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 للمهمة االستراتيجيةملخص ألهم اإلنجازات  -1

ئة والتهي ةالتحتي البنية تتنفيذ سياسة الدولة في مجاال فيواإلسكان  مهمة التجهيزتتمثل استراتيجية 

 عيش تحسين ظروف حماية المناطق العمرانية من الفيضانات وذلك بغايةواإلسكان و الترابية

 .خرىأمن ناحية والنهوض به وخلق فرص التشغيل تعزيز مقومات االقتصاد الوطني المواطنين و

 

لمناطق احماية و في البنية األساسية للطرقاتأساسا  للمهمة االستراتيجيةوتتمثل المحاور 

شطة ن واألنوإحكام توزيع السكا االنجرافالعمرانية من الفيضانات وحماية الشريط الساحلي من 

 ع.لمجتماكامل تراب الجمهورية إلى جانب توفير السكن المناسب لكافة فئات  على االقتصادية

مات مع المنظالدولي من خالل التزامات المهمة  المستوىوتتجسد هذه االستراتيجية على 

دة المتح والتي تتمثل في االنخراط في العديد من البرامج على غرار برنامج األممالعالمية 

يط التخط يتطابق مع تطلعات المهمة حيث يشجع على بناء مدن محكمة الذيللمستوطنات البشرية 

عزز اندماج فهو يمشروع الطريق العابرة للصحراء أما  .مستدامة تدار بإحكام وذات كفاءة عالية

مشروع دة الة قيادائمة في لجنعبر عضويتها الالبالد التونسية في محيطها المغاربي واإلفريقي 

لرئيسي كلم، تتكون من المحور ا 9022شبكة من الطرقات يبلغ طولها انجاز والذي يتمثل في 

 التشاد،الڤوس )جنوب غرب نيجيريا( وثالثة فروع ربط نحو تونس، مالي و –الجزائر العاصمة 

يعية ث الطبالمركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارفي  هذا باإلضافة إلى انخراطها

اقع المو ساسا في البحث العلمي المطبّق من خالل تشخيص وتحديداألخرى والذي تتمثل مهامه أ

ول اح حلالمعّرضة للزالزل والسيول واالنزالقات األرضية والكوارث الطبيعية األخرى واقتر

توسطي د المذو البع مشروع االقتصاد األزرقتقنية للحد من هذه المخاطر. كما تنخرط المهمة في 

د حول فرص الشراكة بين دول المتوسط في مجال االقتصاوالذي يهدف إلى تعميق الحوار 

عات ة قطااألزرق المستدام وآفاق تطويره عبر إيجاد مصادر تنموية جديدة ومتجددة وتغطية عد

 الغازمثل صناعة مختلف أنماط الهياكل العائمة والجزر االصطناعية والتنقيب عن النفط و

 .حة والنقل والتجارة البحرية وغيرهاوالمعادن والسالمة والمراقبة البحرية والسيا

أهم  تحديدوة الخماسيية تفعيل مخططات التنم من خاللمهمة للستراتيجية الرؤية اال هذا تتم بلورة

 المتمثلة خاصة في: ولويات األ

استكمال البنية األساسية  من طرقات وجسور وجعلها حديثة وآمنة ومطابقة للمواصفات العالمية -

وربط كافة جهات البالد  لضمان  ديمومة حركة المرور والسالمة لمستعمليها والحد من االختناق 
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ة ، إلى غايتموقد  2030كم من الطرقات السيارة إلى أفق  1323المروري وقد تمت برمجة إنجاز 

. كما   %93,9كم في صدد اإلنجاز أي بنسبة  تقدم 72كم  و 659انهاء أشغال  ، 2021ديسمبر 

 كم خارج المناطق العمرانية. 540كم من الطرقات السريعة، منها  2000تهدف إلى إنجاز 

نطالق اال2021سنة  خاللوقد تم مخاطر الفيضانات على مستوى كامل التراب الوطني  الحد من -

ى غاية ة إلالمنجز" والفيضاناتفي إطار "المشروع الوطني للحماية من  الدراسة االستراتيجية في

راسات تحيين الد كما تممن خطر الفيضانات البالد تهدف إلى حماية كامل مناطق التي و 2050

 الفنيّة خاصة على مستوى المدن التي تشهد توسعا عمرانيا هاما.

عادة ديد وإالساحلي من االنجراف وتهيئة وترميم وحماية الموانئ البحرية وتح حماية الشريط - 

ات ع البنايشاريتحديد الملك العمومي البحري وتجزئة األمالك المحاذية له إلى جانب إحكام إنجاز م

لمستدام اناء المدنية كصاحب منشأة مفوض عبر بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز الب

 ة إلنجاز دراسات معمارية متضمنة للنوع االجتماعي.إضاف

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

عادلة ومتوازنة وشاملة بين الجهات وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية 

 إلنجازوتخطط المهمة   .تحقيق تكافؤ الفرصوالنهوض بالسكن االجتماعي والميّسر مع ضمان 

 12هاء من بناء تاالن 2021، إلى غاية سنة تمو 2025مسكنا ومقسما اجتماعيا في أفق  41000

 .% 31منها أي بنسبة تقدم  تناهز  727

 

تضمن أهدافا ي 2021لسنة  أما أولويات المهمة لتحقيق المساواة فتتبلور من خالل إعداد إطار أداء

ات ت تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئومؤشرا

شبكة  ية عبرفك عزلة المناطق الداخل فيمن خالل برامج المهمة  ويتمثل ذلكالمجتمع دون تمييز. 

حية ية الصالوصول إلى البنية األساسوتمكينهم من مسالك ريفية لفتح الطريق أمام المتساكنين 

 ؤشراتمعن الدراسة و تحسن  االنقطاعواالقتصادية مما يساهم في الحد من نسبة  والتعليمية

يات تزخر بإمكانمناطق خاصة وأنها  االقتصادي االندماجالصحة والخدمات الصحية و تحقيق 

ل الثالثي كلم من المسالك الريفية خال 464انطالق أشغال تهيئة وقد تم  وثروات طبيعية هامة.

صصات للبرنامج األول:" نسبة مخ االجتماعيقيمة مؤشر النوع  لتحسين 2021سنة من  األخير

 لفائدة النساء الريفيات" . 1نفقات االستثمار البرنامج 

 



 

داء    مهمة التجهيز واإلسكان 
أ
 2021لسنة التقرير السنوي لل

 

6 

دة االستفا ن منكما  تعمل المهمة على تطوير النصوص القانونية والتشريعية لفائدة النساء لتمكينه

ية لبشرامن مختلف برامج السكن على نفس قدر المساواة مع الرجال و على التصرف في الموارد 

عليا لائف وظاالهامة والقرار الوالحياة المهنية للموظفات عبر تمكينهن من الوصول إلى مراكز 

 على قدر المساواة مع زمالئهن الرجال.

 

 لي: ية كما وبرنامج قيادة ومساندة موزعثالثة برامج عملياتية  واإلسكان تتضمن مهمة التجهيزو

 

: البنية  1برنامج 

  األساسية للطرقات

: حماية المناطق  2برنامج 

العمرانية والشريط الساحلي 

 المنشآت*والتحكم في 
 

 ةالتهيئ: 3برنامج 

الترابية والتعمير 

 واإلسكان
 

: القيادة  9برنامج 

 والمساندة

       

البرنامج الفرعي 

تطوير  المركزي:

وصيانة البنية 

 األساسية للطرقات

 

: حماية  1البرنامج الفرعي المركزي 

  المناطق العمرانية من الفيضانات 
البرنامج الفرعي 

الترابية  ةئالمركزي:التهي

 والتعمير واإلسكان

 

البرنامج الفرعي 

 : القيادة 1المركزي 

     

 

: حماية  2البرنامج الفرعي المركزي 

الشريط الساحلي وإحكام انجاز 

 المنشآت
  

البرنامج الفرعي 

 : المساندة 2المركزي 

       
البرنامج الفرعي 

  الجهوي 
 البرنامج الفرعي الجهوي 

 
 البرنامج الفرعي الجهوي 

 

الفرعي البرنامج 

 الجهوي
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 :1جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات 2021تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 

 التوزيع حسب طبيعة النفقة 
 الوحدة: ألف دينار

 بيان النفقات

 2021تقديرات 

 (2)    2021انجازات 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 (1)-(2المبلغ ) (1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1) 

 نفقات التأجير
 %95,56 101,7 5- 798,3 109 900 114 اعتمادات التعهد

 %95,43 250,7 5- 649,3 109 900 114 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير

 %103,43 951 1 901 58 950 56 اعتمادات التعهد

 %102,77 575 1 525 58 950 56 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت

 %102,65 110 4 230 159 120 155 اعتمادات التعهد

 %102,65 110 4 230 159 120 155 اعتمادات الدفع

 االستثمارنفقات 

 %164,05 492,91 590 478,91 512 1 986 921 اعتمادات التعهد

 %83,4 541,99 188- 288,01 947 830 135 1 اعتمادات الدفع

العمليات نفقات 

 المالية

 %100 0,00 200 172 200 172 اعتمادات التعهد

 %100 0,00 200 172 200 172 اعتمادات الدفع

 المجموع

 %142,21 001,21 592 567,21 994 1 566 402 1 اعتمادات التعهد

 %88,49 112,69 188- 887,31 446 1 000 635 1 اعتمادات الدفع

 للمؤسسات العمومية دون اعتبار الموارد الذاتية*

 

 

 

 

 

 

 : 2جدول عدد 

 مقارنة بالتقديرات  2020تنفيذ ميزانية المهمة لسنة 

 التوزيع حسب البرامج )إع الدفع( 

 الوحدة: ألف دينار
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 البرامج

 2021تقديرات 
)ق.م   2021انجازات 

 (2التكميلي(  )

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 (1)-(2المبلغ ) (1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1) 

 1البرنامج 
 %160,89 972,30 637 652,30 685 1 680 047 1 اعتمادات التعهد

 %87,09 069,70 161- 730,30 086 1 800 247 1 اعتمادات الدفع

 2البرنامج 

 %94,24 083,09 9- 526,91 148 610 157 اعتمادات التعهد

 %89,34 913,99 15- 376,01 133 290 149 اعتمادات الدفع

 3البرنامج 

 %78,44 130 32- 920 116 050 149 اعتمادات التعهد

 %98,77 376 2- 154 190 530 192 اعتمادات الدفع

 9البرنامج 

 %90,13 758 4- 468 43 226 48 اعتمادات التعهد

 %80,71 753 8- 627 36 380 45 اعتمادات الدفع

 المجموع

 %142,21 001,21 592 567,21 994 1 566 402 1 اعتمادات التعهد

 %88,49 112,69 188- 887,31 446 1 000 635 1 اعتمادات الدفع

 .الموارد الذّاتية للمؤسسات اعتباردون  *

 

 347 1بلغت قيمة  2021الدفع للبرنامج األول "البنية األساسية للطرقات" لسنة  اعتماداتنالحظ أن

حيث 2021بقانون المالية التكميلي لسنة  أد 800 247 1أد بقانون المالية األصلي و 800

 46%.أما نفقات التسيير فقد بلغت  101بـ  تقدر مع نسبة اإلنجازأد 50400اعتمادات التأجير بلغت

% ويفسر هذا التجاوز في االعتمادات المرسمة نتيجة 106بـ  تقدر ألف دينار مع نسبة اإلنجاز 400

قد تم استغالل هذه االعتمادات اإلضافية في و 1لفائدة البرنامج  تحويل اعتمادات من برامج أخرى

 فقد نفقات االستثمارأما المساندة.نشاط الطرقات المرقمة وبدرجة أقل في نشاط استغالل وصيانة 

ألف   000 249منها أد 829000قانون المالية التكميلي مقتضى وأصبحت بأد 000 081 1بلغت 

تأخير في انطالق مشاريع الجراء % 80تقدر ب إنجاز مع نسبة خارجية موظفة  دينار قروض

الصيانة الدورية للطرقات المرقمة وكذلك المسالك الريفية. وفيما يتعلق باعتمادات التعهد فإن نسبة 

% رغم عدم تعهد المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيارة تونس جلمة  200اإلنجاز تجاوزت 

 نزرت. والوصلة الدائمة لمدينة ب

أ د لفائدة شركة تونس  170 000بقيمة  اعتماداتتم رصد فقد العمليات المالية  أما بخصوص

 .% 100للطرقات السيارة وبلغت نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 
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على غرار  االستراتيجية همؤشراتبعض  باعتبار2021ويعتبر أداء البرنامج األول هاما خالل سنة 

نجاز اكمال است حيث تممؤشر "النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة" 

 %.93,9أي بنسبة كم متبقية  331من مجموع رأس الجدير –كم من الطريق السيارة قابس  259

مبر من ديس 31مليون دينار من االعتمادات في يوم  100عن تجميد الرفع  فإن من ناحية أخرى

مع  هااماتبالتزتسبب في تعطيل ايفاء الوزارة  من طرف مصالح وزارة المالية المختصة قد السنة

 بعض األشغال.نسق مزّوديها مما أثر سلبا على تقدم 

 

  ت" آنشي الموالتحكم فأما بخصوص البرنامج الثاني " حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي

في  رفيعلتاحيث تّم أد 290 149فقد بلغت ميزانية البرنامج المرّسمة بقانون المالية التكميلي  

وذلك  ماراتوالخاصة بنفقات االستثأد 000 12األصلي بقيمة المالية قانون باالعتمادات المرسمة 

من   %96ّم  إنجاز  ت لنفقات التأجيرأما بالنسبة .األشغال المتعلقة بتنظيم القمة الفرنكوفونية إلنجاز

 .لنفقات التسيير%  بالنسبة  105تم انجاز  االعتمادات  المرسمة  و

 .2021التقديرات لسنة  قيمةمن  %88ألف دينار أي  500 128نفقات االستثماربلغت إنجازات و

لنسبة مؤشر " اعلى غرار ال االستراتيجية همؤشراتأهم أداء البرنامج الثاني باعتبار  ويمكن تقييم

ت عتماداالذي سجل نسبة دون المأمول وذلك بسبب انخفاض االتراكمية لحماية الشريط الساحلي" 

 ي واحكامالساحل للبرنامج الفرعي الثاني "حماية الشريطالمتعلقة بنفقات اإلستثمار والمخصصة الدفع 

 .%95,62 عتمادات التعهد حيث بلغت هذه األخيرة مقارنة با%  81التي بلغت وانجاز المنشآت" 

 

أد  530 192تبلغفقد التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان" البرنامج الثالث " ميزانية أما بخصوص

العتمادات احيث تّم التخفيض في بقانون المالية األصلي  أد 530 204و قانون المالية التكميليب

احلي لشريط السحماية المناطق العمرانية واتمت إحالتها إلى البرنامج الثاني " أد12000المرسمة ب 

 .األشغال المتعلقة بتنظيم القمة الفرنكوفونية إلنجازوالتحكم في المنشآت"

ن مجموع % م 78ألف دينار تعهدا ما يمثل   920 116وقد بلغت قيمة االعتمادات المنجزة بـــ 

لك كما % من االعتمادات وذ 99ألف دينار دفعا أي  154 190و 2021االعتمادات المرسمة لسنة 

 يلي:
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عتمادات % من اال 1448% بالنسبة لنفقات التسيير و94بالنسبة لنفقات التأجير و  96 % انجاز 

ألف  5000قيمة ات المفتوحة من باب النفقات الطارئة بالخاصة بنفقات التدخالت ويعود ذلك لالعتماد

 ر أي بنسبةألف دينا 639 166فقد بلغتنفقات االستثمار ، أما دينار لفائدة برنامج المسكن األول

 .2021من مجموع التقديرات لسنة  % 96 انجاز تساوي

يث حقق حاإلستراتيجية باعتبار مؤشراته  2021هاما خالل سنة ويعتبر أداء البرنامج الثالث 

سكنا من م  4327انجاز المؤشر "عدد المساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة"

لقدرة بارتفاع أثمان المساكن وضعف ا يمكن تفسيرهمسكنا مبرمجا وهو رقم هام و 5577جملة 

 الشرائية للمواطن.

 

  43تم صرف  فعادأد 226 48لميزانية ب  ابرنامج "القيادة والمساندة" فقد  قدرت بخصوص أما 

تمثل الجزء األكبر من إعتمادات البرنامج أي ما  إعتمادات التأجيريالحظ إن و%90د أي بنسبة أ468

الذي من جملة اإلعتمادات و هذا يعود إلى طبيعة نشاط برنامج القيادة و المساندة و  %67يقارب 

يمثل نسبة ف نفقات اإلستثمار ،أماتقديم الدعم البشري و المادي للبرامج العملياتية يتمثل أساسا في 

 2021لسنة  د أ 830 135 1  ضئيلة مقارنة بجملة إعتمادات المهمة و المقدرة ب

 

نة ل السالتي طرأت على التوزيع األولي للميزانية داخل البرامج خال التحويالتوتتلخص أهم 

 المالية كما يلي:

 الدفع  باعتمادات للتحويالتكشف 

 حسب البرامج والبرامج الفرعية 2021خالل سنة 
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البرامج الفرعية

التخفيض في نفقات اإلستثمار ب 252 م د بق م التعديلي

مع ترسيم 152 م د في نفقات التدخل لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة

مجموع البرنامج عدد1 البنية األساسية للطرقات

ترسيم 12 م د لفائدة القمة الفرنكفورية بق م التعديلي

مجموع البرنامج عدد2 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و التحكم في المنشآت

التخفيض ب 12 م د بق المالية التعديلي

تحويل مبلغ 12,769م د من الموارد العامة للميزانية و 33,234 م د من موارد  

القروض الخارجية من وحدة السكن اإلجتماعي لفائدة اإلدارة العامة لإلسكان

مجموع البرنامج عدد3 التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

البرنامج الفرعي 1 : القيادة

مجموع البرنامج عدد 9 القيادة والمساندة

تحويل 494 أ د و 141 أد من اإلدارة العامة للتهيئة الترابية وإدارة التعمير اإلدارة 

العامة  لإلسكان

بدون تغيير

المالحظات

تحويل 2,745م د من وحدة السكن االجتماعي لفائدة القمة

زيادة 772 أد من باب النفقات الطارئة و 20 م د في الحسابات الخاصة للخزينة

البرنامج الفرعي 1 : حماية المناطق العمرانية من الفيضانات

البرنامج الفرعي 2: حماية الشريط الساحلي وإحكام إنجاز المنشآت

البرنامج الفرعي1: التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان

البرنامج الفرعي 2 : المساندة

البرنامج الفرعي 1 : تطوير البنية األساسية للطرقات
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 :البنية األساسية للطرقاتبرنامج

 

 صالح الزواريالسيد رئيس البرنامج:

 

 2020فيفري  7:تاريخ توليه مهمة قيادة البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج أداء البرنامج  -1

اة االقتصادية مع متطلبات الحيساسية للطرقات تكييف البنية األفي  1تتمثل استراتيجية البرنامج 

انب الجومع مراعاة  مستخدميها ضمان سالمةو ضمان استدامة حركة المرورعبر  واالجتماعية

 . الجمالية والبيئية

 برنامجا فرعيا جهويا: 24اّ مركزيا و فرعي ابرنامج 1برنامج ضم هذا الي
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لى عيسهر الذي " تطوير وصيانة البنية التحتية للطرقات )مركزي( " 1البرنامج الفرعي  -

ت اللطرق ساسيةوانجاز أشغال البنية األالفنية واالستراتيجية التخطيط والقيام بالدراسات 

ور امة للجسالتابعة لإلدارة العاإلدارات المركزية ومتابعة سير المشاريع بمساعدة والجسور 

 تجهيز.اإلدارات الجهوية للالمشاريع الممولة و نجازحسب األهداف الوحدات وال والطرقات

زارة على وهي تمثل الو جهويا افرعيا برنامج 24إدارة جهوية للتجهيز واالسكان  24تمثل الـ -

ريع النطاق الجهوي وتعمل على متابعة نشاط الوزارة على المستوى الجهوي، من ذلك مشا

 البنية األساسية للطرقات و المسالك الريفية و الصيانة المتعلقة بهما.

لطرقات تطوير شبكة ااألول يتمثل في  :على محورين أساسيين 1استراتيجية البرنامج  ترتكزو

ز ط مراكيمكن من رب مماعلى كامل تراب البالد  مسالك الريفيةوال والطرقات المرقمةالسيارة 

 .الجهات ت بينالخدمات العمومية لفك العزلة عن المناطق الداخلية والتقليص من التفاوبالواليات 

ة لمحافظ ةلريفياوالمسالك صيانة الرصيد المنجز من البنية األساسية للطرقات يتمثل في أما الثاني ف

 اني.ر الثوتعطى األولوية عند ترسيم االعتمادات والمشاريع الجديدة إلى المحوعلى وظيفيته. 

 وتساهم مختلف الوحدات العملياتية في تحقيق تلك األولويات وهي على التوالي:

 اإلدارة العامة للجسور والطرقات  -

 مركز التجارب وتقنيات البناء -

 اإلدارات الجهوية للتجهيز واإلسكان -

ة نشاط انجاز الطرقات السيار فاعل عمومي فينس للطرقات السيارة ككما تساهم شركة تو

اهم في ي تسوبالتالي فه راس الجدير. -مدنين -قابس -حيثيرجع لها انجاز الطريق السيارة صفاقس

 .1.1.1.1المؤشر للهدف األول للبرنامج وكذلك  تحقيق القيمة المنشودة

 في: 2021القيام بها خالل سنة التي تم  1وتتمثل أهم اإلنجازات البرنامج   

بر ديسم : إلى حدالدراسات االستراتيجية ذات الصلة بمجال البنية التحتية الطرقيةمواصلة  -

، ربةج احاتدراسة تأهيل بطبلغت العديد من الدراسات المرحلة الثالثة واألخيرة ومنها  2021

م ودراسة فهرس جس المخططات المديرية الجهوية للمقاطع، دراسة تأهيل قطاع الطرقات

ووضع منظومة أما دراسة  (Catalogue de dimensionnement de chaussée)الطريق 

 .%80فبلغت  معلومات حول شبكة الطرقات المرقمة
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بل الممول من ق 4إلى  1بالوسط أربعة أقساط من  2الطريق السيارة أطلب عروض إعالن  -

 2رة أالطريق السياأما  2021الصندوق العربي لالنماء االقتصادي واالجتماعي في أفريل 

ممول البنك ومراسلة ال اعداد تقرير فرز العروض الماليةفتم  8إلى  5بالوسط أربعة أقساط من 

 روبي لالستثمار للمصادقة.واأل

مالية نية والروض الفنتائج تقرير تقييم الع علىقة رأيها بالموافالهيئة العليا للطلب العمومي  أبدت -

 مدينة بنزرتلدائمة الوصلة ال نجازشمالي( الالربط ال) 3و(الربط الجنوبي) 1القسطين المتعلق ب

النتقاء وهو الجسر الرئيسي فتم اإلعالن عن طلب العروض ل 2أما القسط  2021سبتمبر  8في 

 .  2021نوفمبر  16األولي للمرة الثانية في 

ات في والي 10بـــ قسط  11موزعة على  (المرحلة الثالثةجسرا ) 12إعالن طلب عروض بناء  -

 . 2021ماي  28

 2022ر سبتمب 6في  قسط( 22كلم ) 450ولى لحصة األتهيئة المسالك الريفية اانطالق أشغال  -

 11ي ف قسط( 22كلم ) 464تهيئة المسالك الريفية الحصة الثانية طلب عروض  إعالنوسيتم 

 .2022جانفي 

عيد : تطوير شبكة الطرقات السيارة والطرقات المرقمة على الص11.1.الهدف االستراتيجي 

 الوطني والمغاربي  

لطرقي نقل الشبكة الطرقات والطرقات السيارة يجعلها تواكب تزايد حركة البلوغ التطور المرجو 

 تمادللبضائع وتنقل األشخاص بين مختلف جهات البالد وكذلك الدول المجاورة. لذلك تم اع

لطرقات اسبة مؤشرين األول يعنى بتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة والثاني يعنى بن

 أمتار(. 7لمواصفات الفنية )عرض يساوي أو يفوق التي عرضها يستجيب ل

 

 

 :  النسبة التراكمية لتقدم انجاز المخطط المعتمد للطرقات السيارة  1.1.1.1المؤشر 

 (1) 2021تقديرات  2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة
 السنة



 للطرقات األساسية: البنية 1البرنامج عدد 

داء    مهمة التجهيز واإلسكان 
أ
 2021لسنة التقرير السنوي لل

 

15 

% 54 55 59 55,4 93,90% 64 2023 

 2021)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من اإلطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي لألداء لسنة 

 

ل منذ شهر كلم لالستغال 92على طول  رأس الجدير –مدنين جزء ارة الطريق السيفتح  تمرغم أنه 

ابس ق بط بينالجزء الراشغال بلوغ القيمة المنشودة ألن أيسجل لم إال أن هذا المؤشر  2021مارس 

 .2021إلى موفى % 88نجاز بنسبة ا كلم تتواصل 84على طول مدنين  –

بلغت  حيثكم فتتواصل أشغال تحرير حوزة  186أما بالنسبة للطريق السيارة تونس جلمة بطول 

م اإلعالن عن طلب العروض الخاص بأشغال القسط . ت2021 موفي% إلى 37التقدم نسبة 

لقسط ا كما تّم اإلعالن عن طلب العروض الخاص بأشغال 2020جلمة في شهر أكتوبر  –السبيخة 

 .2021السبيخة في شهر أفريل  –تونس 

 

 

 

 

 

 نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات الفنية 2.1.1.1المؤشر 

 (1) 2021تقديرات  2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة
 السنة

% 68,1 67,3 68,7 68,7 99,9% 69,97 2023 

 2021 )*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من اإلطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي لألداء لسنة 

 

بلغ القيمة المنشودة باعتبار أن العديد من المشاريع انتهت أو شارفت  2.1.1.1نالحظ أن المؤشر

 تهيئةبتونس و محول 2مع  Xوالطريق  10والطريق الرابطة بين ط على االنتهاء على غرار 

يتواصل  فيحين كلم( الممول من البنك االفريقي للتنمية 344.6الجزء األول )الطرقات المرقمة 

رغم أن بعض األقساط قد انتهت. كما يتواصل انجاز أشغال كلم(  361.3الثاني ) انجاز الجزء

بالقيروان  46الجهوية  تهذيب الطريقوانطلقت أشغال  كلم 195,8تهيئة الطرقات المرقمة بطول 

الممولين بفواضل من  كلم 12,3من المنزل إلى الوسالتية بطول  71,8إلى ن ك  59,5من ن ك 
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مسالك(  2*2) 16أشغال تهيئة الطريق الوطنية أما . (PMIR)ية للتنمالبنك االفريقي قرض 

 فقدانتهت. بوالية مدنين 118وأشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم  سكلم بقاب 21,3بطول 

هت انتو (8و 5و 6و 2)األقساط  كلم من الطرقات المرقمة 200تتواصل أشغال سد الثغرات و

أشغال سد  اتمام أشغالوكلم  20بطول بوالية تطاوين  19سد الثغرات الطريق الوطنية رقم أشغال 

 .كلم 15,5بطول  بوالية قابس 958الثغرات الطريق المحلية رقم 

قى محدودا يب 1.1.1.1فإن أداء المؤشر  2.1.1.1تعهد به بالنسبة للمؤشر ورغم بلوغ األداء الم

 نتيجة اإلشكاليات التالية:

ة انونيتحرير حوزة مشاريع الطرقات السيارة تتطلب الكثير من اإلجراءات اإلدارية و الق -

ء ع اجرامتحديد المسار و حوزة الطريق السيارة : الطويلة نظرا لتداخل العديد من األطراف

 راضي ويس األقالبحث العقاري على الميدان و إعداد األمثلة و القائمة البيانية من طرف ديوان 

مالك أزارة رير االختبار من طرف واالمسح العقاري، انجاز االختبارات الميدانية و إعداد تق

 لوالياتاختلف القتناء لفائدة المشاريع العمومية بمالدولة و الشؤون العقارية، انعقاد لجان ا

 رفع القضايا المعنية بالمشروع ، إعداد أمر االنتزاع و إبرام العقود مع مالكي قطع األراضي،

ت لوالياعلى الميدان من طرف ا الحوزية وانتظار صدور أحكام التحوز وتنفيذ أحكام التحوز

 المعنية بالمشروع.

نية الوط لة المستلزمين )الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركةأشغال تحويل شبكات جم -

 ويلة.طمنية المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية ...(تتطلب مدة ز الستغالل وتوزيع المياه،

ختلف ين مبوتتمثل التدابير واإلجراءات التي تم وسيتم اتخاذها والعمل بها في مزيد التنسيق 

الحوزة  حريرالعموميين أو وزارة أمالك الدولة ...(  للضغط على آجال ت المتدخلين )المستلزمين

 للتمكن من االنطالق في انجاز األشغال. 

 

لة إلى : تحسين وصول النساء والرجال من المناطق الريفية المعزو2.1.1الهدف االستراتيجي 

 شبكة الطرقات المرقمة

في فك عزلة التجمعات الريفية  ودورا أساسياالريفية أهمية  وتعبيد المسالكتهيئة يلعب نشاطي 

ا على يمما سينعكس ايجاب ومناطق التوزيعالربط بين مناطق االنتاج  ويساهم في تحسين

ساعدة المرأة الريفية عامة وم ةالريفية بصفاستراتيجية التنمية االجتماعية واالقتصادية للمناطق 

رجل في مختلف المجاالت من حيث لحصول على فرص متكافئة بينها وبين البصفة خاصة ل

لذلك تم اعتماد مؤشر يعكس تطور  الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك سوق الشغل.
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لفائدة النساء  1نسبة مخصصات نفقات االستثمار البرنامج  وآخر نسبة تهيئة شبكة المسالك الريفية

 ال.حتى نبرز ونحافظ على مجهود القطاع في هذا المج الريفيات

 

 

 النسبة التراكمية لتهيئة المسالك الريفية 1.2.1.1 المؤشر

 وحدة المؤشر
انجازات 

2019 

 إنجازات

2020 

 تقديرات 

2021 

(1) 

 إنجازات

2021 

(2) 

 2021إنجازات 

مقارنة بتّقديرات 

2021 

(2(/)1) 

القيمة 

 المستهدفة)*(

 السنة

 

% 46,03 45,2 46,73 46,79 100,1% 47,42 2023 

 2021إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من اإلطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي لألداء لسنة )*( 

 

برنامج تهيئة كلم من المسالك الريفية. وبالنسبة ل 309كل األشغال الخاصة ببرنامج تهيئة  انتهت

اء واليات والممول من طرف الصندوق العربي لإلنم 10كلم من المسالك الموزعة على  630

تواصل كلم. كما ت 100كلم في حين تتواصل أشغال  530االقتصادي واالجتماعي، انتهت أشغال 

كلم من  86واليات في حين انتهت أشغال تهيئة  3كلم من المسالك موزعة على  65,7 أشغال تهيئة

 912هيئة كلم، من برنامج ت 450أشغال الدفعة األولى بطول  2021خالل سنة  وانطلقتالمسالك. 

 بيةالقتصادية العرالممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية او والية 22كلم من المسالك الريفية بــ 

مغيلة بين الجبلي بجبل ال نطلقت أشغال تهيئة المسلكا. كما % 8لغت النسبة لتقدم األشغال وب

 واليتي سيدي بوزيد والقصرين.

 

 

 

 2021)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من اإلطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي لألداء لسنة 

 لفائدة النساء الريفيات 1. نسبة مخصصات نفقات االستثمار البرنامج 2.2.1.1المؤشر

 (1) 2021تقديرات  2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021 انجازات

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة 
 السنة

% 2,3 2,7 4 1,8 45% 4,1 2023 
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لم من تهيئة ك 466نظرا لعدم انطالق القسط األول بطول لم يتم تحقيق النسبة المؤملة من المؤشر 

سبتمبر  6في  المسالك الريفية الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية إال

 . 2021وبالتالي لم يكن له انعكاس مالي على ميزانية سنة  2021

وزيد وما ببسيدي  31و 29قسطين أهم اإلشكاليات تتمثل في فسخ العديد من الصفقات على غرار ال

 يتطلبه ذلك من إجراءات إلعادة اعالن طلب العروض التمام األشغال.

 : المحافظة على جودة شبكة الطرقات3.1.1الهدف االستراتيجي 

( 1-5-9) يعكس هذا الهدف التوجه االستراتيجي للسياسة العمومية وألهداف التنمية المستدامة

ة المحافظة على الشبكفي مجال  موثوقة ودائمة ومرنةلوضع شبكة من الطرقات ذات جودة 

إلدارة امكن تم اعتماد مؤشر يضفي حالة هيكل الطرقات حتى تت. فالطرقية وشبكة المسالك الريفية

 .للمحافظة عليه ديد أولويات الصيانةمن تح

 

 

 

 مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة  1.3.1.1المؤشر 

 (1) 2021تقديرات  2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة 
 السنة

% 64,5 64,7 70,8 66 93% 76,9 2023 

  2021 لمشروع السنوي لألداء لسنة)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من اإلطار متوسط المدى المضمنة با 

 

ات ة للطرقلدوريالم يتم بلوغ القيمة المنشودة لهذا المؤشر نتيجة تأخير انطالق برنامج الصيانة 

ذه لخاصة بهالية المرقمة)التغليف السطحي والتغليف بالخرسانة االسفلتية( وكذلك لغالء المواد األو

 النوعية من األشغال. 

 انية البرنامج:نتائج تنفيذ ميز - 2

 1جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2021ميزانية البرنامج لسنة تنفيذ 

التوزيع حسب طبيعة النفقة   
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 الوحدة: ألف دينار

 بيان النفقات

 2021تقديرات 

 (2) 2021انجازات 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 (1)-(2المبلغ ) (1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1) 

 نفقات التأجير
 %101 321,71 721,70 50 400 50 اعتمادات التعهد

 %101 321,71 721,70 50 400 50 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير
 %106 881,63 2 281,60 49 400 46 اعتمادات التعهد

 %106 881,63 2 281,60 49 400 46 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت
 %99 876- 124,00 151 000 152 اعتمادات التعهد

 %99 876- 124,00 151 000 152 اعتمادات الدفع

 نفقات اإلستثمار
 %201 645,00 635 525,00 264 1 880 628 اعتمادات التعهد

 %80 397,07 163- 602,90 665 000 829 اعتمادات الدفع

نفقات العمليات 

 المالية

 %100 0 000,00 170 000 170 اعتمادات التعهد

 %100 0 000,00 170 000 170 اعتمادات الدفع

 المجموع

 %161 972,34 637 652,30 685 1 680 047 1 اعتمادات التعهد

 %87 069,73 161- 730,30 086 1 800 247 1 اعتمادات الدفع

 دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *

 

 1347,8لغت ب" للطرقات األساسيةالبنية أن اعتمادات الدفع للبرنامج األول " 1عدد  الجدوليبين 

. يالحظ يكميلمليون دينار بقانون المالية الت 1247,8بـ  ومليون دينار بقانون المالية األصلي 

من  % 87مليون دينار وهو ما يمثل  1086,730م د. بلغت نسبة اإلنجاز العامة  100تقليص بـ 

 االعتمادات المرصودة بقانون المالية التكميلي، وتوزع بين األقسام كما يلي:

اإلنجاز  ألف دينار وبلغت نسبة 50400(: تبلغ 01إعتمادات نفقات التأجير العمومي )القسم  -

 .% 100,6مقارنة بقانون المالية التكميلي 

مقارنة بقانون  ار وبلغت نسبة اإلنجازألف دين 46400(: تبلغ 02إعتمادات نفقات التسيير )القسم  -

ت من برامج %. تم تجاوز في االعتمادات المرسمة نتيجة تحويل اعتمادا 106,2المالية التكميلي 

ل وصيانة استغال C. تم استغالل هذه االعتمادات اإلضافية في النشاط 1أخرى لفائدة البرنامج 

 . المساندة Zالطرقات المرقمة وبدرجة أقل في النشاط 
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دة شركة أ د لفائ 152 000(: تم رصد إعتمادات بقيمة 03إعتمادات نفقات التدخالت )القسم  -

بة ت نستونس للطرقات السيارة بقانون المالية التكميلي لخالص آجال القروض الخارجية وبلغ

 .% 100اإلنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 

دينار على  ألف 249000ألف دينار منها  829000بلغ (: ت04إعتمادات نفقات االستثمار )القسم  -

. % 80,3موارد قروض خارجية موظفة( وبلغت نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون المالية التكميلي 

 ة. وفيماريفيجراء تأخير في انطالق مشاريع الصيانة الدورية للطرقات المرقمة وكذلك المسالك ال

لكبرى على رغم عدم تعهد المشاريع ا % 200از تجاوزت يتعلق باعتمادات التعهد فإن نسبة اإلنج

 غرار الطريق السيارة تونس جلمة والوصلة الدائمة لمدينة بنزرت. 

د لفائدة  أ 170 000(: تم رصد إعتمادات بقيمة 05إعتمادات نفقات العمليات المالية )القسم  -

 .% 100المالية التكميلي شركة تونس للطرقات السيارة وبلغت نسبة اإلنجاز مقارنة بقانون 

 

دفع مما ت الوتجدر اإلشارة أن وتيرة استهالك االعتمادات تعطلت نتيجة عملية التجميد العتمادا

ال دون ية حأثر سلبا على وتير انجاز األشغال كما أن رفع التجميد في آخر يوم من السنة المال

 خالص المقاولين في االبان.

 

 

 

 

 2جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2021البرنامج لسنة تنفيذ ميزانية 

 التوزيع حسب األنشطة)إع الدفع(
الوحدة: ألف دينار    

 بيــــــــــــان األنشطة

 2021تقديرات 

 2021إنجازات 
 (2) 

اإلنجازات مقارنة 

 بالتّقديرات
 (1) -( 2المبلغ )

 نسبة اإلنجاز %
 ق. م التكميلي (1(/ )2)

 (1) 

 %101,9 324,4 3 824,4 175 500 172 شبكة الطرقات السيارة )*(تطوير  1النشاط 

 %4,2 815,1 71- 184,9 3 000 75 الطريق السيارة تونس جلمة 2النشاط 

 %38,2 782,5 2- 717,5 1 500 4 قنطرة بنزرت 3النشاط 

 %130,6 978,4 60 128,4 260 150 199 الطرقات المهيكلة 4النشاط 

 %111,5 371,7 12 771,7 119 400 107 وتطوير الطرقات المرقمةتهيئة  5النشاط 

 %97,1 696,6- 503,4 23 200 24 تدعيم الطرقات المرقمة 6النشاط 

 %92,8 278,9 3- 021,1 42 300 45 بناء جسور 7النشاط 

 %46,5 356,7 27- 743,3 23 100 51 تهيئة المسالك الريفية 8النشاط 

 واتقان فنيدراسات طرقية  9النشاط 
2 500 3 683,8 1 183,8 147,4% 

 %61,5 346,0 1- 154,0 2 500 3 طرقات بمداخل المدن  Aالنشاط 
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 %23,7 958,4 4- 541,6 1 500 6 تعبيد المسالك الريفية Fالنشاط 

متابعة تقارير التحاليل المخبرية  Bالنشاط 

 والبحث العلمي
700 1 490,0 790,0 212,9% 

 %55,1 224,9 103- 481,1 126 706 229 استغالل وصيانة الطرقات المرقمة Cالنشاط 

 %66,7 309,8 29- 820,2 58 130 88 صيانة المسالك الريفية Dالنشاط 

تهيئة السالمة المرورية وإصالح  Eالنشاط 

 أضرار الفيضانات 
28 100 34 602,9 6 502,9 123,1% 

 %99,3 452,0 1- 062,0 208 514 209 المساندة Zالنشاط 

 %87,1 069,7 161- 730,3 086 1 800 247 1 المجموع**

 )*( يتم اعتماد األنشطة المدرجة حاليا بمنظومة "أمد" 

 دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. **

 

لى عقدر نالحظ أن بعض األنشطة فاقت النسبة المرصودة والبعض اآلخر لم يحقق االستهالك الم

 التالية: غرار األنشطة

لف أ 3184,9قيمة الطريق السيارة تونس جلمة 2بلغت إنجازات االعتمادات المخصصة للنشاط 

نخفضة مما مألف دينار أي بنسبة انجاز تعد  75000دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود

دم انجاز التراكمية لتق النسبة 1.1.1المؤشر و 1-1كان له تأثيرا سلبيا على إنجازات الهدف 

جراءات على القيام باإل 2021فقد تم االقتصار فقط خالل  المخطط المعتمد للطرقات السيارة

 اإلدارية لطلبات العروض و لم تنطلق األشغال.

وير تهيئة وتط 5والنشاط  الطرقات المهيكلة 4فاقت إنجازات االعتمادات المخصصة للنشاط 

يجابيا على على التوالي مما كان له تأثيرا إ %11,5و %30,6التقديرات بنسبة  الطرقات المرقمة

 نسبة الطرقات التي عرضها يستجيب للمواصفات 2.1.1.1 والمؤشر 1-1-1إنجازات الهدف 

 .2021حيث حقق هذا المؤشر القيمة المنشودة لسنة  الفنية

ف دينار أل 23743,3قيمة الريفية تهيئة المسالك 8بلغت إنجازات االعتمادات المخصصة للنشاط 

مما كان له  ألف دينار أي بنسبة انجاز تعد منخفضة 51100مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود

ثمار نسبة مخصصات نفقات االست 2.2.1.1 المؤشرو 2-1-1تأثيرا سلبيا على إنجازات الهدف 

كلم من  464طالق أشغال تهيئة بان 2021فقد تميزت سنة  لفائدة النساء الريفيات 1البرنامج 

 المسالك الريفية خالل الثالثي األخير للسنة مما لم يكن له تأثيرا ماليا هاما.

قيمة  استغالل وصيانة الطرقات المرقمة Cبلغت إنجازات االعتمادات المخصصة للنشاط 

نسبة ألف دينار أي ب 229706ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود  126481,1

المؤشر و 3-1-1التي تعد منخفضة مما كان له تأثيرا سلبيا على إنجازات الهدف  %55,1انجاز 

ال ن أشغألالذي لم يحقق التقديرات المرجوة؛ وذلك  مؤشر جودة شبكة الطرقات المرقمة 1.3.1.1

 .2021بالخرسانة اإلسفلتية لم تنطلق خالل  ةالصيانة الدوري
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في  :حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكمبرنامج

 المنشآت

 

 السيد أحمد الكاملالبرنامج: ةرئيس

 

 2020فيفري  7:مهمة قيادة البرنامج تاريخ توليه

 

 

 

 

 

 

 نتائج أداءالبرنامج : -1

ن مجين فرعيي"حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت" من برنا 2يتكون البرنامج 

لفيضانات" "حماية المناطق العمرانية من ا 1برنامج فرعي جهوي و يتكون البرنامج الفرعي  24مركزيين و 

ة الشريط الساحلي و "حماي2 من وحدة عملياتية واحدة وهي "إدارة المياه العمرانية" بينما ينقسم البرنامج الفرعي

لمصالح العامة ل دارةإحكام إنجاز المنشآت" إلى وحدتين عمليتين و هما "اإلدارة العامة للبنايات المدنية" و "اإل

ي الجوية و البحرية" حيث يشتركان في خصوصية كونهما صاحب مشروع مفوض كما يمثل كل برنامج فرع

 ية للتجهيز و اإلسكان".جهوي وحدة عملياتية وهي "اإلدارة الجهو



 حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت : 2البرنامج عدد 

داء    مهمة التجهيز واإلسكان 
أ
 2021لسنة التقرير السنوي لل

 

23 

ق هو المتعلاني وكما يتضمن البرنامج مساهمة ثالثة فاعلين عموميين في تحقيق أحد أهداف البرنامج الفرعي الث

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

 المفوضة"

 

 وبالتالي اريعهمالمرتبطين بالبرنامج بالتصرف في الملك العمومي البحري لحوزة مشيقوم الفاعلين العموميين ;

ق ة والمتعللبحريفي تحقيق الهدف الخاص باإلدارة العامة للمصالح الجوية وا نفإن الفاعلين العموميين يساهمو

 شركة وهم :  مشاريعهمبالمحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط الساحلي المتعلق بحوزة 

شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وشركة الدراسات والنهوض بتونس الجنوبية و

 الدراسات واستصالح سبخة بن غياضة.

 

 : و في هذا اإلطار تتمثل إستراتيجية البرنامج في تنفيذ محتوى المحاور اإلستراتيجية التالية

  ثل في:الفيضانات والتي ترتكز أساسا على تنفيذ مخطط استراتيجي يتمحماية المناطق العمرانية من 

رمجة المب إعداد برنامج سنوي إلنجاز مشاريع الحماية من الفيضانات وذلك بغرض إتمام تنفيذ المشاريع -

 لتي يتم إنجازهاإضافة إلى المشاريع ا2022بالدراسة اإلستراتيجية المنجزة في الغرض والممتدة إلى غاية سنة 

 بالمناطق ذات األولوية والتي هي عرضة أكثر من غيرها لخطر الفيضانات،

لجمهورية ابهدف التوصل إلى حماية كامل مناطق تراب  2050تحيين الدراسة اإلستراتيجية إلى غاية سنة  -

 من خطر الفيضانات،

 ألمر الزم ما استتعهد جميع منشآت الحماية المنجزة بالتنظيف والصيانة والتدعيم وذلك بصفة دورية وكل -

 الية :ر التحماية الشريط الساحلي و إحكام إنجاز المنشآت المينائية و ترتكز أساسا على تنفيذ المحاو 

جسيدها ية وتتحديد وإعادة تحديد الملك العمومي البحري لعدة أجزاء من الشريط الساحلي والمواني البحر -

 ،2022و  2016ترة الممتدة بين على أرض الواقع وذلك باستعمال آليات علمية خالل الف

 رقمنة حدود الملك العمومي البحري وارتفاقاته على طول الشريط الساحلي. -

طق التي مناالالساحلي من االنجراف البحري ب إعداد الدراسات الفنية وإنجاز أشغال مشاريع حماية الشريط -

 باإلنجراف البحري، تشهد إنجراف بحري و المهددة

 مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري.إعداد دراسة إلنجاز  -

 متابعة تنفيذ أشغال إحداث أو توسعة وإعادة تهيئة الموانئ البحرية كصاحب منشأ مفوض. -

 الية :ر التإحكام إنجاز مشاريع البنايات المدنية كصاحب منشأة مفوضو يرتكز أساسا على تنفيذ المحاو 

وتطوير البناء المستدام في إطار سياسة متكاملة تأخذ بعين االعتبار العنصر وضع خطة وطنية كفيلة بتنمية  -

 البيئي والتطور التكنولوجي في المجال عبر:
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 ،انجاز مشاريع بنايات مقتصدة للطاقة وصديقة للبيئة بما يعزز البناء المستدام 

  ة لوظيفيامنذ البرمجة إنجاز ومتابعة والتصرف في عدد هام من المشاريع الوطنية في مختلف مراحلها

 والفنية ومختلف مراحل الدراسات ومتابعة اإلنجاز إلى حين استالمها.

 ،تقديم المساندة الفنية لعديد الوزارات إلنجاز مشاريع البنايات في القطاعات المعنية 

 .تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام 

سبة ارتفاع ن مشاريع و القيام بجملة من األنشطة التي ساهمت فيبإنجاز العديد من ال 2021و قد تميزت سنة 

 تحقيق األهداف اإلستراتيجية للبرنامج و من أهمها :

 االنطالق في إعداد الدراسة اإلستراتيجية للتوقي من مخاطر الفيضانات 

 من إنجاز عدد هام من مشاريع حماية بعض المدن من الفيضانات نتهاءاال 

  إلعداد مخطط مديري لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري.إعالن طلب عروض 

  3مشروع حماية كرنيش بنزرت : قسط وقسط 

  3القسط–مشروع حماية فالز المنستير 

 أشغال حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة بن غياضة 

  جرجيس-أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل 

ضمان التحكم في مياه السيالن على مشارف التجمعات السكنية و: 1.1.2ي الهدف االستراتيج

 وظيفية المنشآت المنجزة

 والتجمعات دنالم بمختلف المشاريع عديد إنجاز من تمكن دراسات بإعداد سنويا العمرانية المياه إدارة تقوم

 يةالبشر األرواح على المحتملة وتأثيراتها من حدتها للتخفيف وذلك للفيضانات ضةالمعرّ  السكنية

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

 الواجب التدخل ةنوعي تحديد مع المنشآت هذه وتعهد لصيانة برامج بإعدادالمياه العمرانية  إدارة تقوم عوائق،

 به. القيام

 للهدف تم اإلعتماد على مؤشرين لقيس األداء و هما :و لبلوغ الغاية المنشودة  

 النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي -

 النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات -

بصفففة عامففة تعتبفففر نسففبة تحقيفففق هففدف الففتحكم ففففي ميففاه السفففيالن علففى مشففارف التجمعفففات السففكنية وضفففمان 

المنشفففآت المنجفففزة مرضفففية أخفففذا بعفففين االعتبفففار لنسفففب االنجفففاز التفففي تحققفففت بالنسفففبة لكفففل مؤشفففر و وظيفيفففة 

 نظرا الرتباط أنشطة البرنامج الفرعي بالمؤشرات و ذلك كما يلي :
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 : النسبة االتراكمية إلنجاز مشاريع المخطط اإلستراتيجي 1.1.1.2المؤشر  

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021قديرات ت

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 المستهدفة 
 السنة

% 97 96 99 98 99% * 2023 

 

ز اشغال مقارنة بالتقديرات حيث كان من المؤمل االنتهاء من إنجا %99شهد المؤشر  نسبة انجاز تقارب 

كنين، س الجبل، صواف،الصمعة، سوسة، المأمن الفيضانات : بنزرت، رالتالية لحماية المدن  امشروع15

 ةربقفطةو نمدينة نفزة، مدينة جرجيس، مدينة الرديف ،مدينة  ،بوحجر ، قصيبة المديوني، خنيس ،المنصورة

ويل مكن من تحم التغير أنه لم يتم  اإلنتهاء من أشغال مشروع حماية مدينة منزل بوزلفة من الفيضانات نظرا لعد

 شبكة لتصريف مياه األمطار متواجدة بجزء من حوزة مسار المشروع.

 

 : النسبة السنوية لجهر المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات2.1.1.2المؤشر 

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 المستهدفة 
 السنة

% 98 96 96 98 102% 98 2023 

 

 ضافية ويعود ذلك إلى التدخالت اإل 2021خالل سنة %102بنسبة  ملحوظا إرتفاعا عرف هذا المؤشر

ا نيهلةنظرو الم التي قامت بها مصالح اإلدارة في بعض األودية على غرار األودية الموجودة بمنطقتي رواد

 الفضالت بمجاري المياه و منشآت الحماية المنجزة.لتواتر إلقاء 

يالن على : التحكم في مياه الس1.1.2أهم اإلشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق الهدف االستراتيجي 

 مشارف التجمعات السكنية وضمان وظيفية المنشآت المنجزة :

 ويل في تح المتمثلة أساساالمشروع  والت التي تعترض إنجاز عدم التمكن في بعض األحيان من فض اإلشكا

 ،مختلف شبكات  المستلزمين العموميين  المتواجدة بمسار المشروع

 غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات واألشغال، 

 اهالمي التعدي على حرمة األودية و تتمثل مظاهره أساسا في البناء الفوضوي و رمي الفضالت بمجاري 

 : حاذها لتجاوز اإلشكاليات المطروحةأهم التدابير التي تم إت
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  2050اإلنطالق في تحيين الدراسة اإلستراتيجية إلى أفق سنة، 

 االعتماد على مكاتب دراسات لمراقبة أشغال المشاريع، 

 راسلة ئي )ممزيد التنسيق مع جميع المصالح المعنية لحل اإلشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جز

 .موميين ومصالح السلطات الجهوية المعنية بالمشروع(مصالح المستلزمين الع

 

حلي :المحافظة على الملك العمومي البحري وحماية الشريط السا1.2.2الهدف االستراتيجي 

 والتحكم في انجاز المنشآت البحرية 

 االنجراف لي منباعتبار أن األهداف الرئيسية لإلدارة العامة للمصالح الجوية تتمثل في حماية الشريط الساح

الساحلي  لشريطاالبحري والتحكم في انجاز المشاريع البحرية المفوضة، تم اختيار مؤشرين يعنى األول بحماية 

 من االنجراف البحري ويعنى الثاني بالتحكم في انجاز المنشآت البحرية.

 

 : النسبة التراكمية إلنجاز مشاريع حماية الشريط الساحلي1.1.2.2المؤشر 

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 المستهدفة 
 السنة

% 49,5 68,8 95 89 88% -- 2023 

صدد اإلعداد الذي هو ب 2025-2021باعتبارها مرتبطة بمخطط التنمية  2023*لم يتم تحديد القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة 

 .2023وي للقدرة على اآلداء لسنة ستكون ضمن الرنامج السن 2025-2023وعليه فإن القيمة المستهدفة للفترة 

 

الشريط  من %95حيث كان من المنتظر حماية 2021مقارنة بتقديرات سنة  %88سجل هذا المؤشر تقدما بـنسبة

 ويعودذلك  أساسا إلى:%88الساحلي الجملي المبرمج للحماية إال أنه لم يتم حماية إال 

  2021كلم في السنوات السابقة لسنة  10,98حماية. 

  كلم  3,08 إال أنه لم يمت حماية إال2020كلم سنة   3,38و 2021سنة  كلم 4,17  كان من المتوقع حماية

 مفصلة  كما يلي: 2021  لم سنة ك 2,4وما يقارب   2020سنة 

 من  %65فقد تم انجاز ما يقارب  بالنسبة لمشروع حماية شواطئ طبرقة من خالل ترميم منشأة الحماية

م تم  1200ها م التي سيتم حمايتها بانجاز المنشأة، من 2500م من مجموع  1500األشغال أي ما يعادل حماية 

ته في وبذلك فطول الشريط الساحلي الذي تمت حماي 2020سنةم تم احتسابها  100و  2019احتسابها سنة 

 م. 200هو   2021

  اية وقد تمت حم% 90: شهد المشروع نسبة تقدم تقارب 2قسطال–بالنسبة لمشروع حماية كرنيش بنزرت

 .2020م خالل سنة 150مع العلم أنه تمت حماية  2021م خالل سنة  500م من جملة  300

 حماية  وقد تمت % 30: شهد المشروع نسبة تقدم تقارب  3قسطالرنيش بنزرت : بالنسبة لمشروع حماية ك

 م. 300م من جملة  100
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  انتهت و 2021م خالل سنة  500: تمت حماية ما يقارب 3القسط–بالنسبة ألشغال حماية فالز المنستير

 . 2021األشغال سنة 

  ن الطول مم  870بن غياضة: تمت حماية بالنسبة ألشغال حماية الفتحة الشمالية للمسطح المائي لسبخة

 . 2021الجملي المعني بالحماية كما انتهت األشغال سنة 

 م. 550ملة م من ج 200: تمت حماية  3بالنسبة ألشغال حماية أجزاء من الشريط الساحلي بجبنيانة : قسط 

 م من  100ة تمت حماي جرجيس:-أما بما يتعلق بمشاريع:  أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي ببني فتايل

 م. 500م من جملة  100وحماية جزء من الشريط الساحلي بكاب الزبيب: تمت حماية م400جملة 

 م. 100م من جملة  30و إعادة بناء الرصيف بالميناء العتيق بغار الملح : تمت حماية  

 لب م إعالن طم يتلمنستير فلأما فيما يتعلق بأشغال إعادة بناء الرصيف بالحوض الخارجي للميناء الترفيهي با

لب نظرا لتأخر الدراسة باعتبار ظروف الحجر الصحي. ومن المنتظر إعالن ط 2021العروض خالل سنة 

 .2022العروض خالل شهر أفريل 

 

 : مستوى األداء الفني للمشاريع البحرية المنجزة 2.1.2.2المؤشر 

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 المستهدفة 
 السنة

% 60 65 70 -- -- 80 2023 

 

اني الصيد طط المديري لموعوضا عن مؤشر "النسبة التراكمية لتنفيذ المخ 2019تم اعتماد هذا المؤشر سنة 

 أشغال أي مشروع وبذلك فإن احتساب المؤشر غير ممكن.تسلم  2020خالل سنة ولم يتم  البحري"

 

لعمومي ا:المحافظة على الملك 2.21.المعترضة في تحقيق الهدف االستراتيجي  اإلشكاليات والنقائصأهم 

 البحري وحماية الشريط الساحلي والتحكم في انجاز المنشآت البحرية 

ام لية القيالبناء الفوضوي باالساس مما يعقد عمالتعدي على حرمة الملك العمومي للمياه عن طريق  -

 باالشغال

 غياب منظومة معلوماتية بمصالح الدراسات واألشغال باإلدارة -

 عدم توفر النصوص القانونية التي تنظم العالقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع المفوض. -

 وية والبحرية.الج للمصالح العامة واإلدارة وتهيئة الشريط الساحلي حماية كل من وكالة أدوار في التداخل -

 غياب استراتيجية لحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري -

 عدد محدود للمقاوالت ومكاتب الدراسات المختصة في ميدان الدراسات و األشغال البحرية. -

 الطبيعية  األساسية الخاصة المتعلقة باألمواج نقص في المعطيات -

ساهمتهم من تعيق ن والتي من شانها اون العموميواعلفال فاعلين العموميين: الصعوبات التي يواجههامساهمة ال -

 في تحقيق الهدف المنشود: تتلخص أهم الصعوبات في نقطتين:

 المشاكل العقارية المتعلق بالتصفية العقارية -1
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 إيجاد االستثمارات الالزمة لتمويل المشاريع -2

 إتحاذها لتجاوز اإلشكاليات المطروحة :أهم التدابير التي تم 

 اسلة ي )مرمزيد التنسيق مع جميع المصالح المعنية لحل اإلشكاليات التي تعترض مسار المشروع بشكل جزئ

 مصالح المستلزمين العموميين ومصالح السلطات الجهوية المعنية بالمشروع(

 يالشريط الساحلي من االنجراف البحراإلعالن عن طلب عروض إلعداد المخطط المديري لحماية  تم 

  لمفوضابصدد النظر في إمكانية إعداد مشروع قانون ينظم العالقة بين صاحب المشروع وصاحب المشروع 

 :تدابير الفاعلين العموميين: تتلخص أساسا في 

 التسريع في اجراءات االنتزاع والتصفية العقارية -1

 لمشاريع المرتبطة بهم.دراسة سبل الشراكة مع القطاع الخاص النجاز ا -2

 

 ستدام بمثالية البنايات العمومية:تعزيز البناء الم2 2.2 اإلستراتيجي الهدف

 تم اعتماد مؤشرين لبلوغ الهدف يتمثالن في:

 الطاقية للبنايات النجاعة-

 العدد التراكمي للدراسات المراعية للنوع االجتماعي-

لكل  النسبةبأخذا بعين االعتبار لنسب االنجاز التي تحققت بصفة عامة تعتبر نسبة تحقيق هذا الهدف مرضية 

 مؤشر و نظرا الرتباط أنشطة البرنامج الفرعي بالمؤشرات و ذلك كما يلي :

 

 

 

 : النجاعة الطاقية للبنايات1.2.2.2المؤشر 

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

    2021بتقديرات  

(2( / )1) 

القيمة 

 المستهدفة 
 السنة

kwh/2023 68 %100 70 75 72 77 السنة/2م 

 

"الصنف  نةالس/2م/kwh 72تجاوز م تل 2021الى  2019للبنايات  خالل الفترة الممتدة من  ةالطاقي الحاجيات

 ."3"الصنف السنة /2م/kwh 95يجب أن ال تتجاوز هذه الحاجيات  لتصنيف الطاقي ه طبقا ل، حيث أن"1

 السنة./2م/kwh 68قيمة المؤشر  من المتوقع ان تبلغ2022بالنسبة لسنة

 سيتم العمل على تحسين النجاعة الطاقية للبنايات خالل السنوات القادمة.

 

 :  العدد التراكمي للدراسات المراعية لمبدئ تكافئ الفرص والمساواة 2.2.2.2المؤشر 

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 المستهدفة 
 السنة
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 2023 15 %35 7 20 15 -- عدد

 

 ينالمعماري هندسينمالمؤشر في البرنامج الوظيفي للمشاريع ليتم األخذ به بعين االعتبار من قبل الهذا تم ادراج 

 .2020المدنية خالل سنة لبنايات تصميم مشاريع ا عند

تظر انجاز تقديرات ، حيث كان من المنالمقارنة ب 2021خالل سنة  %35تم تسجيل نسبة انجاز المؤشر بـنسبة

 أن ا إلىمشاريع. ويعود ذلك أساس 7مشروع يتضمن النوع االجتماعي إال أنه لم يتم انجاز سوى  20دراسة 

ه مه وتطبيقل على فهبالنسبة لمشاريع البنايات المدنية مفهوم حديث ويتم العم الفرص والمساواة تكافئ مبدأمفهوم 

 المدنية.تدريجيا من قبل المهندسين المعماريين عند تصميم مشاريع البنايات 

 

تدام بمثالية : تعزيز البناء المس2.22.أهم اإلشكاليات والنقائص المعترضة في تحقيق الهدف االستراتيجي .

 البنايات العمومية

 بصفة متفاوتة حسب صاحب المنشأ. يتم ادراج النوع االجتماعي في البرنامج الوظيفي للمشاريع -

 عدم وضوح مفهوم النوع االجتماعي لدى المصممين. -

 : أهم التدابير التي تم إتحاذها لتجاوز اإلشكاليات المطروحة

ية درات الفنر القتعزيز قدرات التدخل لإلدارة العامة للبنايات المدنية في مجال البناء المستدام بهدف تطوي -

 للمتدخلين في تصميم وانجاز البنايات المستدامة

 : ن خاللظيفي للمشاريع خالل السنوات القادمة مسيتم تعزيز ادراج النوع االجتماعي في البرنامج الو -

ا تعرف عليهرية للونسبة الذكور وأيضا تحديد الفئات العم اإلناثدعوة صاحب المنشأ بتقديم دراسات تبين نسبة  -

 واألخذ بها عند التصاميم 

ار بهذا عتبالدعوة صاحب المنشأ بتقديم نسبة مأوية من تكلفة المشروع لتشجيع المصممين على األخذ بعين ا -

 المفهوم

يين عند لمعماراالنوع االجتماعي في المشاريع وتطبيقه من قبل المهندسين  إدراجالعمل على التعريف بأهمية  -

 .تصميم مشاريع البنايات المدنية
 

 انجاز المشاريع المفوضة بالجهات أحكام: 1.3.2الهدف 

ريط ماية الشفي إنجاز بعض المشاريع الصغرى لحتمثل ياالعتمادات من تفويض هذه  الرئيسي هدفباعتبار أن ال

ية التي لمدنالبنيات الساحلي من االنجراف البحري وصيانة بعض المنشآت البحرية وكذلك لحسن متابعة مشاريع ا

 الجهوية بإنجازها. اتتكلف اإلدار
 

 اإلعتمادات المفوضة : نسبة إستهالك1.1.3.2المؤشر 

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

انجازات 

2021 (2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 المستهدفة 
 السنة
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% -- 98,2 90 109 121% 100 2023 

 وهي نسبة جيدة.  2021مقارنة بتقديرات سنة %121نسبة بـلقد  سجل هذا المؤشر تقدما 

 % 90حيث كان من المنتظر تحقيق نسبة 

 

 انية البرنامج:نتائج تنفيذ ميز - 2

 1جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2021تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

التوزيع حسب طبيعة النفقة   
 الوحدة: ألف دينار

 بيان النفقات

 2021تقديرات 
 2021انجازات  

(2) 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 (1)-(2المبلغ ) (1التكميلي )ق.م 
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1) 

 نفقات التأجير

 %96 658,4- 741,6 15 400 16 اعتمادات التعهد

 %96 658,4- 741,6 15 400 16 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير

 %105 109,4 299,4 2 190 2 اعتمادات التعهد

 %105 109,4 299,4 2 190 2 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت

 %0 0,0 00  00  اعتمادات التعهد

 %0 0,0  00  00 اعتمادات الدفع

 نفقات اإلستثمار

 %94 083,1 9- 326,9 146 410 155 اعتمادات التعهد

 %88 359,9 15- 140,1 113 500 128 اعتمادات الدفع

نفقات العمليات 

 المالية

 %100 0,0 200,0 2 200 2 اعتمادات التعهد

 %100 0,0 200,0 2 200 2 اعتمادات الدفع

 المجموع

 %94 083,1 9- 526,9 148 610 157 اعتمادات التعهد

 %89 914 15- 376 133 290 149 اعتمادات الدفع

 دون إعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *

 ة.رنكوفونيمة الفبتنظيم الق الف دينار إضافية في الميزانية التكميلية النجاز األشغال المتعلقة 12000تم رصد 

بينما بلغت نسبة انجاز  %89مقارنة بالتقديرات لنفس السنة 2021بلغت نسبة انجاز اعتمادات الدفع لسنة 

ويعود هذا الفارق في النسب بين التعهد والدفع أساسا انخفاض نسبة اعتمادات الدفع  % 94.45إعتماداتالتعهد 
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يعود ذلك و %95.62مقارنة بنسبة اعتمادات التعهد التي بلغت  %81.64بلغت التي  2بة للبرنامج الفرعي سبالن

 .أساسا إلى إنخفاض نسبة إعتمادات الدفع المتعلقة بنفقات اإلستثمار

 

 2جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2021تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 )إع الدفع(التوزيع حسب األنشطة
 )الوحدة: ألف دينار(

 بيــــــــــــان األنشطة

 تقديرات

2021 
 إنجازات

2021 

(2) 

اإلنجازات مقارنة 

 بالتّقديرات

 (1) -( 2المبلغ)

نسبة اإلنجاز 

% 

 ق. مالتكميلي (1(/ )2)

(1) 

 %81,4 575 19 725 85 300 105 1نشاط عدد 

 %164,7 748 1- 448 4 700 2 2نشاط عدد 

 z 2 716 2 375,8 -2 375,8 87,5%نشاط 

 %142,3 581 2- 681 8 100 6 3نشاط عدد 

 %100,0 00 100 1 100 1 4نشاط عدد 

 %100,0 00 500 500 5نشاط عدد 

 %100,0 00 600 600 6نشاط عدد 

 %99,2 113,9- 286,1 14 000 12 7نشاط عدد 

 z 14 462 14 114 347,9 97,6%نشاط 

 %109,5 134,1- 546,1 1 412 1 8نشاط عدد 

 %89 914 15- 376 133 290 149 المجموع
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 نتائج أداء البرنامج : -1
 

 واألنشطة السكان توزيع برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان في إحكاماستراتيجية تتمثّل 

الجهات  بين ومتوازنة شاملة ومستدامة وعادلة تنمية إرساء بهدف الوطني التراب على االقتصادية

والتجمعات الريفية والنهوض بالسكن االجتماعي والميّسر وإرساء تخطيط حضري مستدام للمدن 

 وتهذيب وإدماج األحياء السكنية مع ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.

ية إثر مشاركة الجمهوروبخصوص تأثير الوضع العالمي والوطني على أداء البرنامج وعلى 

اسبة مشاركة بمنو  2016كوادور في سبتمبر التونسية في مؤتمر "الموئل الثالث" بمدينة كيتو باإل

د " المنعقوطنيةالجمهورية التونسية في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول "السياسات الحضرية ال

ق بصياغة إعداد التقرير النهائي والمتعل 2021تّم خالل سنة  2017ماي  18إلى  15بباريس من 

  وسيتمّ  2021نوفمبر 10ورشة عمل بتاريخ "السياسة الحضرية الوطنية"  وتم عرضه على 

 .على أنظار لجنة القيادة في صيغته النهائية للمصادقة 2022عرضه  خالل سنة 

ت "سياساتونس ممثلة في مهمة التجهيز واإلسكان مؤتمر اإلسكان العربي السادس كما احتضنت -

مبر هر ديسعقده خالل شّم الذي تواستراتيجيات تطوير المناطق العشوائية والحدّ من انتشارها" 

 عبر تقنية الفيديو بسبب جائحة كورونا. 2020

لمي للمدن يوم العاانوالكما تم تنظيم ندوة علمية بمناسبة االحتفال باليوم العالمي واليوم العربي لإلسك-

 تحت شعار: تباعا  2021أكتوبر  29في 

 "مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري"  -

 اإلجراءات الحضرية من أجل عالم خال من الكربون"  "تسريع

 "تكيف المدن من أجل المرونة المناخية"

وبخصوص متابعة تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة وبغاية إعداد التقرير تم اللجوء إلى لجنة القيادة    

التي كانت واللجان الفرعية التحضيرية التي ساهمت في إعداد التقرير الوطني للموئل الثالث و

الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية بمتابعة التخطيط الحضري وأهداف التنمية متكونة من 

وذلك تجسيدا لمبدأ  المجتمع المدنيوالجمعيات الناشطة في المجال و اصالقطاع الخو المستدامة

 مع كل المتدخلينالتنسيق بلتقرير التقييمي ا إعدادتم فقد نظرا للوضع الوبائي التشاركية. إال أنه و
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وقد تّم الحرص على احترام اآلجال المضبوطة  التناظر المرئي.عن طريق  وجمع المعطيات

 للمستوطناتوإدراج التقرير على المنصة اإللكترونية المعدة للغرض من قبل برنامج األمم المتحدة 

 .2021في شهر جوان  البشرية

 برنامجا فرعيا جهويا: 24ا و برنامجا فرعيا مركزي ويضم هذا البرنامج

ني العمرايتمثل البرنامج الفرعي األول على المستوى المركزي في تهيئة المجال الترابي و - 

نظرته وألفقي ايتميز بطابعه  وسياسة اإلسكان وهو من المحاور االستراتيجية لمهمة التجهيز والذي

 ...(النقل.واألنشطة االقتصادية واالتصال الشاملة وترابطه الوثيق ببقية القطاعات الحيوية ) 

التعمير وبرنامج فرعي جهوي للتهيئة الترابية  24البرامج الفرعية الجهوية والمتكونة من  -

 واإلسكان.

ي فاإلسكان مير والخاصة ببرنامج التهيئة الترابية والتع المحاور االستراتيجية واألولوياتوتتمثل 

 ما يلي:

ية على قتصادوإحكام توزيع السكان واألنشطة اال: تنظيم استعمال المجال الترابي المحور األول -

 التراب الوطني،

 إنشاء تخطيط حضري مستدام للمدن والتجمعات الريفية المحور الثاني: -

السكن بتوفير مساكن الئقة ومقاسم بأسعار مدروسة وتوفير وسائل النهوض المحور الثالث:  -

 األحياء السكنية وإدماجها.القائم وتهيئة 

ات  وهي على في  تحقيق تلك األولوي 3وتساهم مختلف الوحدات العملياتية التابعة للبرنامج عدد 

 التوالي:

 اإلدارة العامة للتهيئة الترابية -

 إدارة التعمير -

 وكالة التعمير لتونس الكبرى -

 اإلدارة العامة لإلسكان -

 مج الخصوصي للسكن االجتماعيوحدة التصرف حسب األهداف إلنجاز البرنا -

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

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

ومن بين الفاعلين العموميين وكالة التهذيب  المتساكنين بتوفير وتحسين الخدمات العمرانية.

والتجديد العمراني التي تتولى إنجاز البرامج الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني التي يقع تكليفها 

 بإنجازها كصاحب مشروع مفوض.

لف سية بمختلتونوض بالمساكن االجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبالد اكما تتولى شركة النه 

ة ت لمساعدآلليااوذلك بإيجاد  فروعها المساهمة في تنفيذ استراتيجية البرنامج في مجال الّسكــــن

ئات الف المواطنين على توفير المسكن الالئق الذي تتوفر فيه جميع المرافق الحياتية لكافة

ا ة وتخصيص العدد األوفر من المساكن لذوي الدخل المحدود حفاظا على صبغتهاالجتماعي

 .مساكنوذلك بتعديل األسعار وبالضغط على تكلفة إنجاز ال االجتماعية التي بعثت من أجلها

 2021الل سنة ها خبوتتمثل أهم إنجازات برنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان التي تم القيام 

 فيما يلي:

 بالنسبة لقطاع التهيئة الترابية:       

 اإلعالن عن طلب عروض دولي إلعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني -

اره م إقرتالمساهمة في وضع إطار تشريعي جديد للتهيئة الترابية والعمرانية يتماشى مع ما  -

 ة.الرشيدة والالمركزيبالدستور الجديد للبالد في مجال التنمية المستدامة والحوكمة 

 ك بـ:تغطية جزء هام من التراب الوطني بدراسات التهيئة الترابية والرصد الترابي وذل -

رنامج بمال استك* إتمام إنجاز المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة فضال عن 

يات مية لواللرقلخرائطية اإعداد األطالس الرقمية لكافة واليات الجمهورية بإتمام إنجاز األطالس ا

 المنستير والمهدية وسوسة.

قيروان دراسة لألمثلة التوجيهية لتهيئة المجموعات العمرانية لمدن ال 11* مواصلة إعداد 

اوين تط  والقصرين وجندوبة والكاف وقفصة ودراسات األمثلة التوجيهية لتهيئة وتنمية واليات

 ى الشمالأقص لتوجيهية  لتهيئة المناطق الحساسة لساحلوالمهدية وتوزر وباجة ودراسات األمثلة ا

 ومناطق الوطن القبلي.

( دراسات جديدة إلعداد المثال التوجيهي لتهيئة المجموعة العمرانية لمدينة 4* انطالق أربع )

سليانة واألمثلة التوجيهية للمناطق الحساسة للساحل الشرقي لبنزرت والسباسب السفلى باإلضافة 
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" وذلك بهدف تدعيم أدوات التخطيط الترابي االستراتيجي والرصيد العقاريحول " إلى دراسة

التهيئة الترابية في مجال التنسيق بين السياسات القطاعية والمساهمة من خالل االستئناس 

 بمخرجاتها في تفعيل المخططات التنموية االقتصادية واالجتماعية.

 بخصوص قطاع التعمير

ملة من بمواصلة متابعة دراسات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وإعداد ج 2021اتسمت سنة 

له ستغالاالدراسات اإلستراتيجية بهدف تطوير آليات تنظيم استعمال الفضاء العمراني وإحكام 

 اهم والحد من التوسع العمراني وضبط الخصوصيات المعمارية والعمرانية الجهوية، وتتمثل

 فيما يلي:   2021ات لسنة اإلنجاز

يد هك سيتم استغاللها كرص 1800مثال تهيئة عمرانية وتتضمن حوالي  30المصادقة على  -

 اعيةعقاري إلنجاز مشاريع سكنية وصناعية وحرفية وسياحية باإلضافة إلى التجهيزات الجم

 والمناطق الخضراء. 

 لنهائيةحلة انس الكبرى" وعلى المرالمصادقة على المرحلة الثانية من دراسة حول "المقابر بتو -

 تونس". بينة لدراسة "تهيئة منطقة النفيضة"، وعلى المرحلة األولى من الدراسة حول "سياسة المد

بي" الغر االنطالق في إنجاز المرحلة الثانية من دراسة "الخصوصيات المعمارية لجهة الوسط -

 ".إعادة هيكلة هضبة الرابطة والمرحلة األولى من دراسة "

 numérisationمتابعة مشروع رقمنة أمثلة التهيئة العمرانية الموجودة بأرشيف الوزارة ) -

PAU والذي بلغ المرحلة الثالثة واألخيرة. وسيمكن هذا المشروع من تزويد قاعدة بيانات )

متابعة النمو منظومة المعلومات الجغرافية المذكورة باألمثلة المصادق عليها سابقا بما يمكن من 

 العمراني للمدن.

 مصالحتعديل مشروع مراجعة مجلة التهيئة الترابية والتعمير على ضوء مالحظات مختلف ال -

 قبل استكمال بقية إجراءات استصداره. 

تركيز منظومة معلومات جغرافية خاصة بأمثلة التهيئة العمرانية لمتابعة النمو العمراني قابلة  -

وع رقمنة اإلدارة وقد تم تزويد المنظومة إلى غاية هذا لالستغالل من طرف العموم، في إطار مشر

مثاال في صيغة رقمية  100( وبـ plans scannésمثال تهيئة ممسوحة ضوئيا ) 140التاريخ بـ
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(vecteur  وتهدف هذه المنظومة إلى تطوير خدمات التصرف العمراني المقدمة من طرف .)

 لولوج للمعلومة.اإلدارة والمساعدة على اتخاذ القرار، وتسهيل ا

راضي يس االقمواصلة انجاز االشغال الجيوديزية وفقا لالتفاقية المبرمة بين الوزارة وديوان  -

 ألف دينار سنويا. 2000والمسح العقاري وذلك باعتمادات تقدر بـ 

 بالنسبة لقطاع السكن:

 إعداد دراسة حول السياسة الحضرية الوطنية لتونس، -

 الخاص بالبعث العقاري،الشروع في مراجعة التشريع  -

 لسقوط،عية لالعمل على وضع اإلطار المؤسساتي والتشريعي والمالي للتدخل في البنايات المتدا -

 العمل على وضع اإلطار المؤسساتي والتشريعي والمالي للسكن المعد للكراء. -

ة النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادل: .1 1.3الهدف االستراتيجي

 تدامةومس

راتيجي الستايعكس هدف النهوض بالتهيئة الترابية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة التوجه 

ار ية في إطقطاعللسياسة العمومية في مجال التهيئة الترابية الرامي إلى تنسيق مختلف التدخالت ال

لكل د والبال رؤية موحدة ومنسجمة لتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة في كامل جهات

ات الفئات. حيث تضبط األمثلة التوجيهية للتهيئة سواء على مستوى وطني أوجهوي الخيار

 تحددوالتوجهات اإلستراتيجية واألولويات لمختلف القطاعات على المدى المتوسط والبعيدو

ي نشود فلماطور تصورا لتنفيذها بطريقة متناغمة بأبعادها الزمنية والمكانية والمالية لتحقيق الت

بطريقة  ابيةإطار السياسة العمومية للتنمية. و في هذا اإلطار يتم إعداد دراسات التهيئة التر

 تها.خرجاتشاركية مع كافة المتدخلين المعنيين لضمان التنسيق عند تنفيذ برامجها واعتماد م

التراب  غطيةوقد سّجل الهدف نسبة إنجاز تعتبر هامة وذلك باعتبار أن مؤشر قيس األداء نسبة ت 

 الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي  قد سّجل النتائج التالية : 

 

 :  نسبة تغطية التراب الوطني بدراسات التهيئة والرصد الترابي.1.1.31المؤشر 
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 وحدة المؤشر
انجازات 

2019 

 إنجازات

2020 

 تقديرات 

2021 

(1) 

 إنجازات

2021 

(2) 

 2021إنجازات 

مقارنة بتّقديرات 

2021 

(2(/)1) 

القيمة 

 المستهدفة
 السنة

 2023 100 %104 83 80 75 60 نسبة

 2021)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من االطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي لألداء لسنة 

 
 

  لك بأنذويفّسر وتعتبر هذه النسبة هامة  %104مقارنة بالتقديرات  2021نسبة إنجازات بلغت 

لت معنية شمي التطّور المؤشر يرجع باألساس إلى أن دراسات أمثلة التهيئة الترابية والرصد التراب

لمؤشر ا. ويتأثر تطور 2020والية خالل سنة  18والية من جملة واليات الجمهورية مقابل  20

تواتر ويات هي تقدم إنجاز الدراسات المعنية وتوزعها الجغرافي على الوال أساسيةالثة عوامل بث

 تحيينها. 

و عديد ة يشكقطاع التهيئة الترابي هامة فإنورغم بلوغ األداء المتعهد به وتحقيق الهدف لنسبة 

 اإلشكاليات والنقائص المتمثلة فيما يلي: 

 الضرورية إلنجاز دراسات التهيئة الترابية.صعوبة الحصول على المعلومات  -

ا ئة مممحدودية عدد مكاتب الدراسات المختصة والمشاركة في طلبات العروض لدراسات التهي -

جاز ر إنيؤثر سلبا على إمكانية إسناد الصفقات للدراسات المبرمجة ويساهم بالتالي في تأخي

 الدراسات. 

في  مركزية والجهوية حول مخرجات الدراساتصعوبة التحكم في آجال استشارة المصالح ال -

 مختلف مراحلها.

ضمن  قرارهإصعوبة متابعة إنجاز البرامج والمشاريع ومدى احترام المخطط البرنامج الذي يتم  -

لين متدخدراسات األمثلة التوجيهية للتهيئة المنجزة بتشريك ومساهمة الجماعات المحلية وال

 والجهوي في كل مراحلها.المعنيين على المستوى المركزي 

وز تلك هدف تجاببالنسبة لقطاع التهيئة الترابية واإلجراءات التي سيتم اتخاذها التدابير وتتمثل 

 اإلشكاليات مستقبال فيما يلي:
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ير لتوف حث المصالح المركزية والجهوية للوزارات والمؤسسات العمومية المعنية على العمل -

في  الرسمية ونيةة الترابية وذلك عبر نشرها عبر المواقع اإللكترالمعطيات الالزمة لدراسات التهيئ

 نطاق الحوكمة المفتوحة وحق النفاذ إلى المعلومة.

يئة الته مزيد تنظيم القطاع وذلك بالتسريع في إصدار كراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط -

 الترابية والعمرانية،

إصدار نصوص تشريعية وضبط كراسات مزيد التحكم في آجال إنجاز الدراسات من خالل  -

تضيه من ا يقشروط إدارية وفنية تعكس البعد االستراتيجي الهام  لدراسات التهيئة الترابية  وم

 حيث  جودة الخبرات العلمية العالية وتنوعها وموارد مالية مناسبة.

 

وسعات لت: تدعيم تخطيط عمراني استراتيجي ومستدام والتحكم في ا1.2.3الهدف االستراتيجي

 العمرانية

 

ي تهدف الت يعكس هذا الهدف التوجه االستراتيجي للسياسة العمومية  في مجال التخطيط العمراني

 يق تنميةلتحق وذلكإعادة هيكلة األنسجة العمرانية وتأهيلها و تنظيم استعمال المجال الترابيإلى 

 .على المستويات االقتصادية واالجتماعية عمرانية عادلة ومستدامة

نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية  وتّم اعتماد مؤشر 

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

 والبلديات والتجمعات السكنية والريفية وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية عادلة ومستدامة.

ييم ها تقسبة استهالك األراضي الفالحية من المؤشرات الهامة والتي من شأنكما يعتبر مؤشر ن

 نجاعة اآلليات المعتمدة للمحافظة على األراضي الفالحية.

لحدّ من دينة باسياسة الدولة في مجال التهيئة العمرانية هو إحكام نمو الم أهدافمن  أنوباعتبار 

لى عنشاء أنسجة عمرانية متوازنة وتحافظ توسعها على حساب األراضي الفالحية من خالل إ

 التوازن البيئي .

نسبة المطابقة بين في مستوى المؤشرين االثنين ) 2021ومن خالل استقراء النتائج المسجلة سنة

، فانه  استراتيجيات التنمية العمرانية و أمثلة التهيئة العمرانية / نسبة استهالك األراضي الفالحية(
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في الوصول الى القيمة المستهدفة للمؤشرين ويعود ذلك الى خصوصية تم تحقيق تقدم طفيف 

 البلديات التي تمت المصادقة على امثلة تهيئتها العمرانية .

 

 ::نسبة المطابقة بين استراتيجيات التنمية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية1.2.1.3المؤشر 

وحدة 

 المؤشر

انجازات 

2019 

 إنجازات

2020 

 تقديرات 

2021 

(1) 

 إنجازات

2021 

(2) 

مقارنة  2021إنجازات 

 2021بتّقديرات 

(2(/)1) 
 السنة القيمة المستهدفة

 2023 37% 59% 19% 32% 50.2% * نسبة

 

 2021لسنة  )*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من اإلطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي لألداء

 

 %59تسجيل نسبة إنجاز تعتبر ضعيفة مقارنة بالتقديرات والتي بلغت  2021تّم خالل سنة     

ذلك لخصوصية البلديات والتجمعات السكنية التي تمت المصادقة على امثلة تهيئتها ويعود 

مثال تهيئة  30على ما يناهز  2021تمت المصادقة خالل سنة . وقد 2021العمرانية سنة 

 عمرانية.

ط على مستوى التخطيعدة اشكاليات ورغم المجهودات المبذولة في هذا المجال برزت 

آلليات وى ابمختلف جهات البالد والتنسيق بين المتدخلين في السياسات القطاعية وكذلك على مست

تتمثل ولين المعتمدة إلحكام استعمال المجال الترابي والتخطيط العمراني من طرف مختلف المتدخ

 كاليات التي حالت دون بلوغ التقديرات في:أهم اإلش

 طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والمصادقة عليها، -

 ة،لسكنياغياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة إلعداد أمثلة التهيئة العمرانية للتجمعات  -

ية عمرانالتهيئة العدم إعطاء األولوية واألهمية الالزمة للتحضير النطالق دراسات أمثلة  -

ح تابعة المتواصلة من طرف المصالومتابعتها من طرف الجماعات المحلية بالرغم من الم

 المركزية، 

 عدم احترام اآلجال التعاقدية، -
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م ا وعدطول آجال االستشارة اإلدارية لكثرة المتدخلين وتغلب النظرة القطاعية لدى بعضه -

 احترامها لآلجال القانونية،

 جراءاتإترتيبية تضبط اآلجال صلب مجلة التهيئة الترابية والتعمير على غرار غياب نصوص  -

وى مست المصادقة على قرار التحديد ومعاينة مناطق التوسع العمراني وإجراءات المصادقة في

 رئاسة الحكومة.

رانية العم ضعف قدرة المصالح الجهوية والمحلية على متابعة تنفيذ مقتضيات أمثلة التهيئة -

 ضوي.خاذ اإلجراءات القانونية الحترام التراخيص العمرانية والحد من البناء الفووات

 اإلشكاليات  فيما يلي: المقترحة لتفاديوتتمثل أهم التدابير 

 ا ضبط اآلجال المتعلقة بدراسات أمثلة التهيئة العمرانية والحرص على التقيد به -

حكام إلجهيز تدعيم تكوين وتطوير الكفاءات الفنية محليا وعلى مستوى اإلدارات الجهوية للت -

تضاء ند االقها وعالقيام بمهام برمجة ومتابعة دراسات أمثلة التهيئة العمرانية والسهر على تطبيق

راسة لدبعة ادعوة كل بلدية ترغب في مراجعة مثال تهيئتها العمرانية لوضع فريق عمل قار لمتا

 ولمساعدة مكتب الدراسات في النفاذ للمعطيات العمرانية.
 

 :: نسبة استهالك األراضي الفالحية2.2.1.3المؤشر 

 2019انجازات  وحدة المؤشر
 إنجازات

2020 

 تقديرات

2021 

(1) 

 إنجازات

2021 

(2) 

مقارنة  2021إنجازات 

 2021بتّقديرات 

(2(/)1) 

 السنة القيمة المستهدفة

 2023 % 8.5 200% 19% 9.5% %0 -- نسبة    

 
 

 

بة  وتعتبر هذه  النس%  200مقارنة بالتقديرات   2021بلغت نسبة إنجازات المؤشر لسنة 

عارض ا يتالمرتفعة سلبية باعتبار انه يتم العمل على خفض هذه النسبة من سنة ألخرى ، وهو م

د لتمدمع التوجه االستراتيجي الذي يهدف إلى المحافظة على األراضي الفالحية والحد من ا

كنية ت سية تجمعاالعمراني على حساب األراضي الفالحية وتفّسر هذه النسبة أساسا بتسوية وضع

 التهيئة العمرانية . أمثلةقائمة بصفة عشوائية خارج 
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 مثلةأمن ويعود ذلك لتزايد الطلب على إحداث مناطق سكنية وألهمية مناطق التوسع العمراني ض

نية بها اللجنة الوط )تبعا للمعاينات الميدانية التي تقوم 2021التهيئة العمرانية المصادق عليها سنة 

 .معات السكنية والتوسعات العمرانية(لحصر التج

لتهيئة ا لةأمثوتفّسر هذه النسبة أساسا بتسوية وضعية تجمعات سكنية قائمة بصفة عشوائية خارج 

فالحية ي الالعمرانية مما يمكن من إعادة هيكلة النسيج العمراني العشوائي القائم على األراض

شبكات ف النية تيسر اندماجها وربطها بمختلوتسوية وضعية بناءات قائمة وتغطيتها بوثائق عمرا

 الحضرية )مثل شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الكهرباء، وقنوات التطهير...(، 

مدد الت ومن ناحية أخرى تساهم مناطق التوسع العمراني على حساب أراضي شاغرة في التحكم في

يج ة ونسيمكن من انجاز بنية تحتيالعمراني وتوفير رصيد عقاري قابل للهيكلة والتنظيم مما 

عمراني محكم ومتناسق إلنجاز مشاريع سكنية وصناعية وحرفية وسياحية باإلضافة إلى 

 التجهيزات الجماعية والمناطق الخضراء.

 وتتمثل أهم اإلشكاليات التي حالت دون بلوغ التقديرات فيما يلي:

 الفالحية،وجود بناءات ونسيج عمراني عشوائي قائم على األراضي  -

ية تجمعات السكنوضعية بناءات قائمة والغياب إجراءات خاصة ومستعجلة ومبسطة لتسوية  -

 خاصة على مستوى المصالح الجهوية والمحلية، ،على األراضي الفالحية

ة معاينوغياب نصوص ترتيبية تضبط اآلجال المتعلقة بإجراءات المصادقة على قرار التحديد  -

 مناطق التوسع العمراني.

 المقترحة  لتفادي اإلشكاليات  فيما يلي: أهم التدابيروتتمثل 

 

كل الهيا الفالحية من قبل األراضيمزيد تفعيل آليات التصدي للتمدد العمراني على حساب  -

 ،المعنية

يص التراخ حترامالمتابعة الدورية واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة الالحرص على القيام ب -

 البناء الفوضوي واالحياء العشوائية.العمرانية والحد من 

: النهوض بالسكن االجتماعي والميّسر وتهذيب وإدماج األحياء 3.1.3الهدف االستراتيجي 

 السكنية
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يعكس الهدف االستراتيجي النهوض بالسكن االجتماعي والميّسر وتهذيب وإدماج األحياء 

السكنية التوجه االستراتيجي للسياسة العمومية في مجال السكن وقد سّجل نسبة إنجاز تعتبر 

هامة وذلك باعتبار مؤشري قيس األداء الخاصة به والمتمثلة في مؤشر عدد المساكن 

ة المنجزة والمقاسم المهيّأة ومؤشر النسبة التراكمية لتهذيب األحياء السكنية االجتماعية والميّسر

 ضمن البرامج الوطنية والتي سّجلت النتائج التالية: 

 

ة نظرا ة هاموتعتبر هذه النسب % 77 2021بلغت نسبة إنجاز المؤشر مقارنة بالتقديرات خالل سنة 

 لما يلي :

 2020ي سجل عدد المساكن الممولة في إطار برنامج المسكن األول ارتفاعا ملحوظا بين سنت -

نة مسكن س 349مقابل  2021مسكنا سنة  498) % 43حيث قدرت نسبة الزيادة بحوالي  2021و

ساكن خاصة مع ارتفاع أثمان الم 2022( ومن المتوقع أن يتواصل هذا النسق خالل سنة 2020

 الشرائية للمواطن.وانخفاض القدرة 

 .607والممولة عن طريق الفوبرلوس  2021بلغ عدد المساكن االجتماعية لسنة   -

ديرات حيث مقارنة بالتق% 83بـ 2021قدرت نسبة إنجاز المساكن االجتماعية إلى موفى سنة   -   

اعي جتماالبلغ عدد المساكن االجتماعية والمقاسم المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن 

 مسكنا اجتماعيا موزعة كاآلتي: 3222بـ 2021إلى موفى سنة 

يضها بمساكن فيما يتعلق بإزالة المساكن البدائية وتعو 2021مسكن إلى موفى سنة  1027*        

 جديدة أو ترميمها  أو توسعتها.

 مسكن ومقسم اجتماعي منجز من طرف باعثين عقاريين عموميين وخواص. 2195*        

 : عدد المساكن االجتماعية والميسرة المنجزة والمقاسم المهيأة1.3.1.3المؤشر

وحدة 

 المؤشر

انجازات 

2019 

 إنجازات

2020 

 تقديرات 

2021 

(1) 

 ازاتإنج

2021 

(2) 

مقارنة  2021إنجازات 

 2021بتّقديرات 

(2(/)1) 

تقديرات المؤشر 

2023 
 السنة

 2023 2700 %77 4327 5577 4879 3943 عدد
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نة ل سإن اغلب المشاريع المنجزة من طرف الباعثين العقاريين الخواص سيتم استالمها خال -

2022. 

 نامجلبرإلىا الت دون بلوغ التقديرات بالنسبةأهّم اإلشكاليات والصعوبات التي حوتتمثل 

 فيما يلي: الخصوصي للسكن االجتماعي

 كورونا المستجد.بطء وتعطل في إنجاز األشغال نظرا لنتائج تفشي جائحة  -

على  افيةوجود عدة إشكاليات مع بعض المستلزمين العموميين تتمثّل في طلب إنجاز أشغال إض -

 حساب البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي. 

لشبكات لف اتأخير في استالم أشغال بناء المساكن وهو ناتج عن تعطل إنجاز أشغال الربط بمخت -

 الربط يتم بنسق متباين. حيث أن إنجاز أشغال البناء وأشغال

التي سيتم اتخاذها بهدف تجاوز تلك اإلشكاليات المعترضة  التدابير واإلجراءاتوبخصوص 

 مستقبال فتتمثل فيما يلي:

ظرا حث المستلزمين العموميين إلعطاء األولوية للبرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي ن -

 ة.الجتماعيكن االتأخير في آجال استالم المسا لصبغته االجتماعية وتجاوز اإلشكاليات وذلك لتفادي

 

 % 75 بالتقديرات والتي  بلغت ضعيفة مقارنةتسجيل نسبة إنجاز تعتبر  2021سنة  تّم خالل

 ويعود هذا إلى:

دماج مواصلة إنجاز الدراسات الفنية للجيل الثاني من برنامج تهذيب وإ 2021سنة  شهدت -

 . 2022حيا(  و من المبرمج أن تنطلق أشغال التهذيب سنة  159)األحياء السكنية 

 : النسبة التراكمية لتهذيب األحياء السكنية ضمن البرامج الوطنية2.3.1.3المؤشر

 

 وحدة المؤشر
انجازات 

2019 

 إنجازات

2020 

 تقديرات 

2021 

(1) 

 إنجازات

2021 

(2) 

مقارنة  2021إنجازات 

 2021بتّقديرات 

(2(/)1) 
 السنة القيمة المستهدفة

 2023 %77 %75 %45 %60 %43 %82 نسبة



: التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان3نامج عدد البر  

داء    مهمة التجهيز واإلسكان 
أ
 2021لسنة التقرير السنوي لل

 

45 

ق عدم انطال بسبب وذلك% 45)المبرمجة( إلى  % 60من  2021اإلنجاز لسنة  تقلصت نسبة -

اء ألحيأشغال التهذيب المبرمجة بالقسط األول من الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج ا

 السكنية.

 % 90ل  من برنامج تهذيب وإدماج األحياء السكنية حوالي  نسبة  إنجاز الجيل األو بلغت  - 

 .2022حيث شارف البرنامج على النهاية المبرمجة خالل سنة  

 وتتمثل  اإلشكاليات والصعوبات التي حالت دون بلوغ التقديرات فيما يلي:

لة ت الممومؤسساتأخير في انجاز الدراسة المتعلقة بالنجاعة الطاقية المطالب بإدراجها من قبل ال -

و ات وهللبرنامج صلب مختلف مكوناته حيث تم إعادة اإلعالن عن طلب العروض العديد من المر

اء حيب األما انعكس سلبا على استكمال باقي الدراسات الفنية واالنطالق في إنجاز أشغال تهذي

 السكنية في جيله الثاني.  

كنية ء السغياب إطار قانوني يضبط كيفية تنفيذ مكونة تحسين السكن ضمن برنامج تهذيب األحيا -

 والذي من شانه التسريع في إنجاز البرنامج .

ستقبال مرضة التي سيتم اتخاذها بهدف تجاوز تلك اإلشكاليات المعت وتتمثل التدابير واإلجراءات

 يلي:فتتمثل فيما 

نامج ن برالتسريع في إصدار اإلطار التشريعي  الذي يضبط كيفية تنفيذ مكونة تحسين السكن ضم -

 تهذيب األحياء السكنية .

أهّم اإلشكاليات والصعوبات المعترضة الخاصة بهدف النهوض بالسكن االجتماعي وتتمثل 

 فيما يلي: والميسر وتهذيب وإدماج االحياء السكنية والتي حالت دون بلوغ األداء المتعهد به 

ز إنجاندرة األراضي الصالحة للبناء وتراجع إنتاج المؤسسات المعنية بتهيئة األراضي و -

 نه انتشار البناء الفوضوي وتكاثر األحياء العشوائية،المساكن مما انجر ع

تماعية االجوعدم مالءمة المنظومة التشريعية والمؤسساتية والمالية مع التطورات االقتصادية  -

 والقدرة على االستجابة الحتياجات مختلف الفئات االجتماعية،
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هوية الج تأخير في تحديد قائمات المنتفعين بالمساكن والمقاسم االجتماعية من قبل اللجان -

هزة المحدثة على مستوى كل والية مما انجر عنه من مصاريف إضافية لحراسة المساكن الجا

 ل. للحفاظ عليها من االستيالء والسرقة، وصيانتها قصد تسليمها لمستحقيها في أفضل حا

لعرض ين اواصل في أثمان المساكن والمقاسم المعروضة للبيع، وعدم التوازن باالرتفاع المت -

 والطلب نظرا النخفاض المقدرة الشرائية للمواطن.

 ية،لنقداارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض البنكية بالنظر الرتفاع نسبية السوق  -

رضة لك اإلشكاليات المعتالتي سيتم اتخاذها بهدف تجاوز ت التدابير واإلجراءاتوبخصوص 

 لتحقيق الهدف فتتمثل فيما يلي:

روف ظمراجعة النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتوفير السكن االجتماعي وتحسين  -

 العيش. 

رصيد بال إصدار نصوص قانونية تتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط في إطار التدخل للعناية -

 السكني القائم. 

 2016أوت  18المؤرخ في  2016لسنة  1126ح لألمر الحكومي عددإصدار األمر المنق -

ضمن والمتعلّق بضبط صيغ وشروط تدخالت صندوق النهوض بالمسكن لفائدة األجراء والذي يت

ن العديد من اإلصالحات في اتجاه توسيع دائرة المستفيدين وتسهيل الحصول على قروض م

 .الصندوق

 للبناء للحد من ظاهرة البناء الفوضوي. توفير مساكن اجتماعية ومقاسم صالحة -

 ي. وضع برامج وآليات للضغط على الكلفة والحدّ من انتشار التوسع العمراني العشوائ -

 تحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة: 1.2.3الهدف االستراتيجي 

 

 

 : نسبة الدراسات المنجزة1.1.2.3لمؤشر ا

 2019انجازات  وحدة المؤشر
 إنجازات

2020 

 تقديرات 

2021 

(1) 

 إنجازات

2021 

(2) 

 2021إنجازات 

مقارنة بتّقديرات 

2021 

(2(/)1) 

 السنة القيمة المستهدفة

% 82% 72% 54% 15% 28% - 2023 
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إزالة ل شغاأومراقبة  تتمثل النجاعة في إنجاز المشاريع المفوضة في القيام بالدراسات وبمتابعة

رنامج ر البوتهيئة التقسيمات لمشاريع بناء مساكن اجتماعية في إطاالمساكن البدائية وبإعداد 

 الخصوصي للسكن االجتماعي في اآلجال وبالكيفية المطلوبة.

ف ن طروقد تّم اعتماد مؤّشر نسبة الدراسات المنجزة للتحقّق من عدد الدراسات المنجزة م

نويا رمجتها سّم ببالدراسات التي تت اإلدارات الجهوية للتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية مقارنة

 ومدى انعكاس ذلك على استهالك االعتمادات المفوضة تعهدا ودفعا.

 لى:ويعود ذلك إ 2021مقارنة بالتقديرات البالغة لسنة  %28تم تسجيل نسبة إنجاز بلغت 

والمتعلقة  2021أن مجموع الدراسات المبرمجة من طرف اإلدارات الجهوية خالل سنة  -

و أن جديدة مساكسة والمتابعة والمراقبة الفنية ألشغال إزالة المساكن البدائية وتعويضها ببالدرا

  6 %  دراسة أي بنسبة قدرها12دراسة تّم إنجاز 185   ترميمها أو توسعتها

ناء مساكن أشغال التقسيم( لمشاريع ب + كما بلغ عدد الدراسات العمرانية )أشغال طبوغرافية -

راسات أي د 6دراسة أنجز منها  25، بلغت 2021اسم اجتماعية المبرمجة سنة اجتماعية وتهيئة مق

 . 24   %بنسبة  قدرها

ضة لمعتراوتعتبر نسبة إنجاز الدراسات ضعيفة مقارنة بالتقديرات وتتمثل األسباب والصعوبات 

 يلي:والتي حالت دون إنجاز المطلوب فيما 

 ز أشغالإنجا األحيان السنة وهي مرتبطة بتقدم أن اآلجال التعاقدية للدراسات تتجاوز في أغلب -

 إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة او ترميمها أو توسعتها.

اتي ناء الذى البأنه تم االستغناء عن بعض الدراسات عند تغيير آلية تنفيذ األشغال باالعتماد عل -

 عوضا عن إنجاز االشغال عن طريق المقاوالت.

 ة وذلكمالحق للدراسات المعلنة عليها سابقا دون اإلعالن عن دراسات جديدأنه تم إبرام  -

 للتقليص في اآلجال والتخفيض في كلفة إنجاز الدراسات بالمحافظة على نفس األسعار.

ونظرا لهذه األسباب، وباعتبار أن عدد الدراسات يختلف من جهة إلى أخرى باختالف عدد 

مساكن فقط كما يمكن  05يمكن اإلعالن عن دراسة إلنجاز  المساكن التي سيتم التدخل بها حيث
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مسكنا للتدخل بها ،  تّم االستغناء عن هذا المؤشر عند إعداد  30لدراسة واحدة أن تشمل 

 .2022المشروع السنوي للقدرة على األداء لسنة 

 

 نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج: - 2
 1جدول عدد

 قارنة بالتقديراتم 2021تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة

التوزيع حسب طبيعة النفقة   
 

 (الوحدة: ألف دينار)

 بيــــــــــــان النفقات

 تقديرات

 إنجازات 2021

2021 

(2) 

 اإلنجازات مقارنة بالتّقديرات

 ق. م

 التكميلي

(1) 

 المبلغ

(2 )- (1) 

 % نسبة اإلنجاز

(2/) (1) 

 نفقات التأجير

 %96 654- 16846 17500 اعتمادات التعهد

 %96 654- 16846 17500 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير

 %96 52- 1348 1400 اعتمادات التعهد

 %94 87- 1313 1400 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت

 %1448 4986 5356 370 اعتمادات التعهد

 %1448 4986 5356 370 اعتمادات الدفع

 نفقات االستثمار

 %72 36410- 93370 129780 اعتمادات التعهد

 %96 6621- 166639 173260 اعتمادات الدفع

 نفقات العمليات المالية

 %0 0 0 0 اعتمادات التعهد

 %0 0 0 0 اعتمادات الدفع

 المجموع

 %78 32130- 116920 149050 اعتمادات التعهد

 %99 2376- 190154 192530 اعتمادات الدفع

 الذّاتية للمؤسسات.دون اعتبار الموارد  *
 

 

 

 2جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2021تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

)إع الدفع( التوزيع حسب األنشطة  
 (الوحدة: ألف دينار)
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 )*( يتم اعتماد األنشطة المدرجة حاليا بمنظومة "أمد"
 

 دون اعتبار الموارد الذّاتية للمؤسسات. *
شاط الن و جتماعيأشغال طوبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندرجة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن اال - Bالنشاط أن * 

Eتم ترسيم االعتمادات المتعلقة بهما صلب النشاط  المفوضة للبرامج الفرعية الجهوية : متابعة المشاريعC - كن البدائية إزالة المسا

 .وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها
 

لف دينار أ 149050والمرّسمة بقانون المالية التكميلي، تعهدا  3بلغت تقديرات البرنامج عدد 

 ألف دينار.  192530ودفعا 

 بيــــــــــــان األنشطة

 تقديرات

 إنجازات 2021

2021 

(2) 

اإلنجازات 

مقارنة 

 بالتّقديرات

 المبلغ 

 (2 )- (1) 

 نسبة اإلنجاز

% 

 ق. م التكميلي (1)(/2)

(1) 

 %27 512- 188 700 الترابيألمثلة التوجيهية للتهيئة والرصدمراجعة ا - 1النشاط

إعداد االستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية  - 2النشاط

 والتنمية العمرانية
1390 393 -997 28% 

 %92 152- 1848 2000 األشغال الجيوديزية -3النشاط 

ية دعم الاّلمركزية عبر مساندة الجماعات المحل - 4النشاط 

 إلعداد ومراجعة المخططات
110 98 -12 89% 

 %92 260- 3019 3279 برىبرنامج التدخل العمراني لوكالة التعمير لتونس الك -5النشاط 

 %166 25000 63000 38000 توفير مساكن ومقاسم مهيّأة لفائدة األجراء -6النشاط 

 %277 46638 73038 26400 تهذيب وإدماج أحياء سكنية - 7النشاط 

 %100 0 11000 11000 التهذيب والتجديد العمراني - 8النشاط 

 %95 456- 9544 10000 تحسين السكن - 9النشاط 

 0 0 0 0 برنامج االستثمار الخاص بالجماعات المحلية  -Aالنشاط

جة أشغال طوبوغرافية وأشغال تقسيمات للمشاريع المندر - Bالنشاط 

 ضمن البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
0 0 0 0 

 إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو - Cالنشاط 

 ترميمها أو توسعتها
18000 5960 -12040 33% 

 %9 58830- 6170 65000 إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية - Dالنشاط 

 %98 370- 15201 15909 نشاط المساندة -Zالنشاط 

 %99 1991- 189459 191788 مجموع البرامج الفرعية المركزية واألنشطة

 0 0 0 0 : متابعة المشاريع المفوضة للبرامج الفرعية الجهويةE**النشاط 

 %94 47- 695 742 نشاط المساندة للبرامج الفرعية الجهوية

 %99 2038- 190154 192530 المجموع
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لف دينار تعهدا أ116920بلغت االعتمادات المنجزة لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير واإلسكان  -

 99ي ألف دينار دفعا أ 190154و 2021% من مجموع االعتمادات المرسمة لسنة  78ما يمثل  

 كما يلي: % من االعتمادات وذلك

 من االعتمادات المرسمة.  96تّم إنجازلنفقات التأجير  بالنسبة % 

 94 لنفقات التسيير% بالنسبة 

 لمفتوحة اويعود ذلك لالعتمادات الخاصة بنفقات التدخالت % من االعتمادات  1448تّم إنجاز

إسناد قروض  حيث تمّ ينار لفائدة برنامج المسكن األولألف د 5000من باب النفقات الطارئة بقيمة 

 منتفع من ذوي الدخل المتوسط وذلك بشروط ميّسرة . 175التمويل الذاتي لفائدة 

  يرات من مجموع التقد % 96ألف دينار أي بنسبة  166639 نفقات االستثماربلغت إنجازات

 .2021لسنة 

مادات زات اعتبلغت إنجا فقدجيهية للتهيئة والرصد الترابي لنشاط مراجعة األمثلة التوبالنسبة  -

ألف  300 ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 875، 2021التعهد المرّسمة لسنة 

ألف  188أما بخصوص اعتمادات  الدفع فقد بلغت اإلنجازات   % 291دينار أي بنسبة  إنجاز 

تعدّ ضعيفة  27% ألف دينار  أي بنسبة إنجاز   700في حدود دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت 

ائحة تصدي للجا للالتي تم اتخاذه ستثنائيةمن بينها اإلجراءات اال ويفّسر ذلك  بالعديد من العوامل

 وما ترتب عنها من تعطل وتأجيل لمختلف األنشطة المبرمجة. 19كوفيد العالمية 

وفر تبسبب عدم باإلضافة إلى تعطل انطالق دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني 

ساكن والتي تم تحويلها من نشاط إنجاز ممليون دينار( 3,5 عتمادات التعهد الضرورية  )ا

 .2021اجتماعية وتهيئة مقاسم اجتماعية  في أواخر سنة 

أ د  600) اخيةية والمناطق المهددة بالتغيرات المنحول التهيئة الترابكما تعطل انطالق الدراسة 

دق ي صاعلى ميزانية الدولة( الرتباطها بإجراءات المصادقة على مخطط التمويل الخارجي الذ

 ألف دوالر أمريكي في نطاق 330بقيمة على رصد تمويل في شكل هبة  2021في موفى سنة 

 تونس.ماء بمكتب األمم المتحدة لإلن م معوذلك بالتنسيق التامشروع "المخّطط الوطني للتأقلم 

لنشاط إعداد االستراتيجيات المستدامة للتهيئة الترابية بلغت إنجازات االعتمادات المخصصة  -

ألف دينار أي  1390ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود  393  والتنمية العمرانية
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استهالك االعتمادات التي كانت مرصودة إلنجاز تعدّ ضعيفة  ويعود ذلك لعدم %  28بنسبة إنجاز

" وكذلك "دراسة استراتيجية صفاقس 2050دراستي "دراسة استراتيجية تونس الكبرى في افق 

 ".2050الكبرى 

" ءألجرالنشاط "توفير مساكن ومقاسم مهيأة لفائدة ابلغت إنجازات االعتمادات المخصصة     

إنجاز  ألف دينار أي بنسبة 38000لتي كانت في حدود ألف دينار مقارنة بالتقديرات ا 63000

ينار وتوفير ألف د 5000تعد هامة وهو ما يفسر بالزيادة من باب النفقات الطارئة  بقيمة %  166

 الحاجيات ألف دينار لفائدة صندوق الفوبرولوس  وذلك لتوفير مساكن لسد  20000موارد بقيمة  

تطور  ت فيدوق الفوبرولوس  حيث أن هذه الزيادة قد ساهمالمتزايدة في إطار المسكن األول وصن

 .% 77قيمة مؤشر عدد المساكن والمقاسم االجتماعية والميسرة المنجزة بنسبة

لنشاط "إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة مقاسم كما بلغت إنجازات االعتمادات المخصصة 

ألف دينار أي  65000حدود ألف دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في  6170 اجتماعية" 

 تعدّ ضعيفة وهو ما يفسر باألسباب التالية:%  9بنسبة إنجاز 

لزمين ع المستبالنسبة لمشاريع السكن االجتماعي بصدد اإلنجاز فقد شهدت عديد اإلشكاليات م -   

 العموميين وبطء في اإلنجاز مما عطل عملية الخالص.

ول عودي األإلنجاز مساكن اجتماعية )بقايا القرض السلم يتّم اإلعالن عن طلبات العروض   -   

لمساكن اليم والقرض الثاني( نظرا لعدم موافقة الممّول )الصندوق السعودي للتنمية( إلى حين تس

 .الجاهزة

دد عؤشر مرغم ضعف نسبة إنجاز اعتمادات الدفع التي لم يكن لها تأثير مباشر على تطور قيمة 

ت التقديرانة بية والميسرة المنجزة حيث كانت نسبة إنجاز المؤشر مقارالمساكن والمقاسم االجتماع

 جزة عن% ويعود ذلك إلى أن اعتمادات الدفع المبرمجة والمتعلقة بالمساكن المن 82في حدود

يع مشارطريق الباعثين العقاريين الخواص تخص في جانب منها مبالغ الحجز بعنوان الضمان لل

ختلف ط بميتم خالصها الرتباطها بعدم استكمال إنجاز أشغال الرب التي تم استالمها والتي لم

 الشبكات.

ألف  73038كما بلغت إنجازات االعتمادات المخصصة لنشاط "تهذيب وإدماج أحياء سكنية "     

تعد %  277ألف دينار أي بنسبة إنجاز  26400دينار مقارنة بالتقديرات التي كانت في حدود 
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هامة وهو ما يفسر بالتحويالت التي تمت في إطار البرنامج من االعتمادات المخصصة للبرنامج 

ألف دينار وذلك بغاية تسوية النفقات المحمولة  42000وصي للسكن االجتماعي في حدود الخص

لبرنامجي الجيل األول والثاني لبرنامج تهذيب وإدماج على القروض الخارجية الموظفة والخاصة  

" النسبة التراكمية لتهذيب  األحياء السكنية  حيث أن هذا اإلجراء قد ساهم في تطور قيمة  مؤشر

.% 75وإدماج األحياء السكنية لفائدة البرامج الوطنية"  بنسبة  



القيادة والمساندة: 9البرنامج عدد   

داء    مهمة التجهيز واإلسكان 
أ
 2021لسنة التقرير السنوي لل

 

53 

 

 

 

 

 

 

 : القيادة والمساندةبرنامج 
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القيادة والمساندة هو إرساء السياسة العمومية المتمثلة أساسا في دعم  9البرنامج إن الغاية من 

برامج المهمة و مساعدتها على تحقيق أهدافها مؤشراتها اإلستراتيجية و ذلك بالتنسيق مع رؤساء 
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البرامج لترشيد التصرف في الموارد المالية و البشرية الموضوعة على ذمة مهمة التجهيز و 

 ومة الميزانيةضمان ديم

 .قطاع التجهيز مردوديةدعم  قصد

 استراتيجيين لبرنامج القيادة والمساندة كما يلي: و لذلك تم تحديد محورين

 قياموفير الدعم البشري والمادي الضروري لجميع البرامج لل*دعم حوكمة مهمة التجهيز وت

ين بضمان التنسيق وتفعيل حوار التصرف و و تحسين نتائج أدائهابدورها في أفضل الظروف 

 .مختلف األطراف 

وزيع تفي  الحرص على تقليص الفوارق المسجلة بين النساء والرجال*التوظيف األمثل للكفاءات و

 و ضمان ديمومة الميزانية وتفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين االمتيازات

لف تراتيجيان "اإلشراف على مختو ينضوي تحت هاذين المحاورين االستراتيجيين هدفان اس

ل ن خالنجاعة اإلدارة مالبرامج و تطوير العالقة بين اإلدارة ومختلف المتدخلين معها" و"

ذي له ال ية"التوظيف األمثل للكفاءات البشرية واإلمكانات المادية وتطوير اإلجراءات اإلدار

 انعكاس أيضا على مستوى جهوي .

 ين جمليا مرضيةالقيادة والمساندة من خالل قيس نسبة تحقيق الهدف 9و تعتبر نتيجة أداء البرنامج 

 مع تظافر الجهود لتحسين مستوى األداء أكثر بعد التحسن التدريجي للوضع الوبائي.

على مختلف البرامج وتطوير العالقة بين اإلدارة  : اإلشراف1-1-9الهدف االستراتيجي 

 والمتدخلين معها

راف واإلش الرامي إلى دعم حوكمة المهمةاإلستراتيجي  مباشرة بالمحورإن هذا الهدف في عالقة 

إلدارة قة اعلى مختلف البرامج والتنسيق بينها وتفعيل حوار التصرف كما يهتم كذلك بتحسين عال

 ء: وذلك عن طريق المؤشرات اإلستراتيجية التالية لقيس اآلدا مع المتدخلين في القطاع

ركة في نسبة اإلطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خالل المشا  1.1.1.9المؤشر 

 المهمات والتربصات بالخارج

 البرامج نسبة تحقيق أهداف مختلف 2.1.1.9*المؤشر 

 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر 3.1.1.9*المؤشر
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اته ك أساسا لتراجع بعض مؤشرتم تحقيق هذا الهدف بصفة نسبية  ويرجع ذل 2021خالل سنة 

 خاصة المتعلقة بنسبة صرف إعتمادات التنمية حيث تعذر خالص المقاولين نظرا لتجميد

السعي  يتم و لبعض المشاكل العقارية التي اإلعتمادات من قبل وزارة المالية خالل شهر سبتمبر

و هو  دراتة بتطوير القتراجع نسبي في ما يخص مؤشر نسبة اإلطارات النسائية المنتفعلو  لحلها

 ما سيتم تجاوزه بعد تحسن الوضع الوبائي  . 

 

 ارجبصات بالخنسبة اإلطارات النسائية المنتفعة بتطوير القدرات من خالل المشاركة فيالمهمات والتر:1.1.1.9المؤشر 

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة
 السنة

% -- 119 100 62 62 100 2023 

 2021المشروع السنوي لألداء لسنة من االطار متوسط المدى المضمنةب)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة  

 

سنوات ملحوضا مقارنة بالتراجعا  2021بلغ العدد الجملي للتربصات والمأموريات خالل سنة 

 في حين سجل ارتفاعا مقارنة بالسنة تربصا ومأمورية 26الماضية حيث بلغ مجموعهما 

لم ي اجتاح العاالنسبي للوضع الوبائي  الذ (. وهذا يعود إلى االستقرار62 %الفارطة)ارتفاع بنسبة

 . 2020خالل سنة 

الفارطة كما تم  بالمائة( مقارنة بالسنوات 23في المقابل تم تسجيل تراجع لنسبة  مشاركة  المرأة )

لمؤشر لإلى أنه ال يمكن أن يعكس بصفة ثابتة المنحى السلبي  62تسجيل مؤشر سلبي جدا بلغ 

 باعتبار ضعف عدد التربصات والمأموريات في السنة المعنية. 

صات تربالمن المنتظر أن نشهد ارتفاع تدريجي خالل السنوات القادمة لعدد عدد المأموريات و

 بلدان.ن الوذلك باعتبار التحسن النسبي للوضع الوبائي في العالم  وتأثيراتها على التنقل بي
 

 نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج : 2.1.1.9المؤشر 
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 وحدة المؤشر
انجازات  

2019 
 2020انجازات 

 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة 
 السنة

% 97 94,8 92 93 101 94 2023 

 2021)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة من االطار متوسط المدى المضمنة بالمشروع السنوي لألداء لسنة 

 92في حين كانت مقدرة بحوالي  % 93، بلغت نسبة تحقيق أهداف مختلف البرامج 2021في سنة 

وذلك بالرغم من الظروف التي  % 101مما يجعل مهمة التجهيز واإلسكان تحقق أهدافهابنسبة %

بلوغ القيمة المنشودة لسنة  غير أنواألزمة االقتصادية.  الكوفيدأزمة  على غرار مرت بها البالد

مرضية مثل مؤشر "نسبة  ايبقى غير ناجع، حيث أن هناك مؤشرات مهمة لم تسجل أرقام 2021

% و ذلك  45لفائدة النساء الريفيات" التي لم تبلغ سوى  1مخصصات نفقات استثمار البرنامج 

كلم من تهيئة المسالك الريفية الممول من قبل  466نظرا لعدم انطالق القسط األول بطول 

" العدد التراكمي شر مؤو   2021سبتمبر  6الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية إال في 

%  حيث   35للدراسات المعلنة والمتضمنة لمبدأ تكافئ الفرص والمساواة "  الذي سجل حوالي 

مشروع يتضمن النوع االجتماعي إال أنه لم يتم انجاز سوى  20كان من المنتظر انجاز دراسة 

ة بالنسبة لمشاريع مشاريع. ويعود ذلك أساسا إلى أن مفهوم مبدأ تكافئ الفرص والمساوا7دراسة 

البنايات المدنية مفهوم حديث ويتم العمل على فهمه وتطبيقه تدريجيا من قبل المهندسين المعماريين 

 28حقق سوى يلم  نسبة الدراسات المنجزة" " مؤشرأّن عند تصميم مشاريع البنايات المدنية كما 

" نسبة صرف  مؤشرو ( 40ص  )%   بسبب عديد الصعوبات التي حالت دون انجاز المطلوب 

%  وذلك نظرا لعدم توفر إعتمادات الدفع 49سبتمبر" بلغت  شهر اعتمادات التنمية إلى موفي 

خالل شهر سبتمبر وسيقع في المستقبل الحرص على عقد جلسات  الالزمة لتأدية األوامر بالصرف

سيقع تجاوزها  المالية لرصد االعتمادات الكافية وكذلك وجود مشاكل عقاريةوزارة مع مصالح 

 عن طريق استباق التصفية العقارية.

 نسبة صرف اعتمادات التنمية إلى موفى شهر سبتمبر : 3.1.1.9المؤشر
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 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة
 السنة

% 83 64 72 35 48 75 2023 

 2021المشروع السنوي لألداء لسنة من االطار متوسط المدى المضمنةب)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة 

فيما يخص مؤشر صرف إعتمادات التنمية إلى موفى سبتمبر  2021لقد بلغت نسبة اإلنجاز لسنة 

منها وذلك نظرا  %48لم يتم تحقيق سوى  %72ومقارنة بالتقديرات البالغة  %35نسبة  2021

خالل شهر سبتمبر خاصة منها المتعلقة  لعدم توفر إعتمادات الدفع الالزمة لتأدية األوامر بالصرف

للطرقات" وتعذر خالص المقاولين والمزودين خاصة ان جزء كبير  األساسية"البنية  1بالبرنامج 

سنة المالية و سيقع في المستقبل الحرص على من اإلعتمادات المرسمة بقي مجمدا حتى موفى ال

 عقد جلسات مع مصالح المالية لرصد االعتمادات الكافية. 

 .و نظرا لوجود مشاكل عقارية سيقع تجاوزها عن طريق استباق التصفية العقارية

و جمليا رغم جملة اإلشكاليات على مستوى بعض مؤشرات هذا الهدف و المرتبطة أساسا 

االقتصادي و الوبائي و بعض المشاكل العقارية فإن الجهود متواصلة لتحسين  بتداعيات الوضع

األداء من خالل تفعيل حوار التصرف و السعي للتنسيق بين البرامج و مختلف المتدخلين لضمان 

 تحقيق إشراف أفضل على البرامج وتطوير العالقة مع اإلدارة و ضمان ديمومة الميزانية.

 رية وتعزيز: نجاعة اإلدارة من خالل التوظيف األمثل للكفاءات البش 1-2-9الهدف االستراتيجي 

نات مكاتمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية وتطوير اإلجراءات اإلدارية وحسن التصرف في اإل

 المادية 

المادية ية وهذا الهدف في عالقة مباشرة مع المحور اإلستراتيجي الرامي إلى دعم الموارد البشر

يه ستويملمختلف البرامج  وضمان المساواة بين الرجال و النساء ودعم ديمومة الميزانية في 

عية فرامج اللحسن تـوظيف الموارد البشرية والمادية المتاحة للبر باإلضافة  المركزي و الجهوي

 .باإلدارات الجهوية للقـيـام بدورها في أحسن الظروف 

 ولقد تم نسبيا تحقيق هذا الهدف من خالل نتائج المؤشرات المفصلة كاآلتي:

 

 مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية  : 1.1.2.9المؤشر 
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 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة 
 السنة

 2023 109 87 100 115 105 -- 100قاعدة 

0212المشروع السنوي لألداء لسنة من االطار متوسط المدى المضمنةب)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة   

 

مة األدنى مساويا بذلك القي100، 2021خالل سنة بلغ مؤشر تمثيلية المرأة في الخطط الوظيفية 

 المنشودة.

 وهو مؤشر إيجابي باعتبار  االرتفاع المتواصل لنسبة اإلطارات النسائية بالوزارة.

ي لعدد ( وذلك نتيجة االرتفاع النسب2020سنة  105)  2020سجل المؤشر تراجعا مقارنة بسنة 

 اإلطارات النسائية.

ارا خالل على أن يسجل  استقر 105ليبلغ  2022المؤشر ارتفاعا خالل سنة من المتوقع أن يشهد 

حية ن نامالثالث سنوات التي تليها نتيجة االستقرار الذي قد يشهده عدد الخطط غير الشاغرة 

 واستقرار نسبة اإلطارات النسائية.

 

 حسب الجنسو: عدد أيام التكوين لكل عون 2.1.2.9المؤشر 

 2020انجازات  2019ت  انجازا وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة 
 السنة

 2023 2,5 64 1,6 2,5 2 3 عدد

 2021المشروع السنوي لألداء لسنة ب من االطار متوسط المدى المضمنة)*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة 

 

 تفاعارمقارنة بالسنوات السابقة و ذلك على الرغم من  انخفاضسجل المؤشر  2021خالل سنة 

 2021نة سيوم تكوين في  1,6نشاط، حيث بلغت قيمته  136عدد األنشطة التكوينية المنجزة غلى 

 اس :و هو دون التوقعات و المقدرة بيومين و نصف تكوين للعون الواحد و يعزى ذلك باألس

حة كورونا و التي قضت إلغاء و تأجيل تنظيم كافة ئالمتبعة لمجابهة جا االحترازيةلإلجراءات - 

 ماكن المفتوحة أو المغلقة و ذلك خصوصا في السداسي األول.التظاهرات في األ
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 التكوين المستمر، اتفاقيةتعثر إجراءات إبرام - 

ين ز التكوالشاحنات المبرمة مع مركرسكلة العملة سواق  الشروط الجديدة المتعلقة بإتفاقية- 

 المهني بالمكناسي.

ها أكثر تي فيأغلب دورات التكوين المنجزة قصيرة المدى ال تتجاوز اليوم تكوين و خاصة تلك ال -

 عدد من المشاركين،

ن عن إلعالاعدم التوفق إلنجاز كامل دورات التكوين المزمع تنظيمها في إطار صفقة حيث أنهتم -

 ي أقساط طلب العروض غير مثمرة.أكثر من ثلث

 اد بدائلإيج وو لتدارك هذه النتائج ستركز اإلدارة المجهودات على تكثيف دورات التكوين عن بعد 

على  العمل والرسكلة، من بينها التعامل مع مدارس خاصة لتعليم السياقة  باتفاقيةفي ما يتعلق 

 أنشطة التكوين المستمر. استئناف

 

 تطور كتلة األجور :  3.1.2.9المؤشر .

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة 
 السنة

% 16,02 11,29 1,6 4,3 2,68 0 2023 

 2021المشروع السنوي لألداء لسنة متوسط المدى المضمنةبمن االطار )*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة 

 

 2022تم التخلي عن هذا المؤشر ضمن المشروع السنوي لألداء لسنة   مالحظة:

ارنة مق % 4.3وذلك إثر تحقيق إنجاز قدره  %2.68لقد تم تجاوز القيمة المنشودة للمؤشر ب

 وذلك نتيجة عدة عوامل:   %1.6بتقديرات حددت ب 

ضيـة : هو تأثير الزيـادات في األجور بعنوان السنـة المنقEFFET REPORT*عامل التأجيل 

)  % 4.13ة م د اي بنسب 4.7فارقا بقيمة  2021وقد سجلنا سنة  .على ميزانيـة السنة الجاريـة 

 ( .1تفعيل منحة التكاليف الخاصة جزء

ي األجور خالل السنة الحالية : تأثير الزيادات فEFFET COURANTلتأثير الحالي  *عامال 

 .   %6.3و الذي بلغ (2على الميزانية بعنوان نفس السنة) تفعيل منحة التكاليف الخاصة جزء 
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: الفارق المسجل بين كلفة األجور المسندة لألعوان  EFFET NORIA*عامل التعويض

ضاه ان سيتقاما كإلحاق( والمؤجرين الجدد )نقلة بين الوزارات, إنتدابات, إستئناف العمل إثر نهاية 

، فس السنةنوان األعوان المغادرين )اإلحالة على التقاعد, اإلحالة على عدم المباشرة, إلحاق( بعن

 .-%1ويكون هذا العامل عادة سلبي بنسبة 

: EFFET GLISSEMENTعامل التدرج والترقية واإلدماج والتكليف بالخطط الوظيفية *

مجمل  على تدرج والترقية واإلدماج والتكليف بالخطط الوظيفيةيحوصل هذا العامل مدى تأثير ال

 .% 7.2بـ  تطور نسبة 2021حجم األجور. حيث سجلنا سنة 

قف فس سنبالنسبة لمؤشر تطور كتلة األجور فإن الهدف منه التحكم في كتلة األجور لتبقى في 

رنة بسنة مقا 2021ميزانية سنة خالل % 4.3اإلعتمادات وهذا ما تم تحقيقه نسبيا بتطور قدره 

 وسيتم العمل على المحافظة على نفس كتلة األجور للسنوات الموالية.    2020

اإلطار  استجابة مع  2022جدير بالذكر أنه سيتم التخلي عن هذا المؤشر ابتداء من سنة الو 

 الموحد للقدرة على اآلداء.

 

 

 

 عليها كل إطار فنيمعدل عدد المشاريع التي يشرف  1.1.3.9المؤشر 

 2020انجازات  2019انجازات   وحدة المؤشر
 2021تقديرات 

(1) 

 2021انجازات 

(2) 

مقارنة  2021انجازات 

( 2)    2021بتقديرات  

/ (1) 

القيمة 

 *المستهدفة 
 السنة

% -- 3,6 3,7 4,7 127 3,7 2023 

 2021المشروع السنوي لألداء لسنة المدى المضمنةبمن االطار متوسط )*( إدراج القيمة الخاصة بالسنة الثالثة 

 

، ففففإن معفففدل عفففدد المشفففاريع 2021ألداء لسفففنة السفففنوي لفففمشفففروع اله مفففن خفففالل عفففكمفففا تفففم توقّ 

التفففي يشفففرف عليهفففا كفففل إطفففار فنفففي بالهياكفففل الجهويفففة لمهمفففة التجهيفففز واإلسفففكان إرتففففع إلفففى 

المؤشفففر مليفففة  إحتسابخاصفففة وأّن ع% 3,8والفففذي كفففان ففففي حفففدود  2020مقارنفففة بسفففنة  %4
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إقتصففففرت علففففى عففففدد اإلطففففارات الفنيففففة بففففاإلدارات الجهويففففة المكلفففففة فعليففففا باإلشففففراف علففففى 

 المشاريع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتائج تنفيذ ميزانية البرنامج– 2

 

 بيان النفقات

 2021تقديرات 

 (2) 2021انجازات 

 اإلنجازات مقارنة بالتقديرات

 (1)-(2المبلغ ) (1ق.م التكميلي )
نسبة اإلنجاز % 

(2(/)1) 

 نفقات التأجير

 87% 4007- 26593 30600 اعتمادات التعهد

 87% 4157- 26443 30600 اعتمادات الدفع

 نفقات التسيير

 86% 988- 5972 6960 اعتمادات التعهد

 81% 1329- 5631 6960 اعتمادات الدفع

 نفقات التدخالت
 88% 0 2424 2750 اعتمادات التعهد

 88% 0 2424 2750 اعتمادات الدفع

 1جدول عدد 

 بالتقديرات مقارنة 2021تنفيذ ميزانية البرنامج  لسنة

 التوزيع حسب طبيعة النفقة 
 الوحدة: ألف دينار
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 نفقات اإلستثمار

1507 اعتمادات التعهد  8257 -1 101 %104 

 33% 3380- 1690 5070 اعتمادات الدفع

نفقات العمليات 

 المالية

 0% 0 0 0 اعتمادات التعهد

 0% 0 0 0 اعتمادات الدفع

 المجموع
 91% 214 4- 43246 47460 اعتمادات التعهد

 80% 192 9- 36188 45380 اعتمادات الدفع

 

 

 

 

 2جدول عدد

 مقارنة بالتقديرات 2021تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 

 التوزيع حسب األنشطة)إع الدفع(
 )الوحدة: ألف دينار(

 بيــــــــــــان األنشطة

 2021 تقديرات
 2021 إنجازات

(2) 

اإلنجازات مقارنة 

 بالتّقديرات

 (1) -( 2المبلغ)

نسبة اإلنجاز 

%  

(2(/)1) 
 

 تكميليال ق. م

(1) 

التنسيق االتصال الرقابة : *1نشاط عدد 

 والعالقات الدولية
170 170 0 100%  

%88 326 2424 2750 التدخل العمومي  :2نشاط عدد   

%84 5789 31801 37590 المساندة:Zنشاط   

التصرف في العقارات : 3 عدد نشاط

 والتجهيزات
1780 1474 306 83% 

%7 2874 216 3090 اإلعتمادات المحالة: 4عدد نشاط   

%80 9192 36188 45380 **المجموع  

 )*( يتم اعتماد األنشطة المدرجة حاليا بمنظومة "أمد"

 اعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات** دون 
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علففففى وم د 47,460ــــــففففـ يقففففدر علففففى مسففففتوى التعهففففد ب 2021حجففففم الميزانيففففة المرصففففود للبرنففففامج سففففنة 

كل شفففم دحيفففث تفففم إجفففراء تحفففويالت داخاللبرنفففامج بفففين البفففرامج الفرعيفففة ففففي 38045,مسفففتوى الفففدفع ب 

 1لبرنفففامج إلفففى ا 9و اللجفففوء إلفففى تحويفففل مفففن البرنفففامج  02إعتمفففادات تكميليفففة علفففى مسفففتوى قسفففم التسفففيير 

 م د لخالص نفقات التنوير العمومي . 3,4بمبلغ قدره 

 مسففففتوى الففففدفع فلففففم تتجففففاوز النسففففبةأمففففا علففففى  %91و تففففم تحقيففففق إنجففففازات علففففى مسففففتوى التعهففففد ب  

نجففففاز المرسفففمة ويعففففود ذلفففك لتراجففففع فففففي اسفففتهالك اإلعتمففففادات المحالفففة لعففففدم إ مفففن اإلعتمففففادات%80ال

لعفففرض االصففففقة الخاصفففة ببنفففاء المقفففر الجديفففد لفففإلدارة الجهويفففة بسفففيدي بوزيفففد حيفففث  تفففم التخلفففي علفففى 

سففففبة وهففففذا مففففا أثففففر سففففلبا علففففى الن األول مففففن طففففرف المقففففاول للتغيففففر الحاصففففل فففففي أثمففففان مففففواد البنففففاء

 .المساندةوالمستهلكة في نشاط اإلحالة  مما كان له نتائج سلبية على نتائج أداء برنامج القيادة 

تمففففت المحافظففففة علففففى ديمومففففة الميزانيففففة حيففففث غطففففت التقففففديرات كففففل النفقففففات سففففواء  اجمففففااللكففففن و

 أو الحتمية أو الجديدة . منها الوجوبية
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