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 التقديـــم العـــــام للميــزانيـــة
 

  بما قدره   2017بعنوان سنة وآالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي ميزانية ضبطت  

  . % 33أي بزيادة   2016سنة   م د 12,225 مقابل دفعا د م   8,217

  :و توزع هذه اإلعتمادات على النحو التالي 

  
  )د. بحساب م(

  

إنجازات   البيانات
2015  

  م.ق
2016 

تقديرات 
 الفارق 2017

 0,256- 5,217 5,473 5,051  ميزانية التصرف

 3,752 3 6,752 1,95  ميزانية التنمية

 4,008- 12,2258,217 7,001  الــمجـموع الـعــام
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 للميزانيةإطار اآلداء :القسم األول 

  

 

 إستراتيجية المؤسسة تقديم : العنصر األول - 1

 و مؤشرات قيس اآلداء ضبط أهداف : العنصر الثاني - 2

 المؤسسة نشطة أتقديم :  الثالثالعنصر - 3
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 :  إستراتيجية المؤسسة تقديم  -1
  

:المؤسسة مجاالت عمل  1-1  

يتمثل دور وآالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في تأمين التصرف المندمج في الشريط الساحلي 
  :وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خالل

تنفيذ سياسة الدولة في مجال التصرف والمحافظة على الملك العمومي البحري والشريط الساحلي  
 . بصفة عامة

  .المسبقة بخصوص مشاريع التهيئة والتجهيز المقامة داخل هذا الفضاءوإعطاء الموافقة درس   
المنظومات البيئية  لمتابعة تطور إتخاذ إجراءات المحافظة للمناطق الحساسة وإرساء مرصد  

 .الساحلية

  .متطورةو وضع و استغالل أنظمة معلوماتية الساحلية رصد تطّور األنظمة البيئية  

  

  : المطروحة و التحديات المرتقبةأهم اإلشكاليات  1-2

 تحديد الشريط الساحلي و وضع استراتيجية التصرف فيه 

الدراسات والتقارير المنجزة تتطّلب التدخل  : أشغال حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري 
 بتحيين الحلول المقترحة

 تأهيل و استصالح المناطق الساحلية 

و المرآزي بالنظر إللى مهام  اعوان الوآالة على المستوى الجهويالنقص الكبير في عدد مجابهة  
 .الوآالة

  

  : اإلستراتيجية للمؤسسة على المدى البعيد األولويات – 1-3

التابعين للبرنامج عدد تساهم الوآالة في تنفيذ توجهات و سياسات وزارة البيئة و التنمية المستدامة 
  :  من خالل.البيئة وجودة الحياة: 1

 جودة الحياة:  1البرنامج الفرعي  -
  و المنظومات اإليكولوجية التنوع البيولوجي:   3البرنامج الفرعي  -

سة لديها أهداف خصوصية في إطار مجاالت تدخالتها و المهام الراجعة هذا آما أن المؤّس
  :حسب األولويات التالية ألنظارها



‐ 6 ‐ 
 

استغالل األنظمة المعلوماتية و  رصد تطّور األنظمة البيئية و وضع و: األولوية األولى -
الجغرفة الرقمية للمساعدة على أخذ القرار من خالل استعمال تكنولوجيات حديثة في 

 .مرصد الشريط الساحلي
التغيرات  و التأقلم معحماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري  :األولوية الثانية -

 التقليدية والتقنيات الحديثة واللينة  المناخية من خالل التقنيات
تكثيف عمليات إحكام التصرف في الملك العمومي البحري من خالل  :األولوية الثالثة -

 .ومراجعة معاليم اإلشغال الوقتي المراقبة الدورية والمتواصلة للشريط الساحلي
المحافظة وصيانة المنظومات البيئية الساحلية والبحرية والتصرف : الرابعةاألولوية  -

 المستدام فيها 

تدخل أهداف وآالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في إطار هدف عام وهو التصرف المندمج 
  :وتتمثل في "  في الشريط الساحلي التونسي

 

  .مع التغيرات المناخيةحماية الشريط الساحلي من اإلنجراف البحري والتأقلم  : 1 الهدف -
 .تأهيل الشواطئ وتحسين جمالية الواجهة البحرية للمدن الساحلية:  2الهدف  -
 المراقبة والتصرف في الملك العمومي البحري تطويلر :  3الهدف  -
 الشريط الساحلي للمساعدة على أخذ القرار أنظمة رصدتدعيم : 4دف اله -

  
  

 :هداف و مؤشرات قيس أداءاأل -2
  : )على المدى المتوسط ثالث سنوات (  ألهداف الخصوصية اتقديم  -2-1
و األولويات خالل الثالث سنوات القادمة وهي  الوآالةوفقا إلستراتيجية  التنفيذيةهداف األتم ضبط 

  : آاآلتي 
  

األهداف المنصوص عليها بالمشروع السنوي للقدرة على اآلداء لوزارة البيئة  :النوع األول 
 البيئة وجودة الحياة برنامج  ضمنوالتنمية المستديمة 

  و النهوض بجودة الحياة بالوسط الحضري والريفي تحسين إطارالعيش :1الهدف 
  حماية المنظومات الطبيعية و التنوع البيولوجي :2الهدف 

  
 :األهداف الخاصة بالمؤسسة  :النوع الثاني 

حماية الشريط الساحلي من اإلنجراف البحري والتأقلم مع : 1 الخصوصي الهدف 
  .التغيرات المناخية
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تأهيل الشواطئ وتحسين جمالية الواجهة البحرية للمدن :  2الخصوصي الهدف  
 .الساحلية
  

  
   :تفسير األهداف  -2-2

 جمالية الواجهة البحرية للمدن الساحليةتأهيل الشواطئ و تحسين    :1الهدف 

 : تقديم الهدف* 
تحسين الواجهات البحرية وتثمين المناطق المتاخمة للشواطئ وخلق فضاءات عمومّية 

 للتنزه والترفيه وتهيئة مناطق خضراء وتثمين المشاهد الطبيعية وتوفير التجهيزات الالزمة

تثمين الشواطئ والموانئ الترفيهية من خالل تأهيلها حسب متطلبات ومواصفات   
  محددة بما يجعلها قابلة للحصول على عالمة الجودة

شاطئ باعتبار الشواطئ السياحية، وذلك  120التدخل في غربلة وتمشيط الرمال لـ  
 150تدخل بكل الواليات الساحلية على طول حوالي  19إلى  08بصفة دورية من 

 .  هكتار 4000آلم ومساحة جملية تقارب 

  .حماية الشريط الساحلي من اإلنجراف البحري والتأقلم مع التغيرات المناخية:  2الهدف  
 : تقديم الهدف* 

  حماية الشريط الساحلي من االنجراف البحري ومن التغيرات المناخية من خالل التقنيات
  التقليدية والتقنيات الحديثة واللينة

  

  2020-2016المصادق عليه ضمن المخطط الخماسي برنامج ال :مرجع الهدف* 

حماية الفضاءات والمنظومات البيئّية الطبيعّية بالشريط الساحلي ومراقبة التصّرف 
في هذه المنظومات والفضاءات والملك العمومي البحري، ومزيد العناية بالشريط 

البحري و تعزيز أنماط التصرف الساحلي من خالل حماية الشواطئ من اإلنجراف 
  .التشارآي في المناطق الحساسة مع تثمين أفضل للمناطق الطبيعية الساحلية والبحرية
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 :قيس اآلداء مؤشرات  -2-3
  :تم إعتماد المؤشرات التالية لقيس تحقيق األهداف 

  
  

  مؤشرات قيس أداء الهدف
  

    انجازات  الوحدة
2016  

  تقديرات
2013  2014  2015  2017  2018 2019 

  جودة الحياة: 1البرنامج الفرعي
 و النهوض بجودة الحياة بالوسط الحضري والريفي تحسين إطارالعيش: :  1الهدف  

  
طول الشواطئ : المؤشر - 1

التي تم تنظيفها عن طريق 
  التمشيط و الغربلة  

  150  150  150  130  130  130  117  الكم

  و المنظومات اإليكولوجية البيولوجيالتنوع :   3البرنامج الفرعي 
  حماية المنظومات الطبيعية و التنوع البيولوجي   : 2الهدف  
   

طول الشريط :  المؤشر - 2
الساحلي الذي تم حمايته من 

  اإلنجراف البحري
  27  22  16  12  9  -  -  الكم
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  : 2017 األنشطة المبرمجة لسنة – 3
  

و التي ستساهم في تحقيق أهداف القدرة  2017خالل سنة  األساسية المبرمجة هم األنشطة أتتمثل 
  : في ما يلي على اآلداء 

تقديرات   المؤشرات  األهداف
2017  

  االعتمادات  األنشطة
  )الدفع( 

  :1الهدف 
تأهيل الشواطئ و 

تحسين جمالية 
الواجهة البحرية 
  للمدن الساحلية

طول  :المؤشر .1
الشواطئ التي تم 

تنظيفها عن طريق 
 التمشيط و الغربلة  

  

المساهمة في تنظيف :1نشاط   آم 150
  أد 700  الشواطئ

حماية  :2الهدف 
الشريط الساحلي من 

اإلنجراف البحري 
والتأقلم مع التغيرات 

  .المناخية

  

  آم 16

إنجاز أشغال حماية : 1نشاط 
شاطئ الرفراف من اإلنجراف 

  البحري
  

  أد  1140

طول  :المؤشر .2
الشريط الساحلي 

الذي تم حمايته من 
  اإلنجراف البحري

إنجاز أشغال حماية  :2نشاط 
الشريط الساحلي من هرقلة إلى 
سوسة الشمالية من اإلنجراف  

   البحري

  أد 400

إنجاز أشغال حماية : 3نشاط
من اإلنجراف  قرقنةشاطئ 
  البحري

  

  أد 100
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   تطور الموارد الذاتية للوآالة 
  أدبحساب 

  إنجازات   الموراد الذاتية 
2012  

  إنجازات 
2013 

إنجازات 
2014 

إنجازات 
2015 

إنجازات 
2016  

تقديرات 
2017 

 80  32  117 20  مداخيل متابعة اللزم 

 150 767 789 291 348 329 مداخيل التوظيفات المالية

 35   56 15 69  مداخيل أخرى

        

 265 767 821 347 480 418  الــمجـموع الـعــام
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 ميزانية التصرف

   2017لسنة  
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  :التقديـــم 
  :آما يلي  2017سنة قدرت نفقات التصرف لـ

 م د 5,678:     2017 المصادق عليهااإلعتمادات  -

 م د5,473 :            2016إعتمادات سنة  -

 

  4%تمثل نسبة تطور   د م  0,205 أي بزيادة قدرها 

  
  

  :وتوزع اإلعتمادات الخاصة بنفقات التصرف  حسب نوعية النفقة على النحو التالي 
 
  

 )دم بحساب (                                                                                                                      
 

  إنجازات المكونات
2014  

  إنجازات
  تقديرات 2016 2015

2017 
2017-2016 
  % الفارق

 5%-  0,256 - 4,152  4,408 3,600 419, 3نفقات تأجير األعوان 

 - -  1  1  0,977 0,932 نفقات التسيير 

 -  -  0,065  0,065  0,027 0,022نفقات التدخل العمومي 

 5%-  0,256 -  5,217  5,473  4,604 4,373  الجملـــــــة
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   :اإلستعماالت على النحو التاليو و تتوزع اإلعتمادات الخاصة بنفقات التصرف حسب الموارد 

I - الموارد: 
 م د

 
 
 
  
  
  
  

  المكونات  2016  2017  الفارق          
  :منحة ميزانية الدولة )1      

0,256 -   
0,115 
0,038  

4,152 
0,152 
0,065  

4,408 
0,037 
0,027  

  نفقات التأجير  •
 نفقات التسيير •
  نفقات التدخل العمومي •

  1 جملة فرعية                  4,472  4,369 -0,103

  :الموارد الذاتية) 2      

-0,115 
-0,038  

0,848 
  

0,963 
0,038  

 نفقات التسيير •
  نفقات التدخل العمومي •

   2جملة فرعية                  1,001  0,848  0,153-

  Iالجملة   5,473  5,217   - 0,256
    

II - االستعماالت:  
  

  المكونات  2016  2017
  نفقات التأجير   4,408  4,152
 نفقات التسيير        1       1

 نفقات التدخل 0,065 0,065

  IIالجملة   5,473  5,217
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  2017جدول ميزانية التصرف لسنة 

 

 2017 المكونات

 000 152 4 مصاريف األعوان
 000 65نفقات التدخالت 

  نفقات التسيير
 000 298 األآرية  

 000 3 الماء
 000 43 الكهرباء

 000 33 اإلتصاالت الهاتفية
 000 54 تراسل المعطيات
 INTRANET avec la tutelle 9 000تراسل المعطيات 

 RNIA 4 000الشبكة اإلدارية المندمجة 
 000 3 نفقات البريد

 000 160 الوقود
التأمين على وسائل النقل و التأمين على 

 000 53 المسؤولية المحدودة

 000 70 صيانة وسائل النقل
 000 55 صيانة معدات اإلعالمية 
آالت -التبريد والتسخين -المصعد ( صيانة المعدات األخرى

 000 10   ...)النسخ
 000 7 ...)دهن  -تنظيف ( : صيانة المحالت 
 000 2 الحراسة: صيانة المحالت 
 000 45 األدوات المكتبية 
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 000 1 الجرائد و الدوريات
 000 1 التوثيق

 000 10 أثاث المكاتب
 000 20 االشهار       

 000 5 التنقل داخل  الوطن
 000 3 التنقل خارج الوطن

 000 3 عالقات عامة
 000 4 المأموريات

 000 4 المأموريات  خارج الوطن
 000 19 األجور الخارجية

 000 1 األداءات    معاليم التسجيل
 000 19 األداءات   معاليم الجوالن

 000 1 األداءات البنكية
 000 8 اإلعالمية/ تكوين األعوان 

 000 2 التربصات
 000 12 ميادين أخرى/ تكوين األعوان 
 000 38 لباس األعوان

 000 000 1 جملة نفقات التسيير
 000 217 5 الجملة

 000 848 نفقات التسيير/ موارد الوآالة 

 000 369 4ميزانية الدولة
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  التنميـةميزانيــة 
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  الثانيوان ــــــــــلعنا

 التنمية نفقات
على  م د   3 بـ 2017تقدر إعتمادات الدفع المقترحة بعنوان نفقات التنمية لسنة  

  . 2016سنة م د    2,265مقابل الموارد العامة للميزانية 

 :آما يلي  2017اإلعتمادات المبرمجة سنة توزع تو 

 البيان

 الدفع التعهد

الموارد 
العامة 
 للميزانية

على موارد 
القروض 
الخارجية 
 الموظفة

على موارد 
 الهبات

الموارد العامة 
 للميزانية

على موارد 
القروض 
الخارجية 
 الموظفة

على موارد 
 الهبات

و برامج بصدد اإلنجاز مشاريع   

1البرنامج الفرعي   
إنجاز الفسح :103الفقرة 

   200   200الشاطئية

   80   80إقتناء وسائل نقل: 106الفقرة 

المساهمة في تنظيف :119الفقرة 
   700   700  ئالشواط

اقتناء معدات إعالمية: 121الفقرة   80   80   

البرنامج : 1المجموع 
   1060   1060  1الفرعي 

3البرنامج الفرعي   
مشروع إحداث :120الفقرة 

 600   600   المحميات البحرية

البرنامج الوطني :  113الفقرة 
لحماية الشواطئ من 
  اإلنجراف  البحري

200   200   
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أشغال حماية شاطئ  :155الفقرة 
الرفراف من اإلنجراف  

  البحري
2000  - 100  - 

أشغال حماية شاطئ  :156الفقرة 
الرفراف من اإلنجراف  

  البحري
3000  6000 1140  6000 

أشغال حماية إنجاز  :الفقرة ج:
الشريط الساحلي من هرقلة 

إلى سوسة الشمالية من 
  اإلنجراف  البحري

2000  5000 400  5000 

البرنامج : 2المجموع 
7 200  3الفرعي    11600 840 1   11600 

مجموع المشاريع 
  11600   900 2  11600   260 8  والبرامج بصدد اإلنجاز

جديدة و برامج مشاريع  
 

 1البرنامج الفرعي 

   100100تأهيل الشواطئ: 142الفقرة 

البرنامج  :  1المجموع 
    100    100  1 الفرعي

  3البرنامج الفرعي 

إنجاز أشغال حماية  :الفقرة ج
شاطئ سليمان من 
  اإلنجراف  البحري

  4500 -  4500 

البرنامج : 2المجموع 
  4500  -  4500    3الفرعي 

مجموع المشاريع 
  500 4    100  500 4  -  100  الجديدةوالبرامج 

              

  16 100  -  000 3 16 100  - 360 8  المجموع
  
  



‐ 19 ‐ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طاقات المشاريعب

 بصدد اإلنجاز 
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  2017بطاقة مشروع لسنة 
  مشروع متواصل

  
  البيئة و جودة الحياة    :1البرنامج  
  جودة الحياة:   1البرنامج الفرعي  -             

  

  إنجاز الفسح الشاطئية    :عنوان المشروع 

  :لتعريف بالمشروع و محتواها
  

  :يهدف هذا المشروع إلى
  .حماية الشواطئ من الضغط العمراني 
  .تجميل المدن وتحسين إطار العيش للمواطن بإحداث فضاءات ترفيهية عائلية  
 .تحسين الواجهة البحرية للمدن الساحلية و حماية الملك العمومي البحري من التجاوزات  

  :ويقتضي إنجاز هذا المشروع المرور بالمراحل التالية 

  :المرحلة األولى

  ،طلب من المتساآنين ومستعملي المنطقة الساحلية و برمجة الفسحة  من قبل البلدية الساحلية المعنية 
  ، جرد حول حالة التهيئة لإلشغال الحالي والمزمع إنجازه 
 ،ل من هذه المدنتقييم حالة التوازن البيئي بالساحل البحري بك 
 .إقتراح طرق للتهيئة 

  :المرحلة الثانية

  .إنجاز أشغال الحماية والتهيئة  
 

  توزيع التكلفة وهيكلة تمويل المشروع أو البرنامج

ستواصل الوآالة في حدود اإلمكانيات المتاحة لها دعم البلديات في تحسين مظاهر المدن  و ذلك بإعداد 
  المالية في إنجاز األشغال و متابعة الدراسات و بالمساهمة

  

  : 2017األنشطة المبرمجة لسنة 
 

     حمام سوسة –حومة السوق جربة  –القراعية بالمنستير بكل من  المساهمة في إنجاز أشغال الفسح الشاطئية -   
 المساهمة في التنوير العمومي بالفسحة الشاطئية الجول وبنجيمة بسلقطة  -   
  

  : 2017ميزانية سنة 
  ألف دينار 200 -
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2017بطاقة مشروع لسنة   

  مشروع متواصل
  

    
  البيئة و جودة الحياة:.   1البرنامج    

  جودة الحياة :1البرنامج الفرعي  -         
  

  البرنامج الوطني لحماية الشريط الساحلي من اإلنجراف البحري: عنوان المشروع 

   
  :التعريف بالمشروع و محتواه

  
إطار رسم خطة متكاملة لحماية الشواطئ من االنجراف الساحلي تأخذ بعين يندرج هذا المشروع في 

  :االعتبار المعطيات التالية

  ضمان حماية المنشآت والبناءات المحاذية لشاطئ البحر 
 استصالح الشواطئ حتى تكون قابلة لإلستعمال األمثل من طرف المصطافين 

استصالح الشواطئ بصفة مختلفة على الطرق  وتقوم هذه المنهجية على اقتراح أمثلة حماية وإعادة
  .التقليدية وبشكل يضمن التخفيف قدر المستطاع لمؤثرات المشروع على التوازن البيئي

  
  : 2017األنشطة المبرمجة لسنة 

  
إستصالح و تهيئة وحماية الشريط الساحلي الممتد من سوسة الجنوبية إلى المنستير الجنوبية من دراسة 

  .)صفاقس  والية/  المدينة صفاقس( الكازينو شاطئ و، ياإلنجراف الساحل

 

  : 2017ميزانية سنة 
    

 ألف دينار 200
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2017بطاقة مشروع لسنة   

  مشروع متواصل
      

    
  البيئة و جودة الحياة:   1البرنامج    

  جودة الحياة :1البرنامج الفرعي  -         
  

  المساهمة في تنظيف الشواطئ   :عنوان المشروع 

   
  :التعريف بالمشروع و محتواه

  
 : يحتوي على

  غربلة وتمشيط الشواطئ العمومية عن طريق المناولة •
 تدخالت غربلة وتمشيط خالل فصل الصيف 19إلى  8التدخل من  •
 .التدخل بجّل الشواطئ العمومية بالواليات الساحلية  •

  
  : 2017األنشطة المبرمجة لسنة 

  
  آم 150شاطئ على آل الواليات الساحلية على طول حوالي  120غربلة وتمشيط الرمال لــ 

  
  : 2017ميزانية سنة 

  
   ألف دينار 700
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2017بطاقة مشروع لسنة   

  مشروع متواصل
      

    
  البيئة و جودة الحياة:   1البرنامج    

  جودة الحياة :1البرنامج الفرعي  -         
  

  و تجهيزات و وسائل نقل اقتناء معدات إعالمية   :المشروع عنوان 

  
  : التذآير بمحتوى وأهداف المشروع 

  

تجهيز آافة مصالح الوآالة الجهوية والمرآزية بمعدات وبرمجيات وشبكات اتصاالت  •

 . إعالمية قصد مزيد من الجدوى في معالجة وتبادل المعلومات

 لضمان حسن سير المؤسسةالالزمة و التجهيزات توفير الوسائل  •

•   

  : 2017األنشطة المبرمجة لسنة 
  

  و وتجهيزات مختلفة و وسائل نقل  سالمةاقتناء معدات إعالمية و 

  
  : 2017ميزانية سنة 

  
   ألف دينار 160
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  2017بطاقة مشروع لسنة 
  مشروع متواصل

      
  

  البيئة و جودة الحياة:   1البرنامج    
  التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية: 3البرنامج الفرعي         

  
  من اإلنجراف البحري قرقنةإنجاز أشغال حماية شاطئ : عنوان المشروع  -

  :التعريف بالمشروع  

  
بتمويل عن آلم  10,65 مناطق طول حوالي) 6(ستة إنجاز األشغال الخاصة بحماية 

  :في  آل من، مليون دينار 11,6طريق هبة بمبلغ 

 20مدة / م  5500على طول : سيدي فرج وأوالد يانق وأوالد قاسم وأوالد بوعليمناطق  -
 شهر،

 شهر، 19/ م  2800منطقة بونومة على طول حوالي  -
 شهر 15/ م 1650على طول حوالي العطايا منطقة  -
  .أشهر 6/ م  700منطقة القراطن على طول حوالي  -

  :وتتمثل مكونات المشروع في 

و ترآيب حجارة مصقولة على ) cavaliers en enrochements(إقامة حواجز صخرية  -
لرفع القوارب ) rampes d’accès( مجابد مع تخصيصمنحدر حواجز الحماية 

  للمرور إلى البحر )escaliers(ومدارج
  ضّد زحف المياه البحرية بمنطقتي العطايا و القراطنإقامة حواجز عازلة  -
  البحر،وضع قنوات لتصريف مياه األمطار نحو  -
   .تهيئة مسالك للدّراجات و للمترجلين و فسح تحتوي مقاعد و سّالت مهمالت -

  
  : األنشطة المبرمجة

  
  .2017جانفي األشغال في غضون شهر آافة نهاية  -

  :2017ميزانية سنة 
  

 م د تعهد 2 -
 أد دفع 100 -
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  2017سنة بطاقة مشروع ل
  مشروع متواصل

      
  

  الحياةالبيئة و جودة :   1البرنامج    
  التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية: 3البرنامج الفرعي  -       

  

  إنجاز أشغال حماية شاطئ الرفراف من اإلنجراف البحري: عنوان المشروع 

  

  :التعريف بالمشروع  

  
إقامة حاجز من الحجارة في الحد الفاصل بين الشاطئ الرملي والشاطئ الصخري لحّد  -

 ) جنوب -شمال (تنقل الّرمال 
 3ألف م 500حوالي (  استصالح الشاطئ باستعمال تقنية التغذية اإلصطناعية بالرمال -

 )من الرمال
 تحسين المناظر الطبيعية للواجهة البحرية  -
مليون دينار، سيتم تمويله في إطار التعاون المالي التونسي  16,2 تساوي: آلفة األشغال -

ون دينار يمل 6,275مليون دينار على الهبة و  kfw  :(9,876بة ه  65%(األلماني 
 .على ميزانية الوآالة

 شهرا 18: مدة األشغال  -
حماية من اإلنجراف البحري للشريط الساحلي برفراف يمتد على : محتوى األشغال -

 .م 2750در بـطول جملي يق
  

  : األنشطة المبرمجة
  

  شهرا 18/  .2016 نوفمبرانطالق األشغال في شهر  -

  :أهداف المشروع 
 استصالح الشاطئ باستعمال تقنية التغذية اإلصطناعية بالرمال -
م و وضع عالمات تحذير  370إنجاز سنبل من الحجارة يمتد تحت مياه البحر بطول  -

 .للمالحة
  

  :2017ميزانية سنة 
  

 م د تعهد  3 -
 م د دفع 1,14 -
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  2017مشروع لسنة بطاقة 
  متواصلمشروع 

      
    

  البيئة و جودة الحياة:  1البرنامج   -
  التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية: 3البرنامج الفرعي  -

  

إنجاز أشغال حماية الشريط الساحلي من هرقلة إلى سوسة الشمالية  : عنوان المشروع 
  البحريمن اإلنجراف  

   

 :التعريف بالمشروع
  

م  ، إضافة إلى إقامة حاجز 430على طول ) هرقلة(استصالح الحاجز الصخري بالمدفون  -
 .م585صخري على مستوى جرف منتزه هرقلة بطول 

م بشاطئ 400على مدى  (Ganivelles)صفوف من مثبتات الكثبان الرملية ) 4(انجاز  -
 .م على مستوى الشاطئ الجنوبي لهرقلة130المدفون إلى جانب صفين بطول 

 . م لحماية جزء من شاطئ المدفون150إنجاز آاسرة أمواج مغمورة بطول  -
م لكل واحدة لحماية الشريط الساحلي لحمام 200آاسرات أمواج مغمورة بطول ) 3(إنجاز  -

 .سوسة
م لكل واحدة لحماية جزء من الشريط 250مغمورة بطول آاسرات أمواج ) 4(إنجاز  -

 .الساحلي لشط مريم
م على مستوى شاطئ 20م وسنبل صخري بطول 100حاجز صخري بطول  إنجاز -

 . حضرموت بسوسة
  

 آم 5,4:تم حمايته ستطول الشريط الساحلي الذي  -
  .م د هبة 8,81منها مليون دينار  12,65: آلفة األشغال -
   شهرا 24:  مدة اإلنجاز   -
   :األقساط

 )شهر 15(هرقلة : 1القسط  -
 )شهر 18(شط مريم : 2القسط  -
 )شهر 24( شاطئ حضرموت بسوسة –حمام سوسة : 3القسط  -

 
  :األنشطة المبرمجة 
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   .2016 أآتوبرانطالق األشغال  -

  
  :2017ميزانية سنة 

    
 م د تعهد  2 -
  م د دفع 0,4 -
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  المشاريع الجديدةبطاقات 
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  2017بطاقة مشروع لسنة 
  برنامج جديد

      
    

  البيئة و جودة الحياة:   1البرنامج    
  جودة الحياة :1البرنامج الفرعي  -        

  

    تأهيل الشواطئ   :عنوان المشروع 

     

  :التعريف بالمشروع
  

بما تتميز به من فضاءات شاسعة ومشاهد طبيعية تمثل شواطئنا إحدى المكونات األساسية للتراب الوطني  وذلك 
  .تساهم  في إثراء الدورة اإلقتصادية واإلجتماعية

والمالحظ أن هذه الفضاءات الساحلية تشهد ضغطا متزايدا ناجما عن مختلف األنشطة المتواجدة، قد يؤدي إن لم 
ية وخاصة الكثبان الرملية والغابات تأخذ التدابير الضرورية في شأنه، إلى تدهور المنظومات البيئية الساحل

  . الساحلية

وحتى يتسنى ترشيد إستعمال هذه الفضاءات، بادرت وآالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بإعداد أمثلة إشغال 
الشواطئ التي يتم اعتمادها من قبل آافة المتدخلين للتصرف في الشواطئ وتهدف إلى تأهيل الشواطئ العمومية 

المقاييس التي يتسنى اعتمادها في تهيئة وإشغال الشواطئ، وقد قامت الوآالة بتجسيم بعض وحمايتها وضبط 
وقد تمكنت الوآالة في مرحلة ثانية من تسجيل بعض الشواطئ التونسية في برنامج . مكونات هذه الدراسات

 .الذي يمكنها من الحصول على عالمة جودة بيئية عالمية" اللواء األزرق"

  
  : 2017رمجة لسنة األنشطة المب

    
  تجهيز عّدة شواطئ عمومية لتأهيلها قصد نيل اللواء األزرق  -
 02و) شواطئ عمومية وشواطئ سياحية(شاطئ  31تنظيم يوم إعالمي وتحسيسي لمنح اللواء األزرق لـ  -

  ).ياسمين الحمامات والمنستير(ميناء ترفيهي 
  
  :هداف المشروع أ
الترفيهية من خالل تأهيلها حسب متطلبات ومواصفات محددة بما يجعلها قابلة تثمين الشواطئ والموانئ  -

  .للحصول على عالمة الجودة
  

  : 2017ميزانية سنة 
  
  ألف دينار 100
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  2017بطاقة مشروع لسنة 
  جديدمشروع 

      
  

  البيئة و جودة الحياة:  1البرنامج  
  التنوع البيولوجي و المنظومات اإليكولوجية: 3البرنامج الفرعي  -       

  

 إنجاز أشغال حماية شاطئ سليمان  من اإلنجراف  البحري

  

  :التعريف بالمشروع و محتواه
  

نتيجة للعوامل الطبيعّية والبشرّية التي  يشكو الشريط الساحلي لمنطقة سليمان من إنجراف حاّد
وقد تراجع خّط الشريط الساحلي بصفة ملحوظة في . ساهمت بشكل آبير في تدهور الكثبان الرملّية

  )سيدي الجهمي منطقة (سنة /متر 5و) منطقة سليمان(سنة /متر 3السنوات األخيرة بين 
  

  :التعريف بالمشروع
وذلك خالل  Consulmar‐Comète Ingكاتب الدراسات تّم إنجاز الدراسة من طرف مجمع م -

وقد أفضت حلول الحماية إلى إقتراح سنابل حجرّية ). APD( 2006و) APS( 2005سنوات 
  .وتغذية الشواطئ بالرمال

  
  :األنشطة المبرمجة

  
مج حماية الشريط تحصلت الحكومة التونسية على هبة من الحكومة الفدرالية األلمانية لتمويل برنا

المؤسسة عن طريق مليون دينار 7ومن ضمنها منطقة سليمان وذلك بمبلغ  الساحلي في تونس
 (KfW).األلمانية للقروض من أجل إعادة اإلعمار

في  INROSLAKNER‐AHT‐MARITECقامت الوآالة بتكليف مجمع مكاتب المساندة الفنية وقد 
الرقمّية قصد تقييم مدى نجاعة حلول الحماية تحيين الدراسة بإستعمال النمذجة بإطار هذا البرنامج 

ذا اإلطار وقع القيام بدراسة مسح طبوغرافي وقيس وفي ه. والتعّرف على هيدروديناميكّية المنطقة
  .آلم إضافة إلى جانب تحديد خصائص الرمال بقاع البحر 8لألعماق للشريط الساحلي على طول 

ى إقتراح عّدة سيناريوات للحماية سوف يقع وقد أفضت المرحلة األولى من هاته الدراسة إل
مناقشتها مع بلدية المكان وتحديد أولويات التدّخل نظرا للكلفة المرتفعة لألشغال وما تّم رصده 

  .للمشروع ضمن هذا البرنامج
  2017مارس : التاريخ المبرمج لنشر طلب عروض األشغال
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  2017 جوان: األشغال نطالقالمبرمج التاريخ ال •

 آم 4:تم حمايته ستطول الشريط الساحلي الذي  •
   شهرا 18:  مدة اإلنجاز •
 .م د هبة 9منها مليون دينار  12: آلفة األشغال •

 
  :2017ميزانية سنة 

    
-  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بطاقات المؤشرات
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  بطاقة المؤشــــر

  

 )رقم المؤشر/ رقم الهدف /رقم البرنامج الفرعي / رقم البرنامج (  CODE:رمز المؤشر  -

   طول الشواطئ التي تم تنظيفها عن طريق التمشيط و الغربلة : :تسمية المؤشر  -

  2014ماي : تاريخ تحيين المؤشر -

  -  I الخصائص العامة للمؤشر: 

 البيئة و جودة الحياةبرنامج :البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر  - 1

 جودة الحياة: برنامج فرعي :البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر  - 2

 تأهيل الشواطئ و تحسين جمالية الواجهة البحرية للمدن الساحلية :الهدف الذي يرجع اليه المؤشر  - 3

 طول الشواطئ التي تم تنظيفها عن طريق التمشيط و الغربلة  : تعريف المؤشر  - 4

 ، ، مؤشر نشاط :  رنوع المؤش - 5

 مؤشر جودة : طبيعة المؤشر - 6

 

 

  II    -  التفاصيل الفنية للمؤشر: 

 

  :طريقة إحتساب المؤشر
رزنامة التدخل لغربلة وتمشيط الرمال لـلشواطئ السياحية والعمومية بصفة مسترسلة على طول حوالي    

  .هكتار آالف 4في التدخل الواحد، ومساحة جملية تقارب  آلم 150
 

 :وحدة المؤشر  .1

 الكم 
 

 : المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر   .2

 تنفيذ صفقة إطارية 

 

 : طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر  .3

  تنفيذ صفقة إطارية 
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 : مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر   .4

 وآالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي

 :تاريخ توفر المؤشر  .5

 تاريخ  إتمام أشغال التمشيط و الغربلة  

  :  2017القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة  .6

 أد  700

 .المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .7

 نبيل المختار

 

III    -  قراءة في نتائج المؤشر: 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج    .1

  مؤشر قيس اآلداء

  

  

 الوحدة

  توقعات  انجازات

2016  

  تقديرات 

2013  2014  2015  2017  2018  2019  

  

طول الشواطئ التي تم تنظيفها 
  عن طريق التمشيط و الغربلة

  

  150  150  150  130  130  130  117  الكم

  

 :تحليل النتائج و تقديرات االنجازات الخاص بالمؤشر  .2

  الساحلي الذي تم تنظيفه الشواطئ المنتفعة بتدخل التمشيط و الغربلة، و من ذلك طول الشريطعدد 
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 : رسم بياني لتطور المؤشر .3

 

 

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر  .4

  2019-2018- 2017لسنوات  لصفقة إطارية إعداد ملف طلب عروض •

  : المتعلقة بالمؤشر  تحديد أهم النقائص  .5

  1,2المقدرة بــ 2016و  2015السياحية لسنتي عدم الحصول على مساهمة صندوق حماية المناطق  •
 مليون دينار
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  بطاقة المؤشــــر

  

 )رقم المؤشر/ رقم الهدف /رقم البرنامج الفرعي / رقم البرنامج (  CODE:رمز المؤشر  -

 طول الشريط الساحلي الذي تم حمايته من اإلنجراف البحري : :تسمية المؤشر  -

  2015ماي : تاريخ تحيين المؤشر -

  -  I الخصائص العامة للمؤشر: 

 برنامج البيئة و جودة الحياة:البرنامج الذي يرجع اليه المؤشر  - 1

و المنظومات  التنوع البيولوجي: برنامج فرعي :البرنامج الفرعي الذي يرجع اليه المؤشر  - 2

  اإليكولوجية

  اإليكولوجيةو المنظومات  التنوع البيولوجيحماية : الهدف الذي يرجع اليه المؤشر  - 3

 

 طول الشريط الساحلي الذي تم حمايته من اإلنجراف البحري:  تعريف المؤشر  - 4

 ، ، مؤشر نشاط : نوع المؤشر  - 5

 مؤشر جودة : طبيعة المؤشر - 6

 

  II    -  التفاصيل الفنية للمؤشر: 

 

 :طريقة إحتساب المؤشر
  
  الصفقات المبرمة  نجراف البحري حسبإلجدول المنجزات الخاصة بإنجاز األشغال لحماية الشواطئ من ا   

 

 :وحدة المؤشر  - 7

 الكم 
 : المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر   .8

  صفقات األشغالتنفيذ 
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 : طريقة تجميع المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر  .9

 تنفيذ صفقات األشغال

 : مصدر المعطيات األساسية إلحتساب المؤشر   .10

 الساحليوآالة حماية و تهيئة الشريط 

 :تاريخ توفر المؤشر  .11

 الحماية و اإلستصالحتاريخ  إتمام أشغال 

  :  2017القيمة المستهدفة للمؤشر لسنة  .12

 آم 16

 .المسؤول عن المؤشر بالبرنامج .13

 حسام الدين الرجيشي

 

III    -  قراءة في نتائج المؤشر: 

 :والتقديرات الخاصة بالمؤشر ) االنجازات(سلسلة النتائج    .6

  قيس اآلداءمؤشر 

  

  

 الوحدة

  توقعات  انجازات

2016  

  تقديرات 

2013  2014  2015  2017  2018  2019  

طول الشريط الساحلي :  المؤشر
الذي تم حمايته من اإلنجراف 

  البحري
  27  22  16  12  9-  -  -  الكم

  

 :تحليل النتائج و تقديرات االنجازات الخاص بالمؤشر  .7

  من اإلنجراف البحريطول الشريط الساحلي الذي تم حمايته 
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 : رسم بياني لتطور المؤشر .8

 

 

 :أهم األنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المنشودة للمؤشر  .9

  

  : المتعلقة بالمؤشر  تحديد أهم النقائص  .10
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