص لمواصلة المشاريع  (%24,62) بنسبةد .أ 022227بزيادة قدرها  أي   2022 سنةإلى 

 .طور اإلنجاز 

 :وتتفرع هذه االعتمادات بين البرامج على النحو التالي

 % 73,15أد أي ما يمثل نسبة قدرها 540 377 1: البرنامج األول

   12,08 %أي ما يمثل نسبة قدرها أد  575 227 :البرنامج الثاني

 12,10 %أي ما يمثل نسبة قدرها  أد 387 228 :البرنامج الثالث

 % 2,65أد أي ما يمثل نسبة قدرها  998 49 :البرنامج التاسع 

 

 (2222-2223إطار النفقات متوسط المدى ) - ب

 2جدول عدد
 ( 0202-0202إطار النفقات متوسط المدى )

 التوزيع حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة )اعتمادات الدفع(
 الوحدة: ألف دينار

 0202انجازات  النفقاتبيان 
 التكميلي ق م

0200 
 0202تقديرات  0202تقديرات  0202تقديرات 

 133770 125750 122500 120486 94011 نفقات التأجير

 64143 62275 60461 58632 58525 نفقات التسيير

 244902 230159 223809 193809 158904 نفقات التدخالت

 1613745 1518460 1475420 1183975 947072 نفقات اإلستثمار

 1440 1356 1310 800 172200 نفقات العمليات المالية

المجموع دون اعتبار 

 الموارد الذاتية للمؤسسات
1447927 1557702 1883500 1938000 2058000 

المجموع باعتبار الموارد  

 الذاتية للمؤسسات
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 4جدول عدد

 ( 0202-0202إطار النفقات متوسط المدى )
 التوزيع حسب البرامج )اعتمادات الدفع(

 
 0201انجازات  البيان 

 التكميلي  ق م

0200 
 0202تقديرات  0204تقديرات  0202تقديرات 

 1505075 1417465 1377540 1223406 1088203 : البنية األساسية للطرقات  1البرنامج 

: حماية المناطق العمرانية والشريط 0البرنامج 

 الساحلي والتحكم في المنشآت 
133381 135043 227575 234178 248812 

 249728 234986 228387 149895 190154 : التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان2البرنامج 

 54385 51371 49998 49358 36188 : القيادة والمساندة9البرنامج 

 2058000 1938000 1883500 1557702 1447927 المجموع

 
في حجم نفقات التأجير مقارنة باإلعتمادات المرسمة  % 1,67تطورا بنسبة  0202نالحظ خالل سنة 

خالل سنة  % 6,38وبنسبة   0202خالل سنة   % 2,65، وتطورا بنسبة  0200لسنة 

التدرج وكذلك  0202بعنوان سنة  بها الوزارة اإلنتدابات الجديدة التي قامتويعود ذلك إلى   0207

 .والترقية واإلدماج والتكليف بالخطط الوظيفية

 . 0207-0202في  نفقات التسيير خالل الفترة %  3,12 معدل كما تم اعتماد زيادة سنوية بــ

، نتيجة ارتفاع 0202خالل سنة  15,48%بنسبة  تطورا هاما نفقات التدخالتمن جهتها تسجل 

 2,92بنسبة  تطور،  ثم يليه "شركة تونس للطرقات السيارة"إلى فاعله العمومي  2تحويالت البرنامج 

 . 0207 في سنة %6,28 ارتفاعا جديدا ب ثم  0202 سنةخالل  %



 العام الول: التقديماملحور 
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 % 2,92بـنسبة و 0202خالل سنة  % 24,62 نسبةبـ هاما  تطورا تسجلفقد أما نفقات اإلستثمار 

لضخامة حجم المشاريع المتواصلة ويعود ذلك أساسا  0207خالل سنة  % 6,28بـ و 0202خالل سنة 

العدد الهام إلى لبرنامج األول وطريق السيارة تونس جلمة بالنسبة إلى افي ما يتعلق بقنطرة بنزرت وال

البنايات إنجاز للمشاريع المتواصلة وصيانة المنشآت المائية وتسيير مصالح حماية الشريط الساحلي و

الدراسات المتواصلة وانطالق الدراسات ، وإلى الترفيع في نسق إنجاز لبرنامج الثانيالمدنية بالنسبة إلى ا

دراسات الرصد  وأمثلة تهيئة وتنمية الواليات وألمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية لالجديدة 

ظومة التصّرف في المعلومات العقارية للبالد واالنطالق في انجاز مشروع من" أطالس الواليات"الترابي 

التونسية من قبل ديوان قيس األراضي ورسم الخرائط  وكذلك إتمام األشغال المتعلقة بتهذيب وإدماج 

ولفائدة مشروع اقتناء مساكن  األحياء السكنية جيل أول وإنجاز الدراسات الخاصة بمشروع الجيل الثاني

.لبرنامج الثالثاالنسبة إلى بفي إطار برنامج المسكن األول 



 الثاني: تقديم برامج املهمةاملحور 
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 المحور الثاني 

 تقديم برامج المهمة
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 :تقديم البرنامج -1
 
 اإلستراتجية  1.1

 

على تكييف البنية األساسية للطرقات مع متطلبات الحياة االقتصادية واالجتماعية  2يسهر البرنامج 

بهدف ربط مختلف جهات البالد بطريقة تضمن سيولة واستدامة حركة المرور وسالمة مستخدميها 

مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وتطور ( قطاع عاموقطاع خاص ومواطنين ومواطنات )

 . األسطول الوطني للسيارات

الدولية و التي حثت عليها الوثيقة   له جملة من االلتزامات 2وعلى هذا األساس فإن البرنامج 

المستدامة، و  للتنمية 25المتعلقة بتحقيق األهداف اإلنمائية الـ( نسخة أولية) 0227التوجيهية تونس 

حيث يقدم البرنامج مساهمة كبيرة في تحقيق   . 0262االفريقية المتعلقة بتحقيق األجندة االفريقية 

ية إنشاء بنية تحت( 2-7-2)الهدف التاسع للتنمية المستدامـــــــة وعلى وجه الخصوص أحد أهدافـــه 

و  تتماشى مع الحاجيات الخصوصية لكافة المستخدمات والمستخدمين عالية الجودة ومستدامة ومرنة 

 :ذلك بالعمل على

أوال ضمان استدامة وانسيابية حركة المرور بما يتيح سهولة الحركة تلبية لمطالب المواطنين  -

فمن أولويات ...( رواد األعمال، رجال األعمال، الوقت المخصص للمرور )والنسيج االقتصادي 

هو استكمال شبكة الطرقات السيارة و ربط الواليات الداخلية بالواليات الساحلية عبر االستثمار

وصلة تطاوين بالطريق ) الشروع في انجاز الطريق السيارة تونس جلمة و مضاعفة الطرقات 

 (.منعرج تالة بالقصرين)وانجاز المنعرجات ( السيارة

على امتالك شبكة من الطرقات  2رنامج ثانيا ضمان سالمة المستعملي الطريق حيث يعمل الب -

المهيكلة والمجهزة بمرافق حديثة و تهيئة شبكة الطرقات المرقمة لجعلها متوافقة مع المعايير الدولية 

والصيانة الدورية للطرقات مما يساهم في تقليل مخاطر حوادث ( أمتار 5العرض يساوي أو يفوق )

 ريفية التي لها تأثير على الفئات الهشة؛ المرور و كذلك الصيانة الدورية للمسالك ال

 2ثالثا مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية مع مراعاة تطور األسطول الوطني لذلك يعمل البرنامج  -

حيث تم توقيع . على تطوير البحث العلمي في مجال المواد المستخدمة النجاز الطرقات أوصيانتها
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لتنفيذ برنامج ( CEREMA)اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز واإلسكان والمركز الفرنسي 

التصرف في نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد إلنجاز الطرقات وذلك في إطار مشروع تطبيق 

ى، ومن ناحية أخر'.  RE MED'االبتكار لتطوير االقتصاد الدائري للبناء المستدام بالبحر المتوسط

أبرم مركز التجارب وتقنيات البناء اتفاقية مع المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والغرفة الوطنية 

لمنتجي االسمنت تتمحور حول البحث في تطوير استعمال مادة االسمنت في مجال بناء الطرقات 

 .وصيانتها اعتمادا على معالجة المادة الموجودة على عين المكان

تحقيق المساواة بين "من أهداف التنمية المستدامة  7مساهمة في تحقيق الهدف كما يقدم البرنامج 

بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة " الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

والموازنة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز وتحقيق المساواة في التنمية والحقوق والواجبات 

أن المرأة  2فيعتبر البرنامج  .اطنين و المواطنينات سواء كانوا في الحضر أو في الريفبين المو

الريفية هي من الفئات الهشة في المجتمع رغم أن لها دور ريادي في تنمية المناطق الريفية و توفير 

الء هذه و بالتالي إي 1قارة% 27من اليد العاملة الفالحية منها % 73األمن الغذائي بها فهي تشكل 

الفئة من المجتمع العناية الالزمة سوف يساهم في مساعدة المرأة الريفية الحصول على فرص متكافئة 

بينها و بين الرجل في مختلف المجاالت فيسهل للمرأة في الريف الوصول إلى الخدمات الصحية 

 . ب بنية أساسية مالءمةفإن المرأة والفتاة تظالن األكثر تأثرا في غيا. والتعليمية و كذلك سوق الشغل

 :و يتميز واقع قطاع الجسور و الطرقات بـ

معبدة وشبكة  % 32ألف كلم من الطرقات المرقمة منها  02شبكة من الطرقات تمتد على زهاء  -

معبدة وفق بيانات إدارة استغالل وصيانة  % 27ألف كلم من منها  7382من المسالك الريفية بطول 

 .0200ديسمبر  22الطرقات إلى حد 

تونس رأس )كلم   752كلم من الطرقات السيارة بكامل البالد منها قرابة  522يوجد حاليا قرابة  -

كلم  72تونس بنزرت )كلم بالمناطق الداخلية  250و %( 52)تتواجد على الشريط الساحلي ( جدير

 (كلم 202وتونس بوسالم 

 تياجات القطاع تقلص اعتمادات الدفع السنوات األخير مقارنة باح -

تقاعد عدد من االعوان او مغادرة بعض اإلطارات الفنية من المهندسين البالد في اطار التعاون  -

  .الفن

                                                 
1
 89/82/0281 بتاريخ 88843صحيفة العرب عدد 
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على النحو  0227إلى تحقيق المؤشرات واألهداف الكميّة في آفاق سنة  2ولكن يطمح البرنامج 

 :التالي

 كلم من الطرقات السيارة2222بلوغ 

 الطرقات السريعةكلم من  0222انجاز 

 كلم من المسالك الريفية المهيئة و المعبدة 22222بلوغ 

 انجاز الوصلة الدائمة لمدينة بنزرت و جسر جربة

 كلم من الطرقات المهيئة 02222بلوغ 

 كلم من الطرقات المدعمة بالخرسانة االسفلتية 22222بلوغ 

األول يتمثل في تطوير شبكة : ييناستراتيجية على محورين أساس 2ولتحقيق ذلك تعتمد البرنامج 

الطرقات السيارة والطرقات المرقمة والمسالك الريفية على كامل تراب البالد مما يمكن وصول جميع 

أما الثاني فيتمثل  .إلى المرافق األساسية وتقليل التفاوتات بين الجهات من النساء والرجال المستخدمين

. في صيانة الرصيد المنجز من البنية األساسية للطرقات والمسالك الريفية لمحافظة على وظيفيته

 .وتعطى األولوية عند ترسيم االعتمادات والمشاريع الجديدة إلى المحور الثاني

 

 

 :الهياكل المتدخلة 2.1  

 :وهي على التوالي 2البرنامجتساهم الهياكل التالية في تحقيق أهداف ومؤشرات 

 اإلدارة العامة للجسور والطرقات ومختلف الوحدات حسب األهداف التابعة لها

 اإلدارات الجهوية للتجهيز واإلسكان

 شركة تونس للطرقات

 مركز التجارب وتقنيات البناء

 

 

 

 أهداف ومؤشرات األداء  -2
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 :تقديم األهداف ومؤشرات األداء 1.2
 

تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد  :1-1 الهدف

 الوطني والمغاربي  

شبكة الطرقات والطرقات يساهم هذا الهدف في تحقيق المحور االستراتيجي األول باعتبار أن تطور 

السيارة يجعلها تواكب تزايد حركة النقل الطرقي للبضائع وتنقل األشخاص بين مختلف جهات البالد 

لذلك تم اعتماد مؤشرين األول يعنى بتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات . الدول المجاورة وكذلك

عرض يساوي أو )السيارة والثاني يعنى بنسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية 

 (.أمتار 5يفوق 

 

 المؤشرات : 
 

 للطرقات النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد  :1.1.1المؤشر

 السيارة
 

يبرز هذا المؤشر طول الطرقات السيارة في طور االستغالل والمنجزة باعتبار دورها في تعزيز ربط 

أو الجزائرية، وما يوفره ذلك من ربح / مختلف جهات البالد وربط البالد التونسية بالحدود الليبية و

 .   ان المجاورةللوقت وسالمة لمستعمليه وتنشيط للتبادالت التجارية مع البلد

 

  1.1.1تقديرات المؤشر 

 الوحدة  مؤشر األداء 
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

النسبة التراكمية لتقدم انجاز  1.1.1المؤشر 
 المخطط المعتمد للطرقات السيارة

% 2254 25 11 16 51 
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إلى موفى % 33كلم بنسبة انجاز  32على طول مدنين  –قابس  الجزء الرابط بينشغال تتواصل أ

وهذا سيكون  .0202مدنين  موفى الثالثية الثانية لسنة -و من المتوقع أن ينتهي الجزء المدو. 0202

فنأمل ان تحقق أشغال  0202أما بالنسبة لتقديرات  .0202له تأثير على تقديرات المؤشر لسنة 

كلم فتتواصل  236تونس جلمة بطول  لطريق السيارةا. الطريق السيارة تونس جلمة تقدما هاما

–تونس جزءلاأشغال ستنطلق . 0202 موفيإلى % 25التقدم حيث بلغت نسبة أشغال تحرير حوزة 

في شهر  الممولة من قبل الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي (أقساط 2) السبيخة

والممولة من قبل البنك جلمة  –الجزء السبيخة الموالية التي تهّم  2أما األقساط . 0200برأكتو

 .0202بداية سنة  فستنطلق مع األروبي لالستثمار 

 

 

 نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات : 2.1.1مؤشر ال

 (امتار 7عرض يساوي أو يفوق )الفنية
 

أمتار و كذلك طول  5يبرز هذا المؤشر طول الطرقات المرقمة التي عرضها يساوي أو يفوق 

المضاعفة باعتبار دورها في تعزيز ربط مختلف جهات البالد وما يوفره ذلك من ربح الطرقات 

 .للوقت وسالمة لمستعمليه وتنشيط للتبادالت التجارية بين الجهات و مع الدول المجاورة

 
 

 2.1.1تقديرات المؤشر 
 

 الوحدة  مؤشر األداء 
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب  0.1.1لمؤشر 
 69,82 69,82 69,6 68,9 68,7 % امتار( 5)عرض يساوي أو يفوق  للمواصفات الفنية

 

الطرقات المهيكلة  2العديد من األنشطة تساهم تحقيق القيمة المنشودة لهذا المؤشر خاصة النشاط 

 .المرقمةالطرقات وتطوير تهيئة  7والنشاط ( مضاعفة طرقات، المنعرجات، المحوالت)



: البنية الساسية للطرقات1البرنامج   

 

 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة  20 

 

المناطق الريفية المعزولة الى  فيالنساء والرجال  نفاذتحسين : 2-1الهدف 

 وضمان سالمتهمطرقات الشبكة  

يساهم هذا الهدف في تحقيق المحور االستراتيجي األول باعتبار التأثير الهام لنشاطي تهيئة المسالك 

تنقل المرأة الريفية للحصول على الخدمات الصحية والتعليمية   الريفية و صيانة المسالك الريفية على

يعزز مساهمتها في والتعليمية تحسين ظروفها المادية والصحية و يساهم فيمما  وكذلك سوق الشغل؛

لذلك تم إيالء هذين النشاطين األهمية  النمو االقتصادي لمنطقتها بدرجة أولى و للبالد بدرجة ثانية

 .الالزمة من حيث رصد اإلعتمادات

 

 لفائدة النساء  النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية: 1.2.1مؤشر ال

 والرجال على حّد السواء

 يبرز هذا المؤشر تطور طول شبكة المسالك الريفية المهيئة

 

 1.2.1تقديرات المؤشر 
 

 الوحدة  مؤشر األداء 
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية:  1.0.1 المؤشر
 4551 4151 4152 4259 41559 % لفائدة النساء والرجال على حّد السواء

 

" لفائدة النساء والرجال على حدّ السواء النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية" المؤشرتم اعتماد 

كمؤشر قائم على النوع االجتماعي يهدف إلى تحسين نفاذ المرأة الريفية إلى الخدمات الصحية و 

تمت المحافظة على قيمة المؤشر للسنوات و قد  . التعليمية و األسواق للتعزيز من تمكينها االقتصادي

من كلم  220أشغال الجزء األول من تهيئة  بانطالق 0202تميزت سنة  حيث 0202و 0202

في  والية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 00موزعة على المسالك الريفية 

 .0207سنة لتأثير في نتائج المؤشر  هماو سيكون ل 0202حين أن الجزء الثاني سينطلق بدااية سنة 
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  الطرقاتالمحافظة على جودة شبكة : 3-1الهدف 

 Cومن خالل انجاز النشاط  2 يساهم هذا الهدف في تحقيق المحور االستراتيجي الثاني للبرنامج

 .إصالح أضرار الفيضاناتتهيئة السالمة المرورية و Eالنشاط انة واستغالل الطرقات المرقمة وصي
 

 مةجودة شبكة الطرقات المرقمؤشر : 1.3.1مؤشر ال 
 
 الطريق وتوابعها في حالة تسمح بسهولة ويسر حركة المستخدمين هيكللحفاظ على ل قاتيانة الطرص

و ذلك من خالل مجهودات اإلدارة السنوية  .2الالزمة لهم من أولويات البرنامج  السالمة وتوفر

على )والصيانة الدورية ( على حساب نفقات التسيير) المتمثلة في القيام بأعمال الصيانة االعتيادية

 .(تثمارحساب نفقات االس
 

 1.1.3تقديرات المؤشر 
 

 الوحدة  مؤشر األداء 
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 5255 5156 1959 1559 66 % جودة شبكة الطرقات المرقمة مؤشر :1.1.3المؤشر 

 
فيما يتعلق  0200و 0202تحقيق القيمة المنشودة للمؤشر يستوجب استكمال انجاز برنامج سنة 

تغليف الذي يحتوي على  0202بالتغليف السطحي بالخرسانة االسفلتية واالنطالق في برنامج سنة 

وإلضفاء جمالية على  ،شحن الحواشي، تثبيت الحواشي بطبقتين، تغليف سطحي، بالخرسانة االسفلتية

محيط الطرقات خصصت اعتمادات للقيام برفع األتربة المتراكمة بجوانب األرصفة والحواجز 

لتوفير سالمة و .اإلسمنتية وإزالة األعشاب الطفيلية والعناية بالغرسات المحاذية للطرقات والمفترقات

  .والعمودي أعمال التشوير األفقييحتوي البرنامج على  أكبر لمستعملي الطريق

 

 :تقديم األنشطة وعالقتها باألهداف ومؤشرات األداء 2.2

 :1جدول عدد
 األنشطة ودعائم األنشطة 

 )الوحدة: ألف دينار(
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 المؤشرات  األهداف
تقديرات 
 األنشطة 0202

التقديرات 
 دعائم األنشطة )*( 0202المالية 

 : 1-1الهدف 
تطوير شبكة 

الطرقات السيارة 
والطرقات المرقمة 

على الصعيد 
 الوطني والمغاربي 

 :1-1-1المؤشر
النسبة التراكمية لتقدم 

انجاز المخطط 
المعتمد لطرقات 

 السيارة

61% 

تطوير شبكة الطرقات  -3
 السيارة

القيام باالستشارة العمومية لفائدة مشاري    ع الطرقات السيارة  500 4
ي مرحلة 

 
 الدراساتف

الطريق السيارة تونس  -3
 جلمة

نشر مستجدات الوزارة )الزيارات الميدانية، المشاري    ع...( عبر  000 160
 وسائل التواصل االجتماعي 

 :3-3-3المؤشر 
نسبة الطرقات التي  

عرضها يستجيب 
الفنية  للمواصفات

)عرض يساوي أو 
 امتار( 7يفوق 

 69,6% 

مستجدات الوزارة )الزيارات الميدانية، المشاري    ع...( عبر  نشر  100 45 قنطرة بنزرت -1
 وسائل التواصل االجتماعي 

 380 227 الطرقات المهيكلة  -4

ي الشكاوى للمشاري    ع الممولة 
 
احداث آليات خاصة للترصف ف

ي لالستثمار تعصبر الطرقات    2من قبل البنك االروبر
PMRII  

اك أصحاب المصلحة   Planانجاز دليل يتعلق بخطة اشر
d'Engagement des Parties Prenantes 

تهيئة وتطوير الطرقات  -0
 المرقمة

نشر مستجدات الوزارة )الزيارات الميدانية، المشاري    ع...( عبر  100 70
 وسائل التواصل االجتماعي 

الوزارة )الزيارات الميدانية، المشاري    ع...( عبر نشر مستجدات  100 24 تدعيم الطرقات المرقمة  -6
 وسائل التواصل االجتماعي 

نشر مستجدات الوزارة )الزيارات الميدانية، المشاري    ع...( عبر  500 63 بناء الجسور -7
 وسائل التواصل االجتماعي 

دراسات طرقية واتقان  -2
 فني

 المشاري    ع الممولةالقيام باالستشارة العمومية لفائدة  000 5

A- تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية 000 1 طرقات بمداخل المدن 

B-  متابعة تقارير التحاليل
 المخبرية والبحث العلمي

1 000 

اكة بير  وزارة التجهبر  واإلسكان والمركز  توقيع اتفاقية شر
ي نفايات CEREMAالفرنسي ) 

 
( لتنفيذ برنامج الترصف ف

البناء والهدم وتحويلها إىل مواد إلنجاز الطرقات عبر المشاركة 
ي 
 
وع إالفعلية لمركز التجارب وتقنيات البناء. وذلك ف طار مشر

تطبيق االبتكار لتطوير االقتصاد الدائري للبناء المستدام 
 'RE MEDبالبحر المتوسط'

 : 0-1الهدف 
 نفاذتحسين 

 فيالنساء والرجال 
المناطق الريفية 
المعزولة الى 

طرقات الشبكة 
 وضمان سالمتهم

 1-0-1المؤشر 
النسبة التراكمية 
لتهيئة المسالك 

لفائدة النساء  الريفية
والرجال على حّد 

 السواء

 46,3% 

المشاري    ع...( عبر نشر مستجدات الوزارة )الزيارات الميدانية،  920 97 تهيئة المسالك الريفية -8
 وسائل التواصل االجتماعي 

F- تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية 000 2 تعبيد المسالك الريفية 

 : 2-1الهدف 
المحافظة على 
جودة شبكة 

 الطرقات

 1-2-1المؤشر 
مؤشر جودة شبكة 

 الطرقات المرقمة
69,9% 

C-  استغالل وصيانة
 الطرقات المرقمة

 القيام بزيارات ميدانية لمعاينة األشغال     667 253

D- القيام بزيارات ميدانية لمعاينة األشغال     188 111 صيانة المسالك الريفية 

E-  تهيئة السالمة المرورية
 وإصالح أضرار الفيضانات

القيام بزيارات ميدانية لمعاينة األشغال وحضور فعاليات     000 51
 تتعلق بالسالمة المرورية

      Z- ال توجد 085 260 نشاط المساندة 
 )*( دعائم األنشطة: يتعين أن تكون ذات طابع استراتيجي وال يترتب عنها انعكاسات مالية 
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   :في أداء البرنامج ينالعمومي ينمساهمة الفاعل - 3.2

 

تطوير شبكة " تساهم شركة تونس الطرقات السيارة في تحقيق الهدف اإلستراتيجي األول للبرنامج 

من خالل السهر على انجاز " الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني والمغاربي

المنجزة  فبانتهاء هذا الجزء يصبح الطول الجملي للطرقات السيارة. مدنين –الطريق السيارة قابس 

ومن ( بنزرت)كلم مما يسهل عملية تنقل األشخاص والبضائع من أقصى الشمال  52782والمستغلة 

 و بالتالي( الحدود الليبية برأس الجدير)إلى أقصى الجنوب ( بوسالم من والية جندوبة)الشمال الغربي 

ا عن حجم االعتمادات المحالة أم. تنشيط الحياة االقتصادية بين البالد التونسية و مع البلدان المجاورة

 .0202مليون دينار سنة المالية  022لفائدة الشركة تبلغ 

 

 :0جدول عدد
 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج 

 وحجم االعتمادات المحالة
 دينار( مليون  )الوحدة:

أهداف البرنامج )التي يساهم  الفاعل العمومي
 الفاعل العمومي في تحقيقها(

األنشطة والمشاريع التي أهم 
سيتولى انجازها في إطار المساهمة 

 في تحقيق أهداف البرنامج

االعتمادات المحالة إليه من ميزانية 
 الدولة

 )إن وجدت( 0202بعنوان سنة 

 شركة تونس للطرقات السيارة

 :1-1الهدف 
تطوير شبكة الطرقات السيارة 

والطرقات المرقمة على الصعيد 
 الوطني والمغاربي 

تطوير شبكة الطرقات - 1النشاط 
 السيارة.

من  3االنتهاء من انجاز القسط 
-الجزء المتعلق بالطريق السيارة قابس

  كلم( 84مدنين )

 دينار مليون  200 
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 (2222-2223)إطار نفقات البرنامج متوسط المدى الميزانية و -3
 

 2جدول عدد 
 تقديرات ميزانية البرنامج 

 التوزيع حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة )اعتمادات الدفع(
 )الوحدة: ألف دينار(

 

 0202انجازات  بيان النفقات
       0200 التكميلي ق م  

(2) 

      0202تقديرات 

(0) 

 التطّور

 النسبة %  (2)-(0)المبلغ 

 نفقات التأجير

 %99,96 20- 53275 53295 50722 اعتمادات التعهد

 %99,96 20- 53275 53295 50722 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير

 %103,00 1435 49265 47830 49282 اعتمادات التعهد

 %103,00 1435 49265 47830 49282 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت

 %117,65 30000 200000 170000 151124 اعتمادات التعهد

 %117,65 30000 200000 170000 151124 اعتمادات الدفع

 نفقات اإلستثمار
 %108,57 69071 875370 806299 1264525 اعتمادات التعهد

 %112,89 122719 1075000 952281 667076 الدفع اعتمادات

نفقات العمليات 

 المالية

 %0,00 0 0 0 170000 اعتمادات التعهد

 %0,00 0 0 0 170000 اعتمادات الدفع

 المجموع

 %109,33 100486 1177910 1077424 1685653 اعتمادات التعهد

 %112,60 154134 1377540 1223406 1088204 اعتمادات الدفع
 
 

 
قيمة    0202لسنة  المقترحة "ة للطرقاتساسيالبنية األ" 2إعتمادات الدفع للبرنامج  2الجدول يبين 

 :حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة كما يليأد وهي موزعة  540 377 1

التي تم ترسيمها  االعتماداتتمثل تقريبا ذات ألف دينار و 53 275تبلغ : إعتمادات نفقات التأجير -

 . 0200بميزانية سنة 
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مقارنة %  3ألف دينار وتسجل ارتفاعا بـنسبة  22  265تبلغ : إعتمادات نفقات التسيير -

المجسدة ضمن  التوجهات الحكومية االعتباربعين  تقديرات تأخذ، وهي 0200باعتمادات سنة 

  .منشور رئاسة الحكومة

مقارنة %  17,65ألف دينار وتسجل ارتفاعا بـنسبة  022 222 تبلغتدخالت النفقات إعتمادات  -

 .لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة  0200باعتمادات سنة 

ألف دينار على موارد  400 200ألف دينار منها  2 257 222تبلغ : اإلستثمارنفقات إعتمادات  -

قانون المالية التعديلي مقارنة باعتمادات %  2086بـنسبة  ارتفاعاقروض خارجية موظفة وتسجل 

 . 0200لسنة 

 ال شيء: إعتمادات العمليات المالية

التعديلي مقارنة بقانون المالية % 2086 بنسبة  2نالحظ تسجيل ارتفاع جملي في ميزانية البرنامج 

 .(أد 2 272 625) 0200لسنة 

 

 :4جدول عدد 
 ( 0202-0202إطار النفقات متوسط المدى )

 االقتصادية للنفقة )اعتمادات الدفع(التوزيع حسب الطبيعة 
 )الوحدة: ألف دينار(

 

 0202انجازات  بيان النفقات
 التكميليق م  

0200    
 0202تقديرات  0202تقديرات  0202تقديرات 

 58176 54688 53275 53295 50722 نفقات التأجير

 52265 50743 49265 47830 49282 نفقات التسيير

 218849 205674 200000 170000 151124 نفقات التدخالت

 1175784 1106359 1075000 952281 667076 نفقات اإلستثمار

 0 0 0 0 170000 نفقات العمليات المالية
المجموع دون اعتبار الموارد 

 الذاتية للمؤسسات
1088204 1223406 1377540 1417465 1505075 

المجموع باعتبار الموارد  

 الذاتية للمؤسسات
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" لطرقاتل ألساسيةالبنية ا" 2تطور اعتمادات الدفع حسب طبيعة النفقة للبرنــامج  2الجدول يبين 

 .0207و 0202و 0202بالنسبة إلى السنوات 

% 13بنسبة  ارتفاعا ألف دينار مسجلة بذلك  540 377 1 بـ 0202قدرت االعتمادات لسنـة 

  1417465 تقدر بـف 0202أما سنة (. ألف دينار 406 223 1) 0020مقارنة بتقديرات سنة 

 1505075 لغ ــــفستب 0207أما سنة  .0202نة اعتمادات سب مقارنة %2بزيادة قدرها ألف دينار 

وذلك حتى نتمكن من . 0202مقارنة بتقديرات سنة % 6 ارتفاعا بـــدينار وهي بذلك تسجل ألف 

 .وإنجازهاتعهد المشاريع المحافظة على نفس نسق سير و

 :الجدولكما يبين 

 :نفقات التأجير -

فتم اعتماد زيادة  0202سنوات أما  % 2بنسبة  0200لسنة نفقات التأجير  تقريبا ذات تم إعتماد 

 0202مقارنة بتقديرات سنة  0207سنة  %6بنسبة اعتماد زيادة  و%3بنسبة 

 :نفقات التسيير- -

وهي تهم ثالث أنشطة .0207-0202في نفقات التسيير خالل سنوات %2بنسبة سنوية تم إعتماد زيادة 

 صيانة المسالك الريفية ونشاط المساندة استغالل وصيانة الطرقات المرقمة،

 :التدخالت نفقات -

 0202مليون دينار بالنسبة لسنة  022 بقيمةشركة تونس للطرقات السيارة  ترسيم اعتمادات لفائدة تم

 تجاهلخالص التزامات الشركة وذلك  0207م د سنة  02382و 0202نوات مليون دينار لس 02785و

 .الممولين األجانب والمتعاملين معها

 : االستثمار نفقات -

أما سنة  0200سنة بقانون المالية التعديلي لمقارنة %  13 نسبةبـ اطفيف اانخفاض 0202شهدت 

مقارنة  %6بـ تسجل ارتفاعا فس 0207وكذلك سنة . 0202مقارنة بسنة  %2ارتفاعا بـ  0202

 0خاصة فيما يتعلق بالنشاط المتواصلة  ضخامة حجم المشاريعلظرا وذلك ن. 0202سنة بتقديرات 

 .في بقية األنشطة لمشاريعمقبول ل حتى نحافظ على نسق انجازو 2والنشاط 

 شيء ال :نفقات العمليات المالية -
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1 

 

نامج عدد  يط الس:  0البر حلي احماية المناطق العمرانية والشر

ي المنشآت
 
  والتحكم ف

 

نامجإسم   ة نادية قويدر الطرابلسي السيد : رئيس البر

نامج "رئيسةمهمة  ا تاري    خ توليه  0700 أفريل 78:  "البر
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 :البرنامجتقديم   -1
 

 ستراتجية اإل 1.1 
 

تظل حماية األفراد والممتلكات، المحيط الطبيعي عموما والشريط الساحلي خصوصا، والتحكم في 

اذا أهمية مطلقة وجزءا ال يتجزأ من أولويات الدولة بالنظر إلى دوره  المنشآت قطاعا استراتيجي

 التنمية المستدامة.األساسي في التقدم االجتماعي واالقتصادي وتحقيق أهداف 

عناية خاصة بحماية 3وفي إطار انسجام البرنامج مع تطلعات الدولة وأولويتها، أولى  البرنامج 

المناطق العمرانية والشريط الساحلي من خالل حماية المدن من الفيضانات والشريط الساحلي من 

 ت.االنجراف البحري والتوقي من التغيرات المناخية مع التحكم في المنشآ

في عالقة بااللتزامات الدولية والوطنية أولى البرنامج اهتماما خاصة بربط إطار األداء والتنزيل 

كما  3232للقانون األساسي للميزانية لسنة  38العملياتي بالنوع االجتماعي عمال بأحكام الفصل 

 تم ادراج مقاربة النوع االجتماعي في جميع مراحل البرمجة والدراسات واألشغال، 

 33كما أن البرنامج يساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة على غرار: الهدف رقم 

)مدن و مجتمعات محلية مستدامة( حيث يقوم البرنامج بحماية المدن من الفياضانات وحماية 

الشريط الساحلي من االنجراف البحري ويوفر بنايات مدنية إيكولوجية ومقتصدة للطاقة، والهدف 

)المياه النظيفة والنظافة الصحية( حيث يقوم البرنامج بمنشآت لجمع مياه السيالن وجميع 6م رق

)المساواة بين الجنسين( 0الشبكات المختلفة الخاصة بالبنايات المدنية وبالموانئ، كذلك الهدف رقم 

اعي في )الحد من اوجه عدم المساواة( وذلك من خالل إدراج مقاربة النوع االجتم32والهدف رقم 

المشاريع للحد من الفوارق بين النساء والرجال وتدعيم استغالل الفئات الهشة للمشاريع المنجزة، 
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)الحد من تأثيرات التغيرات المناخية( من خالل األخذ بعين االعتبار 34وأخيرا الهدف رقم 

من االنجراف معطيات التغيرات المناخية عند إعداد استراتيجية التوقي من الفياضانات والحماية 

 البحري وعند تصميم المنشآت والبنايات المدنية.

ونظرا لحرص البرنامج على التطوير والتحسين من األهداف والدفع نحو مواكبة المستجدات 

المعاصرة وتقوية البرنامج وأسسه، وجب القيام بالتشخيص الموضوعي والبحث عن سبل النجاعة 

 ط الضعف وعرضها كاآلتي:وعليه فقد تم ضبط أهم نقاط القوة ونقا

 :أهم نقاط القوة في ما يليتتلخص 

  توّفر الخبرات المختصة في المجال وتنوع االختصاصات المساعدة على متابعة انجاز

 ،المشاريع

  االستراتيجية، األهدافتوّفر األطر القانونية والهياكل المؤسساتية لتحقيق 

 ،القبول االجتماعي للهدف االستراتيجي 

   ظروف العمل المالئمة إلنجاح المشاريع ،توّفر 

 ،انخراط الدولة في المعاهدات الدولية والتزاماتها تجاه دعم أهداف التنمية المستدامة 

 .التوجه نحو التكنولوجيات الحديثة واعتماد النمذجة والرقمنة الختزال اآلجال وتحقيق النجاعة 

 أما نقاط الضعف فتتلخص فيما يلي:

 وزة المشاريع ومواجهة التعدي على حرمة الملك العمومي صعوبات في تحرير ح 

  غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات واألشغال وتشتت المعطيات األساسية 
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  توّفر   النصوص  بسيرها: عدمارتباط المشاريع بعديد الجهات الفاعلة مما يسبب التعطيل

لمنشأ المفوض فيما يتعلق بالمشاريع القانونية التي تنظم العالقة بين صاحب المنشأ وصاحب ا

المينائية، التداخل في أدوار كل من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي واإلدارة العامة للمصالح 

 الجوية والبحرية،... 

 ،غياب استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري 

  اسات واألشغال البحرية،قلة المقاوالت ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الدر 

  الصعوبات التي يواجهها الفاعلون العموميون 

  نقص في قدرات التدخل لإلدارة العامة للبنايات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف تطوير

 القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات المستدامة،

  نقص في ادراج النوع االجتماعي في البرنامج الوظيفي للمشاريع 

 ،التأثيرات المباشرة والغير مباشرة للتغيرات المناخية على أهداف البرنامج 

  خروج الكفاءات والمراجع المهنية إما باإلحالة على التقاعد أو الترقيات لمناصب عليا مع قلة

 االنتدابات.

 البرنامج والتي تتمحور حول:وعليه تم ظبط إستراتيجية 

 ، حماية المناطق العمرانية من الفيضانات 

 ،حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية المفوضة 

 إحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأ مفوض 

 وتتمثل أولويات كل محور استراتيجي فيما يلي:
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 الفيضانات :حماية المناطق العمرانية من 
 

تتمثل أولويات هذا المحور في تمكين االفراد والممتلكات العامة والخاصة من الحماية الالزمة 

 لتجنب مخاطر الفيضانات والتوقي من التغيرات المناخية.

 حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية المفوضة:

الضرورية للشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت تتمثل أولويات هذا المحور في ضمان الحماية 

 المينائية المفوضة وذلك بـ:

 تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري والمينائي 

  ،حماية المناطق المهددة باالنجراف البحري 

  إعداد استراتيجية ومخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري والتوقي من

 المناخية،التغيرات 

  احكام انجاز مشاريع الموانئ البحرية كصاحب منشأ مفوض بما يستجيب لمتطلبات أصحاب

 المنشآت ومستعملي الموانئ والبحارة...

 إحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأ مفوض:

لة تتمثل أولويات صاحب المنشأ المفوض في ميدان البنايات المدنية في وضع خطة وطنية كفي

بتنمية وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة متكاملة تأخذ بعين االعتبار العنصر البيئي 

 والتطور التكنولوجي في المجال عبر:

 ،انجاز مشاريع بنايات مدنية مقتصدة للطاقة ومحافظة على  البيئة بما يعزز البناء المستدام 
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  مشاريع البنايات في القطاعات المعنية،تقديم المساندة الفنية لعديد الوزارات إلنجاز 

  تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء في إطار تعزيز القطاع والمساهمة في التنمية

 المستدامة.

 

 الهياكل المتدخلة  2.1
"حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" من برنامجين  3يتكون البرنامج 

"حماية المناطق العمرانية  3برنامج فرعي جهوي. ويتضمن البرنامج الفرعي  34مركزيين وفرعيين 

من الفيضانات" من وحدة عملياتية واحدة وهي "إدارة المياه العمرانية" بينما ينقسم البرنامج الفرعي 

عامة "حماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت" إلى وحدتين عمليتين و هما "اإلدارة ال3

و"اإلدارة العامة للبنايات المدنية" حيث يشتركان في خصوصية كونهما  للمصالح الجوية والبحرية"

صاحب منشأة مفوض. ويمثل كل برنامج فرعي جهوي وحدة عملياتية وهي "اإلدارة الجهوية 

 للتجهيز واإلسكان".

البرنامج الفرعي  كما يتضمن البرنامج مساهمة ثالثة فاعلين عموميين في تحقيق أحد أهداف

الثاني والمتعلق بـ"المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في 

 انجاز المشاريع البحرية المفوضة" وهم:

 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس،

 شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية، 

 بخة بن غياضة.شركة الدراسات واستصالح س 
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وتساهم في تحقيق وهي شركات تم احداثها لمتباعة مشاريع وطنية هامة بعالقة بالشريط الساحلي

أحد أهداف البرنامج الفرعي الثاني وهو المتعلق بـ"المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية 

 الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المشاريع البحرية المفوضة".

 

 ومؤشرات األداء أهداف    -2
 

 تقديم أهداف ومؤشرات األداء  2-1 
 

  التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة :   1-2الهدف

على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت 

 المنجزة

المدن والتجمعات تقوم إدارة المياه العمرانية سنويا بإعداد دراسات إلنجاز عديد المشاريع بمختلف 

السكنية المهددة بالفيضانات وذلك للتخفيف من حدتها وتأثيراتها المحتملة على األرواح البشرية 

والممتلكات. وللحفاظ على مردودية المنشآت المنجزة في هذا اإلطار وحتى تؤدي وظيفتها على 

نشآت مع تحديد نوعية أحسن وجه ودون عوائق، تقوم اإلدارة بإعداد برامج لصيانة وتعهد هذه الم

 التدخل الواجب القيام به

 ولبلوغ الغاية المنشودة للهدف تم اإلعتماد على مؤشرين لقيس األداء وهما :

 نسبة إنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي، -

 النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات. -
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  :المؤشرات 

 مشاريع المخطط االستراتيجي: نسبة إنجاز  1.1.0المؤشر 

يمثل هذا المؤشر العدد الجملي للمشاريع التي يتم إنجازها وقبولها بصفة وقتية إلى حدود تاريخ 

تحيينه مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط االستراتيجي. ويتم إحتساب قيمة هذا 

:   "مياه العمرانية لضمان بلوغ هدف اإلنجازات التي تقوم بها إدارة ال المؤشر في إطار تقييم

التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية 

 "وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

 

 1.1.2تقديرات المؤشر  

 

المتوقعة اآلجال إضافة إلى التقديرات المبينة بالجدول أساسا بنسبة تقدم المشاريع المتواصلة ترتبط 

مقارنة بتقديرات  3233لتراجع نسبة تقدم المؤشر بالنسبة لسنة  الجديدة. ونظرالمشاريع إلنجاز ا

 3231و  3233لسنوات %( فإن نسبة تقدم المؤشر بالنسبة  22% عوضا عن  26نفس السنة )

%  322%وبالتالي يبلغ المؤشر نسبة تقدم  22و % 28و %  27تصبح على التوالي  3234و 

 .3230سنة 

 الوحدة مؤشر األداء
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 122 99 96 95 91 % نسبة إنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي
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في  " التحكمكس مدى تحقيق الهدف الذي يرجع له المؤشر وهووبصفة عامة فإن هذه التقديرات تع

مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنيةو ضمان 

 وظيفية المنشآت المنجزة.

 

 النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من : 0.1.0المؤشر

 الفيضانات
ل هذا المؤشر طول المنشآت التي يتم جهرها وتنظيفها سنويا بمختلف الواليات مقارنة بالطول يمثّ 

الجملي لمنشآت الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر. ويتم احتساب قيمة هذا المؤشر في 

ي مياه التحكم ف:   "إطار تقييم اإلنجازات التي تقوم بها إدارة المياه العمرانية لضمان بلوغ هدف 

السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية 

 "المنشآت المنجزة

 

ترتبط تقديرات هذا المؤشر بعدد المشاريع المنجزة خالل السنة المنقضية حيث يتم إدراج جهر 

وتنظيف المنشآت المنجزة ضمن برنامج التدخل السنوي لجهر وتنظيف منشآت الحماية ذات 

 الصلة الذي تقوم به اإلدارة. 

التحكم في مياه السيالن المتأتية من  : 1.0الهدف مؤشرات قيس أداء
األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية 

 المنشآت المنجزة
 الوحدة

 إنجازات
0200 

 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 : 0.1.0المؤشر 
 99 96 95 91 91 % النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات
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تم احتساب   3230إلى  3233خالل السنوات  3.3.3وأخذا بعين االعتبار لتقديرات المؤشر 

 خالل نفس الفترة. 3.3.3نسبة تطور المؤشر
 

 حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري عن طريق : 0.0 الهدف

  منشآت تؤمن الوصول إلى البحر لجميع الفئات وتضمن سالمة النساء والرجال

والتحكم في  المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلييتعلق هذا الهدف ب

انجاز المشاريع البحرية المفوضة وهو مرتبط بالمحور الثاني من استراتيجية البرنامج التي تتعلق 

 بحماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت المينائية.

 ولبلوغ الهدف تم اعتماد مؤشرين يتمثالن في:

 نسبة حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري، -

 .المفوضة الفني إلنجاز المشاريع البحرية مستوى األداء -

  انجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي: نسبة  1.0.0المؤشر -

يتم اعتماد فترة زمنية معينة وبرمجة الطول المعني بالحماية من الشريط الساحلي خالل هذه الفترة 

عتبر هذا المؤشر ويتم من خالل هذا المؤشر قياس نسبة تقدم االنجاز مقارنة بالهدف المنشود وي

-3236انعكاسا لمدى تحقق جزء من الهدف في فترة زمنية محددة )تم اعتماد فترة مخطط التنمية 

 (3233و 3233
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يرتبط هذا المؤشر بإنجاز المشاريع المرسمة بمخطط التنمية وقد تمت مراجعته وإعادته للصفر 

جديدة ضمن مخطط التنمية  ووضع قيمة مستهدفة 3233باعتبار انتهاء القيمة المستهدفة سنة 

3231-3230. 

والذي سيتم  3202وقد تم الشروع في وضع مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي في أفق 

 اعتماده الحقا في وضع القيمة المستهدفة طويلة المدى.

 

  1.0.0المؤشر تقديرات 

 

 البحرية المفوضةمستوى األداء الفني للمشاريع :  0.0.0المؤشر 
 

يتم من خالل هذا المؤشر قياس نسبة نجاعة إحكام إنجاز المشاريع المينائية المفوضة مع احترام 

وضمان جودة األشغال وبما يستجيب لمتطلبات صاحب المشروع اآلجال ومبالغ الصفقات 

 ومستغلي الميناء.

 - 0.0.0تقديرات المؤشر 

 

والتحكم يف  محاية الشريط الساحلي  الهدف:  مؤشرات قيس أداء
 اجناز املنشآت البحرية

 الوحدة
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 
 1.0.0المؤشر  

  انجاز مشاريع حماية الشريط الساحلينسبة 
% 69 122 02 12 122 

حماية الشريط الساحلي من االنجراف  الهدف:  مؤشرات قيس أداء
البحري عن طريق منشآت تؤمن الوصول إلى البحر لجميع الفئات 

  وتضمن سالمة النساء والرجال
 الوحدة

 إنجازات
0200 

 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 0.0.0المؤشر  
 55 52 50 12 - % البحرية المفوضةمستوى األداء الفني للمشاريع 
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باعتبار عدم  3233إال أنه لم يتم احتساب المؤشر لسنة  3232سنة   %60تم تحقيق نسبة 

 استالم أي مشروع.

 .3233( سنة %60) لمحافظة على نفس المستوى بالنسبةومن المنتظر ا

تسعى اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية إلى تطوير  3230-3231تقديرات وعلى ضوء 

 مستوى األداء الفني للمشاريع بشكل تصاعدي.

 

  بناء مستدام ومراعي للنوع اإلجتماعي:  2.0الهدف  

البنايات العمومية عبر اإلعتماد على الدراسات القطاعية في  بمثاليةتعزيز البناء المستدام  يتم

 . ومجال النوع اإلجتماعي مجال البناء وسياسة الدولة في مجال التحكم في الطاقة

 ويتم قيس الهدف من خالل المؤشر المتعلق بالنجاعة الطاقية للبنايات.

 النجاعة الطاقية للبنايات 1.2.0المؤشر : 

اعتماد تقنيات جديدة تمكن من تخفيض استهالك الطاقة في البنايات لذلك فإنه تسعى اإلدارة إلى 

كل ما انخفض هذا المؤشر كلما تم الترفيع في النجاعة الطاقية. تّم اختيار هذا المؤّشر لما له من 

داللة قيمّية في مستوى استهالك الطاقة للبنايات ويقع إعتماد التقنين الحراري بالنسبة للمباني 

اضعة للقرار المشترك من وزيرة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابّية ووزير الصناعة والطاقة الخ

، المتعّلق بضبط الخاصّيات الفنّية 31/27/3228والمؤّسسات الصغرى والمتوّسطة المؤّرخ في 

ب أو الدنيا التي تهدف إلى االقتصاد في الطاقة في مشاريع تشييد وتوسعة المباني المعّدة للمكات

 .ما يماثلها، واعتماد نفس التمّشي كحّد أدنى بالنسبة للمشاريع الغير خاضعة لهذا القرار
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 2.3.1انجازات وتقديرات المؤشر 

  

"، 3/السنة "الصنف 3/مkwh 3233،73لم تتجاوز الحاجيات الطاقية للبنايات خالل سنة -

 /السنة 3/مkwh 20حيث أنه طبقا للتصنيف الطاقي يجب أن ال تتجاوز هذه الحاجيات  

 ".1"الصنف 

 /السنة.3/مkwh 68من المتوقع ان تبلغ قيمة المؤشر 3233بالنسبة لسنة   -

سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنايات خالل السنوات القادمة علما وأّننا بصدد  -

العمل على مراجعة النّص الترتيبي المتعّلق بالتصنيف الطاقي نحو الترفيع فيه )تحسين التصنيف 

 الطاقي(.

 يم األنشطة وعالقتها بأهداف ومؤشرات األداء:تقد - 2.2

للبرنامج )التي لها انعكاس مالي على ميزانية البرنامج(  يبين الجدول الموالي تقديم مختلف األنشطة

)ليس لها انعكاس مالي( التي تساهم في تحقيق قيمة المؤشر للسنة المالية المعنية.  2ودعائم األنشطة

 كما يتضمن التأثير المالي لكل نشاط )تقدير لالعتمادات الخاصة بكل نشاط(: 

 

                                                 

 

ومراعي البناء المستدام  :   الهدف مؤشرات قيس أداء
 الوحدة للنوع اإلجتماعي

 إنجازات
0200 

 تقديرات

0201 0202 0204 0202 
 1.2.0المؤشر  

 12 15 16 16 52 /السنة0/مkwh النجاعة الطاقية للبنايات  
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 : 1عدد دولج
 "0األنشطة ودعائم األنشطة للبرنامج "

 الوحدة:ألف دينار

 األهداف
 المؤشرات

 
تقديرات 
 األنشطة 0202

 الماليةتقديرات ال
  دعائم األنشطة 0202

 :1.0ف الهد
التحكم في مياه السيالن 
المتأتية من األحواض 

الساكبة على مشارف المدن 
والتجمعات السكنية وضمان 

 وظيفية المنشآت المنجزة
 

نسبة إنجاز : 1.1.0المؤشر: 
 %98 مشاريع المخطط اإلستراتيجي

اعداد الدراسات وإنجاز 
المدن من األشغال لحماية 

 الفيضانات
164 500 

 
 ال توجد

النسبة : 0.1.0المؤشر: 
السنوية لجهر المنشآت المنجزة 

 للحماية من الفيضانات
 500 30 صيانة منشآت الحماية 97%

 
 ال توجد

  739 2 1المساندة للبرنامج الفرعي   

 :0.0 الهدف
حماية الشريط الساحلي  

من االنجراف البحري عن 
تؤمن طريق منشآت 

الوصول إلى البحر لجميع 
الفئات وتضمن سالمة 

 النساء والرجال

انجاز نسبة : 1.0.0المؤشر: 
حماية الشريط مشاريع 
 الساحلي

 

دراسات وأشغال حماية الشريط  
 6300 الساحلي

تحديد وإعادة تحديد الملك العمومي 
 البحري والملك العمومي المينائي

25% 
 متابعة مشاريع تبرورة وبحيرة
تونس الجنوبية وسبخة بن 

 غياضة
1212 

تدخل الفاعلين العموميين المعنيين: 
إعداد استراتيجيات والبحث عن سبل 
تمويل للمشاريع: البحث عن ممولين 
خواص )أجانب أو محليين( أو شراكة 
 بين القطاع العام والقطاع الخاص....

مستوى األداء : 0.0.0المؤشر
البحرية الفني للمشاريع 

  المفوضة
متابعة مشاريع موانئ الصيد  72%

 *1252 البحري 
 

 :: 2.0الهدف 
بناء مستدام ومراعي للنوع  

 اإلجتماعي

النجاعة : 1.2.0المؤشر: 
 الطاقية للبنايات

 

 2422 متابعة أشغال البنايات المدنية 68%
 ال توجد

 ال توجد 2 متابعة انجاز الدراسات 

 **12521 0المساندة للبرنامج الفرعي  
 

  005252 0مجموع البرنامج عدد 

 .تدخل اإلدارات الجهوية الساحلية لصيانة أجزاء من الشريط الساحلي والملك العمومي البحري   أد 972منها * 

 مساندة على المستوى الجهوي أد  625منها ** 

 

 

 

 :  مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج - 2.3
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وهم شركات تم احداثها لمتباعة مشاريع وطنية هامة يضم البرنامج مساهمة ثالثة فاعلين عموميين 

وتساهم في تحقيق أحد أهداف البرنامج الفرعي الثاني وهو المتعلق  بعالقة بالشريط الساحلي

بـ"المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المشاريع 

 :البحرية المفوضة" والمتمثلة في

 شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس  -

 س الجنوبية شركة الدراسات والنهوض بتون -

 شركة الدراسات واستصالح سبخة بن غياضة. -

يقوم الفاعلون العموميون المرتبطون بالبرنامج بالسهر على تنفيذ مشاريعهم حيث تم إخراج حوزة 

 هذه المشاريع من ملك عمومي بحري إلى ملك دولة خاص لفائدتها.

" ومدى 3عالقة بالبرنامج "ويبين الجدول الموالي تدخالت الفاعلين العموميين المذكورين في 

مساهمتهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية الموكولة إليهم في الغرض وحجم االعتمادات المحالة 

 . 3231لهم بعنوان سنة 
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 : 0عدد جدول
 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج 

 وحجم االعتمادات المحالة
 الوحدة:ألف دينار

يساهم أهداف البرنامج ) التي  الفاعل العمومي
 (الفاعل العمومي في تحقيقها

أهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى 
تحقيق  المساهمة في انجازها في إطار

 البرنامجأهداف 

االعتمادات المحالة من 
 ميزانية الدولة

)إن  0202بعنوان سنة 
 وجدت(

شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية 
 "تبرورة"لمدينة صفاقس 

 

 

 

يسهر الفاعلون العموميون 

على تنفيذ مشاريعهم 

المتواجدة على الشريط 

 الساحلي

وبالتالي فان مهمتهم بعالقة 

بحماية الشريط الساحلي 

 والمحافظة عليه.

 

المتابعة البيئية وأشغال الصيانة والتعهد 
هك على  402بكل المنطقة التي تمسح 

 طول الشريط الساحلي لمدينة صفاقس.
500 

شركة الدراسات والنهوض بتونس 
 الجنوبية

متابعة تطور الوضع البيئي ومراقبة جودة 
 مياه بحيرة تونس الجنوبية، 

الصيانة الدورية للبوابات المائية والقيام 
ببعض األشغال للهندسة المدنية للمحافظة 
على البحيرة في انتظار تنفيذ مشروع 

 استثماري بها.

 

 

200 

وتهيئة سبخة بن شركة الدراسات 
 غياضة بالمهدية

مواصلة التصفية العقارية لموقع المشروع 
هك على ساحل مدينة  140الذي يمسح 

 المهدية،

مواصلة أشغال صيانة المنشآت المنجزة 
والقيام بالدراسات االقتصادية لتسويق 

 المشروع.

 

610 
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 (2222-2223)إطار نفقات البرنامج متوسط المدى الميزانية و -3

 
 2جدول عدد 

 تقديرات ميزانية البرنامج 
 التوزيع حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة)اعتمادات الدفع(

 )الوحدة : ألف دينار(

 

 

 

 

 0202انجازات  بيان النفقات
   0200التكميلي ق م 

  (2) 

      0202تقديرات 

(0) 

 التطّور

 النسبة %  (2)-(0المبلغ )

 نفقات التأجير

 %4,48 733 17093 16360 15742 اعتمادات التعهد

 %4,48 733 17093 16360 15742 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير
 %2,97 67 2322 2255 2299 اعتمادات التعهد

 %2,97 67 2322 2255 2299 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت
 %0,00 0 0 0 0 اعتمادات التعهد

 %0,00 0 0 0 0 اعتمادات الدفع

 نفقات اإلستثمار
 %78,99 156200 353950 197750 146327 اعتمادات التعهد

 %78,89 91222 206850 115628 113140 اعتمادات الدفع

نفقات العمليات 

 المالية

 %63,75 510 1310 800 2200 اعتمادات التعهد

 %63,75 510 1310 800 2200 اعتمادات الدفع

 المجموع
 %72,53 157510 374675 217165 166568 اعتمادات التعهد

 %68,52 92532 227575 135043 133381 اعتمادات الدفع
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 :4جدول عدد 
 ( 0202-0202إطار النفقات متوسط المدى )

 )اعتمادات الدفع(االقتصادية للنفقةطبيعة الالتوزيع حسب 
 (الوحدة : ألف دينار)

 

 

 0202انجازات  بيان النفقات
 التكميلي م ق

0200 
 0202تقديرات  0202تقديرات  0202تقديرات 

 18666 17546 17093 16360 15742 نفقات التأجير

 2463 2392 2322 2255 2299 نفقات التسيير

 0 0 0 0 0 نفقات التدخالت

 019445 012221 206850 115628 113140 نفقات اإلستثمار

 1440 1356 1310 800 2200 نفقات العمليات المالية

المجموع دون اعتبار الموارد الذاتية 

 للمؤسسات
133381 135043 227575 234178 248812 

المجموع باعتبار الموارد الذاتية  

 للمؤسسات
        

  
 

 

 

أن نسبة تطور النفقات تتفاوت  0للبرنامج ( 0207-0202النفقات متوسط المدى ) إطاريبرز من خالل 

 واألنشطة الخاصة بها. حسب البرامج الفرعية

 

  3231)حماية المدن من الفيضانات(: ستشهد ميزانية االستثمار لسنة  3-3بالنسبة للبرنامج الفرعي 

 320مليون دينار إلى  327حيث ارتفعت قيمة االستثمارات من  3233تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 

مليون دينار على القروض  18,200مليون دينار على ميزانية الدولة  176,800 مليون دينار منها

مليون  30,5الخارجية الموظفة ويعود ذلك إلى العدد الهام للمشاريع المتواصلة. كما تم اقتراح ما قيمته 
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حيث أصبح من الضروري تدعيم االعتمادات  3231دينار لصيانة المنشآت المائية خالل سنة 

لمدن من الفيضانات وأيضا للتغيرات المناخية المرصودة لهذا النشاط نظرا لتطور شبكات منشآت حماية ا

 المشهودة وارتفاع تواتر تهاطل األمطار سنويا.

  مشاريع حماية ل)حماية الشريط الساحلي والتحكم في المنشآت(: بالنسبة  3-3بالنسبة للبرنامج الفرعي

ون دينار لسنة ملي 5,8تطورا من ميزانية االستثمار فقد شهدت الشريط الساحلي من االنجراف البحري 

  مليون دينار للمشاريع المتواصلة. 4,6منها و  3231مليون دينار سنة  6,4 الى 3233

  إلى  3233مليون دينار سنة 2,8 كما تم الترفيع في ميزانية اإلدارة العامة للبنايات المدنية من

 )وهو راجع باألساس إلى خالص مشروع تهيئة المعابر الحدودية(.  3231مليون دينار سنة  5,450

  ألف دينار  3401ارتفعت الميزانية المقترحة من  :)البرنامج الجهوي( 1-3بالنسبة للبرنامج الفرعي

لتسيير مصالح حماية  وهي نسبة مقبولة 1أي بنسبة % 3231ألف دينار سنة  1496 إلى  3233سنة 

 البنايات المدنية. الشريط الساحلي وإنجاز

جملة االعتمادات  3للبرنامج عدد  3230و 3234و 3231تمثل جملة االعتمادات المرصودة للسنوات 

 الالزمة لتحقيق األهداف والوصول إلى القيمة المستهدفة لمختلف مؤشرات قيس اآلداء الخاصة بالبرنامج.



: التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان3البرنامج   
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 :تقديم البرنامج -1

 االستراتيجية 1.1

مستدامة و شاملة تنمية في إرساء غاية برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان تتمثّل       

مدن والتجمعات الريفية لحواضر والالجهات وإرساء تخطيط حضري مستدام ل بين ومتوازنة عادلةو

والنهوض بالسكن االجتماعي  الوطني التراب على االقتصادية واألنشطة السكان توزيع إحكامعبر 

وتهذيب وإدماج األحياء السكنية مع ضمان جودة الحياة و تكافؤ الفرص بين النساء والميّسر 

 .والرجال

 

إثر مشاركة الجمهورية وبخصوص تأثير الوضع العالمي والوطني على أداء البرنامج وعلى 

بمناسبة مشاركة و  0226 أكتوبربمدينة كيتو باإلكوادور في " الموئل الثالث"التونسية في مؤتمر 

المنعقد " السياسات الحضرية الوطنية"الجمهورية التونسية في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول 

وذلك " السياسة الحضرية الوطنية بتونس"إعداد  إقرار تمّ  0225ماي  23إلى  27بباريس من 

مرانية وإدارة التوسع الحضري بطريقة فعالة ومتناسقة على لتوفير إطار موحد للتنمية الع

إعداد التقرير النهائي والمتعلق  0202وقد تّم خالل سنة  المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية

المصادقة عليه من قبل لجنة القيادة المكلّفة بمتابعة وتمت " السياسة الحضرية الوطنية"بصياغة 

 .0200الدراسة خالل سنة 

   المستدامة، التحضر والتنمية بين   باالرتباط  اعترافا    الحضرية  الجديدة الخطة   وتتضمن

 ،0222 لعام المستدامة التنمية وخطة الحضرية الجديدة بين الخطة الصلة يبرز أيضا االرتباط هذا

 والمجتمعات المدن بشأن 22 الهدف سيما والغاية  262هدفا و 17التي تتضمن  البعد الكوني ذات

 .المستدامة

الحادي عشر   الهدف  ، يرمي0222المستدامة لسنة  األمم المتحدة للتنمية   إلى خطة بالرجوع و

ضمان من بينها  0222بحلول سنة المقاصد العديد من للتنمية المستدامة باألساس إلى تحقيق 

وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى األحياء  حصول الجميع على مساكن 

  .الفقيرة

ويشكل التعاون بين الجمهورية التونسية وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية أولوية كبرى 
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في توجهات الحكومة التونسية نظرا ألهمية المرحلة الحالية في تونس التي تزيد فيها نسبة التحضر 

  والمناسب مجاالت التعاون تساعدنا على تحقيق الوصول العادل   أن مختلف  حيث %63عن 

في تعزيز التنمية   تساهم التي   الحضرية المناطق  في  والمستدامة    األساسية للخدمات 

 .االجتماعية واالقتصادية الشاملة

المتحدة للمستوطنات البشرية عبر فتح  األممتطوير التعاون بين مهمة التجهيز وبرنامج وقد تّم 

وذلك بمقتضى األمر الرئاسي في تونس  المتحدة للمستوطنات البشرية األمملبرنامج  محليمكتب 

 . 0222جويلية  22المؤرخ  في  0222لسنة  227عدد 

 

سياسات واستراتيجيات تطوير المناطق " العربي السادس اإلسكانمؤتمر  وقد احتضنت تونس هذا

 .2020 شهر ديسمبر خاللعقده الذي تّم " العشوائية والحدّ من انتشارها

تغيرات البجملة من التغيرات االقتصاديّة والسياسيّة، باإلضافة إلى  كباقي دول العالم اليومتمّر تونس 

 كبيرة على تبيئيّة والتوسع العمراني على األراضي الفالحيّة مما يمثّل ضغوطاالمشاكل المناخيّة وال

استراتيجيات وأدوات  تونسمواجهة هذه الصعوبات أحدثت ول. جودة الحياة وتهديدا لألجيال القادمة

 .والبيئيعمليّة إلعادة تنظيم المجال الترابي والعمراني تربط بين االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

وقوانين بغية تنظيم المجال الترابي وتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية  وقد تّم إعداد نصوص

االقتصاديّة العادلة بين الجهات وتقليص التفاوت االجتماعي، ومن أبرزها مجلة التهيئة الترابيّة 

إطار مزيد إحكام التصرف في المجال  وفي .وعدد من نصوصها التطبيقية 2222 والتعمير لسنة

 .0223الترابي والعمراني تّم إصدار مجلة الجماعات المحلية خالل سنة 

الجماعات المحليّة لذا فإّن مراجعة  صلب صالحيات انندرجيوالتعمير بصفة جزئية فالتهيئة الترابية 

 .باتت ضروريّة بما ينسجم مع ما نّصت عليه مجلّة الجماعات المحليّة والتعمير مجلّة التهيئة الترابيّة

ومن والتعمير لعدة أسباب الترابية في إعادة صياغة مجلّة التهيئة برزت الضرورة للتسريع ومن هنا 

 :أهمها

غياب انعدام التناغم واالنسجام بين سياسات الدولة القطاعية للتنمية االقتصادية واالجتماعية و -

خصوصية من شأنها مساعدة الدولة على تركيز البنية التحتية والمشاريع الكبرى والتجهيزات آليات 

 .التنافسية تهلرفع من قدرومستدامة للتراب الوطني واتنمية شاملة المهيكلة لضمان 

غياب الربط بين مخططات التهيئة الترابية والعمرانية وأمثلة التنقالت الحضرية واألمثلة  -

 المرورية، 
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غياب آليات خصوصيّة تساعد البلديّة على تمويل برامج التهيئة والتجهيز المدرجة بأمثلة التهيئة -

 العمرانيّة،

والكائنة داخل أمثلة  هاظاهرة احتكار األراضي وخاصة منها القابلة للتعمير مع ارتفاع أسعار -

في مناطق وحتى المتوسطة إلقامة مساكنها الضعيفة الفئات االجتماعية ب دفعالتهيئة العمرانية مما 

 .ودون ترخيص مسبق في البناء سكنية عشوائية

 

 :يلي بمافنيّة تتعلق أساسا أو جرائية إ أوظيميّة أخرى سواء تنشكاليات إ توجد كما 

 مما ساهم في اإلخالل  ملفات التقسيمات العمرانية ورخص البناءطول إجراءات المصادقة على  -

 ،بالمشهد العمراني المتمثّل في إنشاء تقسيمات غير منظمة دون المصادقة عليها 

والذي يساهم بشكل كبير في فقدان  % 22منظم التي بلغت في حدود الارتفاع نسبة البناء غير  -

كما يمثّل أيضا  .للمساحات الخضراء وفضاءات ترفيه وبناءات صديقة للبيئةلألراضي الفالحية و

مّما يتطلب توفير  .عائقا أمام تمتع المواطن بالعيش الكريم ورفاهيّة تضمن له جودة حياة جيّدة

 . تمويالت لتهيئة تلك األحياء وتهذيبها

ولئن تحيل المعطيات إلى أهمية النتائج المسجلة وتطور اإلطار التشريعي في مادة التعمير والتهيئة، 

فتح المجال للباعثين وفي تمويل السكن االجتماعي وتحسينه وفي تسجيل العقارات وكذلك في 

ارتباطه الكلي ، فإن قطاع السكن والسكن االجتماعي بالتحديد في العقاريين الخواص لتوفير السكن

 :بقطاع التهيئة العمرانية والتخطيط الحضري، ال يزال يشكو العديد من الصعوبات من بينها

 المشاكل المرتبطة بالتصفية العقارية وطول إجراءات التسوية، 

  تراجع عرض األراضي الصالحة للبناء في مختلف مسالك اإلنتاج وعدم التوصل إلى توفير

 إلى ارتفاع أسعارها، ، باإلضافةمدّخرات عقارية

 احتداد المضاربات العقارية وتأثيرها سلبا على ارتفاع ثمن المسكن المعد للبيع، 

  وما جراء ارتفاع المواد األولية واليد العاملة، ارتفاع كلفة البناء وارتفاع كلفة األراضي المهيأة

 ،ينجر عنه من ارتفاع في كلفة المسكن

 كراء وعدم إقبال المستثمرين على إنجاز هذا الصنف منجمود تقريبي لسوق السكن المعد لل 

 ،المشاريع
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يمكن اإلقرار أن البرامج الموجودة حاليا ال  بإدراج مقاربة النوع االجتماعيوفيما يتعلق        

تعتمد مقاربة النوع االجتماعي وحق المرأة في السكن الالئق وال تضع مقاييس نوعيّة إلدماج الفئات 

أو منهج التكافؤ بين المرأة  االجتماعي إذ ال وجود لمقاربات تعنى بالنوع. الهّشة من النساء والرجال

 فيماايير المالية والفنية المعمول بها في االقتناء المباشر للمسكن أو والرجل في إفعال مختلف المع

وحق الوصول إلى مصدر تمويل يأخذ في االعتبار القدرة التسديديّة للمرأة يهم مراحل بناء المسكن، 

 .ووضعها االجتماعي

 

رصد المعطيات واستنتاج المؤّشرات الخاّصة بقطاع السكن  0202وسيتم خالل سنة           

والتركيز خصوصا على المؤشرات القائمة على النوع االجتماعي والتي تهدف إلى قياس مدى 

  .تحقيق المساواة بين النساء والرجال في االنتفاع ببرامج السكن
 

 

 :يلي والتعمير واإلسكان  فيماالخاصة ببرنامج التهيئة الترابية المحاوراالستراتيجية وتتمثل 

 تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وعادلة ومتوازنة بين المناطق: المحور األول -

 إنشاء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات السكنية : المحور الثاني -

 توفير السكن الالئق لكافة الفئات االجتماعية: المحور الثالث -

 

 ومستدامة وعادلة ومتوازنة بين المناطقتحقيق تنمية شاملة : المحور األول: 

 

التهيئة الترابية جملة االختيارات والتوجهات واإلجراءات التي يتم ضبطها على المستوى تمثل 

الوطني أو الجهوي لتنظيم استعمال المجال الترابي وضمان التناسق في تركيز المشاريع الكبرى 

السكنية وفق نظرة بعيدة المدى تأخذ في االعتبار للبنى األساسية والتجهيزات العمومية والتجمعات 

 الخصوصيات الوطنية وإحكام توزيع السكان واألنشطة االقتصادية على التراب الوطني.

 تتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة الترابية في:و 

               االندماجو  الفضاء المغاربياالنفتاح على الرفع من القدرة التنافسية للتراب الوطني ودعم  -

 في االقتصاد العالمي.
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تدعيم التنمية الجهوية الشاملة والمتوازنة من أجل تقليص الفوارق بين الجهات وتنويع القاعدة  -

 االقتصادية بها والعمل على استكشاف الفرص التي تتيحها مختلف الجهات واألقطاب االقتصادية.

فاعلة وقادرة على جلب االستثمارات الوطنية  االرتقاء بمراكز الواليات إلى أقطاب عمرانية -

 والخارجية والنهوض بالمدن الصغرى والمتوسطة.

 قصد تحقيق استدامة التنمية. المتوفرةإحكام استغالل الموارد الطبيعية  -

تقنيات الحديثة في مجال الآليات المتابعة الستعماالت المجال الترابي اعتمادا على  تطوير -

 .وبنوك المعطيات وتقنيات االتصالالجغرفة الرقمية 

مرافقة مسار حوضرة المدن الكبرى على غرار تونس وصفاقس وسوسة لتصبح قاطرة للتنمية          -

في هذه المناطق وذلك من خالل تطوير رؤية شاملة لتنميتها وتدعيم قدرتها التنافسية على المستوى 

 المتوسطي. 
 

 إنشاء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات السكنية : المحور الثاني -

 تتمثل التوجهات الكبرى للتهيئة العمرانية في:

 اقتراح السياسة الوطنية واالستراتيجيات في قطاع التعمير وتقييمها، -

وضع سياسة جديدة للمدينة لمقاومة البناء الفوضوي وانتشار األحياء العشوائية وتحسين جودة  -

 المدن لتكون جاذبة لالستثمارات،الحياة داخل 

رصد ومتابعة النمو العمراني وتركيز المنظومات المعلوماتية الجغرافية لمزيد التحكم في التمدد  -
 العمراني،

 تغطية المدن بالشبكة الجيوديزية. -
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مساعدة البلديات خاصة حديثة التأسيس على إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية وذلك بتكوين وتقديم  -

استراتيجيات  مع وعلى مطابقتهااإلرشادات الالزمة وبمساعدتها على اعتماد المقاربة التشاركية 

 .التنمية العمرانية
 

 توفير السكن الالئق لكافة الفئات االجتماعية: المحور الثالث -

بصفة عامة في إيجاد آليات لمساعدة الفئات الضعيفة والمتوسطة الدخل على  السكنتتمثل سياسة 

توفير مساكن الئقة ومقاسم بأسعار مدروسة من جهة وبتوفير وسائل النهوض بالسكن القائم 

 وذلك من ودون تمييز لفائدة النساء والرجال على حّد السواءوإدماجها وبتهيئة األحياء السكنية 

خالل الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى التي تم رسمها في اإلستراتيجية الوطنية للسكن 

 والمتمثلة باألساس في:

القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير السياسة السكنية ودعم وتجسيم التوجهات نحو البناء  -

 المستديم والتقنيات الحديثة والضغط على الكلفة ،

عية متكاملة تستجيب لكل المتغيرات وقابلة للتحيين الدوري كلما اقتضت إرساء منظومة تشري -

 الضرورة ذلك،

االستخدام األفضل للموارد وحسن إدارة األراضي والترفيع في إنتاج المقاسم االجتماعية التي من  -

 شأنها الحّد من التوّسع العشوائي،

فئات المجتمع وتتطور مع مختلف إرساء منظومة تمويل متنوعة ومتكاملة تستجيب لمختلف  -

 التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي تعرفها البالد،
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وضع برامج سكنية تستجيب لحاجيات كل الفئات االجتماعية وخاّصة ذوي الدخل المحدود  -

 والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال. والمتوسط
 

 

 :الهياكل المتدخلة 2.1

 برنامجا فرعيا جهويا: 34برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان برنامجا فرعيا مركزيا و يضم 

يتمثل البرنامج الفرعي األول على المستوى المركزي في تهيئة المجال الترابي والعمراني وسياسة  - 

ونظرته الشاملة  يتميز بطابعه األفقي اإلسكان وهو من المحاور االستراتيجية لمهمة التجهيز والذي

 .وترابطه الوثيق ببقية القطاعات الحيوية )األنشطة االقتصادية واالتصال والنقل...(

 برنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية والتعمير واإلسكان. 34البرامج الفرعية الجهوية والمتكونة من  -

ك األولويات وهي على في تحقيق تل 1وتساهم مختلف الوحدات العملياتية التابعة للبرنامج عدد 

 التوالي:

 اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -

 إدارة التعمير -

 وكالة التعمير لتونس الكبرى  -

 اإلدارة العامة لإلسكان -

 وحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي -
   

الخاصة ببرنامج التهيئة كما يتولى الفاعلون العموميون المساهمة في إنجاز مختلف األنشطة    

الترابية والتعمير واإلسكان وتنفيذ سياسة المهمة في مجال قطاع السكن وذلك عبر مختلف البرامج 
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التي تعنى بالنهوض باألوضاع السكنية والعمرانية والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش الوطنية 

  .السكن توفيرو المتساكنين وتحسين الخدمات العمرانية 
 

 :ومؤشرات األداء أهداف -2

 :تقديم األهداف ومؤشرات األداء 1.2

  النهوض بالتهيئة الترابية: 1-3الهدف 

 

تهدف التهيئة الترابية إلى تنسيق مختلف التدخالت القطاعية في إطار رؤية موحدة ومنسجمة 

ولكل لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة وعادلة ومتوازنة في كامل جهات البالد 

جهوي الخيارات  الفئات. حيث تضبط األمثلة التوجيهية للتهيئة سواء على مستوى وطني أو

والتوجهات اإلستراتيجية واألولويات لمختلف القطاعات على المدى المتوسط والبعيد وتحدد تصورا 

ي إطار لتنفيذها بطريقة متناغمة بأبعادها الزمنية والمكانية والمالية لتحقيق التطور المنشود ف

 السياسة العمومية للتنمية.

لضمان قيس المؤشر وتقييم تدخالت اإلدارة العامة للتهيئة الترابية تم االتفاق على وضع مؤشر 

يدخل أساسا ضمن األنشطة المناطة بعهدتها حيث يمكن لإلدارة العامة للتهيئة الترابية التحكم فيه 

 ازه في أحسن الظروف.وبالتالي العمل على توفير الشروط الضرورية إلنج

 المؤشرات: 
 

  تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد  ةنسب: 1.1.1المؤشر

 الترابي
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تّم اعتماد مؤّشر نسبة تغطية التراب الوطني  بدراسات التهيئة والرصد الترابي للتمكن من متابعة 

الوطني حيث توفر  تطور التوزع الجغرافي لهذه الدراسات وتدعيمه حتى يشمل كامل التراب

الدراسات اإلطار المالئم لضبط التوجهات العامة للتهيئة والبرامج والمشاريع القطاعية والتجهيزات 

المهيكلة الكبرى التي من شانها تعزيز القدرة التنافسية للمناطق المعنية وتدعيم وحدة التراب الوطني 

 استغاللالحديثة للرصد الترابي قصد ترشيد  آليات المتابعة لتطويع التقنيات باإلضافة إلى ما توفره

 موارد وخصوصيات الجهات لتحقيق تنمية مستدامة  وعادلة  ومتوازنة لكامل الترابي الوطني.

 

 1.1.1تقديرات المؤشر 

 
 

من خالل برمجة  3231يتواصل تدعيم نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة الترابية سنة

هذا باإلضافة إلى الشروع في  لسوسة الكبرى  التجمع العمرانيإعداد دراسة المثال التوجيهي لتهيئة 

" والعمل على إتمام إعداد 3202إعداد الدراسة االستراتيجية "المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني 

الدراسات المتواصلة والتي تشمل األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية والمناطق الحساسة 

المسجل سنة  %81شر قيس األداء ليتطور من وبذلك يتم تعزيز مؤ  وبعض الدراسات الخصوصية.

موفى سنة   % 20 ليصل إلى نسبة تعادل  3231سنة %87و 3233سنة    %80إلى  3233

 خاّصة مع تقدم إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني. 3230

 

 الوحدة    ءمؤشر األدا
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة  1.1.2المؤشر 
 95 90 85 62 62 نسبة والرصد الترابي
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  تدعيم التخطيط العمراني والتحّكم في التوّسعات العمرانية: 2.3الهدف 
 

يندرج هذا الهدف في إطار تنفيذ سياسة الدولة في مجال التخطيط العمراني التي تهدف إلى تحقيق 

التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة بين مختلف جهات البالد التونسية على المستويات االقتصادية 

لعمرانية وتأهيلها واالجتماعية والعمرانية وذلك لالضطالع بدورها الرئيسي في إعادة هيكلة األنسجة ا

 .وإيجاد التوازن بين مختلف الجهات على المستوى الوطني مع الحفاظ على األراضي الفالحية 

إن استراتيجيات التنمية العمرانية تقوم أساسا على تنظيم وترشيد استعمال المجال الترابي عامة  بما 

والعمل إجتماعيا واقتصاديا يضمن التوازن بين مقتضيات  النمو العمراني و تحسين إطار العيش 

تدعيم الدور على  من ذلك يتم العمل، هذه المبادئ عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية على تكريس

التنموي واالقتصادي للمدينة من خالل إيجاد المناطق المخصصة لألنشطة االقتصادية واألقطاب 

العناية بالجانب  مع الحرص على مختلف التجهيزات والمرافق األساسية توفيرالتكنولوجية الالزمة، و 

البيئي والجمالي في تهيئة المدينة من خالل إحداث المناطق الخضراء وتهيئة المنتزهات الحضرية 

 .والمحافظة على الموارد الطبيعية والمناطق الحساسة 
 

 المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة  ةنسب: 1.2.3المؤشر

 التهيئة العمرانية 
 

سبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية العتمادها ن اعتماد مؤشر تمّ 

كعنصر من العناصر الفاعلة في تنظيم استعمال المجال الترابي على مستوى المدن والبلديات 

 والتجمعات السكنية والريفية وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة.
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  نسبة المطابقة بين استراتيجيات : 1.2.3انجازات وتقديرات المؤشر
 التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية 

 

 

تم ضبط عدة معايير على المستوى الدولي من شأنها تصنيف البلدان حسب "مؤشر جودة  لقد

الحياة" من ذلك اعتبار مساحة دنيا للمناطق الخضراء المخصصة لكل مواطن، كما أن توفر 

التجهيزات والمرافق العمومية الموضوعة على ذمة المواطن يعتبر مؤشر على  وعددالخدمات 

مؤشر نسبة المطابقة بين استراتيجيات "لك تم أخذها بعين االعتبار الحتساب لذ ...رمستوى التحّض 

 ".التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية

وذلك باعتبار انه  3233 سنة  %10الى  3233سنة  % 32مؤشر قيس األداء من تطور وبذلك

ا خالل هذه السنة، كما انه من من المتوقع ارتفاع عدد امثلة التهيئة العمرانية التي ستتم مراجعته

ليصل إلى نسبة تعادل  3234سنة  %37,5نسبة  و 3231سنة    %17المنتظر تسجيل نسبة

 .3230موفى سنة   37,6%

 

 

  األراضي الفالحية التوسعات على حسابنسبة  : 0.0.2المؤشر 
من أهم األولويات ومن الركائز التي تقوم عليها سياسة المحافظة على االراضي الفالحية  تعتبر

التونسية الدولة سواء على مستوى تنمية الموارد الفالحية او على مستوى تحقيق األمن الغذائي للبالد 

 الوحدة    ءمؤشر األدا
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية  1.0.2المؤشر 
  37,1  37,5  37  35  19 نسبة وأمثلة التهيئة العمرانية 
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تيجية التنموية للبالد على مستوى عدة وزارات وخاصة ا، وهي من أهم النقاط التي تلتقي فيها االستر 

 سكان ووزارة الفالحة.وزارتي التجهيز واإل

  التوسعات على حسابنسبة : 2.2.3انجازات وتقديرات المؤشر 

 األراضي الفالحية
 

 

  لقد تّم تغيير تسمية المؤشر من نسبة استهالك األراضي الفالحية  المدرج  بالمشروع السنوي

وذلك لمزيد توضيحه إلى نسبة التوسعات على حساب األراضي الفالحية  0200لألداء لسنة 

 ".التوسعات"وذلك باستعمال مصطلح 

 

يعتبر مؤشر نسبة التوسعات على حساب األراضي الفالحية من المؤشرات الهامة والتي من شأنها تقييم 

نجاعة اآلليات المعتمدة لتحقيق التوجه االستراتيجي للدولة والذي يهدف إلى الحد من التمدد العمراني 

 والمحافظة عليها. على حساب األراضي الفالحية

وذلك باعتبار انه من  3233سنة  %2الى  3233سنة  % 32وبذلك تطور مؤشر قيس األداء من

المتوقع ارتفاع عدد امثلة التهيئة العمرانية التي ستتم مراجعتها خالل هذه السنة، كما انه من المنتظر 

موفى   %8,5. ومن المتوقع ان تستقر قيمة المؤشر في نسبة 3231سنة    %8,5تسجيل نسبة

وذلك باعتبار انه من المنتظر مراجعة امثلة التهيئة العمرانية المصادق عليها منذ  3230و  3234نتيس

  سنوات فما فوق. 0
 

 الوحدة   مؤشر األداء 
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 8,5 8,5 8,5  9  19 نسبة نسبة التوسعات على حساب األراضي الفالحية 0.0.2المؤشر
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  النهوض بالسكن االجتماعي والميّسر  3-1-3الهدف 

 تقديم الهدف : 

خالل يتمّثل الهدف األساسي لسياسة اإلسكان في توفير السكن الالئق وتحسين الظروف السكنية من 

وضع برامج تستجيب لحاجيات كل الفئات االجتماعية نساء كانوا أو رجاال، وخاصة ذوي الدخل المحدود 

 والمتوّسط وتوفير المرافق األساسية والتجهيزات الجماعية.

التوجه االستراتيجي للسياسة العمومية االستراتيجي النهوض بالسكن االجتماعي والميّسر يعكس الهدف 

وذلك باعتماد مؤشري قيس األداء الخاصة به والمتمثلة في مؤشر عدد المساكن  في مجال السكن

مؤشر النسبة التراكمية لتهذيب األحياء السكنية ضمن االجتماعية والميّسرة المنجزة والمقاسم المهّيأة و 

 .برامج الوطنيةال
 

 رة االجتماعية والميسّ  العدد التراكمي للمساكن :3.3.1المؤشر

 والمقاسم المهيّأة المنجزة

 

تّم اعتماد مؤشر العدد التراكمي للمساكن االجتماعية والميّسرة المنجزة والمقاسم المهّيأة قصد قياس مدى 

تطّور عدد المساكن والمقاسم التي يتّم توفيرها من سنة إلى أخرى لفائدة مختلف الفئات االجتماعية والتي 

بالمسكن لفائدة األجراء وفي إطار البرنامج الخصوصي للسكن تنجز في إطار الحساب الخاص بالنهوض 

 االجتماعي وفي إطار برنامج المسكن األول.

 

  1.2.2انجازات وتقديرات المؤشر 

 الوحدة مؤشر األداء
 اإلنجازات

0200 
 التقديـرات

0201 0202 0204 0202 
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خالل  33283 العدد التراكمي للمساكن االجتماعية والميّسرة المنجزة والمقاسم المهّيأة  بلغت تقديرات   

مسكن ومقسم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي،  30336، موزعة بين 3233سنة 

 مسكن في إطار المسكن األول. 3332مسكن ومقسم في إطار الفوبرولوس و 1816و

مسكن ومقسم أي بنسبة   31771 ،3231وستبلغ تقديرات المساكن التي سيتّم إنجازها إلى موفى سنة   

مسكن ومقسم إلى  13332لتصل إلى  3234سنة  37170و 3233مقارنة بسنة  %31لغت  تطور ب

 .3230موفى 

بلغ العدد التراكمي للمساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى غاية سنة 

 .30336، 3233مسكنا ومقسما ومن المنتظر أن يبلغ عدد المساكن المنجزة   سنة  32638، 3233

 3233مقارنة بسنة  % 2مسكنا بنسبة تطور تقّدر بـ 36037، 3231وستبلغ تقديرات المؤشر لسنة 

 مسكنا  ومقسما.   33272و  38730ستكون التقديرات  3230و  3234وبالنسبة لسنتي 

المتوقع تسجيل طلبات إضافية على المساكن أما بالنسبة للمساكن المنجزة في إطار الفوبرولوس، فمن 

 3236لسنة  3336في إطار هذه اآللية حيث تضمن مشروع األمر المنقح لألمر الحكومي عدد ة الممول

المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة  3236أوت  38المؤرخ في 

األجراء العديد من التسهيالت التي من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من تمويالت الصندوق وتشجيع 

 اعثين العقاريين على إنتاج هذا الصنف من المساكن. الب

مجموع العدد التراكمي للمساكن االجتماعية والميسرة 

 32129 27375 23773 21082   15938 نسبة والمقاسم المهيئةالمنجزة 
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  برامج الالنسبة التراكمية لتهذيب األحياء السكنية ضمن  :3.3.0المؤشر
 :الوطنية

 
تطور تهذيب البرامج الوطنية لقياس مدى حياء السكنية ضمن األاعتماد مؤشر النسبة التراكمية لتهذيب  مت

 .السكنية وإدماجه والتي تهدف إلى تحسين الظروف السكنية والمحيط العمراني للسكان األحياء
 

 
   والثاني إن احتساب النسبة التراكمية للمجموع تتعلق بإنجازات كل البرامج الوطنية الجيل األول *
 

 
  2.3.3انجازات وتقديرات المؤشر 
 

 

لبرنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية في جيله األول بموفى سنة  %28نسبة إنجاز  المتوقع تحقيقمن 

 حيث تّم إنجاز ما يلي: 3233

  ،300حيا من جملة  341االنتهاء من إنجاز أشغال البنية األساسية بـ  *

 مكونة تحسين السكن مبرمجة،  324مكونة من جملة  324إنجاز أشغال تحسين سكن بـ  االنتهاء من *

 ،مشروع مبرمج 332مشروع تجهيزات جماعية من جملة  84انتهاء  *

 3231من المؤمل أن تنتهي كل مكونات البرنامج سنة 

 الوحدة مؤشر قيس األداء
 االنجازات

0200 
 التقديرات

0201 0202 0204 0202 
 )الجيل األول( 122النسبة التراكمية لتأهيل األحياء السكنية 

 نسبة

66 98 100 0 0 

 64 35 12 0 2 حيا )الجيل الثاني( 129النسبة التراكمية لتأهيل األحياء السكنية 

 82 67 56 49 42 *المجموع



: التهيئة الترابية والتعمير  واإلسكان3البرنامج   

 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة  62 

 

أما فيما يتعلق بالجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية وبعد االنتهاء من إنجاز  

 .3231سيتّم االنطالق في إنجاز األشغال خالل سنة  3233الدراسات بموفى سنة 

  %06 3233سنة    %42إلى  3233المسجل سنة  %44وبذلك تطّور مؤشر قيس األداء من 

خاّصة مع انتهاء أشغال تهذيب وإدماج  3230موفى سنة   % 83ليصل إلى نسبة تعادل   3231سنة

 األحياء السكنية في جيله األول وارتفاع نسق إنجاز أشغال الجيل الثاني.

 

 

النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمساكن ومقاسم  :3.3.3المؤشر 

 اجتماعية 

 
قائم على النوع كمؤشر  تّم اعتماد مؤشر النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمساكن ومقاسم اجتماعية 

في االنتفاع ببرامج دون تمييز  هدف إلى قياس مدى تحقيق المساواة بين النساء والرجالياالجتماعي 

 . وتحديدا االنتفاع بالمساكن والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعيالسكن 

 
 

  2.2.2انجازات وتقديرات المؤشر 
 

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات  إلنجازاتا   

0201 0200 0202 0204 0202 

 العدد التراكمي النساء المنتفعات بمساكن ومقاسم اجتماعية/العدد
 التراكمي الجملي للمنتفعين

% 30 33     21 26 42 

 

بلغت تقديرات العدد الجملي للمنتفعين بمساكن ومقاسم اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن  -

 0022امرأة مقابل  3726، 3233وتمثل تقديرات النساء الالتي سينتفعن إلى موفى  8336االجتماعي 

 موزعة كما يلي:   %11 رجل أي بنسبة تراكمية قدرها
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امرأة انتفعت بمسكن في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو  3013*

 7421من العدد الجملي للمساكن التي تّم تسليمها والمقدرة بـ  % 13ترميمها أو توسعتها ما يعادل 

 مسكن. 

امرأة انتفعت بمسكن أو مقسم اجتماعي في إطار عنصر إنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية  104*

 مسكن. 831من المجموع الجملي للمساكن  والمقاسم التي تّم تسليمها والمقدرة بـ  % 44ما يعادل 

سنة  % 42و  3231خالل سنة %  16تقّدر نسبة النساء الالتي سينتفعن بمسكن أو مقسم اجتماعي  -

وبذلك يكون هدف الوصول إلى التناصف بين المرأة والرجل في االنتفاع ببرامج السكن على مدى  3230

 سنوات . 0طويل نسبيا يتجاوز 

 

 :تقديم األنشطة وعالقتها باألهداف ومؤشرات األداء 2.2
 

 :1جدول عدد
 األنشطة ودعائم األنشطة

 
 )الوحدة: ألف دينار(

 المؤشرات  األهداف
تقديرات 
 األنشطة 0202

التقديرات 
 المالية

0202 
 دعائم األنشطة)*(

 

 

 

النهوض بالتهيئة  -1

 الترابية

 

 
 

 

 

:  3.3.1المؤشر 

التراب نسبة تغطية 

الوطني بدراسات 

التهيئة والرصد 

 الترابي
 
 

 

87% 

 

 

 

 

 

إعداد األمثلة   -3
التوجيهية للتهيئة 

 والرصد الترابي
 
 
 
 
 
 

900 

 

 

 
 

 

 

مثيل اإلدارة العامة والوزارة في لجان قطاعية وفرق ت -

التهيئة  عمل إلبداء الرأي ودراسة مشاريع في مجال

 .الترابية

 حضور ملتقيات وندوات وطنيةوتمثيل اإلدارة العامة  -

ميدانية في إطار إبداء الرأي حول  ، زياراتودولية

 مشاريع تنموية،
 

المساهمة في إعداد المخططات التنموية في القطاعات -

المتدخلة في مجال التهيئة العمرانية والمشاركة في لجان 

قطاعية وفرق عمل إلبداء الرأي ودراسة مشاريع عمرانية 

 ...(الصحة، النقل والصناعة والبيئة)في مختلف المجاالت 
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تدعيم التخطيط  -2

العمراني والتحّكم في 

 التوّسعات العمرانية

 
 

 
 
 
 
 
 
تدعيم التخطيط -0

العمراني والتحّكم في 
 التوّسعات العمرانية

 
 

 
 
 1.0.2المؤشر 

نسبة المطابقة بين 
استراتيجيات التنمية 

العمرانية وأمثلة 
 التهيئة العمرانية

 
 0.0.2المؤشر

التوسعات نسبة 
 على حساب

 األراضي الفالحية

 

 

25% 

 
 
 
 

 
 

6.2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

إعداد  -3
ستراتيجيات اال

المستدامة للتهيئة 
 والتنمية العمرانية 

 
 
 
األشغال  -2

 الجيوديزية
 
 
 
 
 
دعم الاّلمركزية  -4

عبر مساندة 
الجماعات المحلية 

إلعداد ومراجعة 
المخططات وإعداد 

المسوحات 
 الطبوغرافية

 

16150 
 

 

 

 
 

3222 

 

 

 

 
350 

 

 

 دراساتمتابعة تقدم انجاز ال -
دراسة الملفات المتعلقة بالمشاريع العمرانية الكبرى  -

وابداء الراي في مشاريع احداث المناطق الصناعية 
 والمساحات التجارية الكبرى 

االستراتيجية واالستشرافية متابعة إنجاز الدراسات  -
 المتعلقة بالتهيئة العمرانية

القيام بالمعاينات الميدانية إلعداد محاضر االستالم  -
الجيوديزية و التوسعات المقترحة ضمن مراجعة  لألشغال

 امثلة التهيئة العمرانية 
القيام بالمعاينات في إطار لجنة معاينة وحصر  -

 التجمعات السكنية 
 الفالحية لألراضيالصبغة دراسة ملفات طلبات تغيير  -

 تقديم المساعدة الفنية للجماعات المحلية-
العمرانية  التأطير والتكوين لفائدة مصالح التهيئة -

 باإلدارات الجهوية للتجهيز
 

 

برنامج التدخل  -0
العمراني لوكالة التعمير 

 لتونس الكبرى 
 
 

 

4427 

 

ومتابعة إنجاز الدراسات االستراتيجية  البحث والتطوير -
التهيئة والتعمير من أهمها مثال في مجال والمحورية 

 التنقالت الحضرية بجهة تونس الكبرى.
متايعة إنجاز دراسة تهم التكيف مع التغيرات المناخية - 

 والحد من انبعاثات الغازات.
مساعدة البلديات على إنجاز امثلة التهيئة العمرانية وأمثلة -

 المرور  
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النهوض  - 2
بالسكن االجتماعي 

 والميّسر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

: 1.2.2المؤشر
العدد التراكمي 

 للمساكن
االجتماعية والميسرة 

المنجزة والمقاسم 
 المهّيأة

 

 :0.2.2المؤشر
النسبة التراكمية 
لتهذيب األحياء 
السكنية ضمن  

 برامج الوطنيةال
 

31771 

 

 

 

 

06% 

توفير مساكن -6
ومقاسم مهّيأة لفائدة 

 األجراء.
 
D- إنجاز مساكن

اجتماعية وتهيئة 
 مقاسم اجتماعية

 

 
تهذيب وإدماج  -7

  أحياء سكنية
 
التهذيب والتجديد -8

 العمراني
 
 
 
 تحسين السكن- 9
 
 
 
 

 A-  برنامج
االستثمار الخاص 
 بالجماعات المحلية

 

 

58000 

 

 

 

 

 

 

69400 

 
 

10000 

 

 

10000 
 

 

 

 

 

2 

 

  التنسيق مع البنك المركزي ومختلف البنوك حول    -
 إنجاز برنامج المسكن األول.

العقاري على المشاريع مصادقة اللجنة االستشارية للبعث  -
 المنجزة.

المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية إلسناد قروض  -
 الفوبرولوس ببنك االسكان.

 
 

 
 

متابعة إنجاز الجيل الثاني من  تهذيب وإدماج أحياء  -
 سكنية 

مشاريع إحياء المراكز العمرانية متابعة تقدم انجاز  -
 نامج.من قبل اللجنة الوطنية لقيادة البر القديمة 

من قبل إحياء المراكز العمرانية القديمة  متابعة تنفيذ برنامج -
  اللجان المحلية المحدثة في الغرض صلب البلديات

 
 
دراسة الملفات من قبل اللجان الجهوية لتحسين السكن -

للمصادقة على قائمة المنتفعين بمنح وقروض لتحسين 
 السكن 

 .عتماداتعرض الملفات على الوزارة قصد إحالة اال-

متابعة عمليات جبر الضرر للمساكن المتضّررة من  -
 الكوارث الطبيعية وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية.

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

النهوض  - 2
بالسكن االجتماعي 

 والميّسر 

 

 

 
 

 

 

 

 :3.2.2المؤشر
النسبة التراكمية 

 

 

C- إزالة المساكن
البدائية وتعويضها 
بمساكن جديدة أو 

 ترميمها أو توسعتها
 
 
 

 

 
 

 

 

12000 

 

 

 

 

 

 

 

الفنية للمساكن وباألبحاث االجتماعية القيام بالمعاينات  -
للعائالت المرّشحة لالنتفاع بالبرنامج من طرف فريق عمل 

 منبثق عن اللجنة الجهوية.
ضبط قائمات الفئات االجتماعية من طرف اللجنة  -

الجهوية وذلك إثر ترتيبها وفق مقاييس  ودراسة 
ا المصادقة  على القائمات النهائية وإحالته االعتراضات ثم

 إلى لجنة قيادة البرنامج  لإلعالم
 

 

إعداد اللجنة الجهوية للقائمات األّولية حسب كل  -
معتمدية وترتيبها وفق مقاييس استنادا لتطبيقة إعالمية ثم 
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للنساء المنتفعات 
بمساكن اجتماعية 

 مهّيأة ومقاسم 

D- إنجاز مساكن
اجتماعية وتهيئة 

 مقاسم اجتماعية
 
 
 
 
  Z-نشاط المساندة 
 
Z- المساندة  نشاط
برنامج فرعي  34لـ

 جهوي  

 

 

28000 

 

 

 

 

36320 

 

 

795 

التداول بشأنها والمصادقة على القائمة النهائية بعد دراسة 
  .االعتراضات وإحالتها إلى لجنة قيادة البرنامج لإلعالم

لجنة القيادة على مبلغ المنحة ومبلغ الدين  دقة مصا - 
 بالنسبة لكل منتفع.

  
 

 

  228387    المجموع

 
 

 

 :  مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج - 3.2
 

 يضم البرنامج مساهمة ثمانية فاعلين عموميين وهم على التوالي:

 ديوان قيس األراضي والمسح العقاري  -       
 الوكالة العقارية للسكنى -       
 وكالة التهذيب والتجديد العمراني-       
 شركة النهوض بالمساكن االجتماعية -       
 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية  -       
 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال -       
 الد التونسية للوسطالشركة الوطنية العقارية للب -       
 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للجنوب -       

 

ويتولى الفاعلون العموميون المساهمة في إنجاز مختلف األنشطة الخاصة ببرنامج التهيئة الترابية 

الوطنية والتعمير واإلسكان وتنفيذ سياسة المهمة في مجال قطاع السكن. وذلك عبر مختلف البرامج 
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التي تعنى بالنهوض باألوضاع السكنية والعمرانية والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين 

 .وتوفير السكن تحسين الخدمات العمرانيةب

ومن بين الفاعلين العموميين وكالة التهذيب والتجديد العمراني التي تتولى إنجاز البرامج الوطنية للتهذيب  

 ليفها بإنجازها كصاحب مشروع مفوض.والتجديد العمراني التي يقع تك

كما تتولى شركة النهوض بالمساكن االجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية بمختلف 

وذلك بإيجاد اآلليات لمساعدة  فروعها المساهمة في تنفيذ استراتيجية البرنامج في مجال الّسكــــن

وفر فيه جميع المرافق الحياتية لكافة الفئات االجتماعية المواطنين على توفير المسكن الالئق الذي تت

وتخصيص العدد األوفر من المساكن لذوي الدخل المحدود حفاظا على صبغتها االجتماعية التي بعثت 

 من أجلها وذلك بتعديل األسعار وبالضغط على تكلفة إنجاز المساكن.

أة والمعدة للسكن عبر اقتناء األراضي المخصصة كما تتولى الوكالة العقارية للسكن توفير األراضي المهي

للسكن وتهيئتها وبيعها )للخواص والباعثين العقاريين والدولة والجماعات المحلية( وذلك لتمكين كل الفئات 

االجتماعية من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء في محيط عمراني حضاري يستجيب 

 ائية.لمتطلباتهم مع مراعات قدرتهم الشر 

حيث تسعى الوكالة إلى مواصلة المساهمة في تعديل سوق األراضي المهيأة للسكن ومقاومة االحتكار 

بالضغط على األسعار والضغط على كلفة وآجال التهيئة عبر إنجاز تهيئة سكنية تفاضلية وتطوير 

العمرانية والمساهمة في الموارد الداخلية إلنجاز الدراسات ودعم المجهود البلدي في إنجاز المخططات 

 إحداث مدن جديدة في إطار متطلبات التناسق االجتماعي والبيئي والتنمية المستدامة.
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ومدى  1في عالقة بالبرنامج عدد ويبين الجدول الموالي تدخالت الفاعلين العموميين المذكورين 

االعتمادات المحالة لهم مساهمتهم في تحقيق األهداف اإلستراتيجية الموكولة إليهم في الغرض وحجم 

 . 3231بعنوان سنة 

 

 

 

 
 

 

 

 :0جدول عدد
 مساهمة الفاعلين العموميين في أداء البرنامج 

 وحجم االعتمادات المحالة
 )الوحدة: ألف دينار(
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 (2222-2223)الميزانية وإطار نفقات البرنامج متوسط المدى  -1
 

 2جدول عدد 
 تقديرات ميزانية البرنامج 

 )اعتمادات الدفع(للنفقة التوزيع حسب الطبيعة االقتصادية 
 

 )الوحدة: ألف دينار(

 الفاعل العمومي
أهداف البرنامج )التي يساهم 
 الفاعل العمومي في تحقيقها(

أهم األنشطة والمشاريع التي سيتولى 
انجازها في إطار المساهمة في تحقيق 

 أهداف البرنامج

االعتمادات المحالة إليه من 
 ميزانية الدولة

 إن وجدت( ( 0202سنة بعنوان 

ديوان قيس األراضي والمسح 
 العقاري 

: تدعيم التخطيط 0.2الهدف 
التوّسعات  العمراني والتحّكم في
 العمرانية

 222 0 أشغال جيودزية

التصرف في المعلومات مشروع منظومة 
 450 15 العقارية

  وكالة التهذيب والتجديد العمراني

: النهوض بالسكن 2.2الهدف
 االجتماعي والميسر

 

 

 400 69 تهذيب وإدماج أحياء سكنية جيل ثاني

شركة النهوض بالمساكن 
 االجتماعية

بناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم 
 اجتماعية

 

0 222 

 122 2 والتجديد العمرانيوكالة التهذيب 

 90222 المجموع
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 :4جدول عدد
 ( 0202-0202إطار النفقات متوسط المدى )

 (التوزيع حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة )اعتمادات الدفع
 )الوحدة: ألف دينار(

 
 

 بيــــــــــــان النفقات

 التطور 0202تقديرات  ق م إنجازات

 المبلغ (0) (1) 0200 0201
 النسبة %

      (0 )- (1) 

 نفقات التأجير
 %1 173 38101 38382 36846 اعتمادات التعهد

 %1 173 38101 38382 36846 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير
 %8 111.8 3484 3173.3 3148 اعتمادات التعهد

 %8.1 111.8 3484 3173.3 3131 الدفعاعتمادات 

 نفقات التدخالت
 %0 0 32182 32182 0106 اعتمادات التعهد

 %0 0 32182 32182 0106 اعتمادات الدفع

 نفقات االستثمار
 %9 8357 27822 82011 21172 اعتمادات التعهد

 %71.1 78207 388372 322261 366612 اعتمادات الدفع

 الماليةنفقات العمليات 
 %0 0 2 2 2 اعتمادات التعهد

 %0 0 2 2 2 اعتمادات الدفع

 المجموع
 %7 8641.8 126125 109412.0 111902 اعتمادات التعهد

 %52.4 78491.8 006265 149692.0 192124 اعتمادات الدفع
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ألف دينار  3022ألف دينار من بينها  3761، 3231يقّدر مجموع الهبات المبرمجة بميزانية 

إطار  ألف دينار في 361لتمويل مشروع إنجاز مجمع الدوحة السكني بسيدي حسين السيجومي و

مشروع "المخّطط الوطني للتأقلم: تعزيز التخطيط في مجالي التنمية والتهيئة الترابية"، مبلغ الهبة 

 Green Climateألف دوالر أمريكي بتمويل من قبل صندوق المناخ األخضر ) 112الجملي هو 

Fund.) 
 

 

                         2023تقدر اعتمادات الدفع المرّسمة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان لسنة 

            38770ألف دينار بين  170 188توزع نفقات االستثمار المقدرة بـ  ا.ألف دينار  228387بـ 

على موارد القروض الموظفة ألف دينار  101400ألف دينار على الموارد العامة للميزانية و

 تقديرات تقديرات تقديرات ق م تعديلي  0201إنجازات  البيان

0200 0202 0204 0202 

 20041 18840 18353 18180 16846 نفقات التأجير

 نفقات التسيير
3131 

1372.2 1484 1529 1574 

 22301 20958 20380 20380 5356 التدخالتنفقات 

 االستثمارنفقات 
166639 109963 188170 193659 205812 

 0 0 0 0 0 نفقات العمليات المالية

الموارد  اعتبارالمجموع دون  
 249728 234986 228387 149895.2 190154 الذاتية للمؤسسات

 12800 12460 12209 11970 12381 الموارد الذاتية للمؤسسات 

المجموع باعتبار الموارد الذاتية  
 262528 247446 240596 161865.2 202535 للمؤسسات



: التهيئة الترابية والتعمير  واإلسكان3البرنامج   

 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة  72 

 

% 71ارتفاعا بنسبة ، 3231نالحظ سنة  .ألف دينار على الحسابات الخاصة في الخزينة 48222و

بقانون المالية  في حجم اعتمادات الدفع بالنسبة لنفقات االستثمارات مقارنة باالعتمادات المرسمة 

 3230سنة  خالل %  5,61وبنسبة  3234%خالل سنة  36، وتطورا بنسبة 3233لسنة التعديلي 

تسجيل ذروة االنطالق في مشاريع الجيل الثاني من تهذيب  ويرجع ذلك لعدة عوامل نذكر من أهمها

وإدماج أحياء سكنية وترسيم اعتمادات بخصوص مشروع منظومة التصرف في المعلومات العقارية 

 .للبالد التونسية
 

  بلغت تقديرات االعتمادات لسنة بخصوص نشاط إعداد األمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابي

بقانون المالية مقارنة باالعتمادات المرسمة  % 13 أي بنسبة تطور تقّدر بـ ألف دينار 222، 3231

الترفيع في نسق إنجاز الدراسات المتواصلة وانطالق  3231وسيتّم خالل سنة  .3233لسنة التعديلي 

جديدة لألمثلة التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية الكبرى ولألمثلة التوجيهية لتهيئة إعداد دراسات 

ا ما المناطق الحساسة وللرصد الترابي باإلضافة إلى دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني وهذ

% 81يفّسر تطور مؤشر قيس أداء نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي من 

 .3230% سنة 20ثم إلى  3233سنة  %80إلى  3233سنة  المسجل 
 

 

  بخصوص نشاط إعداد االستراتيجيات المستدامة للتهيئة والتنمية العمرانية نالحظ زيادة في نفقات

ألف دينار خالل سنة  38022إلى  3233ألف دينار خالل سنة  1590االستثمارات من 

همية االعتمادات المخصصة لمشروع منظومة التصرف في المعلومات أ ويعود ذلك إلى   3231

، وهو مشروع يندرج ضمن سياسة الدولة 3231العقارية للبالد التونسية الذي سينطلق انجازه خالل سنة 

للرقمنة والحوكمة االلكترونية والبيانات المفتوحة  ويعتبر هذا المشروع ركيزة أساسية في دفع نسق 
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ينسجم مع متطلبات "أهداف التنمية المستدامة" لألمم المتحدة المتعلق باالنظمة االستثمار كما 

 .3212المعلوماتية األساسية لتحقيقها في افق سنة 

اما بالنسبة لنشاط األشغال الجيوديزية ونشاط دعم الاّلمركزية عبر مساندة الجماعات المحلية إلعداد 

 فية فنالحظ أنه تّم ترسيم نفس اعتمادات السنة الفارطة.ومراجعة المخططات وإعداد المسوحات الطبوغرا
 

  النشاط الخاص بتوفير مساكن ومقاسم مهّيأة لفائدة األجراء بلغت تقديرات االعتمادات بخصوص

مقارنة باالعتمادات المرسمة لسنة % -30ألف دينار أي بنسبة تطور تقّدر بـ  08222، 3231لسنة 

 32222المخصصة لتمويل اقتناء مساكن في إطار برنامج المسكن األول بـاالعتمادات وتقّدر ، 3233

 422حيث يتراوح معدل المساكن الممولة في إطار البرنامج سنويا حوالي  3231ألف دينار خالل سنة 

 مسكنا.

    فتقّدر               3231سنة خالل   أما االعتمادات المرصودة لصندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء

حيث   3230و 3234ألف دينار خالل  سنتي  32222ألف دينار وستشهد زيادة بقيمة  18222 بـ

وكذلك على اقتناء من المتوقع تسجيل طلبات إضافية على المساكن المّمولة عن طريق الفوبرولوس 

 %31أي بزيادة قدرها  3231مسكنا ومقسما خالل سنة  4736حيث ستبلغ التقديرات  مقاسم مهّيأة

لسنة  3336الحكومي عدد  ويعود ذلك لما تضمنه مشروع األمر المنقح لألمر 3233مقارنة بسنة 

المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخالت صندوق النهوض بالمسكن  3236أوت  38المؤرخ في  3236

لفائدة األجراء للعديد من التسهيالت التي من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من تمويالت الصندوق 

 شجيع الباعثين العقاريين على إنتاج هذا الصنف من المساكن.وت
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  خالل سنة إلنجاز نشاط تهذيب وإدماج أحياء سكنية تقّدر اعتمادات الدفع المرسمة                  

إلى أن االعتمادات ويعود ذلك  3233مقارنة بسنة  % 312قدرها ألف دينار بزيادة  62422بـ 3231

 3233و 3233و 3232و 3232المخصصة لمشروع تهذيب األحياء السكنية والمرسمة خالل سنوات 

خصصت إلتمام األشغال المتعلقة بتهذيب وإدماج األحياء السكنية جيل أول وإنجاز الدراسات الخاصة 

فهي  3230و 3234و 3231بمشروع الجيل الثاني، أما االعتمادات التي تّمت برمجتها لسنوات 

نجاز أشغال مشروع الجيل الثاني وهذا ما يفّسر النسق التصاعدي  للتقديرات على الموارد إلمخصصة 

العامة للميزانية وعلى القروض الخارجية الموظفة وهذا ما يبرز من خالل الزيادة في النسبة التراكمية 

لتمّر إلى  3231خالل سنة   % 06و   3233خالل سنة  %42لتأهيل األحياء السكنية التي تقّدر بـ

 . 3230خالل سنة  % 83و  3234خالل سنة  % 67

 بنشاطي إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أوأما االعتمادات الخاصة  -

في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  توسعتها وإنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم

 % 06بنسبة  ارتفاعاألف دينار شهدت  42222والمقّدرة بـ 3231فإن االعتمادات المرسمة لسنة 

ويعود ذلك لالعتمادات المرسمة التي تّم تخفيضها من قبل مصالح وزارة المالية  3233بسنة مقارنة 

 3234ستشهد االعتمادات تطورا خالل سنواتكما ، 3233والمبينة بقانون المالية التعديلي لسنة 

 . 3230و

لخالص المشاريع التي بصدد اإلنجاز والمتعلقة بعنصر  3231وستخصص االعتمادات المرسمة لسنة 

إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها وبعنصر بناء مساكن وتهيئة 

 الباعثين العقاريين العموميين أو الخواص.  بلقمقاسم اجتماعية سواء من 
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وهذا ما يبينه مؤشر العدد التراكمي للمساكن االجتماعية والميّسرة المنجزة والمقاسم المهّيئة حيث نالحظ 

 21082والتي ستصل إلى  2022تطورا في تقديرات العدد التراكمي للمساكن المنجزة إلى موفى سنة 

  16517موزعة بين  2023مسكن ومقسم خالل سنة  23773تبلغ مسكن ومقسم ومن المبرمج أن 

في 2520 في إطار الفوبرولوس و 4736 منجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي و

مسكن ومقسم إلى موفى  32129إطار المسكن األول. ومن المبرمج أن يصل العدد الجملي للمساكن 

 .2025سنة 
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 :تقديم البرنامج  -1

 

 ستراتجية اإل 1.1
 

و المتعلقة أساسا  بتناقص عدد األعوان من سنة   9يواجهها البرنامج  تحديات راهنةلوجود  نظرا   

و توجهات  األعوانو التحديات المتعلقة بإعادة توزيع  عداقوالت االختياريةتجة عن المغادرة ألخرى و النا

لحلول بديلة  لتغطية هذا النقص من  االلتجاءفي الوظيفة العمومية  و  االنتداباتالحكومة نحو الحد من 

باإلضافة  للجهود المتواصلة من أجل تعميم بطاقات الوصف  على سبيل الذكر، خالل الحراك الوظيفي

 وأن الوظيفي لإللمام بالشغورات و التي من شأنها أن تساعد على ترشيد التصرف في الموارد البشرية 

 تدعم دور المرأة في الولوج إلى مواقع القرار على قدم المساواة مع الرجل.

من أجل تحقيق  إلنتهاج مبدأ الترشيد في النفقات تدفعالتي  لمحدودية الموارد الميزانياتية  باإلضافة 

 ، و ضمان تغطية المتخلدات ديمومة الميزانية

الموجهة لخدمات للتحديات الرامية لرقمنة اإلدارة وتعصيرها لإلرتقاء بجودة ا  كذلك األمر بالنسبة

 . للمواطن و طالبي الخدمات

الخدمات المسداة و تعصير وسائل العمل هذه القيادة والمساندة هي اإلرتقاء بجودة  2إن غاية البرنامج ف   

ا وتحسين آدائها وترشيد التصرف في موارد اإلداري لدعم البرامج األخرى و التنسيق بينها لتحقيق أهدافه

مهمة التجهيز وضمان ديمومة ميزانيتها وذلك بما يتوافق مع االلتزامات الدولية خاصة منها المتعلقة 

الذي يعنى بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال  26بأهداف التنمية المستدامة وبالتحديد  الهدف 

نمية المستدامة وإمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعّالة يُهّمش فيها أحد من أجل تحقيق الت

الذي يرمي إلى تحقيق المساواة بين  7باإلضافة إلى الهدف  0222وشاملة وخاضعة للمساءلة في أفق 

                                         الجنسين و تقليص الفوارق بينهما، إلى                                                                

الخاصة بقطاع التجهيز كما يعكسه القانون االساسي للميزانية وتوجهات رئاسة  جانب اإللتزامات الوطنية

ضمنة بالمخطط الثالثي الحكومة المضمنة بمناشير إعداد الميزانية وكذلك إلتزاما بتوجهات القطاع الم

التشريعات الوطنية المتعلقة بمناهضة كل أشكال العنف و التمييز ضد ناهيك عن كل  0202-0207

 .0225لسنة  73المرأة وخاصة منها األمر عدد
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في تحقيق جودة الخدمات لكسب رضائية المواطن وكافة  2البرنامج  غايةفعلى المدى المتوسط تتمثل  

تية بما يضمن حوكمة المهمة بكل المتدخلين في القطاع وترشيد التصرف في الموارد المادية والميزاني

برامجها من تحقيق للشفافية والمساءلة والنجاعة باإلضافة إلى ضمان ديمومة الميزانية حتى تتمكن جل 

وتحقيق اهدافها وتحسين آدائها للنهوض بقطاع  البرامج المكونة لمهمة التجهيز من اإليفاء بإلتزاماتها

 . 0207التجهيز واإلسكان مع حلول سنة 

 :إلى محوريين إستراتيجيين 2نقسم إستراتيجية البرنامج وت

 دعم حوكمة مهمة التجهيز-

ضمان تسيير ناجع لموارد مهمة التجهيز من خالل مساندة البرامج و ترشيدالتصرف في الموارد البشرية -

 .والمالية واللوجستية

 

 الهياكل المتدخلة 2.1
 تسعى لتحقيق حوكمة المهمة: فرعيين مركزيين القيادة القيادة والمساندة يحوي برنامجين 2البرنامج   

و هو برنامج فرعي ثان يضمن التسيير الناجع لموارد المهمة و ترشيد التصرف في الموارد  والمساندة 

للقيادة و المساندة تدعم آداء البرنامج و تحقيق  برنامجا فرعيا جهويا 02و البشرية والمالية واللوجستية

 .أهدافه اإلستراتيجية على المستوى الجهوي

 

 أهداف ومؤشرات األداء -2

 هداف ومؤشرات األداءتقديم األ 1.1

  تحسين حوكمة المهمة: 1-9الهدف 

إن هذا الهدف اإلستراتيجي المتمثل في تحسين حوكمة المهمة هو هدف مرتبط بالمحور اإلستراتيجي 

االول دعم الحوكمة و يتجسد ذلك من خالل المؤشرات اإلستراتيجية التابعة له والتي من المتوقع ان 

تضمن تحسين آداء البرامج من خالل المؤشر األول الذي يقيس نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج التابعة 

 لمهمة التجهيز واإلسكان
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زيارة المواقع اإللكترونية لمهمة التجهيز وذلك باإلضافة للمؤشر الثاني الذي يرصد التطور السنوي ل

حرصا على تحقيق رضائية المواطن بتحسن جودة الخدمات الرقمية و بالتالي ضمان الشفافية و النجاعة 

 .و المسائلة من خالل تفعيل حوار التصرف

 

  المؤشرات: 
 

  نسبة تحقيق أهداف المهمة1.1.9المؤشر 

 .المهمة مقارنة بالتقديرات المرسومةيقيس هذا المؤشر معدل انجاز أهداف 

  1.1.9تقديرات المؤشر 
 

 الوحدة المؤشر
 التقديرات توقعات انجازات

0201 2022 2023 2024 2025 
 أهداف المهمة نسبة تحقيق: 1.1.9

  93 91 97 98 99 

 

 
 

مستوى حيث هناك سعي لتحسين  0202خالل سنة  % 25من المنتظر أن يبلغ مستوى انجاز المهمة 

 :مختلف المؤشرات نذكر أساسا

من المتوقع أن تبلغ ": النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة" 2.2.2المؤشر -

 -، حيث من المنتظر أن ينتهي الجزء المدو( %75تمثل  0200تقديرات سنة )، % 62هذه النسبة 

وكذلك ستتقدم اشغال  0202فى الثالثية الثانية لسنة مدنين مع مو –مدنين  من الطريق السيارة قابس 

مع بداية سنة ( أقساط 2)جلمة  –جلمة مع اإلنطالق في انجاز الجزء السبيخة  –الطريق السيارة تونس 

 .0202مما سيكون له تأثير على تقديرات  0202

تسعى اإلدارة العامة للمصالح الجوية ": مستوى األداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة" 0.0.0المؤشر-

حيث  0202خالل سنة  % 50والبحرية إلى تطوير مستوى األداء الفني للمشاريع بشكل تصاعدي ليبلغ 

 .0200سنة  % 67قدر بحوالي 

 

ستبلغ ": مجموع العدد التراكمي للمساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة" 2.2.2المؤشر -

مسكنا في  2222بحوالي  0200مسكنا اي بزيادة عن سنة  26725، 0202لمؤشر لسنة تقديرات ا
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مسكنا بحساب  23527ستكون التقديرات  0202إطار عنصر إزالة المساكن البدائية، وبالنسبة لسنة 

مسكنا في إطار العنصر الثاني، أما بالنسبة لسنة  3776مسكنا في إطار العنصر األول و 22272

مسكنا في إطار العنصر  22262مسكنا اجتماعيا منها  02252: لتقديرات كما يليستكون ا 0207

 . مسكنا في إطار العنصر الثاني 22222األول و

من المنتظر أن تبلغ ": برامج الوطنيةالالنسبة التراكمية لتهذيب األحياء السكنية ضمن "3.3.0المؤشر -

حيث أنه من المؤمل أن تنتهي كل مكونات برنامج تأهيل األحياء السكنية  0202سنة  %76هذه النسبة 

أما فيما يتعلق بالجيل الثاني من برنامج ( 0200سنة  % 23الهدف بلوغ نسبة ) 0202الجيل األول سنة 

في تهذيب وإدماج األحياء السكنية فقد تم القيام بالعديد من الدراسات ومن المنتظر أن يتم االنطالق الفعلي 

 .0202تنفيذ األشغال سنة 

 0202 ةؤمل أن تشهد سنمن الم"تعويض االنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد" 2.0.2ر المؤش-

تحسنا نسبيا في سد الشغورات الناجمة عن التقاعد وذلك من خالل اإلستفادة من آلية الترفيع اإلختياري في 

الحاجيات من الموارد البشرية قصد بلوغ معدل يضمن  سن التقاعد من جهة والسعي إلى الرفع في سقف

 % 222من المنتظر أن يبلغ التعويض  تحقيق التوازن البشري داخل الهيكل اإلداري من جهة أخرى

 (.0200سنة  % 75من المتوقع أن يبلغ )

 

 %22.7العمل على بلوغ نسبة " نسبة األعوان المتكونين في المجاالت ذات األولوية"0.0.2مؤشر ال-

 (.% 2.7) 0200من سنة أكثر تفاؤل وهي نسبة  0202سنة 

 
 

 التطور السنوي لزيارة مواقع واب المهمة: 2.1.9مؤشر ال 
 

و هو مرتبط بتحسين حوكمة المهمة عبر موقع واب الوزارة  المواطنينالمؤشر يعبر على التواصل مع 

 .وخاصة بركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة المتجسدة في مبدأ الشفافية 

 

 2.1.9تقديرات المؤشر 

 الوحدة مؤشر األداء
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 1022 1222 622 222 294 عدد/يوم التطور السنوي لزيارة مواقع واب المهمة
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التي تعتبر من آليات  هذا المؤشر يثبت مدى شفافية المهمة في عالقة بالمواطن و تدعيم الحوكمة المفتوحة

مواطن باليوم الواحد و  722تحسين الحوكمة بمهمة التجهيز و من المتوقع أن يبلغ عدد الزائرين للموقع 

زائر في اليوم و مع التحسينات التي سيتم إدخالها بإدماج  026ب 0202ذلك يسجل ارتفاعا مقارنة بسنة 

و  0202صفحة الفايسبوك في احتساب هذا المؤشر و التحسينات التي سيتم إدخالها على موقع الواب سنة 

و  2222و  322ب  0202طالقا من سيسجل هذا المؤشر إرتفاعاعلى التوالي ان 0207و 0202

فيما يخص المحور اإلستراتيجي  2زائر في اليوم وهذا ما سينعكس إيجابا على آداء البرنامج  2022

 .المهتم بدعم حوكمة المهمة على المدى المتوسط

 

 

 

  ترشيد التصرف في الموارد البشرية حسب الحاجة : -2-9الهدف

 وضمان المساواة وتكافؤ الفرص
 

ضمان تسيير ناجع لموارد مهمة التجهيز من  الثانيمرتبط بالمحور اإلستراتيجي هذا الهدف إستراتيجي 

و هو يعنى أساسا بجزئه  في الموارد البشرية والمالية واللوجستية فترشيدا لتصرخالل مساندة البرامج و 

المتعلق بترشيد التصرف في الموارد البشرية من خالل مؤشرين يتعلق األول ببحث طرق تعويض 

اإلنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد تكون ناجعة و ال تقتصر عن االنتداب و مؤشر يهم تكوين 

 . ؤ الفرص لتحسين آداء البرامجاألعوان بطريقة ناجعة ترتب األولويات و تضمن المساواة وتكاف

 

 

 المؤشرات: 
 

 تعويض االنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد1.2.9رالمؤش 
 

 

التصرف الرشيد في الموارد البشرية حسب الحاجة هدف إلى التحكم في كتلة األجور ومؤشر إستراتيجي ي

و الحرص على ضمان إستمرارية المرفق العام للتجهيز واإلسكان عن طريق تعويض الشغورات الناتجة 
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عن التقاعد بإنتدابات مدروسة في حدود الحاجة و من خالل التنقل الوظيفي كما تنص عليه التوجهات 

 .الحكومية

 

  1.2.9تقديرات المؤشر 

 

اإلختصاصات التقنية والفنية خالل سنة  تم تسجيل إنتعاشة نسبية في سد الشغورات المتعلقة بببعض

مقارنة بعدد األعوان  % 75و التي من المنتظر أن تتعزز لتصل إلى حوالي % 23لتبلغ حوالي 0202

وهي إن كانت تقطع مع المؤشرات السلبية خالل السنوات الماضية إال  0200المحالين على التقاعد لسنة 

من سلك المهندسين والتقنيين  0وأ 2أنها تبقى غير كافية سيما وأن هذا التعزيز إقتصر فقط على صنفي أ

ار السلك اإلداري المشترك او حتى سلك مقابل تواصل عجز أسالك أخرى عن دعم مواردها على غر

 . العملة المتخصصين

تحسنا نسبيا في سد الشغورات الناجمة عن التقاعد وذلك  0207و 0202و 0202يؤمل أن تشهد سنوات 

من خالل اإلستفادة من آلية الترفيع اإلختياري في سن التقاعد من جهة  والسعي إلى الرفع في سقف 

رية قصد بلوغ معدل يضمن تحقيق التوازن البشري داخل الهيكل اإلداري من الحاجيات من الموارد البش

 .جهة أخرى 

ضبط تقديرات تقوم على ضمان اإلستقرار في الموارد البشرية من خالل الحفاظ سقف القيمة المنشودة  

مركزية وهي إن كانت ال تلبي الحاجيات الحقيقية لجميع األصناف واألسالك والمصالح ال 222المحددة بـ 

 . أو الجهوية إال أنها تبقي على المعدل المطلوب لسير نسق عمل اإلدارة 

 

 نسبة األعوان المتكونين في المجاالت ذات األولوية: 2.2.9مؤشر ال 
 

إستراتيجي يهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المتكونين خصوصا في المجاالت التكوينية ذات  المؤشر

 . و ضمان المساواة بينهم األولوية دون تهميش اي شريحة

 

 

 الوحدة  مؤشر األداء 
 إنجازات

0201 
0200 

 تقديرات

0202 0204 0202 

 122 122 100 25 46 122 تعويض االنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد
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 2.2.9تقديرات المؤشر 

 

 
 

 

أكثر  8,6تم تحقيق تقدم و بلوغ نسبة  0202سنة على الرغم من النتائج الضعيفة المسجلة في بداية 

بنقطتين من التوقعات وذلك نتيجة التوجه نحو التكوين عن بعد من ناحية و التوفق في إنجاز أغلب دورات 

 .من ناحية أخرى التكوين ذات األولوية المدرجة في طلب العروض

 وذلك ب %22حتى تناهز   0207إلى  0202فإنه سيقع العمل على رفع النسب خالل السنوات 

 

 تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية: 3.2.9مؤشر ال 
 

مؤشر إستراتيجي في عالقة وطيدة بالهدف الذي يمثله فهو يجسد حسن التصرف في الموارد البشرية 

بالخطط الوظيفية و القصد منه  االنتفاعالمساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال من حيث  وضمان

المبنية على شروط واضحة قانونيا مع سلطة  باالمتيازات االنتفاعتقليص الفوارق المبنية على الجنس في 

 .للرجل دون المرأةاالنحياز تقديرية قد تنطوي على 

 

 

 3.2.9تقديرات المؤشر 
 

 

تسجيل  مؤشر  0202رغم االرتفاع المتواصل لنسبة اإلطارات النسائية بالوزارة فقد تم خالل سنة 

ومن المتوقع أن يواصل  هذا االرتفاع خالل ( 222القيمة األدنى )إيجابي لتمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية 

 الوحدة مؤشر األداء
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 14 14 11,2 8 8,6 % نسبة األعوان المتكونين في المجاالت ذات االولوية

 الوحدة   مؤشر األداء 
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 129 129 129 128 122 122قاعدة  تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية
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أما خالل  الثالث سنوات الموالية فيمكن أن نشهد استقرارا للمؤشر نتيجة . 227ليبلغ  0200سنة 

االستقرار الذي قد يشهده عدد الخطط المشغولة  من ناحية واستقرار نسبة اإلطارات النسائية من ناحية 

 .أخرى

 

  التصرف في الموارد  وترشيدضمان ديمومة الميزانية :  3-9الهدف

 المالية مع ضمان نجاعة البرامج
 

ضمان تسيير ناجع لموارد هذا الهدف اإلستراتيجي الثالث مرتبط بدوره بالمحور اإلستراتيجي الثاني 

 .التصرف في الموارد البشرية والمالية واللوجستية مهمة التجهيز من خالل مساندة البرامج و ترشيد

 

  المؤشرات: 
 

 

 نسبة تحقيق ديمومة الميزانية: 1.3.9مؤشر ال 
 

 
يقيس هذا المؤشر اإلستراتيجي نسبة تغطية المبرمج من النفقات ضمن مختلف أقسام الميزانية و بين 

المنجز منها فعليا و هو في ترابط تام مع الهدف اإلستراتيجي الذي يرمي إلى ضمان ديمومة الميزانية و 

يتية للنفقات الوجوبية ترشيد التصرف في الموارد المالية بطريقة ناجعة تضمن تغطية البرمجة الميزان

 . و الحتمية و الجديدة( متخلدات المهمة)

 %222يهدف هذا المؤشر إلى تحقيق نسبة إنجاز لإلعتمادات التي و قع تقديرها وترسيمها بنسبة 

 

 

 

 

 1.3.9تقديرات المؤشر 
 

 الوحدة مؤشر األداء
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 100 99 98 97.3 58.1 % نسبة تحقيق ديمومة الميزانية
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فالتوقعات بالنسبة للسنة  االستثمار اعتماداتبسبب تجميد  0202رغم التراجع الذي سجله المؤشر سنة 

 .%25.2قد تبلغ نسبة  0200

فمن المنتظر أن تبلغ النسبة تدريجيا  0207و  0202و  0202 على مدى متوسط بالنسبة لسنوات أما

مبرمج لما هو منجز دون زيادة وال نقصان وذلك بإتباع توجهات رئاسة الحكومة و الو يتطابق  222%

 .برمجة تعتمد معايير موضوعية  مضبوطة

 

 

 التسيير لكل عون ةتكلف: 2.3.9مؤشر ال 
 

يهدف هذا المؤشر اإلستراتيجي إلى المتابعة السنوية لتطور اإلعتمادات المخصصة لمصاريف التسيير 

المخصصة لكل عون و ذلك لتحقيق الغاية من الهدف اإلستراتيجي أي ترشيد التصرف في الموارد المالية 

 .بطريقة ناجعة تضمن ديمومة الميزانية 

 

 2.3.9تقديرات المؤشر 
 

 
باعتبار  0202ارتفاعا مقارنة بسنة  0200من المتوقع أن تسجل تكلفة التسيير لكل عون خالل سنة 

، على (%0)وارتفاع نفقات التسيير من ناحية أخرى ( %-1.27)تواصل تقلص عدد األعوان من ناحية 

 (.222أ د و قيمة المؤشر   4,174)أن تبلغ كلفة التسيير لكل عون 

على أن تبلغ ( 106)من المتوقع أن تشهد قيمة  المؤشر استقرارا خالل الثالث سنوات القادمة  -         

 .وذلك نظرا لتقلص عدد األعوان 0207أد  سنة  5تكلفة التسيير لكل عون 

 

 
 

 اعتمادات التنمية الى موفى سبتمبرنسبة صرف : 3.3.9مؤشر ال 
 

 الوحدة   مؤشر األداء 
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 5,038 4,731 4,443 4,174 4,04 أ.د تكلفة التسيير لكل عون 
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هذا المؤشر إستراتيجي يهدف لتحقيق ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الموارد المالية بطريقة 

ناجعة تضمن تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة لضمان خالص 

 .إلسكانالمقاولين والمزودين المتعاملين مع وزارة التجهيز و ا

 
 

 

 3.3.9تقديرات المؤشر 
 

 

ويعود هذا إلى إنتعاشة %50إلى حدود 0202أن ترتفع النسبة مقارنة بسنة  0200ينتظر من توقعات 

االقتصاد الوطني التدريجية واستئناف حظائر األشغال وعودة النسق العادي للعمل واالنطالق في إنجاز 

ليصل  0202إعتمادات التنمية خالل ستة  مشاريع أخرى و سيتواصل إستهالكمشاريع جديدة و مواصلة 

وذلك لعودة النسق العادي   0207مع موفى سنة  %52وسيتواصل ارتفاعه ليبلغ %52إلى حدود 

 . للمشاريع المعطلة  منها و الجديدة بفضل الجهود المبذولة لحل المشاكل العقارية 

 

 :هداف ومؤشرات األداءاألتقديم األنشطة وعالقتها ب 2.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوحدة مؤشر األداء
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 59 52 54 50 22 % اعتمادات التنمية إلى موفى سبتمبرنسبة صرف 
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 :1جدول عدد
  األنشطة ودعائم األنشطة

 

 )الوحدة: ألف دينار(

 األنشطة 0202تقديرات  المؤشرات األهداف
التقديرات 

 دعائم األنشطة)*( المالية
0202 

9-1: 
 حوكمة المهمة  تحسين

 : 1-1-9المؤشر 
 نسبة تحقيق أهداف المهمة

97% 
التنسيق اإلتصال   -3

 والعالقات الدولية         
103 

 إجتماعات دورية لدعم الرقمنة بالوزارة-
 إجتماعات دورية لدعم العالقات الدولية -
إجتماعات مع رئاسة الحكومة إلدراج -

 البيانات المفتوحة

 : 0-1-9المؤشر 
مواقع واب التطور السنوي لزيارة 

 المهمة 

زائر/ في 622  
 اليوم

 برنامج األلسكوا 429 3 التدخل العمومي 

 7249 المساندة

ندوة المديرين الجهويين لمتابعة نسق صرف 
 اإلعتمادات

 
 

9-0-: 
ترشيد التصرف في الموارد 

حسب الحاجة البشرية 
ضمان المساواة وتكافؤ و 

 الفرص

 : 1-0-9المؤشر 
تعويض اإلنقطاعات الناتجة عن 

 على التقاعد اإلحالة

( 122) قاعدة
 267 34 المساندة 100

  ندوة اإلطارات الجهوية -
 2لجنة قياد البرنامج -
 برنامج تعميم بطاقات الوصف الوظيفي-

 : 0-2-9المؤشر 
نسبة االعوان المتكونين في 

 المجاالت ذات االولوية
التصرف في العقارات  % 11,5

 والتجهيزات
 العقاريةاجتماعات لحل المشاكل  1770

 : 2-0-9المؤشر 
تمثيلية المرأة في الخطط 

 الوظيفية

(  122ة )قاعد
129 

 إعتمادات محالة
3180 

 

 
اجتماعات دورية لمتابعة إستهالك -

 اإلعتمادات
ندوة المديرين الجهويين  -  
ندوة اإلطارات الجهوية-  
لجنة متابعة النوع االجتماعي-  

9-2: 
ضمان ديمومة الميزانية 

 : 1-2-9المؤشر 
 نسبة تحقيق ديمومة الميزانية

98% 
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ترشيد التصرف في و 
المالية مع ضمان الموارد 

 امجنجاعة البر 

 : 0-2-9المؤشر 
 تكلفة التسيير لكل عون 

4,443 
 

 : 2-2-9المؤشر 
نسبة صرف إعتمادات التنمية 

 إلى موفى سبتمبر
74% 

 

 ةمالي اتانعكاس وال يترتب عنهاأن تكون ذات طابع استراتيجي  يتعين)*( دعائم األنشطة : 

 

 

 

 

 (2222-2223)إطار نفقات البرنامج متوسط المدى الميزانية و -3
 

                         

 2جدول عدد 
 تقديرات ميزانية البرنامج
 الدفع( )اعتمادات  التوزيع حسب الطبيعة االقتصادية للنفقة

 
 

 دينار()الوحدة : ألف  

 

 

 0202انجازات  بيان النفقات
  0200 التكميلي ق م

(2) 

      0202تقديرات     

(0) 

 التطّور

 النسبة %  (2)-(0المبلغ )

 نفقات التأجير
 %3 1128 33779 32651 26593 اعتمادات التعهد

 %3 1128 33779 32651 26443 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير
 %3 215 7390 7175 5972 اعتمادات التعهد

 %3 215 7390 7175 5631 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت
 %0 0 3429 3429 2424 اعتمادات التعهد

 %0 0 3429 3429 2424 اعتمادات الدفع

 نفقات اإلستثمار
 %23- 1020- 3500 4520 8257 اعتمادات التعهد

 %21- 1405- 5400 6103 1690 اعتمادات الدفع

نفقات العمليات 

 المالية

 %0,00 0 0 0 0 اعتمادات التعهد

 %0,00 0 0 0 0 اعتمادات الدفع

 %0,68 323 48098 47775 43246 اعتمادات التعهد المجموع
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 %1,3 022 49998 49358 36188 اعتمادات الدفع

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 :4جدول عدد 
 ( 0202-0202إطار النفقات متوسط المدى )

 الطبيعة االقتصادية للنفقة)اعتمادات الدفع(التوزيع حسب 

 )الوحدة : ألف دينار(
 
 
 

 0202تقديرات  0202تقديرات  0202تقديرات  0200التكميلي ق م  0202انجازات  بيان النفقات

 36887 34675 33779 32651 26443 نفقات التأجير

 7840 7612 7390 7175 5631 نفقات التسيير

 3752 3526 3429 3429 2424 نفقات التدخالت

 5906 5558 5400 1122 1690 نفقات اإلستثمار

 0 0 0 0 0 نفقات العمليات المالية

المجموع دون اعتبار 

 الموارد الذاتية للمؤسسات
36188 49226 49998 51371 54385 

 
 
 
 

 

بما  التصرفميزانية  د أ 598  44 أ د تنقسم إلى 998 49ــب 0202 لسنة 2البرنامج  تقدر ميزانية

أن  ومن المنتظر  د في قسم اإلستثمارأ 7.222قسم التاجير والتسيير وقسم التدخل  و تقديرات ب  فيها

 . 0207د في أفق أ  54385 القيادة والمساندة 2يبلغ حجم الميزانية للبرنامج 
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 التوجهات الحكومية االعتبارفي ما يخص التأجير على أسس واقعية موضوعية تأخذ بعين   تقديراتتنبني 

من خالل اإلحاالت على التقاعد  أي مزيد التحكم في كتلة األجور  المجسدة ضمن منشور رئاسة الحكومة

مع األخذ بعين االعتبار للتراخيص   مع مراعاة الحاجات األكيدة لالنتداببما فيهم التقاعد اإلستثنائي 

مع تأثير الجزء  0202نعكاساتها على ميزانية و ا 0200السابقة التي تمت الموافقة عليها خالل سنة 

األخير لمنحة التكاليف الخاصة للتجهيز و هو ما يبينه المؤشر الخاص بنسبة تحقيق ديمومة الميزانية و 

 .فيما يخص تطور تقديرات قسم التسيير%2مؤشر كلفة التسيير لكل عون دون تجاوز نسبة 

طاء األولوية للمشاريع المتواصلة والمشاريع االستثمار المبرمجة فقد تم إع اعتماداتأما فيما يخص 

 بالتوازي التمشي مع علينا الواردة الطلبات لجميع االعتبار بعين األخذالجديدة  ذات االولوية القصوى مع 

 على باالقتصار وذلك 2023 لسنة الميزانية مشروع بإعداد الخاص المالية وزيرة منشور مع

 جهويا األولوية وإعطاء واإلسكان التجهيز لوزارة المركزية بالمصالح المتواصلة المشاريع إنهاء 

 لمزيد وذلك اإلدارية بالبنايات السالمة وتأمين الجهوية والورشات لألرشيف المخصصة المباني لصيانة

تضمن األنشطة و  الجهوية التدخالت مستوى على النجاعة وإلضفاء والمالي اإلداري التصرف إحكام

تحقيق األداء الجيد للبرنامج و تحقيق أهدافه بوصفها تعكس حلقة الوصل بين إطار القدرة على األداء و 

تقديرات الميزانية من جهة أخرى لدعم الحوكمة وترشيد التصرف في الموارد البشرية والمالية لضمان 

 .ة الخاصة بقطاع التجهيز واإلسكان تحقيق السياسات العمومي
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 بطاقات مؤشرات األداء 

 :2 برنامجلل

 البنية األساسية للطرقات
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 تقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارةالنسبة التراكمية ل: األداء ـرمـؤشبطـاقة 

 

 

 1.1.1 :المؤشر رمز

 النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارةتسمية المؤشر: 

 3233مارس  :تاريخ تحيين المؤشر
 

I- الخصائص العامة للمؤشر 

على الصعيد الوطني  المرقمة الطرقاتوالطرقات السيارة شبكة تطوير  :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .2

 والمغاربي  

 تطور طول شبكة الطرقات السيارة المنجزة :المؤشر تعريف .0

  (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة  :طبيعة المؤشر .2

II-  للمؤشرالتفاصيل الفنية 

 طول الطرقات السيارة المنجزة / طول الطرقات السيارة المبرمجة (:Formule) طريقة احتساب المؤشر .2

 نسبة مئوية  وحدة المؤشر: .0

وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة  :مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .2

 وشركة تونس الطرقات السيارة الطرقات المهيكلة بالمدن

 سنوي :تاريخ توفّر المؤشر .2

للمؤشرالقيمة المستهدفة  .2
3
(Valeur cible de l’indicateur :)28   0203سنة 

وحدة متابعة انجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .0

 .المهيكلة بالمدن

 

 

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

                                                 
3

) قيمة مستّمدة من   على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل  يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالتي القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهاتوجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(
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  سلسلة النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر  .2

 

 الخاصة بالمؤشر:تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات  .0

كلم. هذا الطول هو مجموع طول الطرقات السيارة في طور االستغالل  3131طول الطرقات السيارة المبرمجة =
وطول الطرقات السيارة في طور االنجاز وطول الطرقات السيارة في طور الدراسة وطول الطرقات السيارة التي 

 تي في مرحلة اإلعالن عن طلب العروض الخاص باألشغال:تم االنتهاء من دراستها وطول الطرقات السيارة ال

o  كلم،  03بنزرت  –كلم، تونس 333بوسالم  –كلم )تونس  602السيارة في طور االستغالل = طول الطرقات
 كلم.  23الجدير  راس-كلم ومدنين  33 وقابس المدوكم  120قابس  –تونس 

o  = في موفىاالنتهاء من أشغالها  مدنين والمتوقع-والمدكلم ) 73طول الطرقات السيارة في طور االنجاز 
 (،3231الثالثية الثانية لسنة 

o  = كم 386طول الطرقات السيارة التي تم االنتهاء من دراستها و في مرحلة اإلعالن عن طلب العروض
السبيخة جلمة و الذي تم اإلعالن عن طلب العروض الخاص بأشغالها بالنسبة للقسط  –الطريق السيارة تونس )
 –كما تّم اإلعالن عن طلب العروض الخاص باألشغال بالنسبة لقسط تونس  3232جلمة في شهر أكتوبر  –

و من المتوقع االنطالق في إنجاز أشغال كامل المشروع ، بعد استكمال أشغال  3233السبيخة في شهر أفريل 
 3233داية الثالثي الثالث من سنة (، أي مع ب3233فقط إلى حّد شهر مارس  %42فتح الحوزة )التي بلغت 

 (.3230على أمل إنهائها مع موفى سنة 

o  = طول الطرقات السيارة التي تم االنتهاء من دراستها وبصدد البحث عن التمويالت الالزمة إلنجاز أشغالها
ريق كم والط 26قفصة  –كم والطريق السيارة سيدي بوزيد  44سيدي بوزيد  –كم )الطريق السيارة جلمة  322

كم وبعد توفر اإلعتمادات الالزمة، من المتوقع االنطالق في األشغال خالل الفترة  02القصرين  –السيارة جلمة 
 .3212وسنة  3236المتراوحة بين سنة 

o  = كم و من  82الحدود الجزائرية ) –كم الطريق السيارة بوسالم  320طول الطرقات السيارة في طور الدراسة
و بعد توفر اإلعتمادات الالزمة من المؤمل  3231الدراسة مع موفى الثالثي الثاني لسنة  المتوقع االنتهاء من

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

2022 
 التقديـرات

2021 2023 2024 2025 

 927 922 727 762 733 كم طول الطرقات السيارة المنجزة

 72 07 02 57 22,4 % نسبة تقدم انجاز الطرقات السيارة
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و خالل  3234كم خالل سنة  17االنطالق في األشغال الخاصة بالقسط الرابط بين بوسالم و جندوبة بطول 
ارة إلى مدينة الكاف بالنسبة للجزء الرابط بين جندوبة و الحدود الجزائرية ( و إيصال الطريق السي 3238سنة 

وبعد توفر اإلعتمادات الالزمة من المتوقع   3231كم و من المتوقع اإلنتهاء من الدراسة مع موفى سنة  330)
 (.3230االنطالق في األشغال خالل سنة 

 

 تحديد أهم النقائص  المتعلقة بالمؤشر: .2

وع إيصال الطريق السيارة الى مدينة الحدود الجزائرية ودراسة مشر  –إنهاء دراسة الطريق السيارة بوسالم  -
الكاف )إجابات مختلف المتدخلين المعنيين بالمشروع تأخذ مدة زمنية طويلة ورفض بعض مالكي قطع األراضي 

األشغال الطبوغرافية والجيوتقنية فوق أراضيهم كما تعطلت مهمة التصوير الجوي لمشروع ايصال  أن تنجز
اضطرابات بسبب انتشار جائحة كورونا وطول االجراءات االدارية للحصول الطريق السيارة الى مدينة الكاف )

 على التراخيص(.

 إيجاد اإلعتمادات الالزمة لتمويل انجاز أشغال الطرقات السيارة. -

تحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة تتطلب الكثير من اإلجراءات اإلدارية و القانونية الطويلة نظرا لتداخل  -
األطراف )تحديد المسار و حوزة الطريق السيارة مع اجراء البحث العقاري على الميدان و إعداد العديد من 

األمثلة و القائمة البيانية من طرف ديوان قيس األراضي و المسح العقاري، انجاز االختبارات الميدانية و إعداد 
عقاد لجان االقتناء لفائدة المشاريع العمومية تقارير االختبار من طرف وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية  ، ان

بمختلف الواليات المعنية بالمشروع ، إعداد أمر االنتزاع و إبرام العقود مع مالكي قطع األراضي ، رفع القضايا 
الحوزية و انتظار صدور أحكام التحوز و تنفيذ أحكام التحوز على الميدان من طرف الواليات المعنية 

 بالمشروع(.

األشغال فوق أراضيهم )كان من المتوقع اإلنتهاء من إنجاز  بعض مالكي قطع األراضي إلنجازرفض   -
إال أن اإلشكاليات العقارية  3232راس الجدير خالل سنة  –مدنين و مدنين  –أشغال الطريقين السيارتين قابس 

بسبب  مدنين -قابس تسببت في تعطيل األشغال خاصة على مستوى القسط الرابع لمشروع الطريق السيارة 
معارضة بعض المواطنين على إنجاز المشروع و الطلبات الالمتناهية إلضافة محوالت في كل منطقة دون 

 (.جدوى اقتصادية

أشغال تحويل شبكات جملة المستلزمين )الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع   -
 تتطلب مدة زمنية طويلة. المياه، المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ...(
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  نسبة الطرقات التي يستجيب عرضها للمواصفات الفنية :مؤشر األداء: بطـاقة 
 

 0.1.1 :المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 

تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الصعيد الوطني " الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: .2

  والمغاربي" 

أمتار،  2الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية أي التي عرضها يساوي أو يفوق نسبة  المؤشر: تعريف .0

  .الطرقات المرقمة حتى تستجيب للموصفات الفنية من حيث عرض الطريقمن خالل تطوير وتهيئة 

  efficacité socio-économique)) مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر: .2

 مؤشر منتوجنوع المؤشر :  .2

  )مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعي(المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي:  .2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

م إلى حد 2شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق  طول (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .2

 ديسمبر للسنة / الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبر لنفس السنة. 

 نسبة مئوية وحدة المؤشر: .0

 الطرقات  احصائيات تقوم بها إدارة استغالل وصيانةالمعطيات األساسية الحتساب المؤشر: مصدر  .2

 سنوي تاريخ توفّر المؤشر: .2

للمؤشرالقيمة المستهدفة  .2
4
 (Valeur cible de l’indicateur:) 0997% 0202 سنة 

 إدارة البرمجة ومتابعة المشاريعالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .0

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

 

                                                 
4

على المدى المتوسط )ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل ) قيمة مستّمدة من  ج ببلوغهاالتي يتعّهد رئيس البرنامالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهاتوجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(
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 الوحدة  مؤشر األداء 
 إنجازات

2022 
 تقديرات

2021 2023 2024 2025 

نسبة الطرقات التي  0.1.1المؤشر 
 عرضها يستجيب للمواصفات الفنية

 امتار( 5)عرض يساوي أو يفوق 
% 68,7 68,90 69,59 69,82 69,82 

طول شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي 
 898,1 11 828,1 11 720,1 11 534,1 11 434,1 11 كلم م إلى حد ديسمبر للسنة5أو يفوق 

الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى 
 حد ديسمبر لنفس السنة *

 041,2 17 941,2 16 841,2 16 741,2 16 641,2 16 كلم

 كلم تخص ترقيم بعض المسالك الريفية الى طرقات محلية 822تم احتساب زيادة سنوية مقدرة ب * 

 اإلنجازات الخاصة بالمؤشر:تحليل النتائج وتقديرات  .0

هي في ارتفاع من سنة  إلى حد ديسمبر للسنة ترم2شبكة الطرقات المعبدة بعرض يساوي أو يفوق نالحظ أن طول 

هو كذلك في ارتفاع فإن  لنفس السنة الطول الجملي لشبكة الطرقات المعبدة إلى حد ديسمبربما أن  ولكنإلى أخرى 

 .0203و 0204المؤشر لم يعرف نموا خالل السنوات 

تطوير الطرقات المرقمة التي هي و تهيئةكذلك يساهم في تطور هذا المؤشر العديد من مشاريع الطرقات المهيكلة و

 بصدد االنجاز من ذلك:

 X 02، أشغال امتداد الطريق 333المالي ط م  ووصلة المرفأ وقلعة األندلس 342ط م  بين 333مضاعفة ط م  -

(. X4-X20باعتبار محول على مستوى تقاطع الطريقين ) X4الطريق  وكذلك أشغالالمخرج الغربي(  – 38ج  )ط

 الكبرى. بطرقات تونسهذا فيما يتعلق 

  10ماعد محول على مستوى ط ج  محوالت على الطريق الحزامية بصفاقس 1انجاز  أشغالانتهت  -

 . لثالثاوالثاني أشغال المدخل الشمالي الجنوبي لمدينة صفاقس الجزء األول واصل تت -

 جزء الثاني بين قربة ومنزل تميم. والبين نابل وقربة الجزء األول  02أشغال مضاعفة الطريق الجهوية تتواصل  -

مدنين وبناء منشأة ( ب882ومضاعفة الطريق الرومانية )ط ج  8أشغال ربط تطاوين بالطريق السيارة أ تتواصل -

 نابل.بقربص  801فنية على الطريق الجهوية 

كلم( من  328.3كلم( والجزء الثاني ) 344.2تهيئة الجزء األول ) بعض أقساط من برنامج يتواصل انجاز -

كلم بقابس الممول من البنك  0813مسالك( بطول  0*0) 82أشغال تهيئة الطريق الوطنية والطرقات المرقمة 

 .للتنميةاالفريقي 

 كلم. 893.1بطول  0289أشغال تهيئة الطرقات المرقمة برنامج  تتواصل -

  .كلم من الطرقات المرقمة 022سد الثغرات  بعض أقساط من برنامج تتواصل أشغال -

 بالمؤشر: المتعلقة تحديد أهم النقائص  .2

 عدم وجود منظومة اعالمية الحتساب تطور المؤشر -
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 طرقات جديدة يجعل نسبة تطور المؤشر تنخفض تطور طول الشبكة المعبدة بترقيم -

 ارتباط برمجة وانجاز األنشطة بتوفر التمويل الخارجي -

 

لفائدة النساء  التراكمية لتهيئة المسالك الريفية: النسبة األداء بطاقة مؤشر

 والرجال على حّد السواء
 

 1.0.1 :المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 طرقاتال ةإلى شبك معزولةالمناطق الريفية ال فيالنساء والرجال  نفاذتحسين " :المؤشرالهدف الذي يرجع إليه  .2

 "وضمان سالمتهم

 يبرز هذا المؤشر تطور طول شبكة المسالك الريفية المهيئة  :المؤشر تعريف .0

 (efficacité socio-économique)مؤشر نجاعة  :طبيعة المؤشر .2

 : مؤشر منتوجنوع المؤشر .2

  )مؤشر مراعي للنوع االجتماعي(المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي:  .2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 الجملي لشبكة المسالك الريفيةطول ال/  المسالك الريفية المهيئة(: طول Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .2

 النسبة المئوية  :وحدة المؤشر .0

 احصائيات تقوم بها إدارة استغالل وصيانة الطرقات: المعطيات األساسية الحتساب المؤشر مصدر .2

 سنوي : تاريخ توفّر المؤشر .2

 0204سنة   4212: للمؤشرالقيمة المستهدفة  .2

 اإلدارة العامة للجسور والطرقات: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .0

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

 الوحدة  قيس أداء الهدف مؤشرات 
 إنجازات

2021 
 تقديرات

2020 2022 2023 2024 
النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية  1.2.1المؤشر 

 46,6 46,3 45,9 45,6 45,2 % لفائدة النساء والرجال على حّد السواء
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 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: .0

تهيئة شبكة المسالك الريفية. تم تحيين قيمة المؤشر للسنوات  1المنشودة لهذا المؤشر ترتبط بالنشاط بلوغ القيمة 

من المسالك الريفية كلم  422بانطالق أشغال الحصة األول من تهيئة  0208. تميزت سنة 0203و 0200

إعالن طلب عروض الحصة و والية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 00موزعة على 

 .0208في موفى  والية 08كلم من المسالك الريفية موزعة على  442تهيئة الثانية 

 

 المتعلقة بالمؤشر: تحديد أهم النقائص  .2

 البحث عن تمويل -

طول اجراءات ابرام الصفقات )دراسات وأشغال( باعتبار التنسيق مع الواليات لتحديد المسالك التي يتم  -

 برمجتها للدراسة 

حيث يأخذ هذا المؤشر بعين االعتبار المسالك التي يتم تهيئتها في إطار  تنوع المتدخلين عند إنجاز المسالك -

التي تشرف عليها اإلدارات الجهوية للتجهيز لفائدة المجالس الجهوية  البرامج السنوية للتنمية والتنمية المندمجة

 للواليات.

 ترقيم المسالك الريفية إلى درجة طرقات محلية مما يؤثر على طول الشبكة المهيئة. -
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 الطرقات المرقمةشبكة جودة  مؤشر األداء:  مؤشربطـاقة 
 

 

  2.2.2 : المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 .شبكة الطرقاتالمحافظة على جودة  المؤشر:الهدف الذي يرجع إليه  .2

)ما المرقمة للمحافظة على المعبد وتوابعه  والدورية للطرقاتالعادية  الصيانة المؤشر: تعريف .0

الموجودة العناية بالتجهيزات و حالة حسنةفي عدى الطرقات الطرقات التي هي بصدد األشغال( 

 آمن.هولة إستعمال الطريق بشكل مريح وتأمين سل

 (efficacité socio-économique)نجاعة  مؤشر المؤشر:طبيعة  .2

 (indicateur de produitمؤشر منتوج ) :نوع المؤشر .2

 ( مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعيالمؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي: ) .2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 (:Formuleاحتساب المؤشر )طريقة  .1
 (x 12ط.ح.س ( + )x 22ط.ح.م ( + ) x 122)ط.ح.ح                           

 -------------------------------------------------   =  مؤشر الجودة  
 ط..ش.ط.م                                   

 :مصطلحات
 تجزعات...(، –)تشققات  ال تظهر بها أي عيوب :      حالة حسنةطرقات في        ط.ح.ح :
 )بأماكن محدودة (  تظهر بها عيوب سطحية و جزئية:   طرقات في حالة متوسطة        ط.ح.م :

 بها عدة تدخالت إلصالح الحفر و ال تشمل هيكل الطريق )الطبقات السفلية(، كما تمت                 
 :من ذلك التشققات العميقة ،     تظهر بها عيوب عامة  :    حالة سيئة طرقات في    ط.ح.س 

 التجزعات، اإلعوجاجات و التخددات ، الخ...                  
 الطرقات المرقمةشبكة م.ج.ط.م:       مؤشر جودة 

 طول شبكة الطرقات المعبدة  ط.ش.ط.م:   
 طول شبكة الطرقات غيرالمعبدة ط.ش.ط.غ.م: 

 المؤشر: نسبة مأويةوحدة  .0
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 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: اإلدارات الجهوية للتجهيز و االسكان .2
 تاريخ توّفر المؤشر: حيني .4
 0202سنة  5255القيمة المستهدفة للمؤشر:  .2
 إدارة إستغالل و صيانة الطرقات. : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .0

 (كارم كمرجي) 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة  .2

 

 :)بصفة مختصرة( تقديرات الخاصة بالمؤشرالتحليل النتائج و .0

العمل على تقليص أجزاء الطرقات التي تكون في حالة سيئة وذلك بإعطائها األولوية في البرمجة والتدخل السريع من 

 خالل األعمال التالية:

من حيث إصالح القارعة على كامل شبكة الطرقات المعبدة، مسح الحواشي، المحافظة على جودة المعبد وتوابعه  -

إزالة األعشاب وجهر مجاري المياه، شحن الحواشي، صيانة المنشآت الفنية والمائية وتركيز عالمات الطرقات و 

، إزالة الرمال على طرقات جهات و زالقات األمانالتشوير األفقي، وضع العالمات الكيلومترية و عالمات المنعرج 

 و معالجة النقاط السوداء و الزرقاء، صيانة المسالك الريفية. الجنوب

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

0200 
 التقديـرات

0201 0202 0204 0202 

معدل جودة شبكة الطرقات المرقمة من جملة 
 72,7 71,6 69,9 65,9 1152 % كامل الشبكة

 37243 36243 36843 36743 36643 كلم الطول المعبد لشبكة الطرقات المرقمة

المعني بالمؤشر الطول المعبد  11022 11122 11222 12922 12622 كلم 

 2027 2227 8027 8227 7027 كلم الطول في حالة حسنة

 4434 4634 4834 0234 0334 كلم الطول في حالة متوسطة

 3372 3472 3672 3872 1272 كلم الطول في حالة سيئة

 72,7 0919 2244 2119 2194 كلم الطول غير المعبد لشبكة الطرقات المرقمة
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وتغليف حواشي الطرقات للطرقات التي تتطلب التدخل  تجديد التغليف السطحي والتغليف بالخرسانة اإلسفلتية -

 .أمتار 7التي يفوق عرضها 

الموجودة على الطرقات من ذلك التنوير العمومي، األضواء المنظمة  التجهيزات و كذلك المحافظة على جودة -

لحركة المرور، الجسر المتحرك ببنزرت، أنفاق باب سعدون و باب سويقة، جسر رادس حلق الوادي و بطاحات 

 جربة.

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: .2

 ات.عدم القدرة الكافية لتحمل أعباء األشغال لدى الشرك -

 محدودية عدد الشركات المؤهلة للقيام ببعض األشغال الخصوصية المتعلقة بصيانة الطرقات. -

 عدم التنسيق مع المستلزمين العموميين عند قيامهم باألشغال الخاصة بهم. -

 عدم إحترام الحمولة القانونية من قبل ناقلي البضائع. -

 لذا يجب:

الخاصة ومزيد ترشيد العمل مع المقاوالت المتعاقد معها ضمن إعتماد عقود صيانة لعدة سنوات مع الشركات  -

 البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهائد العليا لبعث مقاوالت صغرى في مجال الصيانة العادية للطرقات

 تاإلسراع بتركيز بنك معلومات للطرقات يساعد على البرمجة وتسهيل معرفة المعطيات المتعلقة بصيانة الطرقا -

 توجيه دور اإلدارة نحو المراقبة، التنسيق والتدخل السريع في الحاالت الطارئة، -

 ترشيد إقتناء المعدات الجديدة وحسن صيانتها، -

 مراجعة النصوص القانونية وعقود اإلستغالل الوقتي مع المستلزمين العموميين، -

 تكثيف المراقبة لحامالت الوزن الثقيل. -
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 مؤشرات األداءبطاقات  -

 :0 برنامجلل

حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي 

 والتحكم في المنشآت
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 نسبة إنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي اء:مؤشر األدبطـاقة 
 

 

 1. 1. 2 :المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر 

من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات التحكم في مياه السيالن المتأتية  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر : -0

 السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

 نسبة إنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجيالمؤشر: تعريف -2

 (qualité)مؤشر جودة  طبيعة المؤشر: -2

 ( indicateur des résultatsمؤشر نتائج ) نوع المؤشر: -2

 المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي: مؤشر مراعي للنوع االجتماعي  -2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 و قبولها بصفة وقتية إلىالعدد الجملي للمشاريع التي تم إنجازها (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) -2

 االستراتيجيمقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المبرمجة بالمخطط حدود تاريخ تحيين المؤشر 

 %وحدة المؤشر: -0

محاضر االستالم الوقتي للمشاريع المسلمة من طرف رؤساء مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: -2

 المشاريع

 موفى كل سنة المؤشر:تاريخ توفّر  -2

 0202سنة  222 :للمؤشرالقيمة المستهدفة  -2

 أحالم الخماسيالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  -0

III-  المؤشرقراءة في نتائج 

  : سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -2

 

 :)بصفة مختصرة( تقديرات الخاصة بالمؤشرالتحليل النتائج و -0

 الوحدة مؤشر قيس األداء:
 إنجازات

0202 
0200 

 التقديـرات

0202 0202 0202 

 122 96 95 97 96 % نسبة إنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي
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%  26مقارنة بتقديرات نفس السنة ) 3233لتراجع نسبة تقدم المؤشر بالنسبة لسنة نظرا 
% عوضا عن  27تصبح  3233%( فإن نسبة تقدم المؤشر بالنسبة لسنة  22عوضا عن 

 .3230% سنة  322% وبالتالي يبلغ المؤشر نسبة تقدم  322
بطة أساسا بنسبة تقدم فإن التقديرات المبينة بالجدول مرت 3231و 3233بالنسبة لسنتي 

فإن التقديرات مرتبطة أساسا باآلجال  3230و 3234المشاريع المتواصلة أما بالنسبة لسنتي 
المقدرة للمشاريع التي سيتم إنجازها. وبصفة عامة فإن هذه التقديرات تعكس مدى تحقيق الهدف 

ض الساكبة على التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحوا"الذي يرجع له المؤشر وهو 
 ."مشارف المدن والتجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

 المتعلقة بالمؤشر: تحديد أهم النقائص   -2

عدم التمكن في بعض األحيان من فض اإلشكاالت التي تعترض إنجاز المشروع )تحويل  -
 مختلف الشبكات وتحرير مسار المشروع(،

للمياه عن طريق البناء الفوضوي باألساس مما يعقد  التعدي على حرمة الملك العمومي -
 عملية القيام باألشغال،

 ارتفاع كلفة األشغال مقارنة بالكلفة بالصفقات وضرورة توفير إعتمادات إضافية. - 
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لحماية من المنجزة لمنشآت الالنسبة السنوية لجهر  اء:مؤشر األدبطـاقة 

 .الفيضانات
 

 

 0.2.0 : المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر 

التحكم في مياه السيالن المتأتية من األحواض الساكبة على مشارف المدن والتجمعات  " : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -2

 "السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة

 لحماية من الفيضاناتل المنجزة  منشآتالالنسبة السنوية لجهر  المؤشر: تعريف -0

 (qualité)مؤشر جودة  المؤشر:طبيعة  -2

 ( indicateur de résultatsمؤشر نتائج ) نوع المؤشر: -2

 مراعي للنوع االجتماعي  المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي: مؤشر -2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 (: طول المنشآت التي يتم جهرها و تنظيفها بمختلف الواليات سنويا(:Formuleطريقة احتساب المؤشر )-2

 على الطول الجملي لمنشآت الحماية المنجزة إلى تاريخ تحيين المؤشر.

 %وحدة المؤشر:-0

 الصيانة مصلحة عن المسؤول مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: -3

 موفى كل سنة المؤشر:تاريخ توفّر  -4

للمؤشرالقيمة المستهدفة  -7
5

(Valeur cible de l’indicateur :)222%  0200سنة 

 شكري الخليفي )كاهية مدير(المسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  -6

III-  قراءة في نتائج المؤشر 

 : )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج  -2

 

                                                 
5

مع السنة الثالثة من إطار النفقات أساسا القيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط وتتطابق 

 .لخاصة بهانه يمكن اعتمادها مع ضرورة تحديد السنة اإتتجاوز هذهالفترة ف في صورة إمكانية تحديد قيمة متوسط المدى إال أنه 

 الوحدة مؤشر قيس األداء:
 إنجازات

0202 
0200 

 التقديـرات

0202 0202 0202 

 0.2.0المؤشر  

 النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات
% 96 97 97 97 99 
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 :تقديرات الخاصة بالمؤشرالتحليل النتائج و -0

ترتبط تقديرات هذا المؤشر بعدد المشاريع المنجزة خالل السنة المنقضية حيث يتم إدراج جهر 
ضمن برنامج التدخل السنوي لجهر وتنظيف في اطار هذه المشاريع وتنظيف المنشآت المنجزة 

 %3بنسبة  3230و 3231وهو ما يفسر تطور تقديرات المؤشر بين منشآت الحماية ذات الصلة 
 سنويا. 

 

 بالمؤشر:المتعلقة  تحديد أهم النقائص -2

 القاء الفواضل بجميع انواعها بمجاري األودية.-
انسياب كميات كبيرة من المياه المستعملة نتيجة الربط العشوائي مما يعرقل احيانا القيام باالشغال  -

 الالزمة.
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 الشريط الساحليحماية  إنجاز مشاريع  نسبة مؤشر األداء:بطـاقة 
 

 

 1.2.2: المؤشر رمز

I - الخصائص العامة للمؤشر 

حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري عن طريق منشآت تؤمن الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :   -3
 الوصول إلى البحر لجميع الفئات وتضمن سالمة النساء والرجال

 هو النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي. :المؤشر تعريف -3
الطول المعني بالحماية من الشريط الساحلي خالل هذه الفترة ويتم من خالل هذا يتم اعتماد فترة زمنية معينة وبرمجة 

المؤشر قياس نسبة تقدم االنجاز مقارنة بالهدف المنشود ويعتبر هذا المؤشر انعكاسا لمدى تحقق جزء من الهدف في 
 (3233و 3233-3236فترة زمنية محددة )تم اعتماد فترة مخطط التنمية 

بإنجاز المشاريع المرسمة بمخطط التنمية وقد تمت مراجعته وإعادته للصفر باعتبار انتهاء القيمة  يرتبط هذا المؤشر
 .3230-3231ووضع قيمة مستهدفة جديدة ضمن مخطط التنمية  3233المستهدفة سنة 

وضع والذي سيتم اعتماده الحقا في  3202وقد تم الشروع في وضع مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي في أفق 
 القيمة المستهدفة طويلة المدى.

 مؤشر منتوجنوع المؤشر:  -2
 مؤشر جودة طبيعة المؤشر:  -4
 يتم التدخل بكامل الشريط الساحلي للجمهورية التونسية: التفريعات -4
 مؤشر غير مراعي للنوع اإلجتماعيالمؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي: -2

II - التفاصيل الفنية للمؤشر 

جمع النسب السنوية : السنة المعنية فيالمشاريع المنجزة  يعتمد عند احتساب المؤشر  المؤشر:طريقة احتساب  -8
للشريط الساحلي الذي تمت حمايته من االنجراف البحري مقارنة بالطول الجملي للشريط الساحلي المعني بالحماية في 

 .3230-3231الفترة الممتدة من 
 نسبة وحدة المؤشر: -0

 المشاريع التي هي بصدد االنجاز في السنة المعنية :: الحتساب المؤشرالمعطيات األساسية  -3
كشف حساب شهر ديسمبر الحتساب نسبة تقدم المشروع ثم يتم تطبيق النسبة على الطول الجملي المعني   -

 بالحماية.
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 بالتنسيق مع رؤساء المشاريع.: تجميع البيانات والمعطيات األساسية طريقة -2

 .اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية: األساسية الحتساب المؤشرمصدر المعطيات  -2

 عند موفى كل سنة :تاريخ توفر المؤشر -0

 3230سنة   100% : القيمة المستهدفة للمؤشر -2

 : ناهد كالعيالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج -1

 

III - قراءة في نتائج المؤشر 

  بالمؤشرسلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة  .2

 

 تقديرات الخاصة بالمؤشر:التحليل النتائج و .0

حيث يتم انجاز العديد من المشاريع على غرار )أشغال حماية  % 82حقق المؤشر نسبة  3233بالنسبة لسنة  -
، أشغال حماية 1، أشغال حماية كرنيش بنزرت : قسط3شواطئ طبرقة،  أشغال حماية كرنيش بنزرت : قسط

، أشغال حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة، أشغال حماية أجزاء 1القسط–فالز المنستير 
جرجيس، أشغال -، أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل 1لساحلي بجبنيانة : قسطمن الشريط ا

 حماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزبيب، أشغال إعادة بناء الرصيف بالميناء العتيق بغار الملح (
جاز جميع المشاريع وبذلك يتم ان %  322تفع نسبة انجاز المؤشر إلى من المتوقع أن تر  3233بالنسبة لسنة  -

 .3233-3236المبرمجة في المخطط 
فقد تم تحديد القيمة المستهدفة )كلم محمي( بالنظر  3230 -3234-3231بالنسبة لتقديرات السنوات  -

 .3230-3231للمشاريع التي تم اقتراحها ضمن مخطط التنمية 
والذي سيتم اعتماده الحقا في  3202وقد تم الشروع في وضع مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي في أفق  -

 وضع القيمة المستهدفة طويلة المدى.
 

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : .2

 عدد محدود للمقاوالت ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الدراسات واألشغال البحرية، -

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2021 2022 2024 2022 
 1.2.2المؤشر  

 122 12 02 122 69 % حماية الشريط الساحليإنجاز مشاريع نسبة 
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 نقص في المعطيات الطبيعية األساسية الخاصة المتعلقة باألمواج، -
الملك العمومي البحري عن طريق البناء الفوضوي باألساس مما يعقد عملية القيام  التعدي على حرمة -

 باألشغال باعتبار عدم خلو حوزة المشروع،
 غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات واألشغال باإلدارة، -
ية والبحرية حيث حماية وتهيئة الشريط الساحلي واإلدارة العامة للمصالح الجو  التداخل في أدوار كل من وكالة -

تقوم الوكالة بأشغال الحماية خالفا لما ورد بالقانون وتواصل اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية التدخل في 
 المناطق التي تستوجب التدخل العاجل،

 ،غياب استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري  -
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 مستوى األداء الفني للمشاريع البحرية المفوضة مؤشر األداء:بطـاقة 
 

 

 2.2 .0: المؤشر رمز

I - الخصائص العامة للمؤشر 

حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري عن طريق منشآت تؤمن الوصول  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :  -2

 إلى البحر لجميع الفئات وتضمن سالمة النساء والرجال

هو نسبة تطوير نجاعة إحكام إنجاز  المشاريع المينائية مع احترام اآلجال ومبالغ : المؤشر :رالمؤش تعريف -0

 الصفقات وضمان جودة األشغال ومدى االستجابة لمتطلبات صاحب المشروع ومستغلي الميناء

 مؤشر جودة ،  طبيعة المؤشر:.-2

 مؤشر منتوجنوع المؤشر: -2

 جودة.: طبيعة المؤشر-3

 يتم التدخل بكامل الموانئ البحرية. :التفريعات -2

 مؤشر مراعي للنوع اإلجتماعيالمؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي :  -2

II - التفاصيل الفنية للمؤشر 

قياس نسبة نجاعة إحكام إنجاز المشاريع المينائية المفوضة   (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) -2

 مع احترام اآلجال ومبالغ الصفقات وضمان جودة األشغال 

 % وحدة المؤشر: -0

 رؤساء المشاريع  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: -2

 موفى كل سنة : تاريخ توفّر المؤشر -2

للمؤشرالقيمة المستهدفة  -2
6

(Valeur cible de l’indicateur :)%100  0200سنة 

  ثريا بنجمورالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  -0

III - قراءة في نتائج المؤشر 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر -2
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 :)بصفة مختصرة( تقديرات الخاصة بالمؤشرالتحليل النتائج و -0

لم يتم استالم أي مشروع وذلك نظرا للتأخير الحاصل في إنجاز األشغال والناتجة  3233بالنسبة لسنة  -
 لجائحة كورونا المستجد. عن االنعكاسات السلبية

من المتوقع أن يرتفع مؤشر مستوى اآلداء الفني إلنجاز المشاريع البحرية المفوضة  3233بالنسبة لسنة  -
 جيدة مقارنة بالسنوات السابقة. % وهي نسبة  60إلى 

طت وسعيا إلى تطوير مستوى األداء الفني للمشاريع فإن اإلدارة العامة للمصالح الجوية والبحرية ضب -
 .تصاعديبشكل  3230-3234-3231تقديرات السنوات 

 

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر : -2

 عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العالقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض. -

 عدم وجود آلية محددة لبرمجة المشاريع المفوضة مع صاحب المشروع، -

 بمصالح الدراسات واألشغال باإلدارة،غياب منظومة معلوماتية  -

 عدد محدود للمقاوالت ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الدراسات واألشغال البحرية، -

 نقص في المعطيات الطبيعية األساسية الخاصة المتعلقة باألمواج، -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2021 2022 2024 2022 
 0.2.2المؤشر  

 55 52 50 12 -- % مستوى األداء الفني للمشاريع البحرية المفوضة
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1
قيمة مستّمدة من ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل )على المدى المتوسط ) التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 

.مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهاتوجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(  
 

 

 النجاعة الطاقية للبنايات اء:مؤشر األدبطـاقة 
 

 

 1.3.2: المؤشر رمز

I -  للمؤشرالخصائص العامة 

 ومراعي للنوع اإلجتماعي مستدامبناء  : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :  -1

 )التدفئة والتبريد(.  معدل استهالك الطاقة: النجاعة الطاقية للبنايات :رالمؤش تعريف -0

 ، ةمؤشر جود طبيعة المؤشر: -2

 مؤشر منتوجنوع المؤشر:  -4

 للنوع اإلجتماعيمؤشر غير مراعي المؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي:  -3

II - التفاصيل الفنية للمؤشر 

 .معدل نسبة االستهالك الطاقي لكل مشروع في طور الدراسة (:Formuleطريقة احتساب المؤشر ) .1

 السنة/0م/kwh وحدة المؤشر: .2

  CLIP التصنيف الطاقي للمشروع من خالل برنامج: األساسية الحتساب المؤشر المعطيات .3

وثيقة معدة من طرف مصممي المشروع مصادق عليها من قبل :  األساسية والمعطيات البيانات تجميع طريقة .4

 المراقب الفني و يتم التثبت منها من االدارة.

 (.اللجنة الفنية للبنايات المدنية) مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .2

 موفى كل سنة : تاريخ توفّر المؤشر .6

للمؤشرالقيمة المستهدفة  .7
7

(Valeur cible de l’indicateur :)57kwhالسنة0/م/ 

 أحمد بن عثمانالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  .8

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر .2

                                                 
7

قيمة مستّمدة من ثالث سنوات أو أكثر( أو الطويل )على المدى المتوسط ) التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغهاالقيمة المستهدفة للمؤشر هي القيمة 

 . مع ذكر السنة المتوقع بلوغ القيمة المستهدفة بهاتوجه إستراتيجي عام للبرنامج، من المخطط الخماسي...(
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 : تقديرات الخاصة بالمؤشرالتحليل النتائج و .0

"، 3/السنة "الصنف 3/م73kwhلم تتجاوز  3233الى  3232للبنايات  خالل الفترة الممتدة من  الحاجيات الطاقية -
 ".1/السنة "الصنف 3/مkwh 20للتصنيف الطاقي يجب أن ال تتجاوز هذه الحاجيات   حيث أنه طبقا

 /السنة.3/م68kwhقيمة المؤشر  من المتوقع ان تبلغ3233بالنسبة لسنة   -
 سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنايات خالل السنوات القادمة. -
 ومن أهم األنشطة نذكر: -
 .وصديقة للبيئة * انجاز بنايات مقتصدة للطاقة -
بهدف تطوير القدرات الفنية للمتدخلين  مجال البناء المستدام المدنية فيتعزيز قدرات التدخل لإلدارة العامة للبنايات *  -

 .في تصميم وانجاز البنايات المستدامة
 
 المتعلقة بالمؤشر :تحديد أهم النقائص  .2

 

 ضعف االطار التشريعي والترتيبي في مجال النجاعة الطاقية للبنايات.  -

 محدودية مجال تطبيق التقنين الحراري في المباني. -

 ضعف التحسيس والتوعية ألهمية اإلمكانيات المتاحة من االقتصاد في الطاقة واستعمال المواد االيكولوجية.  -

 فرة في السوق المحلية.عدم االستغالل االمثل للمواد االيكولوجية المتو  -

 

 

 الوحدة  الهدف  مؤشرات قيس أداء
 إنجازات

2020 
 تقديرات

2021 2022 2024 2022 

 1.3.2المؤشر  
 النجاعة الطاقية للبنايات  

kwh12 15 16 16 52 /السنة0/م 



 املالحق

 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة  116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقات مؤشرات األداء

 :2 برنامجلل

 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان
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 نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابيمؤشر األداء:  بطـاقة
 

 

 2-2-2: المؤشر رمز

 -Iالخصائص العامة للمؤشر 

 النهوض بالتهيئة الترابية :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -2

على األقل دراسة مثال توجيهي للتهيئة الترابية  تشملهامعدل الواليات التي يتمثل في احتساب  :المؤشر تعريف -0

 .أو دراسة تخص الرصد الترابي

 مؤشر نجاعة: طبيعة المؤشر -2

 مؤشر نتائج :نوع المؤشر -2

  مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعي: االجتماعيالمؤشر في عالقة بالنوع  -2

II -التفاصيل الفنية للمؤشر 

نسبة الواليات التي شملها على األقل دراسة مثال توجيهي لتهيئة مجموعة عمرانية : طريقة احتساب المؤشر  .1

كبرى أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة منطقة حساسة أو دراسة مثال توجيهي لتهيئة وتنمية الوالية أو دراسة 

تصبح قيمة المؤشر تخص الرصد الترابي أما في حالة تقدم إنجاز دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني 

 .باعتبار أن هذه الدراسة تشمل كامل واليات الجمهورية  222%

 :وتكون طريقة احتساب هذا المؤشر على النحو التالي 

 ( .أ ) عدد دراسات األمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية التي بصدد اإلنجاز

تسب عدد الدراسات التي لم يمر على تاريخ قبولها يح(: ب )عدد دراسات األمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية الجاهزة 

 .سنوات  22النهائي 

يتم احتساب عدد الدراسات الجاهزة والتي لم يمر على تاريخ قبولها ( : ت ) عدد دراسات الرصد الترابي الجاهزة 

 .سنوات(  7)النهائي أكثر من  خمس 

عند وجود دراسة أو أكثر  2صل  لهذه الوالية هو فالحا)ت + ب + أ( =  2ث ) احتساب عدد الدراسات لوالية ما 

 (  2من أي صنف من األصناف الثالثة، ما عدا هذه الحالة فالحاصل هو 

 24ث  +  02ث +  ...... +  4ث +   3ث  +  2ث +   2ث= ث : احتساب عدد الدراسات لجميع الواليات
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 02( / ث = ) احتساب المؤشر 

 نسبة: وحدة المؤشر .2

 اإلدارة العامة للتهيئة الترابية: األساسية الحتساب المؤشر مصدر المعطيات .3

 موفى شهر ديسمبر من كل سنة: تاريخ توفّر المؤشر .4

 0207سنة  27%(: Valeur cible de l’indicateur)8:القيمة المستهدفة للمؤشر .2

 جمال الدين رويس: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .6

 

III - قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  -2

 

 

 (:مختصرة بصفة)تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر  -1

ثم إلى  0200سنة         %32إلى  0202المسجل سنة  % 57تعتمد التقديرات المتعلقة بتطور مؤشر قيس األداء من 

على نسق استكمال الدراسات المتواصلة وبرمجة وانطالق الدراسات الجديدة سواء منها األمثلة  0207سنة  27%

المناطق الحساسة أو أمثلة تهيئة وتنمية الواليات باإلضافة إلى دراسات التوجيهية لتهيئة التجمعات العمرانية الكبرى أو 

 .الرصد الترابي وخاّصة أطالس الواليات

 

A -بخصوص إنجاز دراسات األمثلة التوجيهية للتهيئة الترابية: 

A-1األمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية: 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الوحدة األداء: مؤشر قيس
 اإلنجازات

0201 
0200 

 التقديـرات

0202 0204 0202 

 %92 %92 %65 %62 %62 نسبة نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي
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دراسات تهم المجموعات العمرانية لمدن مراكز الواليات  2االنطالق في إعداد  0200من المتوقع أن يتّم خالل سنة 

باإلضافة إلى اإلعداد النطالق مراجعة  0202وهي زغوان وتطاوين والمهدية ومدنين ليتم استكمال إنجازها قبل موفى 

 .المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية بوالية المنستير

 

A-2 ة لتهيئة المناطق الحساسةاألمثلة التوجيهي: 

 

دراسات تهم المناطق  2يتواصل تقدم إنجاز إثر إتمام إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة 

لساحل أقصى الشمال ببنزرت والمناطق الساحلية للوطن القبلي ومنطقة الساحل الشرقي لبنزرت ومنطقة الحساسة 

كما . واليات هي القيروان والمهدية وسوسة والمنستير وصفاقس 7معتمدية موزعة على  03السباسب السفلى التي تهم 

 . 0200يتوقع الشروع في دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة للسباسب العليا في نهاية سنة 

A-3 األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية الواليات: 

واليات هي والية (  2) مال انجاز دراسات أمثلة توجيهية لتهيئة وتنمية لتسع والية داخلية استك 22تم من جملة     

 2جندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد  وقبلي وقابس في حين يتوقع االنتهاء من إنجاز

 . والية 22ة لتهيئة وتنمية لـ وهي تطاوين والمهدية وباجة وتوزر ليكتمل إنجاز األمثلة التوجيهي 0200منها في موفى 

 

B- بخصوص إنجاز دراسات الرصد الترابي: 

لقد تم تعزيز مؤشر قيس األداء بفضل االنتهاء من إعداد دراسات أطالس واليات سوسة والمنستير والمهدية  ولتستكمل 

تداركه بتحيينها بنسق أسرع  بذلك تغطية كامل واليات الجمهورية بوثائق رقمية للرصد الترابي مع تفاوت زمني  يتعين 

 .وضمن إطار موحد إلكساب مزيد من النجاعة في استغالل مضمون هذه األطالس الجغرافية الرقمية

والتي يشمل محيطها كامل التراب الوطني هي  0200ومن أهم الدراسات الخصوصية التي يتواصل إنجازها خالل سنة 

لعقاري وتهدف هذه الدراسة إلى وضع استراتيجيا للتحكم والتصرف في االتخطيط الترابي االستراتيجي والرصيد دراسة 

الرصيد العقاري على المجال الترابي بصفة تستجيب للرهانات المطروحة ولمقتضيات التنمية الجهوية الناجعة 

 .0202ويتوقع االنتهاء من إعداد هذه الدراسة خالل سنة . والمستديمة

 

 :بالمؤشرتحديد أهم النقائص  المتعلقة  -3

إن التقديرات الخاصة بالمؤشر وتطورها من سنة إلى أخرى باعتبار طريقة احتساب المؤشر، تتأثر بثالثة عوامل هي 

ونظرا لطريقة احتسابه فإن تطور القيمة التي يعكسها . تقدم إنجاز الدراسات المعنية وتوزعها الجغرافي وتواتر تحيينها

لجغرافي للدراسات على الواليات ثم بحداثة إنجازها حيث أنه بالرغم من تعدد المؤشر مرتبط بدرجة أولى بالتوزيع ا

الدراسات وتنوعها بالنسبة لوالية معينة أو مجموعة واليات وما يتطلبه من جهد للتمكن من خصوصيات الواليات 
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جغرافي لمثل هذه الدراسات الطبيعية واالقتصادية والتنموية ال تأثير له في قيمة المؤشر بالمقارنة مع عامل التوزع ال

 .لتغطية العدد األكبر من الواليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة  نسبةبطاقة مؤشر األداء: 

 التهيئة العمرانية
 

 2.0.2 :المؤشر رمز

-Iالخصائص العامة للمؤشر 

 

 

 التوّسعات العمرانية تدعيم التخطيط العمراني والتحّكم في: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .2
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ذلك معرفة مدى ويقصد ب المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية نسبةتعريف المؤشر:  .0

العمرانية وسيتم، في مرحلة االلتزام والتقيد بمضمون ومقتضيات استراتيجيات التنمية العمرانية عند إعداد أمثلة التهيئة 

 أولى، اعتماد معايير خاصة ببرمجة التجهيزات بمختلف أنواعها والفضاءات الخضراء.

وحرصا على تكريس مبدا االستدامة في مجال التخطيط العمراني سيتم احتساب نسبة المناطق المخصصة للتجهيزات  

مثلة التهيئة )أمثلة التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة ونسبة الفضاءات الخضراء )المناطق الخضراء( المخصصة ضمن أ

 التفصيلية( المصادق عليها.

 مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر: .2

 مؤشر نتائج :نوع المؤشر .2

 مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعي: المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي .2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

أمثلة التهيئة نسبة مساحة المناطق الخضراء والمناطق المخصصة للتجهيزات المدرجة في : طريقة احتساب المؤشر  .2

 مقارنة بالمساحة الجملية لها. لمصادقة عليها االتي تمت 

 %نسبةوحدة المؤشر:  .0

 مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: .2

اإلدارات  دراسات أمثلة التهيئة العمرانية،وحدات التصرف حسب األهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة بمتابعة 

 .بلدياتالجهوية للتجهيز وال

 شهر مارس من السنة المواليةتاريخ توفّر المؤشر:  .2

 0202إلى موفى سنة  %27.0للمؤشر:   القيمة المستهدفة .2

 . المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: سلمى القبجي0

 - IIIقراءة في نتائج المؤشر: 

  :والتقديرات الخاصة بالمؤشر  )االنجازات (سلسلة النتائج -1

 

 

 :النتائج وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشر مناقشةتحليل و -2

 الوحدة مؤشر األداء
 إنجازات
0201 0200 

 تقديرات

0202 0204 0202 

 % 37.1 % 37.5 % 37 % 35 % 19 نسبة نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية
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باعتبار أن المؤشر المتعلق بنسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية هو مؤشر  -

بالنسبة  % 25استراتيجي فمن المتوقع تسجيل نسق ارتفاع مقبول خالل السنوات القادمة حيث من المتوقع تسجيل نسبة 

 .0202لسنة  % 25.7ونسبة  0202لسنة 

 :أهم النقائص  المتعلقة بالمؤشرتحديد  -3

على مستوى التخطيط بمختلف جهات البالد والتنسيق بين عدة اشكاليات رغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت 

المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مستوى اآلليات المعتمدة إلحكام استعمال المجال الترابي والتخطيط 

 العمراني من طرف مختلف المتدخلين 

 :وتتمثل أهم اإلشكاليات فيما يلي

 ة العمرانية والمصادقة عليها،طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئ -

 غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة إلعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات السكنية، -

عدم إعطاء األولوية واألهمية الالزمة للتحضير النطالق دراسات أمثلة التهيئة العمرانية ومتابعتها من طرف  -

 ة من طرف المصالح المركزية، عدم احترام اآلجال التعاقدية،الجماعات المحلية بالرغم من المتابعة المتواصل

 طول آجال االستشارة اإلدارية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضها وعدم احترامها لآلجال القانونية، -

لى قرار غياب نصوص ترتيبية تضبط اآلجال صلب مجلة التهيئة الترابية والتعمير على غرار إجراءات المصادقة ع -

 .التحديد ومعاينة مناطق التوسع العمراني وإجراءات المصادقة في مستوى رئاسة الحكومة

ضعف قدرة المصالح الجهوية والمحلية على متابعة تنفيذ مقتضيات أمثلة التهيئة العمرانية واتخاذ اإلجراءات  -

 .القانونية الحترام التراخيص العمرانية والحد من البناء الفوضوي

 

 األراضي الفالحية التوسعات على حسابنسبة بطاقة مؤشر األداء: 

 

 0.0.2: المؤشر رمز
 

-Iالخصائص العامة للمؤشر 

 

 التوّسعات العمرانية تدعيم التخطيط العمراني والتحّكم فيالذي يرجع إليه المؤشر:  هدفال-2

 بأمثلة التهيئةنسبة األراضي الفالحية المدمجة بالمناطق العمرانية  تعريف المؤشر:-0

 مؤشر نجاعة طبيعة المؤشر:-2

 مؤشر نتائج :نوع المؤشر -2

 مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعي: المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي -2
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 II- لتفاصيل الفنية للمؤشرا 

التهيئة )أمثلة نسبة األراضي الفالحية المدمجة بالمناطق العمرانية بأمثلة (: Formuleطريقة احتساب المؤشر ) -2

 التهيئة العمرانية وأمثلة التهيئة التفصيلية( المصادق عليها.

 %نسبة وحدة المؤشر: -0

وحدات التصرف حسب األهداف المحدثة بإدارة التعمير والمكلفة  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: -2

 والبلديات. اإلدارات الجهوية للتجهيز بمتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية،

 شهر مارس من السنة المواليةموفى تاريخ توفّر المؤشر:  -2

  0202موفى  %   8.5:(Valeur cible de l’indicateurالقيمة المستهدفة للمؤشر ) -2

 : محمد نبيل الحاجي المسؤول عن المؤشر بالبرنامج -0

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

  :الخاصة بالمؤشروالتقديرات   )االنجازات  (سلسلة النتائج -1
 

 

 :بالمؤشر لخاصةا االنجازات وتقديرات ومناقشة النتائج تحليل  -2
 

بالنسبة   %1.3فمن المتوقع تسجيل نسبة تقدر بـ  األراضي الفالحية التوسعات على حسابنسبة بالنسبة للمؤشر المتعلق 

 .0204بالنسبة  لسنة   % 1.3و  0203إلى سنة 

 

 :المتعلقة بالمؤشر تحديد أهم النقائص -3
 

 ،وجود بناءات ونسيج عمراني عشوائي قائم على األراضي الفالحية -

على األراضي  يةسكنتجمعات الوضعية بناءات قائمة والتسوية غياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة ل -

 ،الفالحية

إجراءات المصادقة على قرار التحديد ومعاينة مناطق المتعلقة بغياب نصوص ترتيبية تضبط اآلجال  -

 .التوسع العمراني 

  لدى مصالح التهيئة العمرانية باإلدارات الجهوية للتجهيز  البشرية والماديةمحدودية اإلمكانيات

 التسريع في نسق االنجاز. أماموالبلديات المعنية  يمثل عائقا 

 الوحدة   مؤشر األداء 
 إنجازات

0200 
 تقديرات

0201 0202 0204 0202 

 %8.5 %8.5 %8.5 % 9 % 19 نسبة نسبة التوسعات على حساب األراضي الفالحية 0.0.2المؤشر
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 بطـاقة مؤشر األداء: العدد التراكمي للمساكن االجتماعية والميسرة المنجزة 

 والمقاسم المهيأة

 

 1/ 3/ 2 المؤشر رمز

-Iالخصائص العامة للمؤشر 

 النهوض بالسكن االجتماعي والميسر الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :.2

بمساكن جديدة أو ها وتعويض تّمت إزالتهايتمثل في احتساب العدد التراكمي للمساكن التي  المؤشر: تعريف.0

والمساكن االجتماعية التي تّم اقتناؤها وإنجازها والمقاسم التي تّمت تهيئتها في إطار البرنامج   ترميمها أو توسعتها

الخصوصي للسكن االجتماعي وفي إطار اقتناء مساكن ومقاسم اجتماعية ممولة من الصندوق الوطني للنهوض 

 بالسكن والمساكن التي تّم االنتفاع بها في إطار برنامج المسكن األول.

 مؤشر نجاعة  بيعة المؤشر:ط.2

 جئمؤشر نتا نوع المؤشر:.2

 المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي: مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعي .2

-IIالتفاصيل الفنية للمؤشر 
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: عدد تراكمي للمساكن االجتماعية المنجزة والمقاسم المهيئة والقابلة للتسليم  والمساكن طريقة احتساب المؤشر -2

 االنتفاع بها في إطار مختلف البرامج )فوبرولوس و مسكن أول( .التي تّم 

 العدد التراكمي وحدة المؤشر: -0

وحدة انجاز البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي، اإلدارة  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر: -2

 .العامة لإلسكان، بنك اإلسكان، البنك المركزي

 من السنة الموالية. الثالثي األول المؤشر:تاريخ توفّر  -2

للمؤشر القيمة المستهدفة -2
9

 .0202سنة  ألف مسكنا ومقسما 22: 

 السيدة قمر الشابي والسيدة هناء الزواغيالمسؤول عن المؤشر بالبرنامج:  -0

 

 
 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

  والتقديرات الخاصة بالمؤشر( اإلنجازات)سلسلة النتائج  .1

 

 (:بصفة مختصرة)تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر  .2

 

، 0208بلغ العدد التراكمي للمساكن المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي إلى غاية سنة 

مسكنا في إطار العنصر األول إزالة المساكن البدائية وتعويضها  2802مسكنا ومقسما موزعة كما يلي:  82281

ناء مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم. ومن المنتظر أن يبلغ مسكنا في إطار العنصر الثاني ب 4498بمساكن جديدة و

مسكنا في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية و  2422مسكنا منها  83802، 0200عدد المساكن المنجزة سنة 

 مسكنا في إطار عنصر بناء مساكن اجتماعية. 2202

                                                 
9

مع السنة الثالثة من إطار النفقات أساسا فة للمؤشر هي القيمة التي يتعّهد رئيس البرنامج ببلوغها على المدى المتوسط وتتطابق القيمة المستهد

 .لخاصة بهانه يمكن اعتمادها مع ضرورة تحديد السنة اإتتجاوز هذهالفترة ف في صورة إمكانية تحديد قيمة متوسط المدى إال أنه 

 الوحدة مؤشر قيس األداء: 
 اإلنجازات

0202 
0200 

 التقديـرات

0202 0202 0202 

التراكمي للمساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيئة العدد 

 في اطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي.

عدد 

 تراكمي

10618 15126 16517 18715 21979 

 6800 5740 4736 3836 2270 العدد التراكمي للمساكن المنجزة في اطار الفبرولوس

 3350 2920 2520 2120 2722 اطار برنامج المسكن  االولالعدد التراكمي للمساكن المنجزة في 

مجموع العدد التراكمي للمساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم 

 المهيئة
15938 21082 23773 27375 32129 
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مسكنا في إطار عنصر  8398بـ 0200 مسكنا اي بزيادة عن سنة 82382، 0203وستبلغ تقديرات المؤشر لسنة 

مسكنا في إطار  82839مسكنا بحساب  81283ستكون التقديرات  0204إزالة المساكن البدائية، وبالنسبة لسنة 

ستكون التقديرات كما يلي:  0203مسكنا في إطار العنصر الثاني، أما بالنسبة لسنة  1332العنصر األول و

 مسكنا في إطار العنصر الثاني.  88282مسكنا في إطار العنصر األول و 82929مسكنا اجتماعيا منها  08929

في المتوقع تسجيل طلبات إضافية على المساكن الممولة اما بالنسبة للمساكن المنجزة في اطار الفبرولوس ،من 

أوت   81المؤرخ في  0282لسنة  8802اطار هذه اآللية حيث تضمن مشروع األمر المنقح لألمر الحكومي عدد 

المتعلق بضبط صيغ وشروط تدخالت صندوق النهوض  بالمسكن لفائدة األجراء العديد من التسهيالت التي  0282

من شأنها توسيع دائرة المستفيدين من تمويالت الصندوق وتشجيع الباعثين العقاريين على إنتاج هذا الصنف من 

 المساكن، من ذلك:

  مرات األجر األدنى  2و 4.3لذين تتراوح أجورهم بين " لألجراء ا4إضافة صنف جديد "فوبرولوس

 المضمون 

  سنة  23التمديد في السن القصوى للحصول على قرض فوبرولوس إلى حدود 

  فتح المجال أمام األجراء للجمع بين قرض اقتناء قطعة أرض وقرض بناء مسكن 

  ²م 822المساحة المغطاة إلى حدود من اقتناء مساكن فردية مع الترفيع في  4و 3و 0تمكين فئة الفوبرولوس. 

  به حاليامن ثمن المسكن دون السقف  المعمول  %92تمكين األجراء من قروض فوبرولوس في حدود 

  مرة األجر األدنى  313إلى  3الترفيع في سقف ثمن بيع المتر المربع المغطي من 

 مرة األجر األدنى 2123إلى   212للبناء من الترفيع في سقف ثمن بيع المتر المربع المهيأ لألراضي الصالحة 

 المهني المضمون.

 

 بالمؤشر:المتعلقة  تحديد أهم النقائص  .2

 محدودية اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لمتابعة مشاريع السكن االجتماعي في كل الواليات، -

 لتعدد المتدخلينعدم توفر المعلومة حول عدد المساكن والمقاسم الجاهزة في االبان نظرا  -

 ارتفاع عدد مطالب للحصول على مسكن او مقسم اجتماعي وعدم القدرة على االستجابة لكل المطالب. -

 وجود اشكاليات فنية مع المستلزمين العموميين تسببت في تأخر استكمال بعض مشاريع بناء مساكن اجتماعية  -

 ضا عن المساكن البدائية في مناطق أخرى،عدم توفر الرصيد العقاري إلنجاز المساكن الجديدة عو -

حيث يتراوح  أما بالنسبة للمساكن المنجزة في إطار برنامج المسكن األول فقد شهد البرنامج بطء في اإلنجاز -

 وذلك لألسباب التالية: مسكنا، 422معدل المساكن الممولة في إطار البرنامج سنويا حوالي 

   على المساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريينتوظيف األداء على القيمة المضافة 

 االرتفاع المتواصل في أثمان المساكن المعروضة للبيع 
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 ارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض البنكية بالنظر الرتفاع نسيبة السوق النقدية 

 انخفاض المقدرة الشرائية للمواطن جراء االرتفاع المشط لألسعار 

 

 

 

 النسبة التراكمية لتهذيب اإلحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية األداء:بطـاقة مؤشر 

 
 

 1/ 3/ 3: المؤشر رمز

I -الخصائص العامة للمؤشر 

  النهوض بالسكن االجتماعي والميسر :.الهدف الذي يرجع إليه المؤشر :  2

 مقارنة مع مجموع األحياء المبرمجة.نسبة األحياء السكنية الفوضوية  التي تم تهذيبها سنويا المؤشر:  . تعريف0 

 مؤشر نجاعة  . طبيعة المؤشر:2

 مؤشر نتائج .نوع المؤشر: 2

  مؤشر غير مراعي للنوع االجتماعي.المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي: 2

 II -التفاصيل الفنية للمؤشر 

لألحياء  سنويا / العدد الجمليالسكنية التي يتم تهذيبها العدد التراكمي لألحياء  :.طريقة احتساب المؤشر2

 المبرمجة.

 . وحدة المؤشر: نسبة تراكمية0

 وكالة التهذيب والتجديد العمراني. .مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر:2

 شهر ديسمبر . تاريخ توفّر المؤشر:2

 0203من األحياء المبرمجة خالل سنة   % 10تهذيب .القيمة المستهدفة للمؤشر: 2

 منصف السوداني.المسؤول عن المؤشر بالبرنامج: 0

  III - قراءة في نتائج المؤشر 

  .سلسلة النتائج )اإلنجازات( والتقديرات الخاصة بالمؤشر2

 الوحدة مؤشر قيس اآلداء
 االنجازات

0202 
 التقديرات 0200
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   *إن احتساب النسبة التراكمية للمجموع تتعلق  بإنجازات كل البرامج الوطنية الجيل األول والثاني
 

 

 .تحليل النتائج والتقديرات الخاصة بالمؤشر )بصفة مختصرة(: 0

 % 91إلى  0208سنة   %11لتأهيل األحياء السكنية الجيل األول من  ارتفاع مجموع النسبة التراكمية   نالحظ أن

 ما عدى نسبة قليلة في 0200تعود إلى بلوغ مرحلة متقدمة من إنهاء جل المكونات خالل موفى سنة  0200سنة 

 . 0203سنة  %0حدود 

 0200مع موفى شهر جوان  جيله األولتّم تسجيل نسق مرضي إلنجاز برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية في 

 :ما يلي إنجاز

.833حيا من جملة  843انتهت أشغال البنية األساسية بـ  -  

مسكنا. 82032حيا المبرمجة وتم التدخل في  824انتهت أشغال مكونة  تحسين سكن بـ -  

مشروع مبرمج. 889مشروع تجهيزات جماعية من جملة  14انتهاء  -  

 .0203من المؤمل أن تنتهي كل مكونات البرنامج سنة 

من برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية: حيث يتميز هذا البرنامج بالقيام بالعديد  بالجيل الثانيأما في ما يتعلق  

 لفعلي في تنفيذ األشغال وتتمثل في:من الدراسات قبل االنطالق ا

 الدراسات العمرانية والفنٌية للمشاريع،  -

 دراسة النجاعة الطاقية للمشاريع،  -

 دراسات البرمجة الوظيفية للتجهيزات الجماعية والفضاءات الصناعية، -

 دراسات المخطط البيئي واالجتماعي للمشاريع، -

 ماعية والبيئية للمشاريع،مهمة المساندة الفنية للمقاربة االجت -

 مهمة المساندة الفنية لتنفيذ مكونة المقاسم المعدة للبناء -

0202 0202 0202 

 األول( الجيل) 222النسبة التراكمية لتأهيل األحياء السكنية 

% 

 

77 

 

98 100 0 0 

 64 35 12 0 2 الثاني( الجيل) حيا  229النسبة التراكمية لتأهيل األحياء السكنية 

 82 67 56 58 22 *المجموع
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ما من شأنه أن يؤّخر في احتساب  0202وتتواصل سنة  0289انطلقت الدراسات منذ انطالق البرنامج سنة 

 .0208المؤشر المتعلق بالنسبة التراكمية لألحياء المنتهية التي من المؤمل أن تنطلق سنة 

بملف المشروع السنوي  0200تقديرات البرنامج لسنة   %82وتجدر اإلشارة إلى أنه ، تم احتساب نسبة إنجاز 

 حي والحال أنه لم يتم إنجاز ها ويرجع ذلك لألسباب التالية: 03على أن يتم إنجاز حوالي   0200لآلداء لسنة 

 قبول الترشحات النتقاء مكاتب الدراسات .التأخير في إنجاز الدراسات ) طول إجراءات اإلعالن عن طلب  -

 المقاربة البيئية واالجتماعية للمشاريع) توفير مكاتب الدراسات المختصة في النجاعة الطاقية(. -

ظة: باإلضافة إلى البرامج الوطنية المذكورة  فإن وزارة الشؤون المحلية والبيئة تشرف على عدّة برامج مالح  

ة نخّص بالذكر منها  البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت أخرى لتهذيب األحياء الشعبي

مليون دينار وتتولى وكالة التهذيب والتجديد العمراني  003حي بكلفة تناهز  002الجهوي الذي يتمثل في تهذيب 

 مليون دينار. 833حي بقيمة  842إنجاز جزءا منه يتمثل في تهذيب 

 

 ئص المتعلقة بالمؤشر :.تحديد أهم النقا2 

صعوبة في توفير االعتمادات لتهذيب  األحياء العشوائية ، خاصة وأن الدولة هي التي تتحمل كامل الكلفة  -        

 دون مساهمة المواطن.

 ندرة األراضي الدولية المخصصة من قبل الجهات لتنفيذ مكونة التجهيزات الجماعية.  -

 العروض.تعقيد إجراءات طلب  -        

 توفير مكاتب الدراسات المختصة في النجاعة الطاقية. -       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة مؤشر األداء: النسبة التراكمّية للنساء المنتفعات بمسكن ومقسم اجتماعي
 

 3.3.3 رمز المؤشر:  
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-Iالخصائص العامة للمؤشر 
 

 : النهوض بالسكن االجتماعي و الميّسر الهدف الذي يرجع إليه المؤشر .8

النسبة التراكمية للنساء الالتي انتفعن بمسكن أو مقسم اجتماعي في إطار البرنامج الخصوصي  :تعريف المؤشر .0

للسكن االجتماعي  سواء عبر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان أو في مناطق أخرى أو  

 خالل إنجاز وتوفير مساكن و مقاسم اجتماعية. توسعتها أو من

 : مؤشر نجاعةطبيعة المؤشر .3

  مؤشر نتائج نوع المؤشر: .2

 راعي للنوع االجتماعي م.المؤشر في عالقة بالنوع االجتماعي: مؤشر 2

-IIالتفاصيل الفنية للمؤشر 
 

اجتماعية / العدد التراكمي الجملي : العدد التراكمي للنساء الالتي انتفعن بمساكن و مقاسم طريقة احتساب المؤشر .2

 للمنتفعين  بالمساكن والمقاسم االجتماعية.

 نسبة تراكمية وحدة المؤشر: .0

: القائمات النهائية للمنتفعين المصادق عليها من قبل اللجان الجهوية  مصدر المعطيات األساسية الحتساب المؤشر .2

 ات اإلعالمية  المعدّة في الغرض.والمعروضة على أنظار اللجنة الوطنية لإلعالم  والتطبيق

 يتم تحيين المعطيات بصفة دورية   تاريخ توفير المؤشر: .2

 0203سنة  إلى موفى  % 42بلوغ نسبة  :القيمة المستهدفة للمؤشر .2

 منية بالحاج فرحات السيدة: المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .0

  III-قراءة في نتائج المؤشر

 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشرسلسلة النتائج )االنجازات(  .2

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات  إلنجازاتا   

0201 0200 0202 0204 0202 
النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن اجتماعي عبر إزالة المساكن 
 البدائية وإعادة بنائها على عين المكان أو في مناطق أخرى أو توسعتها 

 نسبة
 تراكمية

%29 20% 22% 26% 41% 

النسبة التراكمية للنساء المنتفعات بمسكن ومقسم اجتماعي عبر بناء 
 %22 %22 %45 %44 41% مساكن وتهيئة مقاسم

العدد التراكمي النساء المنتفعات بمساكن ومقاسم اجتماعية/العدد 
 التراكمي الجملي للمنتفعين

%30 33  % 21% 26% 42% 
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 :وتقديرات االنجازات الخاصة بالمؤشرتحليل ومناقشة النتائج  .0

 1082بلغت تقديرات العدد الجملي للمنتفعين بمساكن ومقاسم اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي 

 %33رجل أي بنسبة تراكمية قدرها  3329امرأة مقابل  0222، 0200وتمثل تقديرات النساء الالتي سينتفعن إلى موفى 

 يلي:موزعة كما   

جديدة أو ترميمها أو توسعتها   امرأة انتفعت بمسكن  في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن 0330*

 مسكن.  2423من العدد الجملي للمساكن التي تّم تسليمها والمقدرة بـ  % 20ما يعادل  

  22امرأة انتفعت  بمسكن أو مقسم اجتماعي  في إطار عنصر إنجاز وتوفير مساكن ومقاسم اجتماعية  ما يعادل  334*

 مسكن. 183من المجموع الجملي للمساكن  والمقاسم التي تّم تسليمها والمقدرة بـ  %

لبدائية وتعويضها بمساكن ويمكن تفسير انخفاض نسبة النساء المنتفعات بمسكن في إطار عنصر إزالة المساكن ا .2

جديدة أو ترميمها أو توسعتها بوجوب توفر شرط إشغال مسكن بدائي من قبل المنتفع حيث يكون الرجال أوفر حظا 

 من النساء في استغالل عقار.

نالحظ أن أعلى نسبة للنساء المنتفعات بمسكن أو مقسم اجتماعي توجد بالجنوب الغربي بواليات توزر وقفصة وقبلي  .2

( وهي األعلى مقارنة بباقي واليات الجمهورية. أما بواليات  %31حيث بلغت نسبة النساء في والية توزر))  42%)

الشمال الغربي بباجة وجندوبة والكاف وسليانة فتعتبر نسبة النساء الالتي انتفعن بمسكن أو مقسم اجتماعي الدنيا 

 .(%) 24دوبة ( مقارنة ببقية الجهات حيث تبلغ النسبة بوالية جن09%)

وبذلك  0203سنة  % 42و 0203خالل سنة %  32تقدّر نسبة النساء الالتي سينتفعن بمسكن أو مقسم اجتماعي  .2

 3يتجاوز يكون هدف الوصول إلى التناصف بين المرأة والرجل في االنتفاع ببرامج السكن على مدى طويل نسبيا 

 سنوات 

 2. تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: 

 .التطبيقة اإلعالمية المتعلقة بترتيب المترشحين لالنتفاع بالمساكن والمقاسم االجتماعية ال تتضمن جنس المنتفع 
 

  المقاييس التي يتّم اعتمادها للترشح لالنتفاع بالمساكن والمقاسم االجتماعية ال تأخذ بعين االعتبار الحالة المدنية

 أخذ بعين االعتبار أفراد العائلة من ذوي االحتياجات الخصوصية.للمنتفع )أرملة، مطلقة ...( في حين أنها ت
 

 

  المعطيات التي يتّم اعتمادها في احتساب المؤشر ال تشمل جميع البرامج السكنية الموجهة للفئات محدودة

إلى ومتوسطة الدخل كبرامج السكن الممولة عبر صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء والمسكن األول باإلضافة 

 المساكن المنجزة من قبل مختلف الفاعلين العموميين وذلك نظرا لعدم وجود قاعدة بيانات.

 

  إن تقديرات عدد المنتفعين بالمساكن في إطار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها أو

تر غالء أسعار مواد البناء وندرة اليد العاملة توسعتها يرتبط أساسا بجاهزية المساكن التي تشكو صعوبات تتعلق بتوا
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 0280لسنة  8004وغالئها خصوصا وانه ال يمكن تجاوز الكلفة القصوى إلنجاز مسكن والتي تّم تحديدها باألمر عدد 

 والنصوص القانونية المتممة والمنقحة. 0280أوت  82المؤرخ في 

 وفير مساكن ومقاسم اجتماعية يرتبط أساسا بمدى إن احتساب تقديرات المؤشر فيما يتعلق بعنصر إنجاز وت

 جاهزية القائمات النهائية والتي تعتبر من مشموالت اللجان الجهوية في مختلف الواليات.
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 بطاقات مؤشرات األداء -
 :9 لبرنامجل

 القيادة والمساندة
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 أهداف المهمة نسبة تحقيق مؤشر األداء بطـاقة
 

 3.3.2 رمزالمؤشر:
 

I -الخصائص العامة للمؤشر 
 

 .حوكمة المهمة تحسين:  الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -1
 قيس معدل انجاز أهداف المهمة مقارنة بالتقديرات المرسومة. : تعريف المؤشر -2

 : فاعلية ونجاعة.طبيعة المؤشر3 -
 

II - الفنية للمؤشرالتفاصيل 

 .معدل نسب اإلنجازات مقارنة بتقديرات كافة المؤشرات : طريقة احتساب المؤشر -1
 النسبة المائوية )%(وحدة المؤشر:  -0
 .إحصائيات ذات صبغة إداريةمصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر :  -2
 .شهر جوان من كل سنةتاريخ توفر المؤشر:  -4
 .3230بحلول سنة  % 99العمل على تحقيق نسبة القيمة المستهدفة للمؤشر:  -2
 .اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين اإلطاراتالمصلحة المسؤولة على تجميع البيانات األساسية:  -1

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 
 روالتقديرات الخاصة بالمؤش ) االنجازات ( سلسلة النتائج -1

 

 الوحدة المؤشر
 التقديرات توقعات انجازات
0201 2022 2023 2024 2025 

 أهداف المهمة نسبة تحقيق: 1.1.9
  121 91 97 98 99 

 

 تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -0
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حيث هناك سعي لتحسين مستوى مختلف  3231خالل سنة  % 27من المنتظر أن يبلغ مستوى انجاز المهمة 
 المؤشرات نذكر أساسا:

 

المتوقع أن تبلغ هذه : من "النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة" 1.1.1المؤشر 
مدنين  من  -ينتهي الجزء المدو(، حيث من المنتظر أن  %07تمثل  3233، )تقديرات سنة % 63النسبة 

الطريق السيارة تونس وكذلك ستتقدم اشغال  3231مدنين مع موفى الثالثية الثانية لسنة  –الطريق السيارة قابس 
مما سيكون له تأثير  3231أقساط( مع بداية سنة  4جلمة ) –جلمة مع اإلنطالق في انجاز الجزء السبيخة  –

 .3231على تقديرات 
 

تسعى اإلدارة العامة للمصالح الجوية "مستوى األداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة":  0.0.0المؤشر
 3231سنة خالل  % 73ليبلغ  ة إلى تطوير مستوى األداء الفني للمشاريع بشكل تصاعديوالبحري

 .3233سنة  % 60حيث قدر بحوالي 
 

": ستبلغ تقديرات المؤشر لسنة "مجموع العدد التراكمي للمساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة 1.2.2المؤشر 
مسكنا في إطار عنصر إزالة المساكن  3123بحوالي  3233مسكنا اي بزيادة عن سنة  36037، 3231

مسكنا في إطار العنصر األول  32302مسكنا بحساب  38730ستكون التقديرات  3234البدائية، وبالنسبة لسنة 
مسكنا  33272ستكون التقديرات كما يلي:  3230لسنة  مسكنا في إطار العنصر الثاني، أما بالنسبة 8006و

 مسكنا في إطار العنصر الثاني.  33232مسكنا في إطار العنصر األول و 32262اجتماعيا منها 

": من المنتظر أن تبلغ هذه "النسبة التراكمية لتهذيب األحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية 3.3.0المؤشر 
 تأهيل األحياء السكنية الجيل األولبرنامج المؤمل أن تنتهي كل مكونات حيث أنه من  3231سنة  %06النسبة 

بالجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج أما فيما يتعلق ( 3233سنة  % 28الهدف بلوغ نسبة ) 3231سنة 
سنة  ق الفعلي في تنفيذ األشغالفقد تم القيام بالعديد من الدراسات ومن المنتظر أن يتم االنطال األحياء السكنية

3231. 
 

 3231من المؤمل أن تشهد سنة  "تعويض االنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد" 1.0.9المؤشر 
تحسنا نسبيا في سد الشغورات الناجمة عن التقاعد وذلك من خالل اإلستفادة من آلية الترفيع 
اإلختياري في سن التقاعد من جهة والسعي إلى الرفع في سقف الحاجيات من الموارد البشرية قصد 
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من جهة أخرى من المنتظر أن يبلغ بلوغ معدل يضمن تحقيق التوازن البشري داخل الهيكل اإلداري 
 (.3233سنة  % 07)من المتوقع أن يبلغ  % 322التعويض 

 

سنة  %33.0العمل على بلوغ نسبة "نسبة األعوان المتكونين في المجاالت ذات األولوية"  0.0.9المؤشر 
 (. % 2.0) 3233وهي نسبة أكثر تفاؤل من سنة  3231

 
 للمؤشر:يمة المنشودة أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق الق -

* التركيز في إعداد الميزانية على المشاريع التي بصدد اإلنجاز والمشاريع والبرامج الجديدة المنبثقة عن المجالس 
 الوزارية.

المتعلق بإحداث   3237مارس  32والمؤرخ في  3237لسنة  124حسن تطبيق أحكام األمر الحكومي عدد *  
 اإلستثمارات العمومية.إطار موحد لتقييم وإدارة 

* يعتمد المؤشر على إحتساب معدل تحقيق كافة األهداف إلنجازاتها مقارنة بالتوقعات المأمولة وتمكن هذه 
الطريقة من تحديد الهدف الذي عرف أقل نسبة إنجاز مقارنة بالتوقعات المرسومة ثم تحديد المؤشر المسؤول عن 

على معالجة الصعوبات المتعلقة بالمؤشر المعني والتي تمكن من معالجة هاته النتائج وبالتالي يتم العمل إّما 
 النقص في تحقيق األهداف أو إعتبار المؤشر غير مجدي والعمل على تغييره بمؤشر ذو فعالية.

 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر -3

ب اإلنجازات مقارنة بتقديرات مؤشر نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج يعتمد في طريقة إحتسابه على معدل نس
كافة المؤشرات، هذه الطريقة ال تعكس بدقة نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج ألن وزن البرامج بقطاع التجهيز 
وكذلك نوعية مشاريع مختلف البرامج مختلفة )من حيث اآلجال ومن حيث العراقيل واإلشكاليات التي يمكن أن 

لمشاريع على غرار إشكاليات عقارية ومالية وأخرى مرتبطة بالمقاوالت التي تحول دون إنجاز او  تعترضها
 (.واإلجراءات اإلدارية
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 لوزارةا وابقع االتطور السنوي لزيارة مو : مؤشر األداء بطـاقة
 0-1-9رمزالمؤشر:        

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 حوكمة المهمةحسين ت: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -1
 تطور المعدل السنوي لعدد الزيارات اليومية إلى موقع واب الوزارة: تعريف المؤشر -3
 جودة: مؤشر طبيعة المؤشر-1
 : مؤشر منتوجنوع المؤشر-4
  مؤشر غير مراعي للنوع اإلجتماعيالمؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي:  -
 

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
 لعدد الزيارات اليومية إلى موقع واب الوزارة تطور المعدل السنوي: طريقة احتساب املؤشر -1

 /يوموحدة:املؤشروحدة  -0

 Google Analyticsخدمة :  الساسية إلحتساب املؤشر املعطياتمصدر  -2

 في كل وقت:.تاريخ توفر املؤشر -4

 : للمؤشر القيمة املستهدفة  -5

 (DROI)  واإلعالميةإدارة البحث والتنظيم :املصلحة املسؤولة على تجميع البيانات الساسية -6

 

III-  قراءة في نتائج المؤشر 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات ( سلسلة النتائج -2

 الوحدة المؤشر
 التقديرات اإلنجازات

ق.م.  2021 2020 2019
0200 

0202 0204 0202 

 3322 3222 822 022 124 184 343 وحدة/اليوم التطور السنوي لزيارة مواقع واب الوزارة
 

تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر: -0  

ويرجع ذلك إلى  3232و 3232يالحظ أن معدل عدد الزيارات اليومية لموقع الواب تطور بصفة ملحوظة بين سنتي 
 .3238وضع الصيغة الجديدة للموقع في موفى سنة 

 .3233وبرمجت الوزارة إعادة صياغة الموقع في سنة 
 أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: تحديد -2

المؤشر يعبر على التواصل مع الجمهور عبر موقع واب الوزارة فقط، ويمكن التفكير في إدماج صفحة الفايسبوك إلى 
 هذا المؤشر خاصة أنه لها صدى معتبر لدى الجمهور.
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  نقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعدتعويض اال :مؤشر األداء بطـاقة
 

  1.2.9: المؤشر رمز

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

  المساواة وتكافؤ الفرصترشيد التصرف في الموارد البشرية حسب الحاجة وضمان : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -2
 ضبط نسبة تعويض اإلنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد: تعريف المؤشر -0
 نجاعة: طبيعة المؤشر  -2
 مؤشر منتوج :نوع المؤشر -2
 غير مراعي للنوع اإلجتماعي: المؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي -7

 

 

II - التفاصيل الفنية للمؤشر 
 122(*عدد األعوان المحالين على التقاعد/عدد اإلنتدابات المبرمجة :  (طريقة احتساب المؤشر -8

 122مؤشر قاعدة :وحدة المؤشر -0

 .إحصائيات ذات صبغة إدارية:  مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر -3

 شهر أفريل من كل سنة:تاريخ توفر المؤشر -4

 .122: للمؤشر القيمة المستهدفة  -3

 . إدارة الشؤون اإلدارية: المؤشر بالبرنامج نع المسؤول -2

III - قراءة في نتائج المؤشر 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات ( سلسلة النتائج -1

 

 

 
  السلكحسب تعويض اإلنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد : 
 

 

 الوحدة 1.2.9المؤشر 
 التقديرات توقعات

0200 0202 0204 0202 

 76 62 66 67 عدد (1)عدد اإلنتدابات المبرمجة من األسالك الفنية والتقنية 

 76 62 46 37 عدد (0) عدد األعوان المحالين على التقاعد من األسالك الفنية والتقنية 

 نسبة تعويض اإلنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد (1النسبة )
1/2*122 % 181 148 122 100 

 24 02 45 00 عدد (3عدد اإلنتدابات المبرمجة من األسالك األخرى )
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 24 02 11 13 عدد (0) عدد األعوان المحالين على التقاعد من األسالك األخرى 

 100 122 409 00 % تعويض اإلنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعدنسبة 

 83 122 120 00 عدد (3عدد اإلنتدابات المبرمجة من سلك العملة )

 83 122 73 67 عدد (0)عدد المحالين على التقاعد من سلك العملة 

 100 122 164.3 00 % نسبة تعويض اإلنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد

قاعدة  122*1/0المؤشر
122 

57 210 122 100 

 
 جهوي/التعيين مركزي حسب  تعويض اإلنقطاعات الناتجة عن اإلحالة على التقاعد 

 

 

 تحليل النتائج  وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -0

 
  

 الوحدة 1.2.9المؤشر 
 تقديرات 0201

 جهوي  مركزي  جهوي  مركزي 

عدد اإلنتدابات المبرمجة من الصنفين 
 عدد (1) 3وأ 3أ

2222 2222 2223 2224 2225 2223 2224 2225 
33 46 30 23 23 85 85 65 

عدد األعوان المحالين على التقاعد  
(0)  3وأ 3الصنفين أ  47 85 32 23 23 15 25 12 عدد 

نسبة تعويض اإلنقطاعات الناتجةعن 
 اإلحالة على التقاعد

3/2*322 
% 25 322 200 022 100 152 022 100 

عدد اإلنتدابات المبرمجة من األصناف  
 (1)د  –ج -ب - 3أ

 21 26 20 06 9 5 00 00 عدد

عدد األعوان المحالين على التقاعد من 
 21 26 7 06 9 3 02 02 عدد (0د ) –ج -ب - 3األصناف أ

نسبة تعويض اإلنقطاعات الناتجةعن 
 اإلحالة على التقاعد

1/2*322 
% 00 00 166.66 022 100 285.7 022 100 

أصناف   عدد اإلنتدابات المبرمجة لجميع
 63 88 80 20 16 40 22 22 عدد (3العملة    )

دعد (0)عدد العملة المحالين على التقاعد   5 85 6 16 20 67 88 63 

نسبة تعويض اإلنقطاعات الناتجةعن 
 322*3/3اإلحالة على التقاعد

% 22 22 666.6 022 022 119.4 022 022 

 122(*2(/)1المؤشر )
 

قاعدة 
122 13.63 66.66 312.5 100 100 149 100 100 



 املالحق

 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة  140 

 

وهي إن  0200متعلقة بببعض اإلختصاصات التقنية والفنية خالل سنة التوقع تسجيل إنتعاشة نسبية في سد الشغورات ي 

غير كافية سيما وأن هذا التعزيز إقتصر فقط على كانت تقطع مع المؤشرات السلبية خالل السنوات الماضية إال أنها تبقى 

من سلك المهندسين والتقنيين مقابل تواصل عجز أسالك أخرى عن دعم مواردها على غرار السلك  0وأ 1صنفي أ

 .   اإلداري المشترك او حتى سلك العملة المتخصصين

 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر  -3

 :يتميز هذا المؤشر بعدة صعوبات ونقائص تنحصر في النقاط التالية  

وذلك  القادمة سنواتالصعوبات على مستوى ضبط التقديرات المتعلقة بعدداألعوان المحالين على التقاعد بالنسبة إلى -

معنيين  وما تطرحه من يعود باألساس إلى إعتماد آلية الترفيع اإلختياري في سن اإلحالة التقاعد من قبل األعوان ال

إشكاليات من خالل حدوث تفاوت بين العدد الفعلي و العدد التقديري لألعوان المحالين على التقاعد و هو سيؤثر  على 

 .تحديد الحاجيات الحقيقية من اإلنتدابات 

 

للميزانية نظرا إلعتمادها تعارض آلية الترفيع اإلختياري في سن اإلحالة التقاعد مع مبدأ السنوية عند اإلعداد السنوي -

على تاريخ الستة أشهر  لتقديم مطلب الترفيع اإلختياري في سن اإلحالة على التقاعد من قبل األعوان المعنيين وهو يؤدي 

 إلى إنعدام الدقة في تحديد األعوان المحالين على التقاعد بصفة سنوية 

 

لى التقاعد النسبي لتوفر شرطي األقدمية والسن أو ألسباب عدم إمكانية ضبط أعداد األعوان الراغبين في اإلحالة ع-

الصندوق )صحية غير ناتجة عن العمل وذلك نظرا لكونها تكون بطلب من العون وتخضع لمصادقة هياكل أخرى 

وكذلك العملة القائمين بأعمال منهكة ومخلة بالصحة وذلك ..(  الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية،رئاسة الحكومة

 تبار صعوبة حصر هم وتحديد خططهم التي يبارشرونها حتى يتسنى إدراجهم ضمن المشمولين باإلحالة على التقاعد بإع

 

عدم القدرة على برمجة الحاجيات من اإلنتدابات من خالل اإلعتماد فقط  على اإلحاالت على التقاعد لتصبح بذلك -

مقتصرة على التعويض من الجانب الكمي في حين أن برمجة الحاجيات يجب أن  يأخذ بعين اإلعتبار تحسين القدرة على 

 .     القيمة المنشودة األداء بأكثر جدوى وفاعلية حتى بموارد بشرية أقل من 
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 نسبة األعوان )إ.مركزية( المتكونين في المجاالت ذات األولويةبطاقة مؤشر األداء: 
 

  2.2.9:رمزالمؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 

 

 المساواة وتكافؤ الفرصوضمان ترشيد التصرف في الموارد البشرية حسب الحاجة : الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -1
 يبين المؤشر المجهود المبذول للرفع من مستوى و قدرات الموارد البشرية: تعريف المؤشر -0
 نجاعة: مؤشر طبيعة المؤشر-2
 : مؤشر منتوجنوع المؤشر-4
 : غير مراعي للنوع اإلجتماعيالمؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي-2

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 

 

مجموع عدد األعوان اإلدارات المركزية المتكونين في المجاالت ذات األولوية ) التي تم  : طريقة احتساب المؤشر -1
"( 1" و "أ3" ، "أ3العدد الجملي )أعوان إ.مركزية( من الجمهور المستهدف)صنف "أ÷ تحديدها في مخطط التكوين السنوي( 

 بهذه األنشطة التكوينية.
 (نسبة مائوية ) :وحدة المؤشر   -3
: إحصائيات ذات مصدر إداري )بطاقات الحضور، قائمات األعوان من  المعطيات األساسية إلحتساب المؤشرمصدر  -1

 منظومة "أمد"
 . من كل سنة سبتمبرشهر  :تاريخ توفر المؤشر -4
 في غضون الثالثة سنوات المقبلة.  34:  بلوغ نسبة للمؤشر القيمة المستهدفة  -0
 : اإلدارة العامة للتخطيط و التعاون و تكوين اإلطارات.األساسية المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات -6

III - قراءة في نتائج المؤشر 

 

 روالتقديرات الخاصة بالمؤش ) االنجازات ( سلسلة النتائج -1

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء
 اإلنجازات

0219 0202 2021 
عدد أعوان اإلدارات المركزية المتكونين في 

 220 347 146 عدد األولويةالمجاالت ذات 

العدد الجملي من الجمهور المستهدف )صنف 
 عدد "(.2" و "أ0" ، "أ1"أ

 المجموع 1أ 3أ 3أ المجموع 1أ 3أ 3أ المجموع 1أ 3أ 3أ
780 432 883 3276 720 431 802 3268 343

7 
138 823 3007 

  7،33  8،6 36،67 نسبة المؤشر
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 0202 الوحدة مؤشر قيس األداء
 التقديرات

0203 0204 0205 
 222 222 022 042 عدد عدد األعوان المتكونين في المجاالت ذات األولوية

العدد الجملي من الجمهور المستهدف لهذه 
 األنشطة التكوينية

 0112 0112 0152 0462 عدد

 14 14 11,5 9,5 نسبة المؤشر

 

 

 :بالمؤشرتحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة  -2

 

و يعزى ذلك لإلجراءات اإلحترازية التي تم إتخاذها لمجابهة جائحة  3232سجل المؤشر تراجع كبير خالل سنة 
غير أنه تم التدارك خالل الجزء األخير من هذه السنة،حيث على الرغم  3233و التي أمتد إلى غاية سنة  32كوفيد 

أكثر بنقطتين من التوقعات وذلك   8،6و بلوغ نسبة  من النتائج الضعيفة المسجلة في بداية السنة تم تحقيق تقدم
نتيجة التوجه نحو التكوين عن بعد من ناحية و التوفق في إنجاز أغلب دورات التكوين ذات األولوية المدرجة في طلب 

 العروضمن ناحية أخرى.
حافظة على ما تم تبدو الضروف مالئمة و واعدة للم 3233و في ما يتعلق بتقدم إنجاز  مخطط التكوين لسنة 

 (.2،0)أكثر تفاؤل  إنجازه على األقل خالل السنة الفارطة و  العمل على بلوغ  نسبة
 
 

 تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر: -3

 

 إمكانية مشاركة نفس العون في عدة دورات تكوين و إحتسابه أكثر من مرة، -
 ى التقديرات و نفس الشيء بالنسبةالالزمة خاصة على مستو صعوبة في تحديد مواضيع التكوين ذات األولوية بالدقة  -

 للجمهور المستهدف.إلى ا
عدم تمكن إنجاز  أغلب المواضيع المبرمجة خاصة التي يقع إدراجها في طلب عروض و ذلك لعدم توفر  منشطين  -

 مختصين في هذه المجاالت لدى مؤسسات التكوين.
 ضعف اإلعتمادات المرصودة للتكوين. -
تفريعات المؤشر  : إستحالة تحديد عدد أعوان اإلدارات المركزية أو الجهوية المتكونين في المجاالت إلى  بالنسبة -

 ذات األولوية سواء على مستوى المنجز  أو  على مستوى التوقعات و التقديرات
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  مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية : مؤشر األداء بطـاقة
 

 3.2.9: رمزالمؤشر

I- العامة للمؤشر الخصائص 
 المساواة وتكافؤ الفرصوضمان ترشيد التصرف في الموارد البشرية حسب الحاجة  :الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -1

 مراكز إتخاذ القرار الخطط الوظيفيةو إبراز نسبة مشاركة المرأة في: تعريف المؤشر -0

 نجاعة: طبيعة المؤشر-3

 مؤشر جودة نوع المؤشر: -4

 مراعي للنوع اإلجتماعي مؤشر: عالقة بالنوع اإلجتماعيالمؤشر في  -5

II- التفاصيل الفنية للمؤشر 
عدد / ))العدد الجملي للخطط غير الشاغرة / عدد اإلطارات النسائية الالتي يشغلن خطط وظيفية: (طريقة احتساب المؤشر -8

 822(*(0+أ8( / مجموع إطارات الوزارة )أ0+أ8اإلطارات النسائية)أ

 822:مؤشر قاعدة المؤشروحدة  -0

 : إحصائيات ذات صبغة إدارية. مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر -3

 .جوانشهر :تاريخ توفر المؤشر -4

 .822: للمؤشر القيمة المستهدفة  -3

 .: إدارة الشؤون اإلداريةالمصلحة المسؤولة على تجميع البيانات األساسية -2

III- في نتائج المؤشر قراءة 

 
 والتقديرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات ( النتائجسلسلة  -1

 

 الوحدة مؤشر قبس األداء
 االنجازات

0200 
 التقديرات

0219 0202 0201 0202 0204 0202 
نسبة اإلطارات النسائية التي تشغل 

 (1خطط وظيفية )
 %41 %41 %42 %29 25 %38 %36 نسبة

 %25 %25 %25 %25 25 %36 %32 نسبة (0نسبة اإلطارات النسائية في الوزارة )

مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط 
 129 129 129 122 122 105 113 122قاعدة  122*(0(/)1الوظيفية )

 
 

  تحليل النتائج  وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2
 االنجازات: (2

تسجيل  مؤشر إيجابي  0208رغم االرتفاع المتواصل لنسبة اإلطارات النسائية بالوزارة فقد تم خالل سنة  -

 0200( ومن المتوقع أن يواصل  هذا االرتفاع خالل سنة 822لتمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية )القيمة األدنى 

. أما خالل  الثالث سنوات الموالية فيمكن أن نشهد استقرارا للمؤشر نتيجة االستقرار الذي قد يشهده 823ليبلغ 

 قرار نسبة اإلطارات النسائية من ناحية أخرى.عدد الخطط المشغولة  من ناحية واست
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 الصعوبات واالشكاليات المعترضة: (0

 

يجد الهدف الذي يرجع إليه المؤشر المتمثل فيتحقيق نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات  -

 اشكاليات متعددة أهمها :البشريةمع األخذ بعين االعتبار لمقاربة النوع االجتماعي  في التكليف بالخطط الوظيفية 

 عدم توفرالمعطيات الالزمة والكافية الحتساب المؤشر سواء على المستوى المركزي أو الجهوي. *

عدم القدرة على ضبط التوقعات والتقديرات لتحديد العدد الجملي للخطط الوظيفية غير الشاغرة خالل الثالث   *

رى  وبالتالي صعوبة تحديد نسبة تمثيلية المرأة بالخطط سنوات القادمة من جهة  ونوعية هذه الخطط من جهة أخ

 الوظيفية عامة  ومواقع اتخاذ القرار خاصة ومدى االلتزام باحترام مبدأ التناصف.

 

 صعوبة ضبط التقديرات نظرا لتعدد مقاييس وشروط التكليف بالخطط الوظيفية. *

 

 :تحديد أهم النقائص المتعلقة بالمؤشر  - 3

 .نظرا لتعدد شروط التكليف الوظيفية تحديد نسبة اإلطارات النسائية في الوزارة حسب نوعية الخطة عدم القدرة على -

 .عدم القدرة على ضبط التوقعات والتقديرات لتعدد مقايس التكليف بالخطط الوظيفية -
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 نسبة تحقيق ديمومة الميزانية : مؤشر األداء بطـاقة
 

 1.3.9: رمزالمؤشر

 

I- الخصائص العامة للمؤشر  
 
 مجاضمان ديمومة الميزانية و ترشيد التصرف في الموارد المالية مع ضمان نجاعة البر:المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .1

  نسبة تغطية املبرمج في امليزانية للمنجز فعليا : المؤشر تعريف .0

 مؤشر نتائج: طبيعة المؤشر .2
 مؤشر نتائج نوع المؤشر: .4

 مراعي للنوع اإلجتماعي غيرمؤشر : المؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي .5

 

 

II-  التفاصيل الفنية للمؤشر 
 

 122(*اإلعتمادات المرسمة / اإلنجازات ) : طريقة احتساب المؤشر .1

 %نسبة:المؤشروحدة  .0

 "أمد " و "  سياد" و " أدب " منظومة : األساسية إلحتساب المؤشر  المعطياتمصدر  .2

 .شهر مارس :رالمؤش تاريخ توفر .4

 .%122هدف هذا المؤشر تحقيق نسبة إنجاز لإلعتمادات المبرمجة بنسبة ي :القيمة المستهدفة للمؤشر .5

 (.إدارة الشؤون المالية) اإلدارة العامة للمصالح المشتركة : المسؤول عن المؤشر بالبرنامج  .6

 

III- قراءة في نتائج المؤشر 
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 : بالمؤشر الخاصة والتقديرات ) االنجازات ( النتائج سلسلة .8

 

 

 الوحدة  مؤشر قيس األداء

 اإلنجازات 

2019 2002 2021 

قسم وسائل  قسم التأجير
 المصالح

قسم 
 التدخالت

قسم 
قسم وسائل  قسم التأجير اإلستثمارات

 المصالح
قسم 

قسم وسائل  قسم التأجير اإلستثماراتقسم  التدخالت
 المصالح

قسم 
 التدخالت

قسم 
 اإلستثمارات

 أ د اإلعتمادات المرسمة
102.233 54.748 4.168 1.000.000 107.492 58.354 3.455 1.463.000 114.900 22.392 0.232 1.560.030 

 أ د اإلعتمادات المنجزة
93.933 54.162 4.121 1.069.752 104.473 55.888 3.444 1.462.170 109.863 59.233 2.424 834.530 

 % النسبة
91,9% 98,9% 98,9% 107,0% 97,2% 95,8% 99,7% 99,9% 95,6% 104,0% 88,1% 53,5% 

 مجموعال مجموع ال مجموعال    

 أ د اإلعتمادات المرسمة
1.161.149 1.632.301 1.735.000 

 أ د اإلعتمادات المنجزة
1.221.968 1.625.975 1.008.600 

 % النسبة
105,2% 99,6% 58,1% 
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2020 
 التقديرات

2022 2024 2022 

 قسم التأجير
قسم وسائل 

 المصالح
قسم 

 التدخالت
قسم 

 قسم التأجير اإلستثمارات
قسم وسائل 

 المصالح
قسم 

 التدخالت
قسم 

 قسم التأجير اإلستثمارات
قسم وسائل 

 المصالح
قسم 

 التدخالت
قسم 

 قسم التأجير اإلستثمارات
قسم وسائل 

 المصالح
قسم 

 قسم اإلستثمارات التدخالت

802.412 58.700 3.429 1.418.705 
122.500 60.461 3.429 

1.475.420 125.750 62.275 4.159 1.518.460 133.770 64.143 4.902 1.613.745 

882.222 57.000 3.120 1.387.830 
120.050 59.252 3.360 

1.445.912 124.492 61.652 4.117 1.503.275 133.770 64.143 4.902 1.613.745 

98.3% 97.1% 91.0% 97.8% 
98,0% 98,0% 98,0% 

98,0% 99,0% 99,0% 99,0% 99,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 مجموع السنة مجموع السنة مجموع السنة مجموع السنة مجموع السنة مجموع السنة مجموع ال

8.228.302 1.661.810 1.710.644 1.816.560 2.079.390 2.198.409 2.316.396 

8.332.932 1.628.574 1.693.537 1.816.560 2.037.802 2.176.425 2.313.587 

97.3% 98,0% 99,0% 100,0% 98,0% 99,0% 100,0% 
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 :بالمؤشر الخاصة االنجازات و تقديرات ومناقشة النتائج تحليل-2

 

وذلك ضمانا  %122التي و قع تقديرها وترسيمها بنسبة  لالعتماداتيهدف هذا المؤشر إلى تحقيق نسبة إنجاز 

لجملة النفقات  اعتماداتمبرمج من  وما هلمبدأ المصداقية من جهة اي مصداقية البرمجة و ضمان تغطية 

 الفعلية المنجزة خالل السنة المالية

كما يهدف من جهة أخرى إلى المحافظة على ديمومة الميزانية أي ضمان تغطية المبرمج للنفقات الوجوبية 

 اجب برمجتها بطريقة تضمن تغطيتها لنفقات السنة المالية.والحتمية و الجديدة الو

فالتوقعات بالنسبة للسنة  االستثمار اعتماداتبسبب تجميد  0201و رغم التراجع الذي سجله المؤشر سنة 

 . %32.2قد تبلغ نسبة    0200

مبرمج لما هو منجز  وما هو يتطابق  %122فمن المنتظر  أن تبلغ النسبة تدريجيا  0205و  0204  و 0202أما 

 دون زيادة وال نقصان وذلك بإتباع توجهات رئاسة الحكومة  و برمجة تعتمد معايير موضوعية  مضبوطة 

 

 أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر:. 3

المركزية  اإلعتماد في البرمجة على معايير أكثر واقعية و السعي إلرساء تطبيقة داخلية لتجميع الطلبات  -

 والجهوية

 اإلطالع على نتائج البرمجة السنوية للنفقات بمختلف تحييناتها لتالفي عوائق اإلنجاز  -

 عقد اجتماعات دورية لرؤساء البرامج والبرامج الفرعية والمديرين الجهويين لمتابعة تنفيذ ميزانية التنمية -

 لمقاوالت توفير االعتمادات الضرورية مسبقا والتسريع في خالص ا -

 

 ( المتعلقة بالمؤشر:(Limites.تحديد أهم النقائص 2

 نقص اإلمكانيات المادية والبشرية  -

 طول اإلجراءات اإلدارية   -

 تعطل المشاريع الناتجة عن المشاكل العقار  -
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 تكلفة التسيير لكل عون: مؤشر األداء  بطـاقة
 

 2.3.9: رمزالمؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 
 

 مج راد املالية مع ضمان نجاعة البراضمان اديمومة امليزانية وترشيد التصرف في املوا: الهدف الذي يرجع إليه المؤشر -1

 المتابعة السنوية لتطور اإلعتمادات المخصصة لمصاريف التسيير: تعريف المؤشر -0

 مؤشر نتائج: طبيعة المؤشر-3

 مؤشر نتائج: نوع المؤشر-2

 مراعي للنوع اإلجتماعي غير مؤشر: المؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي -5

II-   التفاصيل الفنية للمؤشر 
 عدد األعوان/ مصاريف التسيير المنجزة : طريقة احتساب المؤشر -1

 ديناراأللف :المؤشروحدة  -0
 "أمد " و " إنصاف " و " أدب " منظومة :  األساسية إلحتساب المؤشر المعطياتمصدر  -2
 .شهر فيفري:توفر المؤشرتاريخ  -4
 0204كنسبة قصوى لتطور المؤشر سنة  %2تحقيق نسبة  : للمؤشر القيمة المستهدفة  -5

 (.إدارة الشؤون المالية) اإلدارة العامة للمصالح المشتركة :المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات األساسية -6
 

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 

 والتقديرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات ( سلسلة النتائج -1

 

 الوحدة مؤشر قيس األداء 
 اإلنجازات

0200 
 التقديـرات

0219 0202 0201 0202 0204 0202 

 2666 2652 4213 4195 4249 4456 4262 عدد عدد األعوان
 16.561 16.012 12.662 12.512 12.166 19.014 16.634 أد نفقات التسيير

 5,038 4,731 4,443 4,174 4,04 4,27 4,31 أد كلفة التسيير لكل عون 
 126 126 126 122 35 33 32 122 نسبة تطور 

 

 :تحليل النتائج وتقديرات اإلنجازات الخاصة بالمؤشر -2

مقارنمممممممممة  أ اد( 4,04حيممممممممم   لغمممممممم    ملؤشممممممممر تكلفممممممممة ال سممممممممميير لكمممممممم  عممممممممون انخفمممممممما  م  مممممممممو   تسمممممممم ي  0201تممممممممة  مممممممم   سمممممممممنة  -

وقممممممممممد  لغمممممممممم  قيمممممممممممة املؤشممممممممممر م اد (  17,2  األعمممممممممموان تسممممممممممييرويعممممممممممواد اللمممممممممم  أساسمممممممممما  نخفمممممممممما  نفقمممممممممما   أ اد( 4,27  0202بسممممممممممنة 

35. 
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 اعتبمممممممار توا ممممممم   0201ارتفاعممممممما مقارنمممممممة بسمممممممنة  0200تكلفمممممممة ال سممممممميير لكممممممم  عمممممممون  ممممممم   سمممممممنة  تسممممممم  ممممممممع املتوقمممممممع أن  -          

كلفممممممممة (، علممممممممغ أن تبلمممممممم  %0رى  ( وارتفمممممممماع نفقمممممممما  ال سمممممممميير مممممممممع ناحيممممممممة أ مممممممم% -1.27تقلممممممممع عممممممممداد األعمممممممموان مممممممممع ناحيممممممممة  

 . (122أ اد و قيمة املؤشر   4,174  ال سيير لك  عون 

علمممممممممغ أن تبلممممممممم  تكلفمممممممممة ال سممممممممميير  ( 106 املؤشمممممممممر اسمممممممممتقرارا  ممممممممم   الممممممممم    سمممممممممنوا  القاادممممممممممة  تشمممممممممهد قيممممممممممة توقمممممممممع أن ممممممممممع امل -         

 والل  نظرا لتقلع عداد األعوان. 0205أاد  سنة  5لك  عون 

 
 

 للمؤشر:أهم النشطة املبرمجة لتحقيق القيمة املنشوادة  -3

 

  ،مزيد إحكام التصرف الرشيد في نفقا  ال سيير و ا ة النفقا  املخصصة للطاقة -

 يد ال اجيا   ك  ادقة، تحد -

 اإلعدااد ال يد للبرمجة السنوية للنفقا ، -

 تجميع الشرا ا ، -

 التوزيع األم   لنفقا  ال سيير  ين البرامج.  -

 

 

 

 ( املتعلقة باملؤشر:(Limitesتحديد أهم النقائص -2

 ،املشاريع الهامة لوزارة التجهيز تتطلب مصاريف تسيير هامة حتى ي سنى التحكة في املشاريع واآلجا  وال دوى والكلفة -

 غياب املوازنة  ين نفقا  ال سيير ونفقا  ا س  مار، -

 ا ت ف تكلفة ال سيير مع  رنامج إلغ آ ر،  -

 .ال سيير يخضع لتقديرا  وزارة املالية وليس للهداف و األنشطة املبرمجةضبط نفقا   -
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 سبتمبرموفى شهر  إلىنسبة صرف اعتمادات التنمية :مؤشر األداء  بطـاقة
 

 3.3.9: رمزالمؤشر

I- الخصائص العامة للمؤشر 
وترشيد التصرف في الموارد المالية مع ضمان ضمان ديمومة الميزانية : المؤشر إليه يرجع الذي الهدف .1

 .مجانجاعة البر

 .تأمين صرف اعتمادات الدفع بنسق تصاعدي يعادل النسبة المقدرة: المؤشر تعريف .2

 ؤشر جودةم :المؤشرطبيعة   .3
 مؤشر منتوج :نوع المؤشر .2

 مراعي للنوع اإلجتماعي غير مؤشر: المؤشر في عالقة بالنوع اإلجتماعي .5

 

II-  الفنية للمؤشرالتفاصيل 

اعتمادات التنمية المرسمة ضمن الموارد العامة للميزانية /التنمية المأمور بصرفها نفقات: المؤشر طريقة احتساب .1

 والموارد الخارجية الموظفة
 )%(النسبة المائوية  :المؤشروحدة   .2
 منظومة أمد: مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر .3
 .سبتمبرشهر  :تاريخ توفر المؤشر .2
 . 0205في موفى  %23بلوغ نسبة : القيمة المستهدفة للمؤشر .5

 (إدارة الشؤون المالية) اإلدارة العامة للمصالح المشتركة : المصلحة المسؤولة على تجميع البيانات األساسية .6

III- قراءة في نتائج المؤشر 

 : بالمؤشر الخاصة والتقديرات ) االنجازات ( النتائج سلسلة .1

 3.3.9المؤشر الوحدة اإلنجازات توقعات التقديرات
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 :بالمؤشر الخاصة االنجازات وتقديرات النتائج مناقشةو تحليل .2

% أقل من التقديرات المبرمجة 10 ب 3233سنة قدرت نسبة استهالك االعتمادات في موفى شهر سبتمبر من 
و ما انجر عن ذلك  3233% ويرجع ذلك أساسا  إلى الوضع الوبائي الذي عاشته البالد سنة 72والمقدرة بنسبة 

وهي نسبة تمثل  %10عنه أدت لتحقيق نسبة انجرّ من إجراءات كان لها تأثير مباشر على نسق التنمية ككل  
من متأتية أساسا وال%64و البالغة  3232قارنة بالنسبة المسجلة سنة مما تم تقديره  و تعتبر تراجعا م 48%

 . م د 162و المقدرة ب 3232خالص مخلدات المقاوالت لسنة 

ويعود هذا إلى انتعاشه %73إلى حدود 3233أن ترتفع النسبة مقارنة بسنة  3233و ينتظر من توقعات   
وعودة النسق العادي للعمل واالنطالق في إنجاز مشاريع جديدة االقتصاد الوطني التدريجية استئناف حظائر األشغال 

 %74ليصل إلى حدود  3231و مواصلة مشاريع أخرى و سيتواصل استهالك اعتمادات التنمية خالل ستة 
 .3230فى موفى سنة  %72وسيتواصل ارتفاعه ليبلغ

 

 :بالمؤشر المتعلقة النقائص أهم تحديد. 3

 المسائل العقارية والمالية. طول اإلجراءات اإلدارية في -
 تأخر إنجاز األشغال لظروف طارئة وقاهرة خارجة عن نطاق اإلدارة.  -
 تعطل المشاريع نتيجة المشاكل العقارية أو مشاكل المقاولة. -
 تطور نسق صرف اعتمادات التنمية يعود للهياكل المكلفة بتنفيذ المشاريع -
 مباشر على المؤشر سواء بالزيادة أو بالنقصان.حجم اإلعتمادات المرسمة لها تأثير  -
 

 

 

 

 

0202 0204 0202 0200 0201 0202 0219 

 إلى موفى شهر سبتمبرنسبة صرف اعتمادات التنمية  % 75 62 35 72 74 55 79

 نفقات التنمية المأمور بصرفها م د 752 739 525 1025 1267 1132 1230

 م د 1222 1327 1562 1418 1263 1525 1560
للميزانية  العامة الموارد ضمن المرسمة اعتمادات التنمية

والموارد الخارجية الموظفة) نفقات اإلستثمار + نفقات 
 العمليات المالية(
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 بطاقات الفاعلين العموميين 

 

 

 

 

 
 

شركة تونس للطرقات السيارة: 2عددبطـاقة   
I-  التعريــــف 

 

 : النشاط الرئيسي .8

 التونسية،استغالل عبر نظام االستخالص شبكة الطرقات السيارة في إطار عقود لزمة تربط الشركة بالدولة  - 
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 الصيانة والمحافظة على شبكة الطرقات السيارة التي تستغلها، - 

تشييد واستغالل أجزاء جديدة من الطرقات السيارة والقيام بكل عمليات التصرف بالمنقوالت والغير المنقوالت  - 

 والعمليات التجارية و المالية التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالنشاط االجتماعي للشركة.

 "م" : ترتيــب المنشــأة 

 8990ماي  83بتاريخ  محضر الجلسة التأسيسية:  مرجع األحـداث .0

 0220لسنة  0822-0899-0891-0892أوامر عدد مرجع التنظيم اإلداري والمالي :     

 0282سنة  :والمنشأةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة  .3

 

II -:اإلستراتيجية واألهداف 

 

  مجال تطوير شبكة الطرقات السيارةتطبيق برامج الدولة في  اإلستراتيجية: .2

 –استكمال المشاريع في طور االنجاز والمتمثلة في بناء واستغالل الطرقات السيارة صفاقس/قابس األهداف اإلستراتيجية:  .0

 قابس/مدنين ومدنين / راس جدير و تأمين التوازنات المالية للشركة.

 :تدخالت الفاعل العمومي .2

احتماالت   2022تقديرات سنة المؤشــــــــر .4
  2022سنة

تقديرات 
  2023سنة

: النسبة التراكمية لتنفيذ برنامج بناء و استغالل الطريق  1المؤشر
 السيارة صفاقس/قابس

100% 100% --- 

: النسبة التراكمية لتنفيذ برنامج بناء الطريق السيارة  0-المؤشر
 قابس/مدنين

100% 95% 100% 

 : النسبة التراكمية لتنفيذ برنامج بناء الطريق السيارة 2-المؤشر
 مدنين/راس جدير

100% 100% --- 

استغالل الطريق   : النسبة التراكمية لتنفيذ برنامج 4-المؤشر
 السيارة قابس /مدنين/راس جدير

50% 45% 100% 

: النسبة التراكمية لالعتمادات المحمولة على الدولة   5-المؤشر
لبناء و استغالل الطريق السيارة صفاقس/ قابس/ مدنين/ راس 

 جدير/ بوسالم

100% 100% 100% 

: النسبة التراكمية لالعتمادات الخارجية لتمويل  بناء  6-المؤشر
 (  BEI  )  و استغالل الطريق السيارة صفاقس/قابس

100% 100% --- 

: النسبة التراكمية لالعتمادات الخارجية لتمويل  بناء  7-المؤشر
 (( JICAو استغالل الطريق السيارة قابس/مدنين

100% 100% --- 

: النسبة التراكمية لالعتمادات الخارجية لتمويل  بناء  5-المؤشر
 BAD و استغالل الطريق السيارة مدنين/راس جدير

100% 100% 100% 
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: نسبة المشاريع التي تم انجازها طبقا لالعتمادات  8المؤشر 
 المرصودة

100% 95% 100% 

: نسبة انجاز االستثمارات المتوقعة بعنوان صيانة  9المؤشر
 المعبد

100% 63% 100% 

 %100 %60 %100 : نسبة استهالك االعتمادات المبرمجة 10 المؤشر

بعنوان زالقات : نسبة استهالك االعتمادات المبرمجة  11المؤشر 
 األمان و السياج الحديدي و االشارات

100% 57% 100% 

 %10 %10 %10 : نسبة تراجع الحوادث المسجلة 12المؤشر 

 تدخل 100 تدخل 96 تدخل 100 : المعدل اليومي لتدخالت فرق الصيانة 13المؤشر 

: تقليص آجال دخول حيز االستغالل الطرقات السيارة  41المؤشر 
 للجوالن بدون مقابلالمفتوحة 

 أشهر 1 أشهر 1 أشهر 1

 --- %20 %45 : نسبة الترفيع في معلوم االستخالص 15المؤشر 

 %5 %35 %40 : نسبة تطور حركة المرور 16المؤشر 

 %20 %30 %30 : نسبة تطور عائدات االشهار 17المؤشر 

 %100 %100 %100 : نسبة خالص ديون بنوك التمويل 18المؤشر 

 %100 %100 %70 : نسبة خالص ديون المقاولين 19المؤشر 

: نسبة احترام المؤشرات المالية المستوجبة من قبل  20المؤشر 
 بنوك التمويل

100% 0% --- 

 %100 %85 %100 : نسبة بلوغ التقديرات السنوية لالستثمارات 21المؤشر 

 %100 %85 %100 0و  1: نسبة انجاز األهداف المرسومة بالبرنامج  22المؤشر 

 %100 %100 %70 : نسبة رضا حرفاء مستعملي الطريق السيارة 23المؤشر 

 %100 %100 %100 : نسبة بلوغ التقديرات السنوية لنفقات التأجير 24المؤشر 

 %100 %100 %100 : نسبة بلوغ التقديرات السنوية لنفقات التسيير 25المؤشر 

 %100 %100 %100 : نسبة استهالك االعتمادات المخصصة للتكوين 26المؤشر 

: نسبة تقادم السيارات المخصصة للصيانة و  27المؤشر 
 االستغالل.

9% 3% 3% 

 

 

 : أهم األنشطة -2



 املالحق

 

 

 156 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة 

  

 

تتمثل أهم االستثمارات التي ستتولى شركة تونس الطرقات السيارة تنفيذها في استكمال بناء الطريق السيارة     

مدنين / راس جدير و تركيز نظام االستخالص بهذه المشاريع و استغاللهم في  –قابس/ مدنين  -صفاقس/قابس

 أقرب اآلجال.

 

 :احبةاإلجراءات المص -0

 قات السيارة واستغاللها يستوجب المساندة المالية من الدولة من خالل:لتنفيذ مشاريع تشييد الطر

م د تم اكتتابها من قبل الدولة في رأس مال  822م د من مجموع  822تحرير باقي مساهمة الدولة بقيمة  -

 الشركة.

 الترفيع في معلوم االستخالص. -

 ) سداد القروض(.م د لمجابهة أعباء التسيير  821تمتيع الشركة بمنحة توازن بقيمة  -

 

III -:الميزانية على المدى المتوسط 

 

 : 0202تقديم عام لتقديرات ميزانية شركة تونس الطرقات السيارة لسنة  -2

 

 2022احتماالت ميزانية  البيانات
 باعتبار األداءات أ د

 0202تقديرات ميزانية 
 باعتبار األداءات أ د

 140 622 121 100 مجموع ايرادات االستغالل

 04 222 52 222 التمويل الخارجي

 --- 42 222 فائض األداء

 --- 112 222 تحرير باقي مساهمة الدولة

 111 622  411 100  مجموع االيرادات

 242 222 225 449 ميزانية التصرف

  021 222 ميزانية االستثمار

 114 900 0200بعنوان سنة  - 22 222

 121 421 لم يقع تسويته 0201بعنوان سنة  -

 292 222 266 620 مجموع النفقات

 -002 022  -155 162  رصيد الخزينة 

 002 222  155 162  منحة توازن 

 
 

 ( :2025- 0202تقديرات الميزانية لشركة تونس الطرقات السيارة على المدى المتوسط )  -2
 
 

 بالمليون دينار                                                                                                                                                                             
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 البيان
 إنجازات
0201 0200 

 التقديرات
0202 0204 0202 

     :التصرفميزانية 
 

 منها:
 منحة بعنوان التأجير  -
 منحة بعنوان التسيير -

 
--- 
 

120 

 
--- 
 

156 

 
--- 
 

200 

 
--- 
 

220 

 
--- 
 

--- 
    160  12 :ميزانّية االستثمار أو/ التجهيز

 --- 220 200 338 162 المجموع 

 مالحظة: يتعلق الجدول بمساهمة الدولة فقط
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: شركة الدراسة وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة   0عدد بطـاقة 

 صفاقس "تبرورة"  
 

I. التعريف 
 البعث العقاري /تهيئة وتنمية منطقة مشروع تبرورة  :النشاط الرئيسي .2
 شركة خفية اإلسم ذات مساهمات عمومية  :ترتيب المنشأة  .0
 2237ماي  02تأسست بمقتضى محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية بتاريخ  :مرجع اإلحداث .2
 ال يوجد  :مرجع التنظيم اإلداري والمالي .2
 : المؤسسة/ تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشآة .2

 
II. االستراتيجية و األهداف 

 :اإلستراتيجية العامة .2

وهي  2237أحدثت شركة الدّراسات وتهيئة الّسواحل الّشمالية لمدينة صفاقس المكلفة بمشروع تبرورة في ماي 

شركة خفية االسم ذات مساهمات عمومية يسيرها مجلس إدارة على رأسه رئيس مدير عام وتنضوي تحت إشراف 

 . وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية

، وهو ما مّكن من (المرحلة األولى)بعد اإلنتهاء من األشغال المتعلقة بإزالة التلوث وردم بمنطقة مشروع تبرورة 

هكتارا، أصبح من الضروري التصّرف في المنطقة وحمايتها  202توفير أراضي صالحة للتعمير تبلغ مساحتها 

ط والّطويل التي تخص إعداد المرحلة الثانية وذلك بالقيام بالعديد من األشغال على المدى القصير والمتوسّ 

المخصصة للتعمير والتهيئة والمراقبة البيئية وصيانة وحراسة حوزة منطقة تدخل مشروع تبرورة، في انتظار 

 .بلورة المرحلة الثانية المتعلقة بالتهيئة والتعمير وتسويق األراضي

 :من أهم نقاط إستراتيجية الشركة نذكر

سات الفنية واإلقتصادية والقانونية والمالية الالزمة للتهيئة السياحية والفندقية والعقارية لمنطقة إنجاز كل الدّرا -

 الّسواحل الّشمالية لمدنية صفاقس، 

 إنجاز كل األشغال الالزمة إلحياء وتقسيم وتهيئة األراضي بالمنطقة،  -

مراكز تجارية، تهيئة مناطق : منطقةإنجاز كل البناءات والمنشآت الداخلة في نطاق التجهيزات العامة لل -

 خضراء، مالعب، التجهيزات الترفيهية والمرفئية،

إعـداد وضبط كل األمثلة والبرامج المتعلقة بأشغال جميع هذه اإلنجازات في المستقبل والنهوض بالمنطقة بعد  -

 تجهيزها، 

طريقة غير مباشرة وكذلك الحصول إعداد وإنجاز كل العمليات الالزمة لتحقيق البرامج المذكورة مباشرة أو ب -

 على كل اإلمتيازات والتراخيص اإلدارية الالزمة،

 إقتناء وتقسيم تهيئة وبيع األراضي المقّسمة المعدّة إلنجاز مشاريع التعمير في إطار حوزة تبرورة وغيرها، -

غير مباشرة عن  المساهمة في رأس مال كل الشركات التي لديها أهداف مماثلة أو ذات صلة بصفة مباشرة أو -

طريق المساهمة العينية والنقدية وشراء سندات وحقوق بالشركات واإلندماج وتأسيس شركات جديدة وبكل 

 الوسائل القانونية األخرى،

وبصفة عامة القيام بكل العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية والغير العقارية المرتبطة بصفة  -

 .هداف المذكورة أعاله والتي من شأنها أن تساعد على تطور الشركةمباشرة أو غير مباشرة باأل
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 :أهم األولويات وتحديد المساهمات في أهداف البرنامج .0

يساهم برنامج المتابعة البيئية في تحقيق ديمومة المشروع خاصة وأّن منطقة مشروع تبرورة كانت تحوي  -

 ي البحر،التي خلّفت نفايات في محيطها المباشر وف .N.P.Kمعامل 

بناء عشوائي، إشغال وقتي، )يساهم برنامج الحراسة في السهر على سالمة الوضعية العقارية لكامل المنطقة  -

 .)... 

 يساهم برنامج غراسة وصيانة المنتزه الحضري في بعث منطقة جالبة لإلستثمار، -

 . علما وأّن األهداف المذكورة ذات صبغة نوعية وليست كمية وال يمكن بذلك قيسها

 .تمثل جزء من الشريط الساحلي ة المشروع التيحماية وتطوير منطق -

 :تقديم أنشطة البرامج .2

 األنشطة المؤشرات األهداف

 متابعة نوعية المياه والرسوبيات 1

 تقوم الشركة سنويا بجملة من التحاليل الفيزيوكيميائية والمعادن الثقيلة لمكونات الّنظام البيئي، -

نوعية المياه والرسوبيات، تّم إعداد تقرير تقييمي من طرف الشركة يشتمل على ولمتابعة تطّور  -
 نتائج كّل التحاليل المنجزة منذ نهاية األشغال إلى اليوم،

وعلى إثر هذه النتائج، سيتّم مواصلة إجراء هذه التحاليل والتدقيق في نتائجها ألخذ التدابير  -
 ياه التي يقع ضخها وصرفها في اتجاه البحر.الالزمة في الغرض خصوصا بالنسبة إلى الم

0 
دراسة نجاعة منظومة عزل 

 لكوم الفوسفوجيبس

 تقوم الشركة بمتابعة مدى نجاعة منظومة عزل كوم الفوسفوجيبس، -

وبناءا على النتائج المتحصل عليها سيتم التعمق في هذه الدراسة وذلك باستعمال الوسائل  -
 للتثبت من نجاعة هاته المنظومة ومكوناتها.  والتقنيات التكنلوجية الحديثة

2 
أشغال صيانة المعّدات التابعة 

 لمنظومة الضخّ 
تقوم الشركة بأشغال العناية وصيانة كل المعدات التابعة لمنظومة الضخ ومنظومة تصريف سيالن  -

 تبرورة. مياه األمطار لكوم الفسفوجيبس وكذلك منظومة ضخ مياه الري للمنتزه المستفبلي لمنطقة

4 
صيانة قنوات تصريف مياه 

 األمطار لمنطقة تبرورة
تقوم الشركة سنويا بعّدة حمالت تنظيف لقناالت تصريف مياه األمطار بمنطقة تبرورة وأبرزها حمالت 

 التنظيف الميكانيكي الشاملة وذلك استعدادا لمواسم األمطار. 

2 
صيانة قنوات تصريف مياه 
 السيالن لكوم الفوسفوجيبس

تقوم الشركة سنويا بصيانة يدوية وميكانيكية لقنوات منظومة تصريف مياه السيالن لكوم  -
 متر وقد تم ازالة كل الرسوبيات العالقة بالقنوات. 2222الفوسفوجيبس الممتدة على طول 

 متابعة اإلشعاعات بالمنطقة 1
ورة بالتعاون مع المركز الوطني تم قبل وأثناء مرحلة األشغال وبعدها بمتابعة اإلشعاعات بمنطقة تبر 

للحماية من األشعة واستصدار شهادة في خلو المنطقة من خطر اإلشعاعات ويتّم حاليا متابعة 
 اإلشعاعات بالمنتزه الحضري المتمركز فوق كوم الفوسفوجيبس بعد عزله.

 االعتناء بالغراسات 5

 تتمثل أهم األشغال فيما يلي:  -
  للغراسات الموجودة على مستوى المسطح السفلي، نباتات الفيكيس التحمير والتحويض

 الموجودة على إمتداد الجدران العازل، ...
 ( إزالة األعشاب الطفيليةKochia بمنحدرات المنتزه التي من شأنها تعرقل التدخالت المطلوبة )

 خاصة السقي،
 اإلنجراف المائي وذلك بالحرث  القيام بعملية صيانة الطوابي بالمنحدرات لحماية أدين األرض من

 صم" بواسطة الجرار، 22العميق "
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 .العناية بمصطلحات المنتزه بالحرث 

6 
دراسة تقييم وتطور النظام 

 االيكولوجي للمنتزه

بينت بعض الحفريات لبعض األشجار المغروسة على مستوى منحدرات المنتزه أن نمو جذور بعض 
صم عن طبقة  02و 02وفي بعض الحاالت يبعد حوالي م 1.52م و1.22األشجار بلغ عمق بين 

 الفوسفوجيبس،

 حراسة منطقة مشروع تبرورة 9
يتّم دوريا إبرام صفقة إطارية بخصوص حراسة حوزة مشروع تبرورة للحفاظ على الرصيد العقاري 

 0212)ملك دولة خاص بعد صدور أمري المراجعة واإلخراج من الملك العمومي البحري لسنتي 
 (.0212و

 قصد مرافقة الشركة في تنفيذ المشروع و اختيار المستثمر االستراتيجي - تعيين بنك أعمال  12

 

ضمن  0203ألف دينار لسنة  322اعتمادات تعهد واعتمادات دفع تقدر بـ  ترسيمتم  - :الميزانية -

 ميزانية الدولة المخصصة للتمويل العمومي.
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: شركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية   2عدد بطـاقة   
 

I. التعريف 

 التّهيئة التّـرابيّة و البعث العقاري/  تهيئة و تنمية بحيرة تونس الجنوبية:النشاط الرئيسي .2
 صنف ج :ترتيب المنشأة .0
 2222فيفري  26المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ :مرجع اإلحداث .2
لسنة  0325ضبط الهيكل التّنظيمي للشركة بمقتضى األمر عدد  :الماليمرجع التنظيم اإلداري و  .2

 0222ديسمبر 6المؤرخ في  0222

 المؤسسة/تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة و المنشآة .7

II .االستراتيجية و األهدافإ: 

 :اإلستراتيجية العامة .2

شهدت بحيرة تونس الجنوبية إثر إنجاز اشغال تطهير البحيرة واستصالح ضفافها تحسن وتطور واضح في 

المنظومة اإليكولوجية والحالة البيئية والصحية بصفة عامة بالمنطقة، حيث تم تسجيل تحسن واضح في عدة 

ا وتطور كمي مؤشرات بيئية على غرار نوعية وجودة مياه البحيرة، ونوعية األحياء المائية  بالبحيرة عدد ا وكم 

بحار بمزاولة نشاط الصيد البحري بالبحيرة، ويعزى هذا  72وكيفي في منظومة األسماك مما خول ألكثر من 

 .النجاح على الصعيدين الوطني واإلقليمي للخبرة الواسعة التي حصلت للّشركة والتجربة المتميّزة في هذا المجال

 :ركة نذكرمن أهم نقاط إستراتيجية الش

  في مجال تطهير واستصالح المسّطحات المائيّة 

القيام بإجراءات الدّعوة للمنافسة إلنجاز االشغال والبحث عن التّمويالت الّضروريّة لتنفيذ عدة مشاريع صيانة  -

 ،المنشآت المدنية ببحيرة تونس الجنوبية

 ،لبحيرة تونس الجنوبيةولوجية كالسهر على المحافظة على نوعية وجودة المكونات اإلي -

 ،اإلشـراف على تنفيذ األشغـال وتأمين اإلنجاز في أحسن الّظروف -

إعـداد مخّططـات التّصـّرف والمتابعة في مرحلة ما بعد إنجاز مشاريع التّطهير والتصرف في المنطقة الرطبة  -

 .لمصنفة محمية طبيعية ذات أهمية عالميةاو

 يالتّهيئة التّـرابيّة والبعث العقار: 

 ةشرعت الّشركة منذ سنوات في إعداد مثال التّهيئة التّفصيلي لضفاف البحيرة الجنوبيّة وميناء تونس داخل دائرا 

على  داخل دائرة التدخل وضع الجزء األكبر من األراضي المتواجدةنظرا لو. التّدّخل العقاري المحدثة في الغرض

هك من أراضي الدّولة  205فقـد تـبقّت مساحة حـوالي  شركة سمــا دبي،فائدة الـمتوّسط لذمة مشروع باب 

وتسعى الّشركة حاليّا الستغالل هذه . الخاّصة خـارج هذا الـمشروع ومشمولة بدائرة التّدّخل العقاري المذكورة آنفا

 .األراضي بتهيئتها وتسويقها ومن المنتظر عرض هذا المشروع على أنظار جلسة عمل وزاريّة

على قـرار  0227جويلية  02ونظرا ألّن شركة الدّراسـات والنّهـوض بتـونس الجنوبيّة متحّصلة منذ تـاريخ 

ترخيص في ممارسة مهنـة بـاعث عقاري من قبل وزارة التّجهيز واإلسكان فإّن بإمكـانها القيـام بـمشاريــع 
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تطوير مواردها المالية و لدعم مجهود الدولة في عمرانيّــة و عقــاريّة و توسيع نشاطها في هذا المجال و ذلك ل

 .مجال بعث المشاريع واإلستثمار

في إطار تطوير المشاريع المستقبلية للشركة وفي انتظار البت في إمكانية إستغالل األراضي المحاذية و في و

بين القطاع العام إطار تطبيق التوجه الحكومي إلى تشريك الخواص في بعث المشاريع اإلستثمارية أو الشراكة 

والخاص يقترح في هذا المجال النظر في إمكانية إنجاز بعض المشاريع بالشراكة مع الخواص لتدعيم موارد 

 . الشركة و لتخفيف العبء المالي عليها مع مراعات مصالح الشركة

ة تعتبر إستراتيجية وتبعا لما سبق فإن المهام والمشموالت المستقبليّة لشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبي

باألساس و من شأنها ترسيخ إستراتيجيّة الدّولة في مجال تطهير وإستصالح المواقع الحساسة و تأهيلها على 

 .المستوى العمراني و البيئي

 

 :تحديد المساهمات في أهداف البرنامج .0

 .تمثل جزء من الشريط الساحلي ة المشروع التيحماية وتطوير منطق

 

 : واألهدافأهم األولويات  .2

 األنشطة المؤشرات األهداف

1 
دراسة المتابعة البيئية ة مراقبة جو=ة مياه 

 بحيرة تونس الجنوبية 
المراقبة البيئية و البكتيولوجية للمياه و الكائنات الحية بالبحيرة و تطور النباتات البحرية و  -

 مراقبة وضعية األسماك و التربة بقاع البحيرة 

 ببحيرة تونس الجنوبيةصيانة المنشآت  0
تقوم الشركة بمتابعة سالمة و ديمومة المنشآت التي تتحكم في نسق تجديد مياه البحيرة  -

 باالعتماد على حركة المد و الجزر
 ضمان جودة مياه البحيرة -

 تهيئة المنطقة الرطبة المصنفة محمية طبيعية 2
 استيعاب الطيورحماية الطيور المهاجرة و تعزيز قدرة المنطقة في  -
 استغالل المنطقة كمنتزه طبيعي -

 حراسة حوزةبحيرة تونس الجنوبية 4
 حماية حوزة البحيرة -
 المحافضة على مختلف مكونات المتواجدة ببخيرة تونس الجنوبية  - -

2 
حماية و صيانة أراضي مشروع ضفاف بحيرة 

تونس الجنوبية و ميناء رادس و صيانة 
 المساحات الخضراء

 حوزة البحيرة من القاء الفضالت و االستغالل العشوائي للفضاءات البيضاءحماية  -
 المساهمة في العناية بمداخل العاصمة و صيانة المساحات الخضراء  -

 اعداد دراسات  التهيئة بالمنطقة 1

 العناية بالمناطق العمرانية و تهيئتها -
 تهيئة مناطق عمرانية و اقتصادية ذات مردودية عالية -
 العاصمة بضواحيها و خلق فرص عملربط  -
 توفير مناطق و مساحات سكانية هامة و مناطق خضراء.- -

 
 :وأهم األنشطة داءمؤشرات قيس األ .2

 .نسبة استعمال االعتمادات لتحقيق األهداف المرسومة
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ضمن  0203ألف دينار لسنة  022اعتمادات تعهد واعتمادات دفع تقدر بـ  ترسيمتم  -: الميزانية

 ميزانية الدولة المخصصة للتمويل العمومي.
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: شركة الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية 2عدد بطـاقة   
 

 :النشاط الرئيسي .1

ومواصلة التصفية القيام بكل الدراسات الفنية واالقتصادية والقانونية والمالية الالزمة لتهيئة منطقة المشروع  -

 .ة لحوزة المشروعالعقاري

 :ترتيب المنشأة .2

 .في انتظار ترتيبها من طرف رئاسة الحكومة -

 :مرجع اإلحداث .0

 :وذلك تبعا لـ. 2218مارس  22الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ  -

الذي أقّر تكوين شركة تتولى وضع تصور شامل حول  0227ماي  27المجلس الوزاري المضيق بتاريخ  -

 .المشروع والقيام بالدراسات المستوجبة في الغرض

التي أذنت بإحداث شركة  0227سبتمبر  27و 22اللجنة العليا للمشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بتاريخ  -

ومكوناته كبداية على أن يتم الحقا البحث عن مستثمر أو مستثمرين  دراسات تتولى وضع تصورات للمشروع

 .لتمويل المشروع

على إحداث شركة  0225جوان  3موافقة وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بتاريخ  -

آت يشارك في رأس مالها بعض المنش" شركة خفية االسم"الدراسات وتهيئة سبخة بن غياضة بالمهدية في شكل 

والمؤسسات العمومية ذات النشاط المرتبط أو المماثل حيث يمّكن هذا الشكل القانوني في مرحلة الحقة من دخول 

 .مستثمر في رأس مال الشركة في صورة إثمار الدراسات

 :مرجع التنظيم اإلداري والمالي .2

 (إذا وجد)المؤسسة / تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة .2

 
 

II-  العامةاالستراتيجية: 

 إعداد الدراسات الفنية الالزمة لتحديد فرضيات التهيئة الممكنة بالتنسيق مع كافة المتدخلين العموميين، .2

التنسيق مع الدولة من خالل سلطة اإلشراف بخصوص كافة المسائل المتعلقة بفرضيات تهيئة أرض المشروع  .0

 واآلليات المقترحة الستغاللها،

 وضبط كل األمثلة والبرامج المتعلقة بتهيئة سبخة بن غياضة بما يستجيب لخصوصية الموقع،إعداد  .2

إعداد وإنجاز كل العمليات الالزمة لتحقيق البرامج المذكورة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة وكذلك الحصول  .2

 .على كل االمتيازات والتراخيص اإلدارية الالّزمة

 يب النسيج العمراني الكائن بمحيط أرض المشروع للنهوض بالمنطقة،القيام بالدراسات الالزمة لتهذ .7

 ومواصلة أشغال تهيئتها، المحافظة على المنشآت المائية والبحرية ومتابعة جودة مياه المسطح المائي  .6

 البحث عن مستثمرين خواص لتنفيذ المشروع وايجاد صيغة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، .5

نظمات والهياكل الدولية إليجاد المساعدات المالية الالزمة لتمويل دراسات المشروع في نطاق السعي لدى الم .3

التعاون الدولي مع هذه المؤسسات الدولية وذلك في نطاق ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل وبعد المصادقة 

 عليها من الجهات المعنية،
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 ركة او التي تعهد اليها في نطاق مشموالتهاالقيام بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاط الش .2

 .اتخاذ كافة اإلجراءات والقيام بكل األعمال التي من شأنها تيسير تنفيذ المهام الموكلة إلى الشركة .22

 .إتمام ملف التصفية العقارية لكافة األراضي التي بحوزة المشروع وضمها لملك الدولة الخاص .22

 .التحضير لمرحلة اإلنجاز .20

 .لعقارينشاط البعث ا .22

العمليّات الّصناعيّة والتّجاريّة والماليّة والعقارية والغير العقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل  .22

 .باألهداف المذكورة أعاله والّتي من شأنها أن تساعد على تطّور الّشركة

 .احكام متابعة ومراقبة تطور الوضع البيئي بمنطقة سبخة بن غياضة .27

 

 العقاريةالوضعية .2

 :هكتارا موزعة كما يلي 220بن غياضة سبخة  تبلغ مساحة منطقة

  هكتارا 06مساحة الحوض. 

  هكتارا 22.7مساحة الطرقات الموجودة. 

  هكتارا 2.27مساحة الشبكة الحديدية. 

 هكتارا 2.22 مساحة الملك العمومي البّري. 

  هكتارا 22.67مساحة ارتفاقات الملك العمومي البحري 

  هكتارا 2.0مساحة البنايات الموجودة. 

ستكون في الصافية المخصصة لتركيز مختلف المشاريع وإذا استثنينا مساحة الطرقات الضرورية فان المساحة 

 .هكتارا 36حدود 

  التّهيئة التّـرابيّة والبعث العقاري: 

لفائدة الدولة باستثناء األجزاء  قضت المحكمة العقارية بالمهدية بتسجيل كامل المساحة 0225أفريل  7في جلسة 

 : موضوع االعتراضات التي أفردتها بمطالب تسجيل مسحية فردية وواصلت النظر فيها ثم أصدرت

 .هكتارا 2أحكاما لفائدة الخواص في مساحة تقدّر بـ حوالي  -

 .هكتارا في طور التقاضي 287حوالي  -

الشركة في طور اعداد الوسيلة التقنية القانونية الناجعة التي تكون في نفس الوقت ذات بعد تخطيطي وتنفيذي 

حداث دائرة تدّخل عقاري على ا المقترح)وتمكن من السيطرة على جميع العقارات الكائنة في حوزة المشروع 

 .(ائدة الدولةوما بعده في مجلة التهيئة الترابية والتعمير، لف 22معنى الفصل 

 

 :تحديد المساهمات في أهداف البرنامج

 .حماية وتطوير منطقة المشروع كمنطقة ساحلية

 

 

 



 املالحق

 

 

 166 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة 

  

 

 

 

 

 

 

 : أهم األولويات واألهداف

 ،التصفية العقارية لحوزة المشروعاستكمال اإلجراءات المتعلقة ب -

 مواصلة أشغال الصيانة وتهذيب موقع المشروع، -

 لتهيئة المنطقة،القيام بالدراسات المختلفة  -

 .اعداد مثال تهيئة تفصيلي لحوزة المشروع -

 : مؤشرات قيس اآلداء

 .نسبة استعمال اإلعتمادات المخصصة لتحقيق األهداف

 

 األنشطة المؤشرات األهداف

1 
استكمال اإلجراءات المتعلقة بالتصفية 

 العقارية لحوزة المشروع
 من القاء الفضالت و االستغالل العشوائي للفضاءات البيضاء السبخةحماية حوزة  -

 

0 
مواصلة أشغال الصيانة وتهذيب موقع 

 المشروع
 أشغال الصيانة وتهذيب موقع المشروعبتقوم الشركة  -
 

 القيام بالدراسات المختلفة لتهيئة المنطقة 2
 العناية بالمناطق العمرانية و تهيئتها -
 اقتصادية ذات مردودية عاليةتهيئة مناطق عمرانية و  -
 توفير مناطق و مساحات خضراء.- -

 اعداد مثال تهيئة تفصيلي لحوزة المشروع 4
 من القاء الفضالت و االستغالل العشوائي للفضاءات البيضاءسبخة حماية حوزة ال -
 

 

ضمن  0203ألف دينار لسنة  282تم ترسيم اعتمادات تعهد و اعتمادات دفع تقدر بـ  -: الميزانية

 ميزانية الدولة المخصصة للتمويل العمومي.
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ديوان قيس األراضي والمسح العقاري : 2 عددبطـاقة   

I-  التعريــــف 

 

 :النشاط الرئيسي.1

و شبكة قيس  تغطية مختلف مناطق البالد بالّشبكة الجيوديزية)ٍأشغال البنية التّحتيّة لفائدة الدّولة -

 ،...(اإلرتفاع، المسح العقاري اإلجباري، تحديد الملك العمومي و ضبط الحدود اإلداريّة،

تسجيل عقاري إختياري، تقسيمات أرضية و عمودية، )أشغال ذات صبغة تجاريّة لفائدة الدّولة أو الغير -

ة، إستغالل و الّربط بشبكة إرجاع عالمات، أشغال طبوغرافيّة مختلفة، إعداد خرائط سياحيّة و موضوعيّ 

 ،...(محّطات الّرصد الفضائي الدّائمة،

 .أشغال الّطباعة -

 02المنقّح بالقانون عدد  8924ديسمبر  03المؤّرخ في  8924لسنة  822قانون عدد  :مرجع اإلحداث .0

 0229ماي  88المؤّرخ في  0229لسنة 

لم يتم إمضاء عقد ) 0282سنة  :والمنشأةالوزارة أو أداء بين ف اهدأاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو ت.2

 .(برامج الدّيوان من قبل وزارة اإلشراف

 -IIاإلستراتيجية واألهداف: 
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 :اإلستراتيجية -2

 الحفاظ على مكانة الدّيوان كرائد في مجال نشاطه، -

 التّوازنات الماليّة للدّيوان،تحقيق  -

 عالية وفي رقمنة نشاطاته،اإلستثمار في إقتناء تقنيات حديثة ذات قيمة مضافة  -

 الحرص على تحقيق المردودية المالية بالتّوازي مع جودة الخدمات المسداة،  -

 .إحداث ديوان قيس األراضي و المسح العقاري دولي -

 

 : األهداف اإلستراتيجية -2

 تحسين مداخيل الدّيوان، -

 والتحكم فيها ، النّفقاتو التّحّكم في ترشيد  -

 دعم الحوكمة بالدّيوان، -

 ترشيد و إعادة توزيع الموارد البشريّة -

 : تدخالت الفاعل العمومي -2

 ،تغطية مختلف مناطق البالد بالّشبكة الجيوديزية -

 ،(TLIS)منظومة المعلومات العقارية للبالد التّونسيّةتركيز مشروع  -

اري   لفائدة  الدّولة و القيام باألعمال الّطبوغرافيّة للتّسجيل العقاري اإلجباري لفائدة الدّولة و التّسجيل العق -

 الخواص،

 القيام باألشغال الّطبوغرافيّة المختلفة لفائدة الدّولة و الخواص، -

 القيام بأشغال التّقسيمات األرضيّة و العموديّة و إرجاع العالمات -

 -III الميزانية على المدى المتوسط: 

 (:0202-0202تقديرات الميزانية على المدى المتوسط ) -1
 ألف دينار : الوحدة

إنجازات  البيان
0201 

 0200متوّقع 
 الّتقديرات

0202 0204 0202 

 ميزانّية الّتصّرف

 بعنوان الّتأجير -

 بعنوان الّتسيير -

- 28 378 

- 4 961 

- 30 275 

- 7 637 

- 31 183 

- 8 019 

- 32 119 

- 8 420 

- 33 082 

- 8 841 

 منها:

 منحة بعنوان الّتأجير- -
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 منحة بعنوان الّتسيير - -

 000 4 423 3 423 3 959 5 197 اإلستثمارميزانّية 

)منها الّتحويالت المخّصصة لدعم الّتدّخالت في الميدان 
اإلقتصادي و اإلجتماعي و دعم اإلستثمار في المشاريع 

و البرامج الّتنموّية و كذلك لتسديد القروض و الّتوازن 
 المالي    و تطوير و إعادة هيكلة المؤّسسة( 

     

 923 45 962 43 625 42 871 43 536 33 المجموع

 

 

 

 

 

 الوكالة العقارية للسكنى : 0 بطاقة عدد
I.  التعريــــف 

 :النشاط الرئيسي.2

تعنى الوكالة أساسا بتهيئة المناطق السكنية وذلك بإقتناء العقارات وتهيئتها وبيعها للمنتفعين من مواطنين 

مقاسم معدة لبناء مساكن من مختلف األصناف وباعثين عقاريين وجماعات ومؤسسات عمومية، في شكل 

 .وإقامة ما تتطلبه التقسيمات السكنية من مرافق وتجهيزات جماعية

 .8923أفريل  84بتاريخ  23-08لقانون عدد ا : مرجع اإلحداث .0

 :والمنشأة الوزارةأو أداء بين ف اهدأاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو ت.2

  0283جوان  9بتاريخ  0202 – 0282مخطط التنمية  

II.  االستراتيجية واألهداف: 

 

 :اإلستراتيجية .8
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دراسة إستراتيجية واستشراف وتطوير نشاطها  عدادإفي إطار تحسين وتثمين عمل الوكالة العقارية للسكنى، تم 

وتم  0212وإلضفاء الصبغة اإلستراتيجية واالستشرافية لعملها المستقبلي وقد انطلقت هذه الدراسة منذ شهر مارس 

  0213إتمامها والشروع في تطبيقها منذ سنة 

األطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية التي يخضع لها قطاع السكن وقد شملت إستراتيجة الوكالة النظر في 

والمؤسسات ومختلف المتدخلين حيث تم التطرق إلى تموقع الوكالة بين المتدخلين العموميين والخواص في قطاع 

وبهدف البحث ودراسة . كما تم القيام بتحليل لتطور أهم العوامل المؤثرة في نشاط الوكالة. يئةالسكن والته

تركيا، المغرب )تصورات إستراتيجية ممكنة للوكالة تّم تقديم ثالثة تجارب مماثلة لبعض البلدان في قطاع السكن 

 (.وفرنسا

لتحديد وتطوير اإلجراءات والتدابير الالزمة لتنفيذ  مخطط عمليإعداد هذا وتتمثل إستراتيجية الوكالة في 

تقديم رزنامة تطبيق نتائج الدراسة اإلستراتيجية للوكالة على المدى القصير والمتوسط  مع اإلستراتيجية المقترحة

 :التالية محاورالخمس والطويل وذلك حسب ال

 .والشراكة مع الجماعات المحلية الوضعية القانونية والمؤسساتية والهيكلية للوكالة  .1

 .تطوير وتعزيز سلسلة اإلنتاج .0

 .تعزيز آليات المساندة .2

 .تعزيز منظومة متابعة وتسيير أداء الوكالة .4

 للوكالة تعزيز توجهات الجودة ودفع االتصال الخارجي .3

 : األهداف اإلستراتيجية .0

إلى المساهمة في تحقيق أداء السياسة العمومية حيث تندرج بعض مخرجات  هاتهدف الوكالة في إطار إستراتيجيت

 :الدراسة اإلستراتيجية ضمن تلك التوجهات كـ

 تعديل عملية تحديد أسعار اقتناء العقارات والتكافؤ في اتجاه دعم الشرائح االجتماعية محدودة الدخل . 

  بالسكن االجتماعيدراسة جدوى إنجاز فرع خاص بالبعث العقاري يعنى مبدئيا . 

 تحديد آليات الشراكة مع الجماعات المحلية إلنجاز مشاريع التهيئة. 

 تعزيز آليات االقتناء للوكالة والتفعيل العملياتي للسيطرة العقارية. 

 تصميم ووضع منظومة لتسيير األداء يعتمد على مؤشرات أداء محددة في الغرض. 

  توطيد مقاربة الجودة للوكالة. 

   (.حرفاء وشركاء الوكالة)تعزيز التعاون والتفاعل بين مختلف األطراف المتدخلة... 

  ،مواصلة المساهمة في تعديل سوق األراضي المهيأة للسكن ومقاومة االحتكار بالضغط على األسعار 
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 الدراسات، الضغط على كلفة وآجال التهيئة عبر إنجاز تهيئة سكنية تفاضلية وتطوير الموارد الداخلية إلنجاز 

 في إحداث مدن جديدة في إطار متطلبات التناسق االجتماعي والبيئي والتنمية المستدامة المساهمة. 

 :دّخالت الفاعل العموميت: تدخالت الفاعل العمومي .3

تتمثل أهم االستثمارات والمشاريع التي ستتولى الوكالة تنفيذها في إطار المساهمة في تحقيق أداء السياسة العمومية 

 :في التالي

 

 الوالية المشروع *الكلفة )م.د.( الطور

0حدائق منوبة الفجة قسط  220 في طور إعداد الدراسة  

 منوبة

2حدائق منوبة الفجة قسط   في طور إعداد الدراسة  
 فرح الجديدة 32 في طور إعداد الدراسة
 خليج المرناقية 33 في طور إعداد الدراسة
 2حدائق تونس قسط  85 في طور إعداد األشغال
 0حدائق تونس قسط  37 في طور إعداد األشغال
 1حدائق تونس قسط  42 في طور إعداد األشغال
 1حدائق منوبة الفجة قسط  20 في طور إعداد األشغال
 0حدائق المنزه  9 في طور إعداد الدراسة

 سنتر سيتيرواد  42 في طور إعداد الدراسة أريانة
 2الياسمين حدائق المنزه  6 األشغالفي طور إعداد 

تينجة 0الفتح  10 في طور إعداد الدراسة  
 بنزرت

 2األندلس ماطر  2 في طور إعداد الدراسة
 األمل السيجومي 40 في طور إعداد الدراسة

2حدائق تونس قسط  100 في طور إعداد الدراسة تونس  
4حدائق تونس قسط  91 في طور إعداد األشغال  

0األمل السيجومي  40 طور إعداد الدراسةفي   
2باجة المستقبل  49 في طور إعداد الدراسة  

 باجة
 تستور اشبيلية 15 في طور إعداد الدراسة
 الكاف يوغرطة 34.0 في طور إعداد الدراسة
 جندوبة الريحان عين دراهم 32 في طور إعداد الدراسة
 حدائق سليانة 372 في طور إعداد الدراسة

 سليانة الجديدة 50 في طور إعداد الدراسة ةسليان
 مكتريس 2.0 في طور إعداد األشغال
1القسط   2سليانة  4 في طور إعداد األشغال  
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0و 1برقو  0 في طور إعداد األشغال  
 الزهراء رادس 313 في طور إعداد الدراسة

 بن عروس
0المحمدية الحنايا  42 في طور إعداد الدراسة  

 رادس ضفاف 23 طور إعداد األشغالفي 
 الزهراء الشاطئ 34 في طور إعداد األشغال
1المحمدية الحنايا  330 في طور إعداد األشغال  
0الفحص  3.2 في طور إعداد الدراسة  زغوان 
 نيابوليس 362 في طور إعداد الدراسة

 نابل
 اليسر الحمامات 35 في طور إعداد الدراسة

 الروابي 316.6 الدراسةفي طور إعداد 

 سوسة
 النفيضة الجديدة 13.7 في طور إعداد الدراسة
0الريحان  34.6 في طور إعداد األشغال  
 الحي األولمبي بوحسينة 81.3 في طور إعداد األشغال
 المنصورة 03.8 في طور إعداد الدراسة

 الهدى بوحجلة 2.4 في طور إعداد األشغال القيروان
2الصحبي  8.1 إعداد األشغالفي طور   

 الكابيتول 43 في طور إعداد الدراسة
 القصربن

 فريانة 37.0 في طور إعداد الدراسة
 المرسى الصخيرة 0 في طور إعداد الدراسة

 صفاقس
ساقية الزيت 1األنس  32 في طور إعداد األشغال  
 المعهد النموذجي 4 في طور إعداد األشغال

0قرمدة  30 األشغالفي طور إعداد   
2قرمدة  30 في طور إعداد األشغال  
 مارث 6 في طور إعداد الدراسة

 قابس
 د.ت.ع الشماطي قابس 22 في طور إعداد الدراسة
0الواحات قبلي قسط  7 في طور إعداد الدراسة  قبلي 
 الزياتين القصر 23 في طور إعداد الدراسة

 قفصة
 المنتزه رأس الكاف قفصة 31 في طور إعداد األشغال
 توزر د.ت.ع. توزر 70 في طور إعداد الدراسة

 (دراسة، أشغال،)يتم تحيين قيمة كلفة المشاريع حسب تقدم اإلنجاز * 

III. الميزانية على المدى المتوسط: 

 (:0202-0202)تقديرات الميزانية على المدى المتوسط  -2

 المساحة بالهكتار والقيمة باأللف دينار بإعتبار األداء على القيمة المضافةالوحدة:                                                         
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إنجازات  البيان
0201 

 ميزانية
0200 

 تقديرات
0202 0204 0202 

 اإلنتاج -

االقتناعات     -
 العقارية

 المساحة -
- 01.42 
 - 74.4 

-  -  -  
 821 21 - 12.929 - القيمة  -

 584 2 - 599 - الدراسات -

 292 80 - 965 29 - أشغال التهيئة -

 847 2 - 488 2 - مصاريف إنتاج أحرى  -

    544 107 212 47 مجموع نفقات اإلنتاج -

 نفقات التصرف
 703 25 045 22 أعباء األعوان  

   
 960 7 586 5 نفقات التسيير  

    885 3 382 1 نفقات التجهيز

    2097 1325 نفقات الصندوق اإلجتماعي

    645 39 338 30 مجموع نفقات التصرف والتجهيز والصندوق اإلجتماعي

    189 147 550 77 مجموع النفقات
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 .التهذيب والتجديد العمراني :النشاط الرئيسي  -2

 3221لسنة  01المنقح بالقانون عدد  3283الصادر بتاريخ غرة أوت  62القانون عدد : مرجع اإلحداث  -0

 .8993 ماي 37المؤرخ في 

 يوجد ال(: إذا وجد)المؤسسة / الوزارة والمنشأةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين  -2
 

 

 

 
 

  :اإلستراتيجية .8

  وكالة التهذيب والتجديد العمراني :3بطاقة عدد   العمرانيوكالة التهذيب والتجديد  :3بطاقة عدد 

I –  التعريف: 

II – اإلستراتيجية و األهداف : 
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تتولى وكالة التهذيب و التجديد العمراني تنفيذ سياسة الدولة التي يتم إقرارها في مجال قطاع السكن ويتم تكريسها 

السكنية والعمرانية والتي تهدف إلى تحسين ظروف عيش عبر البرامج الوطنية التي تعنى بالنهوض باألوضاع 

  .المتساكنين بتوفير وتحسين الخدمات العمرانية

وفي هذا اإلطار تسهر وكالة التهذيب و التجديد العمراني على إنجاز البرامج الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني 

 .التي يقع تكليفها بإنجازها كصاحب مشروع مفوض

وتسعى وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتعزيز مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة في مجال تنفيذ برامج التهيئة  

العمرانية المتصلة بالتهذيب والتجديد العمراني والتي تهدف إلى النهوض باألوضاع السكنية من خالل تحقيق 

بما يمكن من ضمان جودة خدماتها لإلستجابة  النجاعة في تنفيذ المشاريع وتدعيم مردوديتها وإحكام تنفيذها

 .لتطلعات حرفائها والمتعاملين معها

كما تسعى وكالة التهذيب والتجديد العمراني لتنويع نشاطها لتنمية مواردها المالية وتدعيم  توازناتها المالية دون 

والتي تساهم في تحسين اللجوء إلى دعم من الدولة وذلك بإنجاز بعض العمليات ضمن نشاط البعث العقاري 

 .مواردها الذاتية

 : األهداف اإلستراتيجية .0

 ؛ إدماج وتهذيب األحياء وتحسين ظروف العيش داخلها بتزويدها بالخدمات العمرانية وبالشبكات األساسية -
  معاضدة الجماعات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية المدرج ببرامجها اإلستثمارية -
 إقتصادي   ؛ ذات طابع إجتماعي أوإنجاز مشاريع سكنية  -
تحقيق النجاعة في تدخالتها وتحسين مردوديتها واإلرتقاء بجودة خدماتها لتستجيب لتطلعات الحرفاء  -

 والمتعاملين معها ؛
 : تدخالت الفاعل العمومي.2

 :من أهم برامج الوكالة التهذيب والتجديد العمراني التي بصدد االنجاز نذكر منها 

 86460حيّا يقطنها حوالي   300والذي يتضمن تهذيب  (الجيل األول)برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية  -

مليون دينار ويمتد إنجازه خالل الفترة  63286 حوالي تبلغ محينة بلدية بكلفة جملية 73ألف ساكنا موزعىين على 

 ؛( 3233-3231)

بلدية  323حيّا متواجدة بـ  363والذي يشمل  تهذيب (  الجيل الثاني)برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية   -

إلى  3232أقساط خالل فترة إنجاز البرنامج الممتدة من سنة  4ألف ساكن موزعة على  78160ويقطنها حوالي 

 مليون دينار ؛ 67383بكلفة جملية تبلغ حوالي  3236سنة 
حيا  300تم تكليف والوكالة بتهذيب البرنامج الخصوصي لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي   -

 ؛ د. م 38066ب بكلفة جملية تقدر بحوالي  
مسكنا  830واليات وتهم بناء  6موزعة على مشاريع مدرجة بالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي  -

إلى سنة  3234مليون دينار ويمتد إنجاها من سنة  00جملية تقدر بحوالي  مقسما إجتماعيا بكلفة 036إجتماعيا و
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3231. 
إستكمال مشروع مجمع سكني ( 3230-3231)خالل الفترة ويشمل نشاط الوكالة مشاريع بعث عقاري  -

مليون دينار وإنجاز قسط أول من مشروع بناء   1شقة بكلفة جملية تقدر بحوالي  34بجرزونة الذي يحتوي على 

مليون دينار وإنطالق أشغال القسط  31شقة بكلفة حوالي  71مجمع سكني بالمرازقة بنابل الذي يحتوى على 

 .مليون دينار 8شقة بكلفة حوالي  00الثاني من هذا المشروع الذي يحتوي على 
تنفيذها للوكالة وفقا لمؤشرات نظام الجودة من مقاييس إيزو ويتم متابعة نجاعة انجاز البرامج والمشاريع الموكل 

، حيث تمّكنت الوكالة عبر تحصلها على شهادة الجودة من تحسين جودة األشغال المنجزة 3230صيغة  2223

ما ك. والتحّكم في كلفة وآجال انجاز المشاريع والتقيّد باالستثمارات المرصودة لها وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة،

تشمل المتابعة الجانب البيئي للمشاريع حسب مؤشرات عالمية باعتبار أن الوكالة قد تحصلت على شهادة البيئة 

  2015.صيغة 34223حسب مقاييس إيزو 

من الحصول على شهادة الصحة والسالمة المهنية  طبقا لمقاييس إيزو  3232كما تمكنت الوكالة  خالل سنة 

40223.  

وفي إطار إعداد الميزانية بإعتماد منهجية التصرف حسب األهداف فقد تم وضع عدة مؤشرات لقيس اآلداء تتعلق 

ستغالل الموارد المادية والبشرية المتاحة ابإحكام تنفيذ المشاريع وتدعيم الموارد المالية وترشيد النفقات وحسن 

 :نذكر منها 

  ؛ نسبة بلوغ التقديرات السنوية لإلستثمارات -
 النسبة التراكمية لتنفيذ البرامج ؛ -

 نسبة بلوغ التقديرات السنوية لنفقات التأجير ؛ -

 ؛  نسبة بلوغ التقديرات السنوية لنفقات التسيير -
 نسبة إستهالك اإلعتمادات المخصصة للتكوين ؛  -
 .الموارد المتأتية من البيوعات بعنوان مشاريع البعث العقاري -

  : المصاحبةاإلجراءات                 

 تطوير المنظومات اإلعالمية  لمتابعة المشاريع ؛ -
 إنجاز دوارات تكوين في مختلف المجاالت ؛ -
وتمت  3238بعنوان إنتدابات سنة  3232إطار وعون خالل سنة  31بصدد إنتداب : لتدعيم الموارد البشرية  -

 .  3233و 3232إطار وعون خالل سنتي  30المصادقة على إنتداب 
 
 

 

 

 )0202-0202(تقديرات الميزانية على المدى المتوسط  -2

III – الميزانية على المدى المتوسط : 
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إنجازات سنة  مـيـزانـيـة إنــتـاج الوكالة
 )أ.د( 0201

ميزانية سنة 
 )أ.د( 0200

 تقديرات )أ.د(

 0202سنة  0204سنة  0202سنة 
 المشاريع الموكولة إلى الوكالة - 1

05 15951 وإدماج األحياء السكنيةبرنامج تهذيب  -  922 40  022 10  2 2 
42 122 2252 برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية )الجيل الثاني( -  222 56  122 124  422 190  
البرنامج الوطني لتهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت  -

9 49159 الجهوي   222 04  022 5  2 2 

0 522 111 مشاريع مختلفة -  222 4  422 2 
2 51252 برنامج تعصير الطرقات داخل المناطق البلدية -  2 2 2 2 
2 06251 البرنامج الخصوصي للسكن اإلجتماعي -  122 0  122 2  122 0  2 
البرنامج الوطني للتأهيل العمراني وبرنامج اإلحاطة باألحياء  -

 الشعبية بالمدن الكبرى 
24655 --- --- --- --- 

 مشاريع الوكالة - 0
9 022 20250 مشاريع البعث العقاري  -  222 2  222 2  222 2  
 222 422 2 2 2250 مشاريع ودراسات مختلفة  -
1 222 1650 إقتناء أراضي والتسويات العقارية -  2 2 2 

45 012 المجمـــــــــــوع  122 102  222 129  222 110  922 195  

  
   

  مصادر التمويل(موارد مـيـزانـيـة اإلنــتـاج )اإلستثمارات حسب 
04 222 --- صندوق القروض ومساعدة الجماعات  المحلية والبلديات         022 5  2 2 
45 512 --- وزارة التجهيز واإلسكان والبنية التحتية          022 25  222 22  122 22  
الوكالة الفرنسية للتنمية واإلتحاد األوروبي    والبنك       

 األوروبي لإلستثمار
--- 922 25  122 21  522 121  622 126  

1 622 --- الجماعات المحلية )المجالس الجهوية    أو/و البلديات(       122 2  422 2 
 2 2 922 922 ---- وزارة الشباب والرياضة واإلدماج المهني      
9 022 ---- اإلسكان  التهذيب والتجديد العمراني وبنك وكالة   222 2  222 2  222 2  
1 222 --- وكالة التهذيب والتجديد العمراني        2 422 222 

102 122 --- المجمـــــــــــوع  222 129  222 110  922 195  
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إنجازات سنة  مـيـزانـيـة التصرف
 )أ.د( 0201

ميزانية سنة 
 )أ.د( 0200

 تقديرات )أ.د(

 0202سنة  0204سنة  0202سنة 
 أعباء التصرف

 502 191 11652 101 44952 مشتريات غير مخزنة من المواد واللوازم      
 920 912 902 912 46952 خدمات خارجية      
 265 292 266 292 40051 خدمات خارجية أخرى       
 122 242 492 422 44252 أعباء مختلفة عادية      
5 11251 أعباء األعوان        212 6  692 6  924 6  219 9  
 226 222 06252 211 02151 ضرائب وآداءات ودفوعات مماثلة أخرى       
 02 02 02 02 2 مصاريف و معاليم  أخرى       

9 11559 المجمـــــــــــوع  222 11  652 11  222 10  011 10  
    

 لتصرف موارد ا
4 422 --- المداخيل المتأتية من الخدمات المسداة         022 2  122 5  141 9  
 52 52 52 52 --- إقتطاعات عن أداء التكوين المهني       
      .الموارد المتأتية من البيوعات بعنوان               

4 222 --- مشاريع البعث العقاري   252 2 )*(  202 1  --- 

2 222 --- إيرادات التوظيفات البنكية        222 2  222 2  222 2  
11 222 --- المجمـــــــــــوع  652 11  222 10  011 10  

 
      

 
 

 
   

إنجازات سنة  مـيـزانـيـة المجمدات
 )أ.د( 0201

ميزانية سنة  
 )أ.د( 0200

 تقديرات )أ.د(

 0202سنة  0204سنة  0202سنة 
  أعباء المجمدات

 422 292 212 152 4951 األصول غير المادية       
0 142 5155 األصول الثابتة المادية        142 2  222 0  602 

0 212 10152 المجمـــــــــــوع  912 2  942 0  012 1  
     

  موارد المجمدات
0 152 --- موارد ذاتيــة         592 2  692 0  012 1  
 22 22 152 142 --- بيع معدات نقل       

0 212 --- المجمـــــــــــوع  912 2  942 0  012 1  
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 شركة النهوض بالمساكن االجتماعية  : 2 بطاقة عدد

  

I-  التعريــــف 

 

 البعث العقاري: النشاط الرئيسي .2

 8922أوت  23المؤرخ في  8922لسنة  33القانون عدد : مرجع اإلحداث .0

 :والمنشأةالوزارة أو أداء بين ف اهدأاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو ت .2

 

 -IIاألهداف اإلستراتيجية و: 

 

 :اإلستراتيجية .2

السكن الالئق لمختلف الشرائح اإلجتماعية وخاصة الفئات االجتماعية الهشة التوجه نحو إمكانية توفير  -

 .ومحدودة الدخل

 .االجتماعي من خالل إنجاز مشاريع البرامجتجسيد سياسة الدولة المتعلقة بالسكن  -

الضغط على كلفة السكن من خالل الحصول على مقاسم بشروط ُميّسرة من الدولة وتحسين التقنيات المستعملة  -

 .في البناء في اتجاه الحدّ من الكلفة

 بالترسيم االعتمادات الالزمة للقيام بالدراسات الضرورية إلعداد المشاريع بهدف برمجتها مستق -

حوكمة التصرف في الرصيد العقاري للصناديق االجتماعية وتمليك أكبر عدد ممكن من المضمونين  -

 االجتماعيين

 تحسين أداء الشركة في إنجاز المشاريع الخاصة بالبعث العقاري وبالبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي -

 : األهداف اإلستراتيجية .0

 بأسعار مدروسة،وتوفير مساكن الضغط على كلفة المساكن  -

مالئمة المسكن من ناحية الخاصيات الفنية والموقع مع حاجيات مختلف الشرائح االجتماعية بما فيها الشرائح  -

 المعنية بالبرنامج مع األخذ بعين االعتبار الجانب البيئي

 : تدخالت الفاعل العمومي .2
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 الشركة، على ذمة  الوزارة  وضع جزء من المشاريع المنجزة من طرف -

 ،نجاز مشاريع في إطار اتفاقيات مع الوزارة تهم البرنامجإ -

III -الميزانية على المدى المتوسط: 

 

 (:0202-0202)تقديرات الميزانية على المدى المتوسط  -2

 
 البيان

 0201انجازات 
 

0200 
 التقديرات 

0202 
 

0204 
 0202 

 12144 9111 12212 6606 8498 ميزانية التصرف:
 منها:

 االعوان*اعباء 
 *اعباء التسيير

1921 
1567 

1911 
1615 

5229 
2221 

5152 
1961 

6226 
0262 

 104 292 1292 2249 1151 ميزانية التجهيز
 12515 12022 11912 14255 9649 المجموع

 41229 10251 10550 40295 2022 ) البعث العقاري( ميزانية اإلستثمارات
 122 252 0222 2212 0102 الخصوصي() البرنامج  ميزانية اإلستثمارات
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 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية  :  2 بطاقة عدد

-I التعريــــف 

 

 البعث العقاري    :الرئيسي النشاط  .2

 1957/09/10المؤرخ في  57-19القانون عدد :   مرجع اإلحـداث.  0

 2025-2021مخطط التنمية : الوزارة والمنشأةتاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين . 2

 

II- اإلستراتيجية واألهداف: 

 

 :اإلستراتيجية .2

تقوم مهمة الشركة على تنفيذ سياسة الدولة في ميدان السكن وذلك بتوفير المسكن الالئق الذي تتوفر فيه جميع  -

حفاظا على  لذوي الدخل المحدودالمرافق الحياتية لكافة الفئات االجتماعية وتخصيص العدد األوفر من المساكن 

صبغتها االجتماعية التي بعثت من أجلها وهي أول باعث عقاري عمومي ساهم في بناء وتعمير البالد بإنتاج 

وحدات سكنية جيدة وبأثمان مدروسة وفي المتناول وكذلك بعثت لتعديل األسعار وهي حريصة إلى اآلن على 

 .لة الرشيدة في ميدان السكنالضغط على التكلفة حتى تنفذ سياسة الدو

كما تعمل جاهدة على إرساء نظام التصرف الحكيم في ممتلكات الدولة المتعلقة بأمالك األجانب والتصرف في  -

 .والناسيونال  عمارتي الكوليزي

 :األهداف االستراتيجية .0

يبقى تطبيق سياسة الدولة في مجال السكن عامة وفي مجال السكن االجتماعي على وجه الخصوص من أهم  -

 .وذلك عبر النهوض بالسكن االجتماعي و الميسر و تجديد األحياء السكنية القديمةأولويات الشركة 

 :تدخالت الفاعل العمومي .2

تساهم الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية في تحقيق البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي التابع لسلطة  -

 . بناء مساكن اجتماعية و تهيئة مقاسم اجتماعيةعبر  اإلشراف
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III- الميزانية على المدى المتوسط: 

 

 (:0202-0202)تقديرات الميزانية على المدى المتوسط  -2

 0200 0201 إنجازات البيان
 الّتقديرات

0202 0204 0202 

  -  - 13.7 12.9 11.1 ميزانّية الّتصّرف
 منها:

 منحة بعنوان الّتأجير- -

 منحة بعنوان الّتسيير - -

9.2 
0.2 

 
9.2 
2.4 

 
12.0 
2.2 

  

   20.4 42.5 24.4 ميزانّية اإلستثمار أو/التجهيز

   0.2 0.1 2.5 ميزانية تجديد المجمدات

      المجموع
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 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للشمال :0بطاقة عدد

I-  التعريــــف 

 النشاط الرئيسي. 2

 0قصد البيع أو الكراء و إنجاز العمارات السكنية والمحالت التجارية في  االقتصاديةو  االجتماعيةإنجاز المساكن 

 .                                                                                                                واليات و هي على التوالي بنزرت و  باجة  و سليانة و الكاف و جندوبة 

 .الموكولة لهاالتصرف في أمالكها وأمالك الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية بالمنطقة  -

 .القيام بكل العمليات المتعلقة بالمنقوالت أو ذات الصبغة المالية والتجارية والصناعية المرتبطة   بهدف المؤسسة -
المتعلق بإحداث  3278ديسمبر  30محضر الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ : مرجع اإلحـداث. 0

 للشمالالشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية 

تم امضاء أخر عقد برنامج : (إن وجد) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة. 2

 الشـركـة الـوطنيـة العقـاريـة للبـالد التـونسيــة للشمــالبين الوزارة و   0211- 0225

II- اإلستراتيجية واألهداف: 

 :اإلستراتيجية -1

البيع أو الكراء و إنجاز العمارات السكنية والمحالت التجارية  واالقتصادية قصداالجتماعية إنجاز المساكن  - -

 .الكاف وجندوبةسليانة و  بنزرت و باجة وواليات و هي على التوالي  0في 

 :األهداف االستراتيجية -0

 ،توفير المسكن الالئق للمواطن  - -

 تطبيق سياسة الدولة في توفير المساكن االجتماعي، - -
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 .تكوين وتثمين المدخرات العقارية - -
 : تدخالت الفاعل العمومي -2

 ،توفير سكن بثمن ميسر -
 ،تسويق المشاريع -
 االجتماعي،نفيذ سياسة الدولة في مجال السكن ت -
 ،ياقتناء األراض -
 ،صالحة للبناءال غير األراضيسوية وضعية ت -
 .تسوية التجهيزات المبنية والغير مبنية في التقاسيم المنجزة سابقا -

 

III- الميزانية على المدى المتوسط: 

 

 (:0202-0202)تقديرات الميزانية على المدى المتوسط  -2

 0200 0201إنجازات  البيان
 الّتقديرات

0202 0204 0202 

 ميزانّية الّتصّرف

 أعباء األعوان  -

 بعنوان الّتسيير -

- 1460 

- 211 

1414 
125 

- 1264 

- 192 

- 1269 

- 502 

- 1426 

- 511 

 ميزانية اإلستثمار -

 *إنتاج -

 أراضي  -

1541 
2 

12229 
0161 12512 11994 12252 

 14069 14126 12569 16211 2455 المجموع
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 الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط : 7 بطاقة عدد

-I التعريــــف 

  :النشاط الرئيسي. 2

انجاز المساكن االجتماعية واالقتصادية قصد البيع وكذلك تجسيم سياسة الدولة في المساكن اإلجتماعية على 

غرار برنامج السكن الخصوصي وبرنامج السكن األول وتهيئة مقاسم اجتماعية وذلك بواليات الوسط التونسي 

 (.سوسة، المنستير، المهدية، القيروان والقصرين ) 

متعلق بإحداث الشركة   8921ديسمبر  83محضر جلسة عامة تأسيسية منعقدة بتاريخ :  ثمرجع اإلحـدا. 0

 .الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط

  :(إن وجد) تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين الوزارة والمنشأة. 2

II- واألهداف اإلستراتيجية: 

 : اإلستراتيجية -1

إيجاد اآلليات لمساعدة المواطنين على توفير مساكن وذلك بالّسكــــن تطبيق برنامج الدولة في مجال  -

الئقة بأسعار مدروسة وتتمثل أهم المحاور االستراتيجية للشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط في ما 

 :يلي

 .والمركبات العقارية المعدة للسكنىقتصادية والعمارات االجتماعية والالمساكن ا إنجاز -
 .شراء األراضي الضرورية إلنجاز مشاريعها -
 .الموكولة إليها لهذا الغرض التصرف في ممتلكاتها وفي العقارات -

 :األهداف االستراتيجية -0

 .توفير مسكن الئق بأسعار مدروسة -

 .توفير رصيد عقاري قابل لالستغالل يضمن ديمومة الشركة -

 .خالص ديون الّشركة -

 :تدخالت الفاعل العمومي  -2
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 .بمناطق الوسطوتهيئة مقاسم اجتماعية  انجاز مساكن ومركبات سكنية -

 تسوية وضعية التقسيمات القديمة إلنجازات الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية بواليات الوسط

III- الميزانية على المدى المتوسط: 

 (:0202-0202)تقديرات الميزانية على المدى المتوسط  -2

 البيان
0201انجازات   0200 

 تقديرات

 3230 3234 3231 ميزانية التصّرف:

 3432 3102 3382 3330 3312 بعنوان التأجير -

 762 762 742 730 617 بعنوان التسيير -

ميزانية االستثمار  -    

 )انتاج و أراضي(
7480 2222 2022 2022 32222 

 180 13 610 12 520 12 930 11 261 10 المجموع:
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 الشركة الوطنية العقارية للبالد للجنوب :7 بطاقة عدد

-I التعريــــف 

 

 البعث العقاري :النشاط الرئيسي 1- 
 

  83/80/8921محضر الجلسة العامة التأسيسية بتاريخ  :مرجع األحـداث 2- 
 

 0203-0208مخطط التنمية  :العموميالمهمة والفاعل تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو هدف بين 3- 
 

-IIواألهداف اإلستراتيجية: 

 

 :اإلستراتيجية -2

تقوم مهمة الشركة على تنفيذ سياسة الدولة في ميدان السكن وذلك بتوفير المسكن الالئق الذي تتوفر فيه جميع 

 الدخل المحدودالمرافق الحياتية لكافة الفئات االجتماعية وتخصيص العدد األوفر من المساكن لذوي 

 :ةاإلستراتيجياألهداف  -0

يبقى تطبيق سياسة الدولة في مجال السكن عامة وفي مجال السكن االجتماعي على وجه الخصوص من أهم 

 أولويات الشركة

 :دّخالت الفاعل العموميت -2

على مواصلة أشغال بناء المشاريع المبرمجة لسنوات  0203ة ـز نشاط الشركة خالل سنـمن المنتظر أن يرتك

ات للمشاريع المبرمجة ـالدراس ستكمالوا 0203ة ـع سنـوالشروع في إنجاز مشاري 0200و  0208 - 0202

 .0203 – 0204 تلسنوا

 :يليكما  0203ويمكن حوصلة أنشطة البرنامج لسنة   

 

شقة من الصنف  23من المركب السكني بطينة صفاقس والمتكون من  الثالثمواصلة أشغال بناء القسط  -

 . االجتماعي الجماعي

 محالت تجارية  2شقة من الصنف االقتصادي و 83مواصلة أشغال مشروع إقامة الغزالن الذي يشتمل على  -

 : 3233مواصلة إنجاز مشاريع برنامج  -

 .شقة من الصنف االجتماعي الجماعي إقامة المحارزة صفاقس 72* 

 قرمدة صفاقسإقامة محالت تجارية ب 2و مسكن اجتماعي جماعي  02* 

 : والمتكون من  3231الشروع في انجاز برنامج  -
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 شقة من الصنف االجتماعي الجماعي بمطرش قابس 62* 

 .مسكن اجتماعي جماعي إقامة الياسمين بسيدي بوزيد 42* 

 .الحرس الوطني بصفاقسمسكن اجتماعي جماعي إقامة  74*        

 .3230 – 3234 تالدراسات للمشاريع المبرمجة لسنوا مواصلة -

و   مليون دينار 25,25حوالي  3231خالل سنة بعنوان اإلنتاج ومن المنتظر أن يبلغ حجم االستثمارات      
 .ألف دينار بعنوان األصول الثابتة 302

مليون  0بحوالي  3231في إطار تجديد تنمية الرصيد العقاري للشركة تمت برمجة اقتناءات جديدة خالل سنة  -  

 .دينار

IV- الميزانية على المدى المتوسط: 

 

 (:0202-0202)تقديرات الميزانية على المدى المتوسط  -2

 0200 0201إنجازات  البيان
 الّتقديرات

0202 0204 0202 

 ميزانّية الّتصّرف

 بعنوان الّتأجير -

 بعنوان الّتسيير -

1.519 
266 

1.952 
592 

0.252 
592 

0.152 
652 

0.022 
922 

 منها:

 منحة بعنوان الّتأجير- -

 منحة بعنوان الّتسيير - -

     

 06.422 05.522 05.422 14.022 2.212 ميزانّية اإلستثمار

)منها الّتحويالت المخّصصة لدعم الّتدّخالت في 
الميدان اإلقتصادي و اإلجتماعي و دعم اإلستثمار 

في المشاريع و البرامج الّتنموّية و كذلك لتسديد 
القروض و الّتوازن المالي    و تطوير و إعادة 

 هيكلة المؤّسسة( 

     

 21.222 22.592 22.222 11.992 5.650 المجموع
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بطاقة خاصة بإادراج النوع 

 االجتماعي
 

 

 

 

 
 

 

I- العام  اإلطار 

 

 إستراتيجية المهمة في مجال مقاربة النوع اإلجتماعي 
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في السنوات األخيرة  أصبح مفهوم النوع االجتماعي والقضايا المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل

الالمساواة لها عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية وهذه أمًرا أساسًيا لقطاع التعاون الدولي والتنمية 

، ال تزال أوجه عدم المساواة بين النساء الملحوظرغم من التقدم على الخطيرة على النساء والفتيات. 

 التعليم،يث سواء من ح المجاالت،والرجال متجذرة بعمق في جميع المجتمعات وفي جميع 

 التنمية،ال يمكن فصل قضايا النوع االجتماعي عن قضايا  ...والعمل  الصحة،والحصول على 

ولذلك أصبح من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أخذ قضايا النوع االجتماعي في 

 .الحسبان في التعاون الدولي والمساعدة اإلنمائية

ها بمختلف الحقوق والواجبات في جميع مجاالت الحياة أحد يعتبر إنهاء التمييز ضد المرأة وتمتيع إذ

أهم أهداف التنمية المستدامة لبناء مجتمع سليم ومتوازن، وهو أحد أهداف االلفية لألمم المتحدة كما 

يعتبر تمكين المرأة أحد أهم األولويات في الكفاح ضد الفقر وقد تم اعتبار هذه االشكالية خالل 

 (SDGs)هدفا للتنمية المستدامة  37للـ  3230ة لألمم المتحدة في سبتمبر اعتماد الجمعية العام

  وذلك عبر معالجة تحديين في آن واحد: 3212إجراء االجندا  362و

للتنمية  0أوال : تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين لجميع النساء والفتيات عبر الهدف 

 المستدامة.

 .3212بين النساء والرجال ضمن األجندا ثانيا: تمكين المرأة والمساواة 

بصفة عامة  الخاصة بحقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية تاالتفاقياصادقت تونس على جل وقد  

وانخرطت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  بصفة خاصة بين الجنسين والمساواة وحقوق المرأة 
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المستوى الوطني من خالل وضع إطار . كما حرصت على تفعيل هذه االلتزامات على 3212لسنة 

 تشريعي وقانوني ومؤسساتي مالئم.

الركائز األساسية لتحقيق من لطابع األفقي والعام لخدمات مهمة التجهيز واإلسكان كما يعتبر ا  

التنمية هداف النمو االقتصادي والتنموي ولإليفاء بااللتزامات الدولية وخاصة منها المتعلقة بأ

على سبعة عشر التي وضعتها لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تعتمد الـالمستدامة 

حماية بالتنمية االجتماعية الشاملة و بالتنمية االقتصادية و المتعلقة بكائز الر مسؤولية جماعية لتعزيز 

على نتقال إلى مسار مستدام مبني الإلى اتخاذ خطوات ل فإن مهمة التجهيز واإلسكان مدعوة، ةالبيئ

:"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل 0تحقيق المساواة بين الجنسين كما جاء في الهدف 

: "كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة 0.0النساء والفتيات" وبالخصوص الغاية 

المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار في   وفرصها

لسياسية واالقتصادية والعامة" وذلك من خالل التصرف في الموارد البشرية والحياة المهنية الحياة ا

القرار والوظائف العليا على قدر المساواة مع زمالئهن صنع للموظفات عبر وصولهن إلى مراكز 

 الرجال.من 

ترجمة لإلرادة الفعلية لتنفيذ هذه  3238لسنة  االجتماعيالوطنية لمأسسة وإدراج النوع  وتعد الخطة

االلتزامات الدولية والوطنية على أرض الواقع وللتكريس الفعلي للمساواة بين النساء والرجال وترجمتها 

 بالسياسات العمومية وميزانياتها. 
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تجسيد جملة التعهدات على الصعيد  وفي هذا اإلطار تعتبر مهمة التجهيز واإلسكان فاعال هاما في

حيث تولي وزارة التجهيز واإلسكان في  بين الجنسين بتكريس عدم التفرقة ي وذلك فيما يتعلقالوطن

التمكين تدعيم و سياستها العمومية وأنشطتها مسألة النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين 

 االجتماعي للنساء عبر ولوج المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار األهمية الالزمة بهدفاالقتصادي و 

 ضمان التكافؤ بين الجنسين، ويتجّلى ذلك من خالل:

 :لتفعيل تلك الخطة عبر مناهضة العنف ضد المرأة  األثر األولأوال تساهم المهمة في تحقيق  -

حيث أن إنجاز بنية أساسية للطرقات وخاصة للمسالك الريفية تساهم في تنقل النساء بكّل أمن 

األنشطة الحياتية إلى جانب توفير فضاءات  تأخذ  وتساهم في فك عزلتهن وإدماجهّن في جميع

 ،باالعتبار خصوصيتهن من شأنها أن تدعم تحقيق هذا األثر

والمتعلق بالرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات و المجالس  أما األثر الثاني -

كفاءات النسائية بالخطط حيث تعمل المهمة على التوظيف األمثل لل والهياكل ومواقع صنع القرار:

الوظيفية وبمجالس اإلدارة خاصة وأن قطاع التجهيز يعتبر قطاعا فنّيا وأغلبيته من العنصر الرجالي  

 وما يزال عدد اإلطارات النسائية في مراكز القرار الهامة متواضعا مقارنة مع زمالئهن من الرجال.

المالي للنساء و حقهّن في العمل الالئق واألجر والمتعلق بالتمكين االقتصادي و أما األثر الثالث  -

يعّد قطاع التجهيز بمثابة قاطرة لبقية القطاعات التنموية األخرى كالصناعة والفالحة إذ  العادل:

والتجارة والصحة والنقل.... وحيث تتمثل عدم المساواة التي تعاني منها المرأة التي تكون أكثر 

عليها وصعوبة نفاذها لخدمات الصحة وللتعليم والتكوين والعمل هشاشة بسبب الفقر والعنف المسلط 
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فإّن جّل التدخالت في المجال  واألسواق والخدمات األساسية كالماء والكهرباء والتطهير الصحي...،

خاّصة عبر توفير الطرقات والمسالك الريفية إلى جانب إعداد أمثلة عمرانية ذكية تعتبر بمثابة 

 . مرأة على ممارسة نشاطات لتمكينها اقتصادّيا والماليالحافز الذي يشجع ال

والمتعلق باعداد مخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع بينما يتعلق األثر الرابع  -

 عتبر المخططات الخماسية والميزانيات السنوية لمهمة التجهيز األصلية منها أوف االجتماعي:

بإعتماد مؤشرات  هاالتعامل مع المبدإ المساواة، إذ يقع إعدادالتكميلية خير شاهد على الجدية في 

تخصيص اعتمادات إلنجاز المالية الحالية خالل السنة كما تّم  وأهداف تخص النوع اإلجتماعي

 .«تشخيص وتحليل النوع اإلجتماعي بمهمة التجهيز»دراسة حول 

 والمتعلق بإعداد مخطط اتصالي في مجال مقاربة النوع االجتماعي: فيما نجد األثر الخامس -

حيث تعتمد المهمة على أنشطة تكوينية وتحسيسة لمقاربة النوع اإلجتماعي إلى جانب الحرص على 

 إشراك جميع األطراف المعنية من رؤساء برامج وإدارات وذلك على الصعيدين المركزي والجهوي 

  .ومديري المشاريع ومكاتب الدراسات ومكاتب األشغالإلى جانب رؤساء المؤسسات 

أما األثر السادس فيتعلق بالسياسات العمومية التي يجب أن تراعي األزمات واألوبئة والتغيرات -

دراسات وسيناريوهات تغيرات المناخ بأسس التخطيط الحضري والعمراني، مع المناخية عبر  القيام ب

ووتيرة حدوث الكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ عند القيام االخذ بعين االعتبار حجم 

 .بالتخطيط الحضري 

 :  وبخصوص تشخيص واقع مهمة التجهيز من منظور النوع االجتماعي فقد تم العمل على
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واإلسكان ودعم قدرات كافة  تشخيص وتحليل النوع اإلجتماعي بمهمة التجهيزل دراسة عدادإ  -

 المتدخلين على مستوى المهمة من خالل التكوين في مجال النوع االجتماعي.

في  إعداد وبرمجة العديد من الدراسات في عالقة بمقارية النوع االجتماعي والتغيرات المناخية -

 و العمراني. مجال حماية المدن من الفيضانات و البناءات المستدامة و تهيئة المجال الترابي

فك عزلة المناطق الداخلية عبر انشاء شبكات من المسالك الريفية لفتح الطريق أمام المتساكنين  -

من نساء وأطفال ورجال وتمكينهم من الوصول إلى البنى األساسية من صحة وتعليم واقتصاد مما 

الصحية  يساهم في الحد من نسب االنقطاع عن الدراسة وتحسن مؤشرات الصحة والخدمات

 وتحقيق االدماج االقتصادي لهذه المناطق، 

دون تمييز بين من مختلف برامج السكن  لالستفادةتطوير النصوص القانونية والتشريعية  -

 ،الجنسين

ادراج النوع اإلجتماعي في البرنامج الوظيفي لمختلف المشاريع ليتم أخذه بعين االعتبار من قبل  -

مختلف فئات المجتمع من نساء وأطفال وذوي اإلحتياجات المصممين بهدف تلبية حاجيات 

  .الخصوصية

إقرار البرنامج الوطني للمدن المستدامة في تونس الذي يمكن مختلف المدن التونسية من  -

االنخراط في المجهود الوطني في إطار التنمية المستدامة من خالل إعداد العديد من االستراتيجيات 

والعديد من اآلليات الموجودة فعليا على المستوى المؤسساتي والتقني  القطاعية في هذا المجال

 .والتكنولوجي
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ورغم المجهودات المبذولة ، تشكو المهمة جملة من النقائص في عالقة بالنوع اإلجتماعي ومن 

 بينها: 

 غياب اإلحصائيات المحينة والفعلية المبنية على النوع االجتماعي في مجاالت تدخل المهمة  -

( واألمية في صفوف النساء في بعض الجهات % 42أكثر من تواصل إرتفاع نسب البطالة ) -

 .% 3168 بـالفجوة في محو أمية الكبار بين الرجال والنساء خاصة في المناطق الريفية حيث تقدر 

 وهو ما أثر سلبا على ممارستها لألنشطة اإلقتصادية ونفاذها للخدمات الصحية وغيرها... 

تمثل اليد العاملة الفالحية النسائية  حيث حيت في القطاع الفالة أوضاع النساء العامالهشاش -

 .% 63 في تونس نسبة

عدم المساواة بين الجنسين تعززها عوامل أخرى مثل العمر أو العرق أو اإلعاقة أو العيش في إن 

المناطق الريفية أو الحضرية. باإلضافة إلى العوامل الهيكلية هناك عوامل اقتصادية، على سبيل 

صير وتميل إلى تفاقمها على المدى الق المساواة،أن األزمات لها تأثير واضح على عدم  المثال،

هي مثال صارخ: لقد أدى الوباء إلى توسيع نطاق عدم المساواة بين  32-أزمة كوفيد  .والطويل

ولديهن وظائف  تضررا،كانت النساء هن األكثر  االقتصادية،الجنسين إلى حد كبير. من الناحية 

فإن  ئي،اإلنمامحفوفة بالمخاطر وأقل أجرا وأقل حماية من الرجال. وبحسب برنامج األمم المتحدة 

  .مليون امرأة وفتاة تحت خط الفقر 47األزمة الصحية ستجعل 

 تعتبر النساء واألطفال الفئة المتضررة أكثر من تبعات الكوارث الطبيعية والفيضانات . -
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عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على قروض سكنية للنفاذ إلى  -

  %76.0مقابل  % 31.0النساء الالتي تحصلن على قروض سكنية بلغت نسبة سكن الئق حيث 

 .3230من الرجال خالل سنة 

نسبة تمثيلية النساء في مواقع صنع القرار بالمهمة ضعيفة خاصة في الخطط التالية : مديرة عامة 

 القرار، اتخاذهيئات و لجان أو ممثلة ب رئيسة مديرة عامة أو

التي أدت إلى التمييز بين النساء والرجال على مستوى المهمة فيما  وتتمثل اإلشكاليات ذات األولوية

 يلي: 

 صعوبة نفاذ النساء والرجال بالمناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات -3

افتقار اإلدارة لإلحصائيات المتعلقة بالنوع االجتماعي ألخذها بعين االعتبار عند إعداد التصاميم -3

 إدراج هذا المفهوم بالضوابط المرجعية إلعداد الدراساتلتنفيذ األشغال و عدم 

 عدم المساواة بين النساء والرجال في النفاذ لسكن الئق-2

 ضعف تمثيلية المرأة في مختلف الخطط الوظيفية ومواقع صنع القرار-4

وبالشروع في تحديد هذه اإلشكاليات ذات األولوية بالرجوع إلى بعض اإلحصائيات تّم الوقوف على 

 والمتمثلة فيما يلي:أسبابها بعض 

وجود مناطق ريفية معزولة عن شبكة الطرقات وعدم تهيئة وصيانة المسالك الريفية نظرا  -

 لمحدودية االعتمادات المدرجة بالميزانية.

 للمنشآت والبنايات العمومية ال تأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي التصاميم الهندسية -
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 سياسة بناء تراعي التغيرات المناخية بطريقة محتشمة -

عدم إدراج النوع االجتماعي ضمن الضوابط المرجعية للمشاريع وعدم اعتباره من العوامل المحددة  -

 الختيار فرضيات الحماية من الفيضانات

صائيات والدراسات المطلوبة وعدم ادراج النوع االجتماعي بالبرنامج الوظيفي عند نقص اإلح -

 تصميم البنايات المدنية،

الدراسات المنجزة لحماية المدن من الفيضانات تفتقر لإلحصائيات الالزمة التي من شأنها أن  -

 تمكننا من مراعاة احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة

 عمرانية وسكنية ال تراعي مقاربة النوع االجتماعي وتغيرات المناخسياسة  -

 عدم تكافؤ في القدرة المالية للحصول على قروض سكنية -

 عدم وعي المرأة بحقوقها وعادات وتقاليد تمييزية بين الجنسين -

اذ عدم القدرة على ضبط التوقعات والتقديرات لتعدد مقاييس التكليف بالخطط الوظيفية ومواقع اتخ -

 القرار.

وبناء على بيان أسباب اإلشكاليات المطروحة تّم تحديد المحاور االستراتيجية للمهمة والمتمثلة فيما 

 يلي:

: تيسير نفاذ النساء والرجال عبر تطوير شبكة الطرقات السيارة المحور االستراتيجي األول -

 والطرقات المرقمة والمسالك الريفية وصيانتها
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ت وممتلكاتهم من خطر الفيضانات ضمان سالمة جميع الفئا: االستراتيجي الثانيلمحور ا-

 اإلنجراف البحري و 

: إنشاء بناءات مستدامة مراعية للنوع االجتماعي لضمان رفاهية المحور االستراتيجي الثالث-

 المكان وحرية التنقل و العيش الكريم.

 وضع سياسة تهيئة ترابية وعمرانية وسكنية مندمجة ومستدامة :المحور االستراتيجي الرابع -

تكريس ولوج المرأة لمراكز صنع القرار وضمان المساواة وتكافؤ : المحور االستراتيجي الخامس -

 الفرص

 توجهات المهمة على المدى المتوسط :
 

على كافة مستويات المهمة المركزية منها والجهوية والعمل  االجتماعيتعميم مفهوم وثقافة النوع -

وتعزيز اإلطار واآلليات  االجتماعيعلى مزيد مالءمة األنشطة مع األوليات الوطنية المتعلقة بالنوع 

 للمتابعة والتقييم على هذا األساس.

لمهمة انشاء قاعدة بيانات خاصة لتجميع المعلومات حول المنتفعين بمرافق وتجهيزات ا -

بهدف مزيد العمل على تحسين أثر هذه الخدمات ووصولها إلى  االجتماعيوتصنيفهم حسب نوعهم 

 ،الفئات المعنية

قوانين  سنّ عبر وذلك  التي تنجزها المهمةمشاريع مختلف الدراسات والإدراج النوع االجتماعي في -

 ا كانت خصوصياتها،تضمن حسن استعمال المرافق العامة لكافة فئات المجتمع مهم وأوامر
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تصميم وإنجاز مشاريع البنايات المدنية  ادراج النوع االجتماعي ضمن الضوابط المرجعية عند-

لمختلف المستخدمين من النساء والرجال وجميع الفئات وذلك  االستعمالبحيث تضمن راحة وسهولة 

 ،عبر توفير فضاءات مالئمة لهم تتماشى ومختلف حاجياتهم

بتنفيذ إصالحات قانونية ، مصحوًبا جتماعية بهدف الحد من السكن غير المنتظمإنتاج مساكن ا -

 أمناسياسة البناء أكثر مالءمة للبيئة وصالحة اقتصادًيا لتحقيق سكن أكثر استدامة و  وفنية لجعل

 وبأسعار معقولة للجميع،

دة عبر دراسة تحسين تمثيلية المرأة في مواقع صنع القرار في الخطط الوظيفية وهياكل القيا-

 امكانية اعتماد آلية التناظر للتسمية بالخطط الوظيفية،

توفير حظوظ أوفر لإلطارات النسائية في التكوين والتربصات واشتراط مبدأ المساواة والتناصف -

 .االعداد لقائمات المرشحين للتكوين أو التربص أو القيام بمختلف مهمات التدريب عند
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 : البنية األساسية للطرقات 2البرنامج 

 :أهم اإلشكاليات المتعلقة بالنوع االجتماعي  -2

حول  األول والثالث والرابع آثار هاّمة ومن أهمها لمأسسة وإدراج النوع االجتماعي للخّطة الوطنية

القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء  ودعم التمكين االقتصادي للمرأة ووضع 

سياسات في الغرض ووضع سياسات عمومية ومخططات تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع 

تكييف البنية األساسية يهدف إلى  البنية التحتية للطرقاتبرنامج اإلجتماعي ، باعتبار أّن 

ت مع متطلبات الحياة االقتصادية واالجتماعية بهدف ربط مختلف جهات البالد بطريقة للطرقا

من مواطنات ومواطنين عبر توفير  واستدامة حركة المرور وسالمة مستخدميها سهولةتضمن 

مع مراعاة الجوانب الجمالية والبيئية وتطور خدمات التنوير العمومي بالطرقات والطرقات السيارة 

 .وطني للسياراتاألسطول ال



 املالحق

 

 

 203 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة 

  

 

في مجال البنية تحديد الفوارق بين النساء والرجال  يتطلبجتماعي النوع االمقاربة ن إدماج إ

. ولكن حاليا ال توجد عبر استعمال معطيات مفصلة حسب الجنساألساسية للجسور والطرقات 

حيث تّم إحصائيات أو دراسات تتعلق بمشاريع الجسور والطرقات تبرز الفوارق بين الجنسين، 

 انصر وع بتونس للنساء الجملي العدد ثلث تمثلباعتبارها  الريفي الوسط في المرأة التركيز على 

 الريفية المناطق تنمية ضمان في ريادي ورة لما لها من دجتماعيقتصادية واالفي التنمية اال فاعال

 والسكاني،  البيئي التصحر من الريفية المناطق هذه وحماية بها الغذائي األمن وتوفير

 :أهمها من الصعوبات من العديد تعانيوبالتالي فإن المرأة الريفية 

 حي،ت في القطاع الفالهشاشة أوضاع النساء العامال*   

 جتماعية، قتصادية واالالادم تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الموارد والخدمات *ع   

مهات والرضع وصعوبة الحصول على الخدمات الصحية وتراجع ارتفاع نسبة وفيات األ*   

 نوعيتها، 

 .ميةرتداد إلى األالمبكر عن الدراسة واال االنقطاعتفشي ظاهرة 

  اإلشكاليات ذات األولوية -2
تتمثل اإلشكالية ذات األولوية في صعوبة تنقل النساء والرجال بالمناطق الريفية المعزولة مما يحد 

إلتاحة الوصول إلى المراكز الصحية والتعليمية وسيلة الطريق  حيث يعتبر للخدماتمن النفاذ 

وسوق الشغل التي إذا ما توفرت ستساعد المرأة الريفية في االرتقاء بوضعيتها االجتماعية والعلمية 

والصحية والمهنية ومن ثمة االرتقاء باالقتصاد الوطني. وبالتالي هنالك ارتباط قوي بين النمو 
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فهي تساعد بشكل فعال في  ’شبكة المسالك الريفية وبين نمو النشاط االقتصادي لمنطقة ما طورت

 ..ربط مناطق اإلنتاج بمناطق االستهالك

فك العزلة عن المرأة الريفية بمثابة دعامة لمشاركتها في نمو االقتصاد الوطني وتمكينها إذ أن 

. ويعود ذلك للعديد من األسباب من تتعرض له.والمساهمة في حمايتها من العنف الذي يمكن أن 

 بينها :

 *وجود مناطق ريفية معزولة عن شبكة الطرقات 

 *عدم تهيئة وصيانة المسالك الريفية نظرا لمحدودية االعتمادات المدرجة بالميزانية.

على معطيات إحصائية  * إن تحديد الحاجيات من  تهيئة و صيانة المسالك الريفية ال تستند

 الجنس  وال تعتمد مقاربة النوع االجتماعي. حسب

 بالحد من اإلشكالية المطروحة:  ةالمتعلقأو األهداف تحديد الهدف  -3

 لمجابهة هذه اإلشكالية تّم تحديد المحور االستراتيجي التالي:

البنية تطوير شبكة تيسير نفاذ النساء والرجال وضمان سالمتهم عبر : المحور االستراتيجي 

  .لطرقاتاألساسية ل

على المستوى االقتصادي واالجتماعي والعمراني لكل دولة ال  الربط الطرقيالدور الذي يلعبه إّن 

تأثيرهما  يمكن تغافله أو التغاضي عنه، فالنمو واالزدهار اللذان يتحققان في هذا القطاع يمتدّ 

لفئة لهذه ا السير حركة حاجياتو  الطرقية الشبكة مالئمةاألخرى وبالتالي ليشمل جميع القطاعات 

تم وضع الهدف االستراتيجي من األدوار الهامة، لذلك  )المرأة الريفية خاصة(من المجتمع الهشة 

في المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات وضمان  النساء والرجال نفاذحسين تالتالي "
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 .بصفة دورية ة المسالك الريفية"صيان"و "تهيئة المسالك الريفيةنشاطي "" من خالل  سالمتهم

حيث أن إنجاز بنية أساسية وذلك للمساهمة في مناهضة العنف ضد المرأة )األثر األول للخطة( 

ساهم في تنقل وصيانتها والقيام بأشغال التنوير العمومي يلمسالك الريفية ا تهيئة للطرقات وخاصة

 و تمكينهم االقتصادينشطة الحياتية فك عزلتهن وإدماجهّن في جميع األوفي النساء بكّل أمن 

 )األثر الثالث للخطة الوطنية(. نسينوتقليل التفاوت بين الج

 

 

 

 

 في المناطق الريفية المعزولة إلى شبكة الطرقات وضمان سالمتهم النساء والرجال نفاذحسين ت: 1-2 استراتيجي هدف

تقديرات  الوحدة المؤشرات
0200 

تقديرات 
0202 

تقديرات 
0204 

تقديرات 
0202 

      المؤشر االستراتيجي:

 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية 1-2-1: المؤشر
 47,1 46,6 46,3 45,9 % لفائدة النساء والرجال على حد السواء

 إدماج مقاربة النوع االجتماعي بمشاريع البنية األساسية للطرقات: 1-2 عملياتي هدف

      المؤشر عملياتي:

نسبة الدراسات التي تعتمد مقاربة النوع : 1-0-1المؤشر 
      االجتماعي

: عدد المنتفعات والمنتفعين من المسالك 0-0-1المؤشر 
      الريفية المهيئة
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 () في صورة توفر المعلومة*

 التحليل :   -2

والرجال على حدّ لفائدة النساء  النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية"بلغت تقديرات مؤشر   

وسترتفع خالل  % 46.1بـ  3231وتقدر النسبة لسنة  3233خالل سنة  %40.2نسبة  " السواء

 .% 47.3لتصل إلى  3230سنة 

وتعتبر الزيادة في تقديرات المؤشر محتشمة نظرا لمحدودية االعتمادات المخصصة سنويا لتهيئة 

 المسالك الريفية وصيانتها. 

االستراتيجي تّم تحديد هدف عملياتي حول " إدماج مقاربة النوع االجتماعي ولتحقيق الهدف 

حول " نسبة الدراسات التي تعتمد  3بمشاريع البنية األساسية للطرقات" وتحديد مؤشر عملياتي

حول "عدد المنتفعات والمنتفعين من المسالك الريفية المهيئة".  3مقاربة النوع االجتماعي" و

ن القيام بعمليات تحسيسية للنوع االجتماعي لإلطارات الفنية أو المتعاملين معها ولتيسير ذلك يتعي

 من مكاتب دراسات أومقاوالت.

 خطة العمل  -6

 

 إدراج مقاربة النوع االجتماعي ضمن سلسلة النتائج

تقديرات  المؤشرات األهداف
0202 

األعمال )األنشطة 
 وغيرها(

مصدر االعتمادات المخصصة 
الدولة/ تمويل )ميزانية 

 مانحين أجانب(
 دعائم األنشطة

 : 1الهدف
تحسين نفاذ 

النساء والرجال 

المؤشر 
النسبة  1.0.1

التراكمية 
46,3% 

كلم من  910تهيئة -

 المسالك الريفية .

 ميزانية الدولة -
الصندوق الكويتي للتنمية -

 االقتصادية العربية

تغيير طريقة إنجاز اإلستشارات او -
طريقة تقبل الحاجيات من الواليات 
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في المناطق 
الريفية المعزولة 

إلى شبكة 
وضمان الطرقات 

 سالمتهم

لتهيئة المسالك 
لفائدة  الريفية

النساء والرجال 
على حّد 
 السواء

الصيانة الدورية -

للمسالك الريفية )بين 

كلم  222و  422

 سنويا(.

 

كطلب معطيات إضافية مفصلة حسب 
 الجنس

الدراسات على تضمين حث مكاتب  -
النوع اإلجتماعي بدراساتهم من خالل 

 تحيين كراسات الشروط.
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 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت 2البرنامج 

 

المناطق العمرانية والشريط حماية على مستوى سياسة البرنامج إلشكاليات المتعلقة بالنوع االجتماعي أهم ا -3
 الساحلي والتحكم في المنشآت

 
 

 0على مستوى سياسة البرنامج إلشكاليات المتعلقة بالنوع االجتماعي أهم ا -0
حماية المناطق العمرانية  2إن تدارس النوع االجتماعي على مستوى المهمة ككل وعلى مستوى البرنامج 

والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بصفة خاصة يعتبر ضعيفا ودون المأمول ويعود ذلك أساسا 

الفتقاره لإلحصائيات الالزمة ولعدم احتواء الدراسات المنجزة لتحليل الحاجيات الخصوصية للجنسين 

حقيق التنمية المستدامة والعدالة وبصفة عامة لكافة الفئات بهدف التحسين من جودة حياتهم وت

 االجتماعية.
 

 التغيرات المناخية:البيئة المحلية و  عدم تعميم سياسة بناء تراعي 
لبنايات مدنية مستدامة اعداد تصور جديد  عبر المجهود الوطني في إطار التنمية المستدامة فياالنخراط 

 الخاصيات هندسية تأخذ بعين االعتبارمعمارية و بمواصفات ايكولوجية خالية من كل تلوث بيئي وبرؤية 

 نارةإلوغيرها لوالهوائية شمسية المتجددة كالطاقة الواستعمال الطاقات البيئية والمناخية التي ستشيد فيها 

 الني ستنتج منها عند البناء واالستعمال. معالجة عصرية للنفاياتو 

المتغّيرات المناخية تأثير وتخّفف من  المحلية لبيئيةجديدة تراعي الجوانب ا معمارية وهندسيةتكريس ثقافة 

 .وتأثيراتها السلبية على المحيط

  عدم تعميم سياسة بناء تحترم أكثر مقاربة النوع االجتماعي 
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تضمن يعتبر الهدف الرئيسي من ادراج مفهوم مراعاة النوع االجتماعي بتصميم وإنجاز بنايات مدنية  -

من النساء والرجال وجميع الفئات وذلك عبر توفير  المستخدمين لمختلفوسهولة لالستعمال  راحة

 فضاءات مالئمة لهم وتتماشى ومختلف حالتهم.

اسـتقاللية والمشاركة بشكل كامل فـي جميـع بالعـيش  االحتياجات الخصوصية فياألشخاص ذوي  حقّ  -

العمومية في جميع مناحي الحياة ومنها النفاذ الى البنايات  األسوياءجوانـب الحيـاة على قدم المساواة مع 

 النفاذ الى كافة األماكن العمومية والخاصةإقامتهم من حرية التنقل واختيار مكان والخاصة وتمكينهم عبر 

 وادماجهم بصورة كاملة فب الحياة االجتماعية. 

في البنايات المدنية المستقبلة  ةتمكين النساء من استعمال الفضاءات الحساسة والفضاءات الصحي-

 ،للعموم بطريقة مريحة تضمن الخصوصية

تخصيص بعض المقاعد بالمدرجات و  لذوي االحتياجات الخاصة لركن سيارات أماكن تخصيص-

مع  ... دور المياه واألدوشفضاءات االستراحة و  على غرار بالجامعات وباألقسام المخصصة للدراسة

 ،الى جميع األماكنالمنحدرات للدخول تعميم 

تخصيص المصاعد لذوي االحتياجات الخاصة وتعويض المنحدرات طويلة المسافة بالمصاعد  -

 واإلدارات والمستشفيات لتسهيل التنقل بجميع الفضاءات،خصوصا في الجامعات 

 
  المدنية والمنشآت نقص في تعميم مفهوم مقاربة النوع االجتماعي في تصميم البنايات: 
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قناعة صاحب المنشأ بالنسبة للمشارع المفوضة بتقديم هذه المعطيات نظرا الفتقاره اليها وأّن ذلك عدم  -

يتطلب القيام بدراسات إضافية وفي أغلب األحيان ليست هناك النتائج المطلوبة وليس هناك قوانين 

 واضحة ترغمه على ذلك،

مشاريع نظرا لنقص المعلومات عدم األخذ بعين االعتبار للنوع االجتماعي عند تصاميم ال -

 والدراسات المطلوبة وعدم ادراجها بالبرنامج الوظيفي،

كما أن الدراسات المنجزة لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري تفتقر لإلحصائيات -

الالزمة التي من شأنها أن تمكننا من مراعاة احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة 

 بأخذها بعين االعتبار عند إعداد التصاميم الضرورية لتنفيذ األشغالوذلك 

افتقار الدراسات المنجزة لحماية المدن من الفيضانات لإلحصائيات الالزمة التي من شأنها أن  -

تمكننا من مراعاة احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة وذلك بأخذها بعين االعتبار عند 

 صاميم الضرورية لتنفيذ األشغالإعداد الت

- 

 من العوامل المحددةا اعتباره عدم إدراج النوع االجتماعي ضمن الضوابط المرجعية للمشاريع وعدم-

 المشروع، الختيار

بعد إنجاز الدراسات واألشغال للتثبت من مدى بلوغ األهداف المبرمجة افتقار أنشطة اإلدارة للتقييم قبل و -

 يؤثر على مدى قدرة اإلدارة على تحديد االحتياجات الحقيقية لجميع الفئات.وهو ما من شأنه أن 
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 :عدم األخذ بعين االعتبار للنوع االجتماعي عند إعداد أمثلة التهيئة العمرانية 

يعتبر مثال التهيئة العمرانية أحد الوثائق األساسية التي يتم اعتمادها عند إعداد الدراسات  -

الضرورية إلنجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات، ونظرا لعدم إدراج مفهوم النوع االجتماعي 

تهم و انه أن يحد من مدى تحقيق انتظارات المواطنين لحماي\عند إعداد هذه األمثلة و هو من 

 ممتلكاتهم من الفيضانات و بالتالي مدى تحقيق الهدف المنشود للبرنامج. 

على سبيل المثال في بعض الحاالت عند إعداد تصميم تهيئة األودية نقوم بإضافة منشآت عبور 

أمام مدارس أو محاضن أطفال أو منازل لتسهيل عبور جميع الفئات التي تجد صعوبة في السير 

وصول إلى الضفة األخرى من الوادي، ولكن عدم تناول أثلة التهيئة العمرانية للنوع مسافات طويلة لل

االجتماعي أثناء إعداده يحول دون إنجاز بعض الطرقات الضرورية والغير مبرمجة بأمثلة التهيئة 

 العمرانية على هذا المستوى.

ي تفتقر لإلحصائيات كما أن الدراسات المنجزة لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحر -

الالزمة التي من شأنها أن تمكننا من مراعاة احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة 

 وذلك بأخذها بعين االعتبار عند إعداد التصاميم الضرورية لتنفيذ األشغال

 :نقص للوعي بمقاربة النوع االجتماعي 

ال تنطوي ضمن مقاربة النوع االجتماعي بما أن  حيث تعتبر مشاريع الحماية من االنجراف البحري 

الهدف األساسي هو الحماية من االنجراف البحري الذي يعتبر نتيجة للتغييرات المناخية وتوسع 

 العمران أساسا وال ِيخذ بعين االعتبار األشخاص المعنيين بالحماية.
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لمحاذية للمنشآت وتخلق غير أن مشاريع الحماية تساعد بصفة غير مباشرة في إحياء المناطق ا

 مجال للترفيه للسكان بما فيهم النساء دون المس من سالمتهم وأمنهم.

إال أن هذا الجانب يتم تهميشه غالبا وال يتم التطرق له إال عند المصادقة على فرضيات الحماية 

 رغم اعتباره بصفة غير مباشرة معيار الختيار الفرضية األنسب.

 ألخذ بعين اإلعتبار للنوع االجتماعي عند إنجاز المشاريعاألسباب التي تحول دون ا -2
 

عدم اعتبار النوع االجتماعي من العوامل المحددة الختيار فرضيات الحماية من الفيضانات  -

واالقتصار على العوامل التقنية والمالية فقط نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية واالحصائيات 

 المشاريع. الالزمة ألخذها بعين االعتبار في

عدم الوعي وعدم االقتناع بإدراج النوع االجتماعي في المشاريع نظرا لعدم وضوح الرؤيا لهذا  -

المفهوم الجديد وأهميته للوصول الى العدالة االجتماعية يجب تعميم هذا المفهوم واعطائه األهمية 

قه والقيام بزيارات الالزمة وذلك بالقيام بالتكوين الالزم واالستئناس بالتجارب العالمية في كيفية تطبي

 لبعض المشاريع في هذا النوع 

افتقار أنشطة اإلدارة للتقييم قبل وبعد إنجاز األشغال للتثبت من مدى بلوغ األهداف المبرمجة  -

والمتمثلة أساسا في حماية األرواح )جميع الفئات( والممتلكات من الفيضانات وهو ما من شأنه أن 

 ديد االحتياجات الحقيقية لجميع الفئات.يؤثر على مدى قدرة اإلدارة على تح
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عدم إدراج النوع االجتماعي ضمن الخطوط المرجعية للمشاريع وعدم اعتباره من العوامل  -

المحددة الختيار فرضيات حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري واالقتصار على العوامل 

 االجتماعي. التقنية والمالية واالجتماعية بصفة عامة دون ادراج النوع

افتقار أنشطة اإلدارة للتقييم قبل وبعد إنجاز األشغال للتثبت من مدى بلوغ األهداف المبرمجة  -

والمتمثلة أساسا في حماية األفراد والممتلكات والبنية التحتية والمرافق العمومية ومن االنجراف 

تياجات الحقيقية لجميع البحري وهو ما من شأنه أن يؤثر على مدى قدرة اإلدارة على تحديد االح

 الفئات وانتظاراها من المشاريع المزمع انجازها.

 اإلشكاليات ذات األولوية -4
العديد من التصاميم الهندسية للمنشآت والبنايات العمومية ال تأخذ بعين االعتبار خصوصية  -

مياه والمصاعد االستعماالت للمرأة واألطفال وذوي االحتياجات الخصوصية على غرار تجهيزات دورات ال

 الكهربائية وأماكن ركن السيارات الخاصة بمستعملي الكراسي المتحركة نظرا الفتقارها للنسب الصحيحة،

مثال عدم تخصيص مدارج لجمهور النساء المشجعات في المالعب الرياضية لضمان حمايتهن من  -

 بعض الممارسات العنيفة التي تقع في هذه الفضاءات،

إدراج النوع االجتماعي من قبل المهندسين المعماريين المهندسين ومكاتب الدراسات مما عدم فهم أهمية -

 يؤثر سلبا على إنجاز الدراسات واألشغال،

 عدم وجود قوانين تلزم صاحب المنشأ بإلزامية ادراج المعلومات الكافية بالنوع االجتماعي    -

 تحديد األهداف والمؤشرات -2
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 تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات العمومية الهدف: 

 الوحدة قيس األداء مؤشرات
تقديرات 
 0204تقديرات  0202تقديرات  *0200

 0202  تقديرات
 

 :1المؤشر  -
 العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع االجتماعي

 12 12 22 02 مشروع

 :0المؤشر 
 12 12 22 20 مشروع االجتماعينسبة الدراسات المراعية للنوع 

 

 محاية املدن من الفيضاانتاهلدف: 

 2222تقديرات  2222تقديرات  2222تقديرات  2222تقديرات  الوحدة  املؤشر 

عدد املشاريع* املراعية للنوع 
 االجتماعي

 6 5 6 7 عدد

 *المشاريع: منجزة أو مبرمجة أو بصدد اإلنجاز.

 : التحليل  -

دراسات تأخذ بعين اإلعتبار النوع االجتماعي  7تم اإلنطالق في إعداد عدد  3233بالنسبة لسنة  -

و ذلك عن طريق إدراج خبير في النوع االجتماعي مهمته القيام بتشخيص الوضعية و تقديم 

مقترحات تأخذ بعين اإلعتبار احتياجات كل الفئات المنتفعة من المشاريع المنجزة وذلك بأخذها 

 ند إعداد التصاميم الضرورية لتنفيذ األشغال.بعين االعتبار ع

بالنسبة لبقية السنوات سيتم اإلعتماد على نفس المنهجية و ذلك بإدراج النوع االجتماعي بكراس 

 الشروط الخاصة بالدراسات.
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 والتحكم يف إجناز املنشآت البحريةاهلدف :محاية الشريط الساحلي 

 2222تقديرات  2222تقديرات  2222تقديرات  2222تقديرات  الوحدة  املؤشر 

عدد املشاريع* املراعية للنوع 
 3 2 1 - عدد االجتماعي

 *المشاريع: دراسات أو أشغال: منجزة أو مبرمجة أو بصدد اإلنجاز.

 التحليل:   -

تم االنطالق في دراسة إلعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من  3233بالنسبة لسنة  -

االنجراف البحري حيث سيتم القيام بدراسة واستبيان اجتماعي يراعي النوع االجتماعي وسيتم ادراج 

النوع االجتماعي ضمن استراتيجية حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري واألهداف المتصلة 

 بها.

 .بالدراساتكما سيتم بالنسبة لبقية السنوات إدراج النوع االجتماعي بكراس الشروط الخاصة 

 خطة العمل: -4

احداث األمر عدد  الى اإلحتياجات الخصوصيةذوي  األشخاص حقوق  يعود التقدم في احترام

المتعلق بضبط المواصفات الفنية الخاصة بتيسير  3226ماي  12مؤرخ في  3226لسنة  3467

ة والمركبات تنقل األشخاص المعوقين داخل البناءات العمومية والفضاءات والتجهيزات المشترك

السكنية والبناءات الخاصة والمفتوحة للعموم. كما أن التلويح بتفعيل العقوبات المنصوص عليها 

كيفية لتبين المناظرات المعمارية بمعايير البهذا األمر وكذلك ادراج تقييم بعض  10بالفصل عدد 



 املالحق

 

 

 216 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة 

  

 

وصا المهندسين ولوج األشخاص ذوي اإلعاقة الى البنايات الى تحسيس وتعريف المصممين وخص

المعماريين بالتركيز أكثر أثناء التصميم لتقديم فضاءات تحترم خصوصيات هذه الفئة من المواطنين  

الخصوصية للنساء في استعمال الفضاءات الحساسة والفضاءات الصحية  في  ناضموكذلك ل

 امعية المخصصة للطلبةالبنايات المدنية المستقبلة للعموم والبنايات السكنية المشتركة كالمبيتات الج

 .دورات المياه واألدواشفضاءات االستراحة و على غرار 

 

 األهداف

 ) أستراتيجي أو عملياتي  

 المؤشرات

 )أداء أم عملياتية(
تقديرات 
0202 

 األعمال

 مشاريع، دعائم أنشطة.....( )األنشطة

حجم ومصدر 
االعتمادات 
 المخصصة

 الهدف:

في والتحكم حماية الشريط الساحلي 
 إنجاز المنشآت البحرية

عدد المشاريع* المراعية للنوع 
 اإلجتماعي

إعداد دراسات لحماية أجزاء من الشريط  1
الساحلي من االنجراف البحري تأخذ بعين 

 اإلعتبار للنوع اإلجتماعي

 

 الهدف:

 حماية المدن من الفيضانات

عدد المشاريع* المراعية للنوع 
 اإلجتماعي

لحماية بعض المدن من إعداد دراسات  1
الفيضانات تأخذ بعين اإلعتبار للنوع 

 اإلجتماعي

 

 الهدف:

تعزيز البناء المستدام بمثالية البنايات 
 العمومية 

 :1المؤشر  -
العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع 

 االجتماعي

األخذ بعين اإلعتبار الخصائص المتعلقة  22
المشاريع بالنوع االجتماعي عتد تصميم 

خصوصا بالمستشفيات وتعميمها حسب 
 خصوصية كل مشروع

 

 :0المؤشر 
نسبة الدراسات المراعية للنوع 

 اإلجتماعي

22  

 
 وللحد من اإلشكاليات المذكورة سابقا نقترح وضع خطة العمل التالية:
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اعداد اإلطار القانوني لتفعيل القرارات المتعلقة بالنوع االجتماعي ألنها تهم كل القطاعات على -

 جميع المستويات. 

إدراج النوع االجتماعي في كل دراسات وإنجاز مشاريع البنايات المدنية وذلك بسن قوانين وأوامر -

ث ونسبة الذكور لتقديم تجبر صاحب المنشأ على اعداد دراسات وإحصائيات تقدم نسبة االنا

بينهما وكذلك ادراج خصائص ببعض  تفضاءات صحية ومريحة تتماشى مع نسب التفاوتا

 لكليهما،تحترم خصوصيات الفضاءات تضمان و 

 تكوين إطارات اإلدارة للتمكن من مفهوم النوع االجتماعي وكيفية تفعيله،-

المعدة من قبل صاحب المنشأ  الوظيفيةادراج المعطيات الخاصة بالنوع االجتماعي بالبرامج -

 وادراج تقديرات مالية خاصة بتنفيذ هذا المعطى الجديد.

 انجاز دراسات الخاصة بالنوع االجتماعي لبعض المشاريع على غرار المستشفياتالعمل على 

 والمالعب الرياضية والمعاهد والكليات........

توضيح هذا المفهوم والعمل ادراجه بالبرامج انتداب مختصين في النوع االجتماعي باإلدارة ل-

 الوظيفية وتحقيقه في كامل مراحل المشاريع من الدراسات الى اإلنجاز.

القيام بالتكوين الالزم على جميع المستويات للتعريف بهذا المفهوم الجديد لتعميمه وضمان سهولة -

 تطبيقه.

 لمدن من الفيضانات إدراج النوع االجتماعي في كل دراسات ومشاريع حماية ا-

 مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإدخال مفهوم النوع االجتماعي عند إعدادها-
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 :التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان 2البرنامج 

 

 ، المتعلق بالمدن22مقاصد الهدف التعمير واإلسكان تتمثل التهيئة الترابية و بخصوص سياسة

أماكن آمنة وشاملة ومتاحة  توفير إمكانية حصول الجميع علىفي والمجتمعات المحلية المستدامة، 

 .حتياجات الخصوصيةلكبار السن واألشخاص ذوي اال وخضراء وعامة للنساء واألطفال، وكذلك

 الحاجة أمس في هم لمن األولوية إعطاء مع مستدام، سكن على نفسه في الوقت الحصول وإتاحة

 .معه المناخ والتكيف تغير آثار لتخفيف تدابير إليه واتخاذ

ويشكككككل التعككككاون بككككين الجمهوريككككة التونسككككية وبرنككككامج األمككككم المتحككككدة للمسككككتوطنات البشككككرية 

أولويككككة كبككككرى فككككي توجهككككات الحكومككككة التونسككككية حيككككث أن مختلككككف مجككككاالت التعككككاون تسككككاعدنا 

علكككككى تحقيكككككق الوصكككككول العكككككادل والمناسكككككب للخكككككدمات األساسكككككية والمسكككككتدامة فكككككي المنكككككاطق 

 .ة التي تساهم في تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملةالحضري

علكككى المسكككتوى الكككوطني مكككن خكككالل وضكككع إطكككار  االلتزامكككاتتفعيكككل هكككذه  وقكككد تكككّم الحكككرص علكككى

الوطنيكككككة لمأسسكككككة وإدراج النكككككوع  وتعكككككد الخطكككككة ...تشكككككريعي وقكككككانوني ومؤسسكككككاتي متكامكككككل

ترجمككككة لككككإلرادة الفعليككككة لتنفيككككذ هككككذه االلتزامككككات الدوليككككة والوطنيككككة  0223لسككككنة  االجتمككككاعي

علكككككى أرض الواقكككككع وللتككككككريس الفعلكككككي للمسكككككاواة بكككككين المكككككرأة والرجكككككل وتوجيكككككه السياسكككككات 

 .العمومية والميزانيات في هذا االتجاه

 

 أهم اإلشكاليات المتعلقة بالنوع االجتماعي على مستوى السياسة العمومية  -2

سكن والسكن االجتماعي بالتحديد في ارتباطه الكلي بقطاع التهيئة العمرانية والتخطيط إن قطاع ال

المعطيات تحيل إلى أهمية النتائج المسجلة رغم أن  الحضري، يشهد العديد من الفوارق بين الجنسين

وتطور اإلطار التشريعي في سياسة السكن )تهيئة ترابية وتعمير وإسكان(، وفي تمويل السكن 
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االجتماعي وتحسينه وفي تسجيل العقارات وكذلك في فتح المجال للباعثين العقاريين الخواص 

لتوفير السكن، باإلضافة إلى إقرار البرنامج الوطني للمدن المستدامة في تونس الذي  يمكن مختلف 

د العديد المدن التونسية من االنخراط في المجهود الوطني في إطار التنمية المستدامة من خالل إعدا

من االستراتيجيات القطاعية في هذا المجال والعديد من اآلليات الموجودة فعليا على المستوى 

  .المؤسساتي والتقني والتكنولوجي

فقد بينت اإلحصائيات وجود تفاوت بين النساء والرجال في النفاذ لسكن الئق وفي القدرة المالية 

من وبأسعار معقولة له آثار إيجابية على فضمان سكن الئق وآ للحصول على قروض سكنية.

المجتمع ألنه الركيزة التي تسمح بالحصول على التعليم والعمل والصحة واألمن واالستقرار 

  ...االجتماعي لألسر

عـــــــدد الســـــــكان بالمنـــــــاطق الحضـــــــرية تضـــــــاعف فـــــــي تـــــــونس حيـــــــث تشـــــــير اإلحصـــــــائيات إلـــــــى أن 

 3206مليـــــون ســـــاكن ســــــنة  1,6مــــــن  مــــــرات منـــــذ االســـــتقالل، حيــــــث ارتفـــــع العـــــدد 0بـــــأكثر مـــــن 

 بمعـــــــدل تحضـــــــر يصـــــــل إلـــــــى 3232 ســـــــنة ســـــــاكنمليـــــــون  8,4إلـــــــى  ،(%42)معـــــــدل التحضـــــــر 

 .2030في أفق سنة % 70 ومن المنتظر أن تبلغ نسبة 72%

ــــبالد )أي حــــوالي و  ــــا ســــكان ال ــــبالد والــــذي ال  8يقطــــن ثلث ــــى الشــــريط الســــاحلي لل ــــون نســــمة( عل ملي

 % من األنشطة االقتصادية.82الوطني أين تتركز % من التراب 32تتجاوز مساحته 

 %42هكتــــــار مــــــن األراضــــــي الفالحيــــــة،  4000تكتســــــح المنــــــاطق الحضــــــرية ســــــنويا حــــــوالي كمــــــا 

فـــــي غيـــــر المنـــــتظم  البنـــــاءإذ يســـــاهم  .ســـــنةال فـــــي هكتـــــار 3622 حـــــوالي منهـــــا بنـــــاء فوضـــــوي، أي
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ـــــل فقـــــدانا للمســـــاحات الخضـــــراء وف ضـــــاءات ترفيـــــه وبنـــــاءات صـــــنع نشـــــاز لجمالّيـــــة المـــــدن كمـــــا يمّث

 3233 - 3232تــــــــم خــــــــالل الفتــــــــرة ، وخلــــــــق أحيــــــــاء عشــــــــوائية مهمشــــــــة.  كمــــــــا صــــــــديقة للبيئــــــــة

بلديــــــة، وقــــــد خصصــــــت هــــــذه  42مثــــــال تهيئــــــة عمرانيــــــة خاصــــــة ب  88المصــــــادقة علــــــى حــــــوالي 

 . % من مساحاتها للتجهيزات الجماعية والمساحات الخضراء 36حوالي  األمثلة

ـــــات االجتماعيـــــة مـــــن ترمـــــي السياســـــة الســـــكنية بو  ـــــا إلـــــى تـــــوفير الســـــكن الالئـــــق لمختلـــــف الفئ بالدن

ـــــرامج المالئمـــــة. وقـــــد ـــــذ الب ـــــرة  خـــــالل وضـــــع وتنفي ـــــم خـــــالل الفت ـــــة  3232 - 3236ت ـــــاء قراب  18بن

البــــــــاعثين  % عــــــــن طريــــــــق32.6% عــــــــن طريــــــــق األســــــــر، و  72.4ألــــــــف وحــــــــدة ســــــــكنية منهــــــــا 

 .العقاريين

 
 اإلشكاليات ذات األولوية -2

التــــــي أدت إلــــــى التمييــــــز وعــــــدم المســــــاواة بــــــين النســــــاء والرجــــــال علــــــى مســــــتوى  وتتمثــــــل اإلشــــــكالية

 سياسة السكن في عدم المساواة بين النساء والرجال في النفاذ لسكن الئق.

وبالشــــــــروع فــــــــي تحليــــــــل أســــــــباب هــــــــذه اإلشــــــــكالية باالســــــــتناد إلــــــــى اإلحصــــــــائيات المتــــــــوفرة وإلــــــــى 

ى بعـــــض أســـــبابها وآثارهـــــا التـــــي تـــــدخل المالحظـــــات المســـــجلة مـــــن واقـــــع القطـــــاع تـــــّم الوقـــــوف علـــــ

 ضمن مشموالت برنامج "التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان" والمتمثلة فيما يلي:

 سياسة عمرانية وسكنية ال تراعي مقاربة النوع االجتماعي وتغيرات المناخ- 1

ــــــد مــــــنتواجــــــه المــــــدن  ــــــي مســــــتوى  العدي ــــــائص ف ــــــي الالنق ــــــي فضــــــائها العمران تخطــــــيط والتصــــــرف ف

محافظـــــة علـــــى خصوصـــــياتها العمرانيـــــة والمعماريـــــة، ويتجلـــــى ذلـــــك مـــــن خـــــالل تـــــدهور مشـــــهدها وال
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ــــــاء فوضــــــوية ــــــروز أحي ــــــّم العمرانــــــي وب ــــــنجح السياســــــات التــــــي ت ــــــم ت ــــــه . حيــــــث ل ــــــي توجي وضــــــعها ف

التمـــــّدد العمرانـــــي أو اســـــتباقه، ممـــــا أدى إلـــــى عـــــدم التطـــــابق بـــــين أهـــــداف التهيئـــــة الترابيـــــة والواقـــــع 

ميـــــع المتـــــدخلين فـــــي الـــــتحكم بالمجـــــال الترابـــــي وفـــــي تـــــوفير تنميـــــة ترابيـــــة . كمـــــا عجـــــز جالعمرانـــــي

 وعمرانية متناغمة ومستدامة للجميع دون تمييز.

 مــــــع العمــــــل علــــــىحاولــــــت الدولــــــة إدخــــــال هــــــذه األحيــــــاء فــــــي مخططــــــات التهيئــــــة العمرانيــــــة، وقــــــد 

لتنميــــــة فــــــي سياســـــات ا  وإدماجهـــــاقصـــــد تطويرهــــــا  تـــــوفير الحــــــد األدنـــــى مــــــن الخـــــدمات والمرافــــــق،

ــــــاء المنتظمــــــة إال  والنهــــــوض االجتمــــــاعي ــــــين األحي ــــــة بينهــــــا وب ــــــوارق االجتماعي ــــــيص الف ــــــك لتقل وذل

 .اإلجرامو فقر الو  بطالةمن التحتوى على نسب مرتفعة  أنها الزالت

ــــك مــــن نفــــاذ للمــــاء الصــــالح  ــــاء العشــــوائية بمــــا فــــي ذل إن الظــــروف المعيشــــية غيــــر الصــــحية باألحي

األساســـــية والـــــتخلص مـــــن النفايـــــات هـــــي أمـــــور ذات صـــــلة بقطـــــاع للشـــــراب والكهربـــــاء والخـــــدمات 

الصـــــحة الـــــذي يـــــرتبط ارتباطـــــا وثيقـــــا بجـــــودة المســـــكن. ويضـــــاف إلـــــى ذلـــــك الشـــــعور بعـــــدم الرضـــــا 

 الذي يمكن أن ينجم عن سوء السكن وما يمثله كعالمة للهوية االجتماعية. 

ـــــوع ب اتســـــمت السياســـــة الســـــكنيةف ـــــة الن ـــــاب المنظـــــور الحقـــــوقي ولمقارب االجتمـــــاعي ولحـــــق المـــــرأة غي

 في السكن الالئق في صياغة السياسات وفي وضع مقاييس نوعية إلدماج الفئات الهشة.

مختلــــــف البــــــرامج غيــــــر موجهــــــة للفئــــــات المهمشــــــة وال تأخــــــذ بعــــــين االعتبــــــار الظــــــروف الخاصــــــة ف

ضــــــدها، مــــــن  التمييــــــزبــــــالمرأة وظــــــروف الحرمــــــان التــــــي يمكــــــن أن تعيشــــــها وهــــــو مــــــا يــــــؤدي إلــــــى 

ــــف، المــــرأة مــــن ذوي  المــــرأة المطلقــــة أوبينهــــا  ــــة، المــــرأة ضــــحية العن المنفصــــلة عــــن زوجهــــا، األرمل



 املالحق

 

 

 222 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة 

  

 

ـــــة أســـــرتها، المـــــرأة ضـــــحية الكـــــوارث الطبيعيـــــة،  االحتياجـــــات الخصوصـــــية، المـــــرأة التـــــي تقـــــوم بإعال

 المرأة العزباء والمتقدمة في السن...

التـــــي تكـــــون أكثـــــر هشاشـــــة  حيــــث تتمثـــــل أوجـــــه عـــــدم المســـــاواة التـــــي تعـــــاني منهـــــا المـــــرأة الحضـــــرية

نظـــــرا لنســـــبة الفقـــــر المرتفعـــــة والعنـــــف المســـــلط عليهـــــا ولإلمكانيـــــات المحـــــدودة للنفـــــاذ لســـــكن الئـــــق 

 وللتعليم والعمل وللخدمات األساسية كالماء والكهرباء والتطهير الصحي...

ــــــة يتصــــــالن ــــــة التحتي ــــــل والبني ــــــ كمــــــا أن قطــــــاع النق ــــــل المــــــرأة وإمكاني ة اتصــــــاال مباشــــــرا بمســــــألة تنق

واســـــتخدامها يـــــتّم غالبـــــا مـــــن  تخطـــــيط المـــــدن وشـــــبكات النقـــــل غيـــــر أنحصـــــولها علـــــى الخـــــدمات. 

ـــــل الرجـــــال ـــــة، واجتماعيـــــة، واقتصـــــادية، قب ـــــرة ماديـــــة، وثقافي ـــــرا مـــــا تواجـــــه المـــــرأة حـــــواجز كبي . وكثي

 .  وما إلى ذلك(

ــــــــة  ــــــــل عــــــــام آمنــــــــة وميســــــــورة التكلف ــــــــوفير خــــــــدمات وشــــــــبكة نق ــــــــذلك، مــــــــن الضــــــــروري ضــــــــمان ت ل

، وال ســـــيما للفئـــــات الضـــــعيفة، لتمكـــــين المـــــرأة مـــــن الحصـــــول علـــــى الفـــــرص االجتماعيـــــة ومســـــتدامة

 واالقتصادية للمدينة.

ـــــــاطق الســـــــاحلية أن  كمـــــــا ـــــــة بـــــــين المنـــــــاطق الداخليـــــــة والمن موجبـــــــا يعـــــــّد اخـــــــتالل التهيئـــــــة العمراني

ـــــدة  ـــــز اإليجـــــابي لفائ ـــــدأ التميي ـــــي بهـــــدف تكـــــريس مب ـــــي سياســـــات التخطـــــيط العمران إلعـــــادة النظـــــر ف

لمنــــاطق الداخليــــة بالتــــالي، فــــإن ضــــمان التجــــانس العمرانــــي فــــي هــــذه الجهــــات يســــاهم فــــي إدمــــاج ا

ــــة ككــــّل والحــــّد مــــن الفــــوارق القائمــــة بــــين  ــــدورة االقتصــــادية للدول ــــي ال ــــع الشــــرائح االجتماعيــــة ف جمي

 .المناطق
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ــــــق وعناصــــــره  ويهــــــدد ــــــي الســــــكن الالئ ــــــاخ الحــــــق ف ــــــر المن  ساســــــية بطــــــرق شــــــتى، فــــــالظواهرألاتغي

صـــــالحة للســـــكن شـــــيئًا  راضــــي غيـــــرألاة القصـــــوى يمكـــــن أن تــــدمر المنـــــازل وقـــــد تصـــــبح الجويــــ

يهـــــدد ارتفـــــاع كمـــــا  .ممـــــا يـــــؤدي إلـــــى التشـــــريد والهجـــــرة فشـــــيئًا بفعـــــل الجفـــــاف والتآكـــــل والفيضـــــانات

والتـــي تكـــون  المنـــاطق المنخفضـــة فـــيالمنـــازل عليهـــا  راضـــي التـــي ت قـــاماألمســـتوى ســـطح البحـــر 

 .الفيضاناتأكثر عرضة لمخاطر 

(، يعـــــــد التشـــــــرد أيًضـــــــا 3236وفًقـــــــا لتقريـــــــر األمـــــــم المتحـــــــدة حـــــــول الحـــــــق فـــــــي الســـــــكن الالئـــــــق )ف

ـــــاة ـــــي الوف ـــــى عشـــــر مـــــرات مـــــن  إذ أن  عـــــاماًل ف ـــــى بمـــــرتين إل ـــــين المشـــــردين أعل ـــــات ب معـــــدل الوفي

 36.4إذ أن  الكــــــوارث الطبيعيــــــة مســــــؤولة عــــــن التشــــــردوتعتبــــــر  األشــــــخاص الــــــذين لــــــديهم منــــــزل.

 .شردون أو بال مأوى كل عام بسبب الكوارث الطبيعيةمليون شخص م

تهـــــدد الظـــــواهر الجويـــــة القصـــــوى الناجمـــــة عـــــن تغيـــــر المنـــــاخ الحـــــق فـــــي الســـــكن الالئـــــق فـــــي كمـــــا 

ـــــــاطق ـــــــر المنـــــــاخ لهـــــــا وقـــــــع شـــــــديدإذ  الحضـــــــرية المن ـــــــات  أنَّ تـــــــداعيات تغي محـــــــدودة بالنســـــــبة للفئ

مــــــن هــــــم فــــــي مــــــّس بصــــــفة مباشــــــرة توالــــــذين يقطنــــــون مســــــاكن تفتقــــــر للمرافــــــق األساســــــية و  الــــــدخل

 .  االقتصادّية واالجتماعّية موتؤّثر على حقوقهوالفتيات،  النساء أوضاع هشة، وخاصة

ــــــــة قــــــــد يخلــــــــق ضــــــــغوطاإذ   تأّن الوصــــــــول غيــــــــر المتكــــــــافئ لملكيــــــــة األراضــــــــي والقــــــــروض البنكّي

اقتصــــــادية لألســــــرة فــــــي وقــــــت األزمــــــات ويجعــــــل النســــــاء أكثــــــر عرضــــــة لمخــــــاطر األمــــــن المتعلقــــــة 

 .لمناخبا
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فـــــي تنفيـــــذ سياســـــات مجابهـــــة تغيـــــر المنـــــاخ ســـــواء مـــــن خـــــالل و قـــــد تـــــّم بـــــذل العديـــــد مـــــن الجهـــــود 

البرنـــــامج الـــــوطني للمـــــدن المســـــتدامة فـــــي معهـــــا حيـــــث تـــــّم إقـــــرار  التكيـــــف التخفيـــــف مـــــن حـــــدتها أو

المجهــــــود الــــــوطني فــــــي إطــــــار  مختلــــــف المــــــدن التونســــــية مــــــن االنخــــــراط فــــــيالــــــذي يمّكــــــن  تــــــونس

ــــة المســــتدا ــــائم علــــى إنجــــاز كمــــا تــــّم  مةالتنمي ــــة العمرانيــــة ق الشــــروع فــــي اعــــداد تصــــور جديــــد للتهيئ

ـــــاء ســـــكنية ـــــة هندســـــية تأخـــــذ بعـــــين  أحي ـــــي وبرؤي ـــــوث بيئ ـــــة مـــــن كـــــل تل ـــــة خالي بمواصـــــفات ايكولوجي

واســــــتعمال الطاقــــــات المتجــــــددة مــــــن طاقــــــة شمســــــية وغيرهــــــا  االعتبــــــار معالجــــــة عصــــــرية للنفايــــــات

ر الحــــــي اإليكولــــــوجي بمنوبــــــة الــــــذي تّمــــــت تهيئتــــــه مــــــن قبــــــل علــــــى غــــــرا إلنــــــارة المنــــــازل والشــــــوارع

ختلــــف الجهـــات المتدخلــــة فــــي قطــــاع علــــى م الوكالـــة العقاريــــة للســــكنى .ورغـــم هــــذه الجهــــود فإنــــه

رفـــــع التحـــــدي المتعلـــــق بتكـــــريس ثقافـــــة عمرانيـــــة جديـــــدة تراعـــــي علـــــى تـــــراهن  أنالتعميـــــر واإلســـــكان 

مناخيــــــــة وتأثيراتهــــــــا الســــــــلبية علــــــــى المحــــــــيط المتغّيــــــــرات التــــــــأثير الجوانــــــــب البيئيــــــــة وتخّفــــــــف مــــــــن 

 .العمراني والطبيعي

  عدم تكافؤ في القدرة المالية للحصول على قروض سكنية:-0
ـــــاع  ـــــم تســـــجيل ارتف ـــــث ت ـــــد مـــــن الصـــــعوبات حي ـــــرة العدي شـــــهد قطـــــاع الســـــكن خـــــالل الســـــنوات األخي

فــــــي كلفــــــة الســــــكن مــــــع اضــــــطراب فــــــي منظومــــــة التمويــــــل المرتبطــــــة باألســــــاس بــــــالفوائض البنكيــــــة 

 % 8التـــــي تحتســـــب علـــــى قاعـــــدة نســـــبة الســـــوق النقديـــــة التـــــي شـــــارفت فـــــي بعـــــض األحيـــــان علـــــى 

ـــــدرة نســـــبة كبيـــــرة ـــــه عـــــدم ق ـــــتج عن ـــــل مســـــاكنها،  ممـــــا ن ـــــى تموي ـــــدخل عل مـــــن العـــــائالت متوســـــطة ال
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ــــــــاريين  ــــــــاعثين العق ــــــــل الب ــــــــر المباعــــــــة المنجــــــــزة مــــــــن قب ــــــــك عــــــــدد المســــــــاكن غي ــــــــع نتيجــــــــة ذل وارتف

 العموميين والخواص.

هـــــذا باإلضـــــافة إلـــــى أن األجـــــر الشـــــهري للمـــــرأة يعتبـــــر متـــــدني مقارنـــــة بالرجـــــل ســـــواء فـــــي القطـــــاع 

معـــــدل  غ الفـــــارق فـــــي القطـــــاع الخـــــاص بخصـــــوصحيـــــث بلـــــ،  الخـــــاص أو القطـــــاع  غيـــــر المـــــنظم

. أمـــــا فـــــي القطـــــاع غيـــــر المـــــنظم، 3233ســـــنة  % -34.0األجـــــر الشـــــهري بـــــين النســـــاء والرجـــــال 

   .فإن أجر النساء كان دائما أقل من األجر األدنى المهني المضمون 

وهــــــذا مــــــا نــــــتج عنــــــه عــــــدم المســــــاواة وتكــــــافؤ الفــــــرص بــــــين النســــــاء والرجــــــال فــــــي الحصــــــول علــــــى 

بلغــــت نســــبة النســــاء الالتــــي تحصــــلن علــــى قــــروض نية للنفــــاذ إلــــى ســــكن الئــــق حيــــث قــــروض ســــك

 .3230من الرجال خالل سنة   %76.0مقابل  % 31.0سكنية 

مــــــنخفض  بالنســــــبة للشــــــخصالعديــــــد مــــــن القيــــــود حــــــول إمكانيــــــة الحصــــــول علــــــى تمويــــــل  توجــــــد إذ

عقـــــاري  الـــــدخل أو الـــــذي لـــــيس لـــــه عمـــــل قـــــار، حيـــــث يصـــــعب علـــــى المـــــرأة الحصـــــول علـــــى رهـــــن

 نظرا لتدني دخلها أو مالزمتها لبيتها من أجل تربية أبنائها.

 :عادات وتقاليد تمييزية بين الجنسين و عدم وعي المرأة بحقوقها  -3
ــــدتكــــرس  ــــث  العــــادات والتقالي ــــين المــــرأة والرجــــل حي ــــر مــــن األحيــــان التمييــــز ب ــــذكر فــــي كثي تمــــنح لل

ـــــة.  ـــــتحكم فـــــي ممتلكـــــات الزوجي ـــــالي ال ـــــة الرســـــمية أو مركـــــز رب األســـــرة وبالت إذ أن الســـــلطة الزوجي

ــــة المســــكن  ــــة التــــي تفقــــد حقهــــا فــــي ملكّي ــــتّم بصــــفة تمييزيــــة كــــالمرأة األرمل تطبيــــق قــــوانين الميــــراث ي



 املالحق

 

 

 226 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة 

  

 

ـــــازل عـــــن حقهـــــ ـــــي تتن ـــــزوج أو األخـــــت الت ـــــل أقـــــارب ال ـــــر طردهـــــا مـــــن قب ـــــراث إلخوتهـــــا إث ـــــي المي ا ف

 الذكور بتعلة أن مآلها الزواج.

ـــــزوج  ـــــالطالق أو بمـــــوت ال ـــــزوج ب ـــــد االنفصـــــال عـــــن ال ـــــع المـــــرأة بحقهـــــا فـــــي الســـــكن عن كمـــــا ال تتمت

وتعـــــرض المـــــرأة للطـــــرد واإلخـــــالء القســـــري مـــــن بيتهـــــا لعـــــّدة أســـــباب مـــــن بينهـــــا: التعـــــرض للعنـــــف، 

 الفقر، العادات والتقاليد...   

ــــاة جديــــدة أْن تجــــد امــــرأة ن ــــى مواجهــــة حي ــــيس بــــاألمر الهــــّين، ألنهــــا ستضــــطر إل ــــال مــــأوى ل فســــها ب

مـــــن أبـــــرز الظـــــواهر التـــــي . وتعتبــــر ويغلـــــب عليهــــا العنـــــف بمختلـــــف أشـــــكاله تتســــم بعـــــدم االســـــتقرار

 بالهشاشة. تتسم تصيب المجتمعات الفقيرة التي تشكو من أوضاع اجتماعية واقتصادية 

فــــــي صــــــفوف الفئــــــات األكثــــــر فقــــــرا  "العــــــيش دون مــــــأوى"تنتشــــــر ظــــــاهرة  هــــــذه األوضــــــاع وبفعــــــل 

بســــــبب أوضــــــاعها الماديــــــة أو ألســــــباب أخــــــرى تتعلــــــق بــــــالميز أو ” هامشــــــية”واألكثــــــر اســــــتعدادا للـــــــ

 .اإلقصاء االجتماعيين

تنخـــــــرط المـــــــرأة فـــــــي حيـــــــاة التشـــــــرد بمجـــــــرد أن تفقـــــــد القـــــــدرة علـــــــى المكـــــــوث فـــــــي مكـــــــان إقامتهـــــــا و 

 -وبـــــــاألخص تـــــــونس العاصـــــــمة-ل المـــــــدن الكبـــــــرى األصـــــــلي لســـــــبب أو آلخـــــــر. وعـــــــادة مـــــــا تمثـــــــ

ــــي تمثــــل مــــأوى للعديــــد  حاضــــنة لهــــذه الظــــاهرة، إذ يســــهل فيهــــا الركــــون إلــــى بعــــض الفضــــاءات الت

 .من المتشردين مثل الحدائق العمومية وواجهات المساجد وأسطح العمارات

ـــــر مـــــن النســـــاء، ب -عـــــادة-و تقتـــــرن هـــــذه الظـــــاهرة  ـــــال االجتمـــــاعي بالرجـــــال أكث ـــــار فـــــي المخي اعتب

أّن تشـــــــّرد المـــــــرأة مـــــــرتبط فـــــــي أذهـــــــان النـــــــاس بـــــــالخروج عـــــــن المعـــــــايير األخالقيـــــــة واالجتماعيـــــــة، 
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األمــــر الــــذي يســــتوجب العقــــاب والنبــــذ. وقــــد ســــاهم هــــذا الحكــــم االجتمــــاعي الــــذي فرضــــه الجـــــوهر 

للمجتمـــــع فـــــي طمـــــس حقيقـــــة مـــــا تتعـــــرض إليـــــه العديـــــد مـــــن النســـــاء التونســـــيات الالتـــــي ” الـــــذكوري “

 .لتشرد بكل ما تحمله هذه الحياة من معاناة وما يحيط بها من ظروف قاسيةعشن حياة ا

فــــي ظــــل غيــــاب أرقــــام حقيقيــــة رســــمية حــــول نســــبة النســــاء المشــــّردات، يشــــير جــــل المتــــدخلين فــــي 

هــــــــذا المجــــــــال، ســــــــواء مــــــــن الناشــــــــطين فــــــــي المجتمــــــــع المــــــــدني أو المســــــــؤولين فــــــــي مراكــــــــز وزارة 

 در بالمئات. الشؤون االجتماعية، إلى أّن عددهن يق

حالــــــة، وتــــــوفر  382متابعــــــة ب هــــــي أنهــــــا تقــــــوم  جمعيــــــة بيتــــــيالتــــــي قــــــّدمتها و مــــــن أهــــــم األرقــــــام 

ــــت تصــــل طاقــــة اســــتيعابه اليوميــــة إلــــى  ــــدات الســــكن فــــي مبي نســــاء.  8الســــكن المؤقــــت للنســــاء فاق

 02مركــــــز اإلحاطــــــة والتوجيــــــه االجتمــــــاعي بــــــالزهروني: تصــــــل طاقــــــة االســــــتيعاب اليوميــــــة إلــــــى -

ـــــين شخصـــــا بم ـــــراوح ب ـــــة.  602و 002عـــــدل ســـــنوي يت ـــــه االجتمـــــاعي -حال مركـــــز اإلحاطـــــة والتوجي

 302شخصــــــا وبمعــــــدل ســــــنوي يتــــــراوح بــــــين  16بسوســــــة: تصــــــل طاقــــــة االســــــتيعاب اليوميــــــة إلــــــى 

 .حالة 372و

ـــــة معرفتهـــــا بأحكـــــام الدســـــتور والقـــــوانين المختلفـــــة  مكـــــن أن يـــــؤثريو  عـــــدم وعـــــي المـــــرأة بحقوقهـــــا وقل

ــــــى إمكانيــــــة إنصــــــافها فيمــــــا يتعلــــــق بــــــالحق فــــــي الســــــكن الالئــــــق  ويمنعانهــــــا مــــــن تــــــأثيرا مباشــــــرا عل

   التشكي للمطالبة بحقوقها في الميراث.

شــــــتراك أقــــــر نظــــــام اال 3228نــــــوفمبر  22المــــــؤرخ فــــــي  3228لســــــنة  23كمــــــا أن القــــــانون عــــــدد 

فـــــي األمـــــالك بـــــين الـــــزوجين بهـــــدف ضـــــمان فـــــرص متســـــاوية للـــــزوجين  فـــــي ممتلكـــــات األســـــر إال 
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ـــــع بحقهـــــا فـــــي الممتلكـــــات نظـــــرا لطـــــول  ـــــى الزوجـــــة التمت أنـــــه وفـــــي صـــــورة االنفصـــــال  يصـــــعب عل

 اإلجراءات .

 المحــــــور االســــــتراتيجيوبنــــــاء علــــــى هــــــذا التحليــــــل وبيــــــان بعــــــض أســــــباب اإلشــــــكالية تــــــّم تحديــــــد 

 :التالي

 ع سياسة تهيئة ترابية وعمرانية وسكنية مندمجة ومستدامة وض 
إن اعتمـــــــــاد مقاربـــــــــة النـــــــــوع االجتمـــــــــاعي وتعميمهـــــــــا فـــــــــي سياســـــــــة التعميـــــــــر واإلســـــــــكان يعنـــــــــي أن 

المســــــاواة بــــــين الجنســــــين يجــــــب أن تكــــــون جــــــزءا مــــــن التغييــــــر المنشــــــود فــــــي هــــــذا القطــــــاع. لــــــذلك 

علـــــــــــى حـــــــــــّد الســـــــــــواء  يفتـــــــــــرض إعـــــــــــادة التفكيـــــــــــر فـــــــــــي احتياجـــــــــــات ســـــــــــكان الحضـــــــــــر والريـــــــــــف

ــــــاذ واالســــــتراتيجيات الالزمــــــة لتلبيتهــــــا، ال ســــــيما فيمــــــا يتعلــــــق بتســــــهيل  ــــــى النف األمــــــاكن الســــــكن و إل

مــــــن الفئــــــات الهشــــــة وكبــــــار الســــــن وذوي والفتيــــــان والرجــــــال والفتيــــــات  العامــــــة والخــــــدمات للنســــــاء

 االحتياجات الخاصة.

ـــــع  والســـــادس  ـــــرين الراب ـــــدرج المحـــــور االســـــتراتيجي ضـــــمن األث ـــــوع وين ـــــة لمأسســـــة الن للخطـــــة الوطني

ويتمثــــــل األثــــــر الرابــــــع  فــــــي وضــــــع سياســــــات عموميــــــة ومخططــــــات  3232 -3236االجتمــــــاعي 

 تنموية وميزانيات تعتمد مقاربة النوع االجتماعي  وذلك عبر:

 برمجة دراسات للتخطيط الترابي والحضري ومشاريع سكنية تعتمد مقاربة النوع االجتماعي

 طنية(للخطة الو  3)مخرج عدد 
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ــــــوع االجتمــــــاعي فــــــي التخطــــــيط والبرمجــــــة وإعــــــداد  -  ــــــاءات فــــــي مجــــــال الن ــــــز القــــــدرات والكف تحفي

 الميزانيات 

 للخطة الوطنية( 3)مخرج عدد 

 (1مأسسة النوع االجتماعي في المخططات التنموية والميزانيات القطاعية )مخرج عدد

 (4اعتماد إحصائي مبني على مقاربة النوع االجتماعي )مخرج عدد 

أمـــــا األثـــــر الســـــادس فيتمثـــــل فـــــي سياســـــات عموميـــــة تراعـــــي األزمـــــات واألوبئـــــة والتغيـــــرات المناخيـــــة 

دراســـــــــات وســـــــــيناريوهات تغيـــــــــرات المنـــــــــاخ بأســـــــــس التخطـــــــــيط الحضـــــــــري وذلـــــــــك عبـــــــــر  القيـــــــــام ب

والعمرانـــــي، مـــــع االخـــــذ بعـــــين االعتبـــــار حجـــــم ووتيـــــرة حـــــدوث الكـــــوارث الطبيعيـــــة المرتبطـــــة بتغيـــــر 

 .بالتخطيط الحضري  المناخ عند القيام

 تحديد األهداف المتعلقة بالحد من اإلشكالية المطروحة: -3
 

، عدم المساواة بين النساء والرجال في النفاذ لسكن الئقللحّد من اإلشكالية المطروحة والمتمثلة في 
تّم تنزيل المحور االستراتيجي إلى هدف استراتيجي وأهداف عملياتية ومؤشرات قيس أداء للتحقق 

 مدى بلوغ األهداف التالية:من 
 
 

 ضمان المساواة وعدم التمييز في نفاذ النساء والرجال للسكن الالئق -1الهدف االستراتيجي 
   نسبة الدراسات لتهيئة المجال الترابي والعمراني المراعية للنوع  االجتماعي: 1المؤشر  
 اجتماعيمقسم  وأالنسبة التراكمّية للنساء المنتفعات بمسكن : 0المؤشر 

 ولتحقيق هذا الهدف تّم تنزيله إلى األهداف العملياتية التالية المراعية للنوع االجتماعي:
 : تحسين ظروف عيش المتساكنين من النساء والرجال على حد السواء 1الهدف العملياتي 

 نسبة المساكن التي تّم تهذيبها حسب الجنس  :1المؤشر   
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 الذين انتفعوا بمنحة سكن لتحسين ظروف عيشهم: نسبة النساء والرجال 0المؤشر 
 : ضمان توفير مساكن مستدامة لتخفيف آثار تغيرات المناخ0الهدف العملياتي 

 نسبة المساكن المستدامة المنجزة  :1المؤشر 
 : ضمان النفاذ المنصف إلى آليات تمويل السكن لتعزيز تمكين المرأة 2الهدف العملياتي 

 مج تمويل السكن الخصوصية لفائدة الفئات الهشة من النساءنسبة برا :1المؤشر    
 : نسبة النساء المستفيدات بقروض سكنية القتناء مسكن0المؤشر 

 ضمان التوعية والتكوين في مجال إدراج مقاربة النوع االجتماعي: 4الهدف العملياتي 
 تماعيعدد المنتفعين بالتكوين في مجال إدماج ومأسسة النوع االج :1المؤشر   
 
 ضمان المساواة وعدم التمييز في نفاذ النساء والرجال للسكن الالئق: 1االستراتيجي  الهدف  

تقديرات  الوحدة المؤشرات
0200* 

تقديرات 
0202 

تقديرات 
0204 

تقديرات 
0202 

النسبة التراكمّية للنساء المنتفعات بمسكن ومقسم  -
 40% 38% 36% 33% نسبة اجتماعي

 

 

 التحليل: -4

بلغت تقديرات العدد الجملي للمنتفعين بمساكن ومقاسم اجتماعية في إطار البرنامج الخصوصي 
امرأة  3726، 3233وتمثل تقديرات النساء الالتي سينتفعن إلى موفى  8336للسكن االجتماعي 

 موزعة كما يلي:   %11رجل أي بنسبة تراكمية قدرها  5510مقابل 
ار عنصر إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة امرأة انتفعت بمسكن في إط 3013*

من العدد الجملي للمساكن التي تّم تسليمها والمقدرة بـ  % 13أو ترميمها أو توسعتها ما يعادل 
 مسكن.  7421

امرأة انتفعت بمسكن أو مقسم اجتماعي في إطار عنصر إنجاز وتوفير مساكن ومقاسم  104*
من المجموع الجملي للمساكن  والمقاسم التي تّم تسليمها والمقدرة   % 44اجتماعية ما يعادل 

 مسكن. 831بـ
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 % 42و 3231خالل سنة %  16وتقّدر نسبة النساء الالتي سينتفعن بمسكن أو مقسم اجتماعي 
وبذلك يكون هدف الوصول إلى التناصف بين المرأة والرجل في االنتفاع ببرامج  3230سنة 

 سنوات . 0سبيا يتجاوز السكن على مدى طويل ن
 

 خطة العمل على المدى المتوسط-2

 مع اعتماد مقاربة النوع االجتماعي. األمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابيإعداد ومراجعة -
الستراتيجيات المستدامة للتهيئة اداد المتعلقة بإع  إدراج النوع االجتماعي صلب الدراسات -

ينبغي أن توجه سياسات التحضر نحو نهج أكثر شموال وتكامال يعزز نية. حيث والتنمية العمرا
الشعور بالرفاهية والمساواة بين الجنسين والتنقل اآلمن للمرأة والحد من العنف ضدها وتمكينها 

وإيالء اهتمام خاص للشباب والفتيات والفتيان الذين  اقتصاديا، مع تحقيق المساواة بين الجنسين
 .شبه الحضرية وفي األحياء الفقيرةيعيشون في المناطق 

 إعداد دراسة لمراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير. -
من لالستجابة بفعالية أكبر الحتياجات السكان  السكنإجراء دراسات استراتيجية في ميدان  -

 عدم المساواة.والحد من أوجه  النساء والرجال
لإلسكان في المناطق الحضرية مع مراعاة احتياجات إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية  -

 بما يكفل الحد من أوجه عدم المساواة والتفاوت بين المرأة والرجل. ،النساء/الفتيات والرجال/الفتيان
دراسات وسيناريوهات تغيرات المناخ بأسس التخطيط الحضري والعمراني، مع االخذ القيام ب -

كوارث الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ عند القيام بالتخطيط بعين االعتبار حجم ووتيرة حدوث ال
 .الحضري 

إنتاج مساكن اجتماعية بهدف الحد من السكن غير المنتظم، مصحوًبا بتنفيذ إصالحات قانونية  -
وفنية لجعل سياسة البناء أكثر مالءمة للبيئة وصالحة اقتصادًيا لتحقيق سكن أكثر استدامة وأمنا 

 للجميع، مع االعتماد على مقاربة النوع االجتماعيوبأسعار معقولة 
 به قامتعلى غرار ما  اعتماد نهج المدينة الذكية الذي يعزز الرقمنة والطاقة النظيفة والتقنيات -

في تونس  شركة البحيرة للتطهير واالستثمار بإحداث أول مدينة ذكية وهي أول تجربة من نوعها
 مواكبة التكنولوجيات والمعايير الدولية الحديثة.العمراني و  لالرتقاء بالمشهدتهدف 
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تأخذ بعين االعتبار القدرة التسديدية للمرأة ووضعها االجتماعي والفارق في  وتنفيذ برامجوضع 
 التأجير بين المرأة والرجل.

تكوين الفاعلين المباشرين على مقاربات النوع االجتماعي والنهج الحقوقي حتى يتسنى لهم -
 ا في عمليات تشخيص وتخطيط وبرمجة المشاريع السكنية الموجهة للفئات الهشة.االقتداء به

إنتاج برامج إعالمية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات من النساء والرجال ومن مختلف األعمار -
 تعرف السكن االجتماعي  والسكن الميسر في تونس وبواقع الفئات الهّشة وبحقهم في سكن الئق.

تحفيز القدرات والكفاءات العاملة في قطاع التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان في مجال إدراج 
.مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة والميزانيات



 املالحق

 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة  233 

 

 بعد النوع االجتماعي ضمن سلسلة النتائجإدراج 
 

 برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان: البرنامج

 وضع سياسة تهيئة ترابية وعمرانية وسكنية مندمجة ومستدامة: المحور االستراتيجي 

مؤشر أداء  األهداف
 استراتيجي

 مصدر التمويل دعائم األنشطة األنشطة

 األهداف اإلستراتيجية

  ضمان    :1الهدف
المساواة وعدم التمييز في 

 نفاذ النساء والرجال
 الئقاللسكن ل

: نسبة 1مؤشر 
الدراسات لتهيئة 
المجال الترابي 

والعمراني 
المراعية للنوع  

   االجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مع اعتماد  األمثلة التوجيهية للتهيئة والرصد الترابيومراجعة  إعداد -

 .مقاربة النوع االجتماعي
 
 داد المتعلقة بإع إدراج النوع االجتماعي صلب الدراسات -

. حيث ينبغي أن نيةالستراتيجيات المستدامة للتهيئة والتنمية العمراا
يعزز الشعور توجه سياسات التحضر نحو نهج أكثر شموال وتكامال 

بالرفاهية والمساواة بين الجنسين والتنقل اآلمن للمرأة والحد من العنف 
وإيالء  ضدها وتمكينها اقتصاديا، مع تحقيق المساواة بين الجنسين

اهتمام خاص للشباب والفتيات والفتيان الذين يعيشون في المناطق 
 .شبه الحضرية وفي األحياء الفقيرة

 
 

 مجلة التهيئة الترابية والتعمير. إعداد دراسة لمراجعة-
 3233وكالة التعمير لتونس الكبرى خالل سنة   شرعت -

بإعداد دراسة حول مثال التنقالت الحضرية بتونس الكبرى 
 تتضمن مقاربة النوع االجتماعي .

بإعداد دراسة  3233قيام وكالة التعمير لتونس الكبرى خالل سنة  -
 إحصائيات حسب الجنس.حول رصد الحركّية والذي يتضمن 

 

االحتياجات المتباينة  تراعي سياسة المدينة بحيث تكون شاملة للجميع ووضع  -
للرجل والمرأة، وال سيما من خالل العمليات التشاركية، سواء في مشاريع األحياء أو 
مشاريع المدن أو التجمعات الحضرية، لضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى 

 األماكن العامة.
 
 

 

ين والتشريعات في القطاعات المختلفة من منطلق الحق في السكن القوان مراجعة-
الالئق والعمل على تحقيقه مع مراعاة النوع االجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين 

 .النساء والرجال
 

النوع تم ضمن مشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير إدراج مقاربة  -
المساواة بين الجنسين في المسائل المتعلقة حيث تّم التنصيص على "دعم  االجتماعي

 بالمجال الترابي والعمراني"
 

تشاركية مع اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان ومراعي  سكنيةوضع وتنفيذ سياسة  -
 .لالعتبارات الجنسانية

 

 في قطاع اإلسكان في القطاعين العام والخاصتنسيق عمل مختلف الجهات المعنية  -
 الجهات الفاعلة المعنية بالمساواة.التنسيق مع و 
 

للميزانية موارد عامة 
 ةخارجي موارد و 

 هبات وقروض
 
 
 
 
 
 
 

 موارد عامة للميزانية
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 :0مؤشر

النسبة التراكمّية  
للنساء المنتفعات 

مقسم  وأ بمسكن 
 اجتماعي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من قبل وكالة التعمير   3234برمجة إعداد  دراسة لسنة -
 لتونس الكبرى حول الفضاء العمومي والنوع االجتماعي 

من قبل وكالة التعمير لتونس   3231برمجة إعداد دراسة بميزانية -
الكبرى حول التكيف مع المتغيرات المناخية بتونس الكبرى في التخطيط 

 العمراني،
 

لالستجابة  السكنإجراء دراسات استراتيجية في ميدان  - -
عدم والحد من أوجه  من النساء والرجالبفعالية أكبر الحتياجات السكان 

 المساواة.

إعداد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلسكان في المناطق الحضرية مع  - -
يكفل الحد من أوجه بما  ،مراعاة احتياجات النساء/الفتيات والرجال/الفتيان

 عدم المساواة والتفاوت بين المرأة والرجل.
دراسة بصدد اإلعداد حول التهيئة الترابية أو المناطق المهّددة بالتغّيرات -

المناخية في نطاق مشروع "المخطط الوطني للتأقلم: تعزيز التخطيط في 
 مجالي التنمية والتهيئة الترابية" الممّول من قبل" صندوق المناخ

"األخضر    
، بهدف الحد من السكن غير المنتظم  إنتاج مساكن اجتماعية -

سياسة البناء أكثر مالءمة  بتنفيذ إصالحات قانونية وفنية لجعلمصحوًبا 
وبأسعار  أمناللبيئة وصالحة اقتصادًيا لتحقيق سكن أكثر استدامة و 

 مع االعتماد على مقاربة النوع االجتماعي.معقولة للجميع، 
 
 
 
 
 

تغّيرات  تأثير تراعي الجوانب البيئية وتخّفف من تكريس ثقافة عمرانية جديدة -
 .يو تأثيراتها السلبية على المحيط العمران المناخية 

 

اعتماد نظام إحصائي مبني على مقاربة النوع االجتماعي: تطوير مرصد العقار  -
 .والسكن

 
 

موارد عامة للميزانية 
 ةخارجي موارد و 

 هبات وقروض
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 العملياتية فاألهدا

 
 

 : 1الهدف   
تحسين ظروف عيش 

المتساكنين من النساء 

والرجال على حد 

 السواء
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 2الهدف 
توفير مساكن مستدامة 

آثار تغيرات  لتخفيف

 المناخ
 
 
 

 :1المؤشر
نسبة المساكن التي 
تّم تهذيبها حسب 

 الجنس
 
 

 
 

 :0المؤشر 
نسبة النساء والرجال 
الذين انتفعوا بمنحة 

سكن لتحسين ظروف 
 عيشهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1المؤشر 
عدد المساكن 

 المستدامة المنجزة
 

 
 مع مراعاة احتياجات النساءمواصلة برامج تهذيب األحياء السكنية   -

 .الفتيانو        الرجالو       الفتيات و 
 
 

مواصلة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو   -
 ترميمها او توسعتها.

 

 مواصلة برنامج تحسين السكن   -
 االجتماعية للفئات المسندة السكنية القروض ضمان تفعيل صندوق  –

لتمكين الفئات   3238تّم إحداثه سنة القار الذي  غير الدخل ذوي  من
من  من ذوي الدخل غير القار والمستثناة حاليا من القروض البنكية، 

قروض بنكية لتمويل مساكنهم بضمان من الصندوق، نظرا لعدم انتظام 
 .من انتشار األحياء العشوائيةوذلك للحّد دخلهم الشهري، 

 

النهوض العمرانية القديمة الذي يهدف إلى  انجاز برنامج إحياء المراكز -
 .بالتراث العمراني لبالدنا وتثمين قيمته التاريخية والمعمارية

 
 

 

 

دراسات وسيناريوهات تغيرات المناخ بأسس التخطيط الحضري القيام ب -
والعمراني، مع االخذ بعين االعتبار حجم ووتيرة حدوث الكوارث 

 .الطبيعية المرتبطة بتغير المناخ عند القيام بالتخطيط الحضري 
 

 لكل إعداد ميثاق لألحياء االيكولوجية يكون المرجع بالنسبة -
 المتدخلين ويلتزم به الباعثون العقاريون الراغبون في انجاز مشاريع سكنية

 .بمواصفات ايكولوجية
 
 

 

مع مراعاة  لجميع الفئات نساء و رجاال تحسين نوعية المعيشة في المدينة  -
 .كز على حقوق اإلنسانتاحتياجات الناس بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين وتر 

-  
 

 وضع قاعدة بيانات تتضمن إحصائيات حسب الجنس.  -
 

من النساء حتياجات السكان االتنسيق مع اللجان الجهوية  قصد مراعاة   -
 لضمان المساواة في الحصول على منحة سكن . والرجال

 
 وضع مقاييس  تأخذ بعين االعتبار احتياجات الفئات المستهدفة من النساء والرجال - -

 
 
 
 
 
 
 أحياء سكنية تصور جديد للتهيئة العمرانية قائم على إنجاز اعداد -

 االعتبارتأخذ بعين  بمواصفات ايكولوجية خالية من كل تلوث بيئي وبرؤية هندسية
واستعمال الطاقات المتجددة من طاقة شمسية وغيرها إلنارة  معالجة عصرية للنفايات

 .المنازل والشوارع وتخصيص ممر للدراجات
الحملة العالمية لألمم المتحدة مدينة انضمام باقي المدن إلى   31باإلضافة إلى -

           " 3212"جعل المدن قادرة على الصمود، مدن مرنة 
وهي مبادرة أممية تهدف إلى جعل المدن ملتزمة بالحد من الكوارث المحلية وببناء 

 

 

 

 

 

 

 موارد عامة للميزانية 
 ةخارجي موارد و 

 هبات وقروض
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 : 2الهدف 
توفير مساكن مستدامة 

لتخفيف آثار تغيرات 

 المناخ
 
 

 

 
 

 
 

 : 3الهدف 
ضمان النفاذ المنصف 

إلى آليات تمويل السكن 

 لتعزيز تمكين المرأة
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 :1المؤشر 
عدد المساكن 

 المستدامة المنجزة
 
 

 

 

 :1المؤشر 
عدد برامج تمويل 

السكن الخصوصية 
لفائدة الفئات الهشة 

 من النساء
 
 
 

 

 
 
 

 :0المؤشر 
نسبة النساء 

المستفيدات بقروض 
 سكنية القتناء مسكن

انجاز تهيئة ايكولوجية وفق حي نموذجي يخضع لمواصفات إيكولوجية -
  الصديقة للبيئة رتّتكثف فيه العناص

الذي بادرت بتهيئته الوكالة العقارية يكولوجي اإلي حال على غرار
 .ضمن مشروعها السكني الكائن بوالية منوبةللسكنى 

اعتماد نهج المدينة الذكية الذي يعزز الرقمنة والطاقة النظيفة  -
شركة البحيرة للتطهير واالستثمار  به قامتعلى غرار ما  والتقنيات

تهدف في تونس  بإحداث أول مدينة ذكية وهي أول تجربة من نوعها
 لالرتقاء بالمشهد

 العمراني ومواكبة التكنولوجيات والمعايير الدولية الحديثة.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضع حوافز خاصة لألسر التي تعتبر أهم ممول لقطاع السكن،  -
للفئات المهمشة والفاقدة للدخل القار والتي وإيجاد صيغ تمويل بالنسبة 

 ال يستجيب وضعها االجتماعي لشروط التمويل الذاتي للقروض.
 
تأخذ بعين االعتبار القدرة التسديدية للمرأة ووضعها  وتنفيذ برامجوضع  -

 االجتماعي والفارق في التأجير بين المرأة والرجل.
 
 
 
 
 

  3212.شاملة للجميع وآمنة ومستدامة بحلول  قدراتها على الصمود لتكون مدننا
الثالثين  إنشاء قاعدة بيانات عن األضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية على مدى -

 .سنة الماضية
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بطريقة منصفة من خالل االستجابة للظروف السكن  إنشاء آلية مالئمة لتمويل -
 .المختلفة للمرأة والرجل من مختلف الفئات والحد من أوجه عدم المساواة بينهما

 
مزيد نشر المعلومة المتعلقة باألطر القانونية والترتيبية التي تساعد على اقتناء  -

 .التمويل مسكن والنفاذ إلى مصادر
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد عامة للميزانية 
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 :4الهدف 

ضمان التوعية  

والتكوين  في مجال 

إدراج مقاربة النوع 

 االجتماعي

 
 

 

 

 
 
 

 :1المؤشر 

عدد المنتفعين 
بالتكوين في مجال 

إدماج ومأسسة النوع 
 االجتماعي

 

 
 
 
 
 
مقاربات النوع االجتماعي والنهج تكوين الفاعلين المباشرين على  -

الحقوقي حتى يتسنى لهم االقتداء بها في عمليات تشخيص وتخطيط 
 وبرمجة المشاريع السكنية الموجهة للفئات الهشة.

 
 

إنتاج برامج إعالمية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات من النساء  -
والرجال ومن مختلف األعمار تعرف السكن االجتماعي  والسكن 

 في تونس وبواقع الفئات الهّشة وبحقهم في سكن الئق. الميسر
 

تحفيز القدرات والكفاءات العاملة في قطاع التهيئة الترابية والتعمير  - 
واإلسكان في مجال إدراج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط والبرمجة 

 والميزانيات.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد عامة للميزانية 
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 : القيادة والمساندة9البرنامج 
 
 

 القيادة والمساندة: برنامج أهم اإلشكاليات المتعلقة بالنوع االجتماعي على مستوى -2
 

خطة سجلت االحصائيات امرأة واحدة على كل أربع نساء عامالت تشغل  3236سنة  خالل

للرجال، وفق نتائج دراسة حول %  37مقابل  % 36في الوظيفة العمومية أي بنسبة وظيفية 

 "تواجد المرأة بالوظيفة العمومية ونفاذها إلى مواقع القرار".

وحسب نتائج هذه الدراسات فان نسبة النساء المكلفات بخطط وظيفية بالوظيفة العمومية بلغت 

في النسبة الضئيلة لتقلد المرأة لمناصب عليا وهذه النسبة ال يجب أن تخ 3236سنة  % 10.0

وفي  % 12.3وفي خطة مدير  % 30حيث ال تتعدى نسبة حضور المرأة في خطة مدير عام 

باالضافة الى خطة رئيس مصلحة التي سجلت أعلى نسبة   %11.8خطة كاهية مدير

 % 42.3لحضورالنساءبــ 

لتعزيز المساواة ا التعهدات الدولية واإلطار التشريعي والمؤسساتي الذي يعتبر إلى حد ما مالئم ورغم

المسجلة على مستوى تمثيلية المرأة  ةاإليجابيوتكافؤ الفرص بين النساء والرجال ورغم النتائج 

الفوارق بين  ، فإنه ال يزال يسجلاألخيرةخالل السنوات  واإلسكانبالخطط الوظيفية بقطاع التجهيز 

 .الجنسين

فني أغلبيته من العنصر الرجالي(  صنع القرار )قطاعمراكز تمثيلية ضعيفة للنساء في إذ نالحظ 

العنصر من  مفي مراكز القرار الهامة متواضعا مقارنة مع زمالئه اإلطارات النسائيةما يزال عدد حيث

 لتالية: الرجالي صلب مهمة التجهيز واإلسكان  كما تبينه المعطيات ا
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 الوحدة مؤشر قبس األداء

 االنجازات
0200 

 التقديرات
0219 0202 0201 0202 0204 0202 

نسبة اإلطارات النسائية التي تشغل 
 (1خطط وظيفية )

 %41 %41 %42 %29 25 %38 %36 نسبة

 %25 %25 %25 %25 25 %36 %32 نسبة (0نسبة اإلطارات النسائية في الوزارة )

تمثيلية المرأة في الخطط مؤشر 
 129 129 129 122 122 105 113 122قاعدة  122*(0(/)1الوظيفية )

تسجيل مؤشر إيجابي لتمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية، حيث بلغ  3232و 3232تم خالل سنة 

وهو مؤشر إيجابي  ( متجاوزا بذلك القيمة األدنى المنشودة.3232)سنة 320( و3232)سنة  331

االرتفاع المتواصل لنسبة اإلطارات النسائية بالوزارة.  ورغم ما شهده المؤشر من تراجع سنة  باعتبار

. وهو ما 322إال انه قد بلغ خاللها القيمة األدنى المنشودة  3232و 3232مقارنة بسنة  3233

لنسبة  يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا لتمثيلية المرأة بالخطط الوظيفية باعتبار االرتفاع المتواصل

 اإلطارات النسائية بالوزارة .

نسبة اإلطارات  نسبة المجموع العام الرجال النساء الخطة الوظيفية
 النسائية

 المؤشر
 122قاعدة 

 116 %37 %43 287 163 124 رئيس مصلحة

 89 %37 %33 163 110 53 كاهية مدير

 81 %37 %30 86 60 26 مدير

 72 %37 %27 22 16 06 مدير عام

 100 %37 %37 558 349 209 المجموع العام

شهد مؤشر تمثيلية اإلطارات النسائية بالخطط الوظيفية منحى تنازليا مقارنة بتطور طبيعة الخطة، 

بالنسبة لخطة  116حيث تم تسجيل قيمة إيجابية لمشاركة المرأة بالخطط الوظيفية الدنيا بلغت 

، وسجل التراجع في المؤشر 322رئيس مصلحة أين نالحظ تجاوز واضح للقيمة األدنى المنشودة 
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بالنسبة لخطة  81واستمر مع تطور طبيعة الخطة ليبلغ  89بداية من خطة كاهية مدير الذي بلغ 

 بالنسبة لخطة مدير عام.   72مدير و

تبقى مرضية نسبيا بالمقارنة بالخطط  لوظيفية الدنياوعليه فإن مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط ا

 االعلى التي تبقى دون المنشود وهو ما يؤكد صعوبة ولوج المرأة لمواقع اتخاذ القرار.

 
 جهوي  مركزي 

 
 رجال نسا  رجال نسا 

 190 82 159 127 عداد اإلطارات التي تشغل خطط وظيفية

 272 286 العداد الجملي للخطط غير الشاغرة

 %70 %30 %56 %44 (1النسبة )

 609 299 295 228 عداد اإلطارات

 908 523 مجموع اإلطارات

 %67 %33 %56 %44 (2النسبة )

 104 90 100 100 (2( /)1املؤشر )

على المستويين المركزي والجهوي قيمة إيجابية  مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية سجل

 (22خالفا لما تم تسجيله على المستوى الجهوي) دون المنشود:. 322تجاوز القيمة المنشودة و 

وهذا التفاوت بين المركزي والجهوي يعود أساسا إلى ارتفاع نسبة اإلطارات من صنف الرجال من 

مقارنة بـــالمستوى المركزي )تقارب في  )%72المجموع العام لإلطارات على المستوى الجهوي )

 ية بالتنظيم الهيكلي لإلدارات الجهوية.ومحدودية الخطط الوظيفالنسبة( 

رغم سن  نسب العنف ضد المرأة في تزايد مستمراإلحصائيات أثبتت أن أن هذا باإلضافة إلى 

المتعلق  3237أوت  33المؤرخ في  3237لسنة  08المشرع التونسي للقانون األساسي عدد 
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القانوني ال يمكن أن يكون الحل الوحيد بل  اإلطاروهذا ما يؤكد أن  بالقضاء على العنف ضد المرأة 

وجب البحث عن األسباب الحقيقية وراء تفاقم ظاهرة العنف ضد المرأة في مراكز العمل وذلك 

 إليجاد الحلول الفعالة والجّدية للحد منها.

ختلف ضعف تمثيلية المرأة في م في وتتمثل اإلشكالية ذات األولوية بالنسبة لبرنامج القيادة والمساندة

 الخطط الوظيفية ومواقع صنع القرار.

 وتتلخص أسباب اإلشكالية فيما يلي:

 3281لسنة  333نصوص قانونية غير مالئمة أو مراعية للنوع االجتماعي)كالقانون عدد  -

، المتعّلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات 3281ديسمبر  33المؤرخ في 

عمومية ذات الصبغة اإلدارية، والنصوص المتعلقة بالتكليف بالخطط المحلية والمؤسسات ال

صعوبة إدراج مقاربة النوع االجتماعي بها لضمان المساواة بين الجنسين في االنتداب و  (...الوظيفية

 لخطط الوظيفية والتمثيلية بمجالس اإلدارة.والتسمية با

ومواقع اتخاذ  بالخطط الوظيفيةوالرجال اإلطارات من النساء عدم القدرة على ضبط مقاييس تكليف 

 القرار في حال تعدد المترشحين،

 االجتماعي وتشخيص معمق للوضع الجندري.لقيام بإحصائيات النوع غياب اآلليات الكفيلة ل -

صعوبات على مستوى االلتزام بمبدأ التناصف على مستوى تمثيلية المرأة في مختلف الخطط  -

 .ارالوظيفية ومواقع صنع القر 

في المجتمع واالسرة باإلضافة الى العائق الثقافي غياب التوعية والتحسيس لدور المرأة  -

 .غير المبررة واالجتماعي والممارسات العرفية التمييزية ضد المرأة 
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العنف والتمييز في فضاءات العمل )خصوصا أثناء مراقبة المشاريع الخاصة بالقطاع(، ويعتبر  -

ممارستها لمهامها، سواء  إطارتتعرض له المرأة من تهديد في  أنهذا الجانب من أخطر ما يمكن 

معنوي) ضغوطات نفسية نتيجة االستغالل أو التحرش أو أو كان هذا التهديد ناتج عن فعل مادي 

والذي قد ينتج عنه سلب المرأة لثقتها في قدرتها على تحمل المسؤولية و   هرسلة بشتى أنواعها(ال

 يكون سببا في ضرب صحتها النفسية  .
 

 تحديد الهدف أو األهداف المتعلقة بالحد من اإلشكالية المطروحة:  -0

من  وتكافؤ الفرصضمان المساواة وللحد من اإلشكالية  تّم تحديد المحور االستراتيجي التالي: 

 .ولوج المرأة لمراكز صنع القراردعم  خالل

ومواقع صنع القرار في  المرأة في الخطط الوظيفيةحيث سيتم العمل على الترفيع في نسبة تمثيلية 

والخامس من الخطة  إطار مهمة التجهيز واالسكان وذلك تجسيما لألثر الثاني والثالث والرابع

 ع االجتماعي والمتمثل في:الوطنية إلدماج ومأسسة النو 

"الرفع من تمثيلية النساء ومشاركتهن الفعلية في الهيئات والمجالس المنتخبة والهياكل ومواقع  -

 صنع القرار على المستوى الوطني والجهوي والمحلي"

 التمكين اإلقتصادي و المالي للنساء وحقهن في العمل الالئق و األجر العادل -

 مقاربة النوع اإلجتماعي إعداد ميزانية تعتمد -

و لذلك سيتم  العمل على تطوير اإلطار التشريعي ووضع أهداف استراتيجية ومخطط تنفيذي في -

 المجال القطاعي تماشيا مع مقاربة النوع االجتماعي وذلك عبر:
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 * المساهمة في ارساء إطار قانوني وترتيبي يخدم مقاربة النوع االجتماعي ذات العالقة ،      

العمل على إدراج مقاربة النوع االجتماعي في المشاريع والبرامج التي تقوم بها مهمة الوزارة  -

 ( بما يتالءم مع السياسات الوطنية ومتطلبات الشركاء والممولين الدوليين،2)البرنامج 

ز الحرص مستقبال على إدراج مقاربة النوع اإلجتماعي صلب التبويب الميزانياتي لوزارة التجهي -

 تماشيا مع التجارب المقارنة و توجهات وزارة المالية

* تحسيس اإلطارات واألعوان بمقاربة النوع االجتماعي  وتحسين قدراتهم ودعم كفاءاتهم عبر      

 التوعية والتكوين، 

* رصد التمويالت الالزمة إلرساء منظومة معلوماتية وتطويرها للقيام باإلحصائيات الالزمة     

 قة بالنوع االجتماعي وابراز الفجوات ومعالجتها.ذات العال

 وقد تّم تنزيل المحور االستراتيجي إلى أهداف استراتيجية وأهداف عملياتية ومؤشرات قيس أداء.

بهدف تجسيم ومزيد  2بالتالي سيتم رسم االطار العام واالجراءات الكفيلة لتحديد التزامات البرنامج 

فيما يتعلق بنشاط القطاع إضافة إلى تحديد مختلف المبادئ واألهداف تكريس المساواة بين الجنسين 

وااللتزامات الكفيلة لذلك وايجاد االليات المناسبة لتنفيذها عبر وضع مخطط تنفيذي وآليات مناسبة 

للمتابعة والتقييم. قصد الوصول الى النسب المثلى في نجاعة االدارة عبر التوظيف األمثل للكفاءات 

  بالخطط الوظيفية وبمجالس االدارة وذلك عبر المؤشرات التالية:النسائية 
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 : تمثيلية االطارات النسائية بالخطط الوظيفية2المؤشر  -   

 الوحدة 1-1-1-9المؤشر 
 التقديرات توقعات

2022 2023 2024 2025 

 303 252 240 228 عدد عدد اإلطارات النسائية التي تشغل خطط وظيفية

 626 606 596 586 عدد الجملي للخطط غير الشاغرةالعدد 

 43 %41 %40 39 % (1النسبة )

 641 643 606 558 عدد (0َ+أ1عدد اإلطارات النسائية )أ

 3706 1756 1656 1517 عدد (0َ+أ1مجموع إطارات الوزارة )أ

 %17 %37 %37 %37 % (0النسبة )

122قاعدة  122(*0(/)1المؤشر )  105 109 109 322 

 

على أن يسجل استقرارا خالل  320ليبلغ  3233من المتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاعا خالل سنة 

نتيجة االستقرار الذي قد يشهده عدد الخطط  3230و 3234و 3231الثالث سنوات التي تليها 

 .322غير الشاغرة من ناحية واستقرار نسبة اإلطارات النسائية من ناحية أخرى وذلك في حدود 

 تمثيلية االطارات النسائية بمجالس االدارة:0المؤشر  -

 الوحدة المؤشر
 التقديرات توقعات

2022 2023 2024 2025 

 64 64 63 08 عدد للإلطارات الممثلة بمجالس اإلدارة العدد الجملي

 38 38 37 36 عدد الممثلة بمجالس اإلدارة عدد اإلطارات النسائية

 %28 %28 % 27 %38 % النسبة
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 3233بلغت  تقديرات تمثيلية اإلطارات النسائية الممثلة بمجالس اإلدارة  خالل سنة 

ومن المتوقع المحافظة على نفس النسبة خالل الثالث  سنوات القادمة. وتعتبر نسبة  %38نسبة

 ضعيفة مقارنة باإلطارات في صفوف الرجال. 

 على المدى المتوسط: خطة العمل -2
ومواقع صنع القرار من خالل العمل على التنسيق بين  في الخطط الوظيفيةدعم تمثيلية المرأة  -

المصالح االدارية المعنية بالتصرف في الخطط الوظيفية وجميع اإلدارات المركزية في اتجاه اعداد 

برنامج سنوي )أو سداسي( للتسمية بالخطط الوظيفية مع االخذ بعين االعتبار لمقاربة النوع 

 االجتماعي.

خذ بعين االعتبار لمبدأ التناصف في اعداد وبرمجة حركة اإلطارات الجهوية بعنوان كل سنة اال -

وذلك من خالل التنسيق بين مختلف المصالح والجهات المعنية بهدف التوظيف األمثل للكفاءات 

 النسائية.

ع العمل على التنسيق بين المصالح اإلدارية المعنية بالتصرف في الخطط الوظيفية وجمي -

اإلدارات المركزية في اتجاه اعداد برنامج سنوي )أو سداسي ( للتسمية بالخطط الوظيفية مع األخذ 

 بعين االعتبار لمقاربة النوع االجتماعي 

سحب اإلجراءات المعمول بها في إطار التسمية بالخطط الوظيفية العليا قصد توفير أكثر حظوظ  -

لوظيفية األدنى مباشرة وذلك ببرمجة ثالث ترشحات كحد لإلطارات النسائية بالوزارة على الخطط ا

ادنى لتقديمها لرئيس اإلدارة يؤخذ فيها بعين االعتبار لمبدأ التناصف بين الجنسين للتكليف بخطة 
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مدير إدارة مركزية أو جهوية أو رئيس وحدة تصرف حسب األهداف بخطة وامتيازات مدير إدارة 

 مركزية .

مراعية للنوع االجتماعي بالوزارة والتنسيق مع مختلف المتدخلين في احداث منظومة احصائية  -

 المجال وخاصة مكاتب الدراسات.

 مقترح اعتماد آلية التناظر للتسمية بالخطط الوظيفية العليا.  -

تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وذلك بمراعاة خصوصيات المرأة )كالوضع االجتماعي والعائلي  -

د توفير الشروط المالئمة للعمل وتحقيق المردودية المطلوبة )دراسة امكانية إحداث ...( بالوزارة لمزي

 محاضن مدرسية في الوسط المهني وتقييم أثره على الوضعية المهنية للكفاءات النسائية(

تفعيل مخرجات الدراسة المتعلقة بالتوقيت اإلداري الجديد المراعي للوظيفة االجتماعية واألسرية  -

 .للمرأة 

توفير حظوظ أوفر لإلطارات النسائية في التكوين والرسكلة واشتراط مبدأ المساواة والتناصف في  -

 إطار االعداد لقائمات المرشحين للتكوين أو التربص أو القيام بمختلف المهمات بالخارج.

رأة المتعلق بالقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد الم 3سيتم العمل مستقبال على األثر -

بإعتباره حافزا لدعم ولوج المرأة لمراكز القرار و شعورها بالثقة والطمأنينة لتحمل المسؤوليات و ذلك 

 بعد تشخيص الوضع القائم من خالل مكتب دراسات .



 املالحق

 

 0202لسنة لادا لاملشروع السنوي                                                               التجهيز واإلسكان مهمة التجهيز مهمة  249 

 

 
 إدراج بعد النوع االجتماعي ضمن سلسلة النتائج

 المؤشرات ألهداف اإلستراتيجية
تقديرات 
 األعمال )األنشطة وغيرها( 0202

مصدر 
االعتمادات 
 المخصصة

 
:تطوير 1الهدف 

قدرات االطارات من 
النساء والرجال  

 بالوزارة
عبر التوعية 

 والتكوين

 :1المؤشر 
نسبة المتكونين من 
النساء والرجال في 

مجال النوع 
 االجتماعي 

تعنى تطوير التواصل مع المنظمات الوطنية والدولية التي  - 
 بالنوع االجتماعي

 إحداث خطة اتصالية......-
البحث في توفير الموارد المالية التي تمكن من تنفيذ سياسة  -

 النوع االجتماعي.
 احداث وتطوير منظومة بيانات خاصة بالنوع االجتماعي . -
احداث سياسة دمج  النوع االج في برنامج التكليف بالخطط  -

 ى المستوى المركزي والجهوي.الوظيفية وبمواقع القرار عل
نشريات  احصائية دورية لمهمة التجهيز واالسكان  -  

بخصوص مشاركة المرأة في القطاع ومدى مشاركتها في صنع 
القرار وادراج االحصائيات المتعلقة بالنوع االجتماعي في 

 المجال.
إعداد تقارير دورية في نسبة تقدم اعمال اللجنة المحدثة بوزارة  -

يز واالسكان لمتابعة مشروع إرساء ميزانية مراعية للنوع التجه
 االجتماعي

 

 :0الهدف 
الرفع من تمثيلية 

المرأة بمواقع  صنع 
 القرار بمهمة التجهيز

 :0المؤشر 
نسبة تمثيلية المرأة 
 في الخطط الوظيفية

 

 

 

 

 

 

 

دعم أعمال اللجنة المحدثة صلب الوزارة لمتابعة مشروع  -
 إرساء ميزانية مراعية للنوع االجتماعي 

ارساء برنامج تنفيذي لتوظيف الكفاءات يأخذ بعين االعتبار  -
مبدأ التناصف وتكافؤ الفرص للتمثيل بالخطط الوظيفية 

والوظائف العليا والتنسيق بين مختلف المصالح على الصعيد 
 كزي والجهوي لتنفيذ البرنامج.المر 

إحداث لجنة قيادة وزارية تنظر دوريا في برنامج التكليف  -
بالخطط الوظيفية ومدى مراعاة مبدأ التناصف في إسناد 

 الخطط. 
برمجة آلية التنسيق والتواصل بين مختلف المصالح المعنية  -

 مركزيا وعلى الصعيد الجهوي لتعميم مبادئ النوع االجتماعي.
ادخال آلية التناظر للترشح للخطط الوظيفية العليا وتعميم  -

التجربة تدريجيا على بقية الخطط نحو التمثيل األجدر للكفاءات 
 وتدعيم تكافؤ الفرص بين الجنسين. 

منظومة مسائلة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز 

 ضد المرأة في المجال .

إعداد تقارير متابعة وتقييم في المشاركة الفعلية للمرأة في  -
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 الخطط الوظيفية ومواقع القرار وتقديم نتائج تقدم االنجاز سنويا.

تقديرات  مؤشرات التصرف األهداف العملياتية
 األعمال )األنشطة وغيرها( 0202

مصدر 
االعتمادات 
 المخصصة

 :1الهدف 
دعم تكافؤ الفرص و 

بين المرأة المساواة 
والرجل في مجالس 

 اإلدارة

 :1المؤشر 
نسبة االطارات 
النسائية الممثلة 
 بمجالس االدارة

 

 احداث وتطوير منظومة بيانات خاصة بالنوع االجتماعي . -

العمل على تطوير الشرنقة القانونية في إتجاه توفير حظوظ  -

للمرأة للمشاركة في مجالس اإلدارة من خالل دعم آلية التناظر 

 للحصول على تمثيلية بمجالس اإلدارة حسب الجدارة 

تقييم الترشحات وفق معايير موضوعية تمكن المرأة من  -

 الولوج لمجالس اإلدارة 

 

 : 0الهدف 
ؤ الفرص ضمان تكاف

بين المرأة والرجل في 
اإلنتفاع بالتكوين 

 مركزيا وجهويا

 :1المؤشر 
نسبة االطارات 
المكّونة حسب 

 الجنس

 

إحداث منظومة معلوماتية تمكن من معرفة عدد اإلطارات -
المتكونة  حسب الجنس و المنسبة التي تمثلها النساء من 

 مجمل 
تقارير دورية تقييمية حول تمكين المراة من التكوين و القيود -

 التي وجب معالجتها لضمان تكافؤ الفرص  

 

 :2الهدف 
القضاء على كل 
أشكال  العنف 
والتمييز ضد 

الموظفات خالل 
 مسيرتهن المهنية

 

 :1المؤشر 
نسبة اإلطارات 

النسائية المتحصالت 
على عطل طويل 
 األمد ألسباب صحية

 

مؤشر عملياتي لم يقع بعد العمل عليه و هو يعد مؤشر هو  -
مهم للقضاء على كل العوائق أمام ولوج المرأة لمراكز القرار 

 لخوفها من التعرض للعنف المعنوي 
سيقع رصد هذا العنف المعنوي من خالل إحصاء نسبة  -

المتحصالت على عطل مرض طويل األمد ألسباب صحية 
 بالنسبة للرجال 

 علوماتية تمكن من تقديم اإلحصائياترصد منظومة م -
التشخيص من خالل عمل مكتب الدراسات التي تستعينبه  -

 وحدة التصرف حسب االهداف في الميزانية بوزارة التجهيز

 

 

نسبة : 0المؤشر 
الملفات التأديبية 

التي سببها العنف 
ضد الموظفات 
 بمهمة التجهيز

 

يعد مؤشر  هو مؤشر عملياتي لم يقع بعد العمل عليه و هو -
مهم للقضاء على كل العوائق أمام ولوج المرأة لمراكز القرار 

 لخوفها من التعرض للعنف
من تعرض  قليصترنامج القيادة والمساندة على السيعمل ب -

تهن بطريقة موضوعية  و ضمان لالنساء للعقوبات و معام
من خالل تسليط العقوبات بصفة مشخصنة  نهرسلته اجتناب

  .و إعتباطية
سيعمل برنامج القيادة والمساندة على للتقليص من تعرض  -

النساء للعنف الذي قد يتسلط عليهن أثناء ممارستهن للوظيف 
   ووضع اآلليات المناسبة لذلك
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