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اﻟﺠﺰء اﻷول  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ
 -Iإﺣﺪاث اﻟﻤﺮﻛﺰ وأﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮﻻت
أﺣﺪث ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ  1996ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد  25ﻟﺴﻨﺔ  1996اﳌﺆرخ ﰲ  25ﻣﺎرس  1996وﻫﻮ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﺴﻲ ﺻﺒﻐﺔ إدارﻳﺔ ﳜﻀﻊ ﻹﺷﺮاف وزارة اﻟﺸﺆون اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ .وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﻣﺸﻤﻮﻻﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن إﺣﺪاﺛﻪ ﰲ :
 ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﻨﻴﲔ واﳋﱪاء ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﻌﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ و اﻟﺪوﱄ. ﺗﺄﻃﲑ اﻟﺒﺎﻋﺜﲔ اﻟﺸﺒﺎن واﳌﺨﱰﻋﲔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ا ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻟﻮﺻﻮل ﺎ إﱃﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ.
 إرﺳﺎء ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔﺗﺘﻼءم واﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
 اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳎﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ. ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ. اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻨﻈﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺎج.وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻳﻘﺪم اﳌﺮﻛﺰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ:
ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءات ﰲ اﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ
•
•
•
•

ﲢﻮﻳﻞ وﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳊﺎﺟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺼﺮف اﻷﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻧﺪة ّ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ّ

اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ

•
•

اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪراﺳﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

•

اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳎﺎﻻت اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.
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 -IIأﻫﺪاف اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺗﻨﺪرج أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﲢﺖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ 2ﻟﻮزارة اﻟﺸﺆون اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ "إﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺮﻋﻲ :2
"اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ" ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﻄﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 2020-2016واﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮال ﺗﻨﻤﻮي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻛﻀﺎﻣﻦ ﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

•

إﻛﺘﺴﺎب ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎ ٌدﻳﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺘﺠ ٌﺪﻳﺪ واﻟﺸﺮاﻛﺔ

•

اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ

وﻗـ ــﺪ وﺿـ ــﻊ ﻣﺮﻛـ ــﺰ ﺗـ ــﻮﻧﺲ اﻟـ ــﺪوﱄ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـ ــﺎ اﻟﺒﻴﺌـ ــﺔ ﺑ ـ ـﺮاﻣﺞ وﻣﺸـ ــﺎرﻳﻊ ﺗﻨـ ــﺪرج ﺿـ ــﻤﻦ  3ﳏـ ــﺎور ﺗﺴـ ــﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴـ ــﻖ أﻫـ ــﺪاف
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ:
•

اﻟﻤﺤﻮر  -1ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﺑﻴﺌﻴﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺎ

•

اﻟﻤﺤﻮر  -2اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﻀﺮاء

•

اﻟﻤﺤﻮر -3ﺗﻄﻮﻳﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ

ﻛﻤ ـ ــﺎ ﻳﺴ ـ ــﻌﻰ اﳌﺮﻛـ ـ ــﺰ ﻟﺘﻌﺰﻳ ـ ــﺰ ﻧﺸ ـ ــﺎط اﻟﺘﻌـ ـ ــﺎون اﻟ ـ ــﺪوﱄ ﻹﺳـ ـ ــﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺎت اﳉﺪﻳ ـ ــﺪة وﻣﺸـ ـ ــﺎرﻳﻊ ﺗﻌ ـ ــﺎون دوﱄ ﻣـ ـ ــﻦ
ﺷ ـ ــﺄﺎ أن ﺗﺴ ـ ــﺎﻫﻢ ﰲ اﻹﺳ ـ ــﺘﺌﻨﺎس ﺑ ـ ــﺎﳋﱪات اﻟﺪوﻟﻴ ـ ــﺔ ﰲ اﳌﻴ ـ ــﺪان وﻳﺘﺒ ـ ــﲔ ذﻟ ـ ــﻚ ﰲ أن ﺟ ـ ــﻞ ﻣﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ اﳌﺮﻛ ـ ــﺰ ﻫ ـ ــﻲ ﻣﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ
ﺗﻌﺎون دوﱄ.
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اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻧﺠﺎزات أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2017
 .Iمصاحبة المؤسسات لتأھيلھا بيئيا ومجتمعيا :

ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ أﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﲢﺖ ذﻣﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻴﺌﻴﺎ ودﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻓﻀﻞ وﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﻮﺧﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﺠﺪدة ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ ﳊﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ
ﳓﻮ إﻗﺘﺼﺎد أﺧﻀﺮ ﻣﻊ ﲢﻘﻴﻖ ﳒﺎﻋﺔ
ٌ
واﻟﺘﺼﺮف اﻷﻣﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﳌﺼﺪر وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ ،واﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،دﻋﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ودﻋﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،إدﻣﺎج اﻟﺒﻌﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ وآﻟﻴﺎت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ .وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ ﺗﺘﻢ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ  41ﻣﺆﺳﺴﺔ واﻹﻋﺪاد ﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ  8أﺧﺮى إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻋﺪاد ﻟﺪراﺳﺎت ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﺠﺎﻋﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:


ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ  9ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻻﻳﺰو  : 50001ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺎﻧﺔ وﲢﺴﲔ ﻧﻈﺎم
إدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ داﺧﻠﻬﺎ وﻣﺴﺎﻧﺪﺎ ﻹﺗﺒﺎع أﺳﻠﻮب ﻣﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷداء اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وأﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﳊﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزات اﳌﺴﺒﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﺒﺎس اﳊﺮاري و ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ.
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ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ  9ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻرﺳﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت إﻳﺰو  : 14001ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع
ﻟﺼﺎﱀ 9ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﺎدة وذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻴﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﳌﻮاﺻﻔﺎت إﻳﺰو  14001وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪراﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﳌﺴﺎﻧﺪة اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ.



ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ  8ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ" :Travelifeﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ  8ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ وﻣﺴﺎﻧﺪﺎ ﻗﺼﺪ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻹدﻣﺎج اﳉﻮاﻧﺐ اﺘﻤﻌﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻌﻼﻣﺔ  Travelifeﲤﻜﻦ ﻫﺘﻪ اﻟﻔﻨﺎدق ﻣﻦ إﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺺ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ
إدﻣﺎج اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة اﻟﻨﺰل ﰲ اﺘﻤﻊ وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳋﺎرج وﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.



ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ  8ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺸﺮوع -2016) COM TEXHA

 (2017ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي  SOFIESواﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻘﺎﺑﺲ ﺑﻜﻠﻔﺔ  22300دوﻻر ﳑﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي  SOFIESواﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻘﺎﺑﺲ
وﻗﺪ ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﲟﺼﺎﺣﺒﺔ  8ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻹرﺳﺎء اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ و إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﻘﱰﺣﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﳐﻄﻄﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﱰﺣﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﱪاء ﰲ ﳎﺎﱄ ﺣﻮل اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ
واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ.


ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ  8ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻺدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  :ﻳﻬﺪف اﳌﺸﺮوع إﱃ
اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت وﺟﻮب إﲣﺎذ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ اﳌﻠﻮﺛﺎت ﻗﺒﻞ
ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ,ﻗﻄﺎع اﻟﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ ,ﻗﻄﺎع اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ,ﻗﻄﺎع اﳉﻠﻮد واﻷﺣﺬﻳﺔ ﻋﱪ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﱪاء ﻓﻨﲔ وﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻻاﻋﺘﻤﺎد ﺣﻠﻮل ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﳏﻄﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ .وﻗﺪ ﰎ إﻧﺘﺪاب ﻣﻜﺘﺐ اﳋﱪاء
واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﺣﺸﺪ اﻤﻮﻋﺔ اﻷوﱃ اﳌﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  8ﻣﺆﺳﺴﺎت ﳌﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎ واﻹﻋﺪاد ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﱪاء وﻃﻨﻴﲔ ﰲ اﺎل



إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻤﻴﺮ
واﻟﻤﺴﻠﺦ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺒﺎﺟﺔ  :ﰲ إﻃﺎر ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻮادي اﻟﺒﺴﻴﻢ ﺑﺒﺎﺟﺔ ،وﻗﻊ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻣﻦ وزارة اﻹﺷﺮاف
ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻟﱰﻛﻴﺰ ﳏﻄﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻤﲑ واﳌﺴﻠﺦ
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اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺒﺎﺟﺔ وذﻟﻚ ﻟﻘﻴﻴﻢ ﺷﺤﻨﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺨﻤﲑ واﳌﺴﻠﺦ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺒﺎﺟﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﳏﻄﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﺣﱰام اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻟﺴﻜﺐ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .وﻗﺪ ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﳒﺎز اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺷﺤﻨﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ وإﻋﺪاد ﻣﺬﻛﺮة ﲤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻔﲏ اﻻﻳﻄﺎﱄ ﻻﻧﺘﺪاب ﺧﺒﲑ ﻋﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ.


إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻹﺳﻨﺎد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻨﺴﻴﺞ :ﺗﺴﻨﺪ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﺗﱪﻫﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳉﻮدة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﱪز اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺠﻬﻮدات ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﰲ
ﳎﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﺪاف ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﻦ
ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ ﲢﺴﲔ ﺻﻮرة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﺘﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ وﺗﻴﺴﲑ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺒﻴﺌﻲ .وﻗﺪ
ﰎ إﻋﺪاد اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ " La
 "Fleurواﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮﻃﲏ .وﺗﻐﻄﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﻹﻳﻮاء
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﻨﺴﻴﺞ وﻳﺴﻌﻰ اﳌﺮﻛﺰ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻹﺳﻨﺎد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﺼﻨﻒ ﻣﻨﺘﻮج اﻟﻨﺴﻴﺞ واﻗﱰاح
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ .وﻗﺪ ﰎ ﻧﺸﺮ ﻃﻠﺐ إﻋﻼن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻺﻧﺘﻘﺎء اﻷوﱄ ﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت ﰒ إﻋﻼن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﺬي ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﺜﻤﺮ
ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ إﳚﺎد ﺧﱪاء ﻓﻨﻴﲔ ﳐﺘﺼﲔ ﰲ ﻫﺬا اﺎل.



ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﻛﻴﺰ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻺدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮاد واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ) (IAMCب 3ﻣﺆﺳﺴﺎت )(2017
ﺑﻜﻠﻔﺔ  4000دوﻻر :ﰲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳋﻀﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ) ،(ONUDIﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺼﺮي ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل إدارة اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺒﻌﺚ ﻣﺸﺮوع ﺷﺮاﻛﺔ وﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻨﻈﻴﻒ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ
ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ ﻹدارة اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻄﺮق اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﺤﺴﲔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮارد )اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ،واﳌﻴﺎﻩ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﳌﻮاد اﻷﺧﺮى(؛ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﺘﻠﻮث،
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ؛ ﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﳊﻮادث وﻣﻨﻊ
اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ؛ إزاﻟﺔ أو اﺳﺘﺒﺪال اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﳋﻄﺮة أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻷﻗﻞ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﺤﺔ
اﻹﻧﺴﺎن واﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳎﺪﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎ وذات ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ اﺳﺘﺒﺪال اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺘﺠﺪدة .وﻗﺪ ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﲝﺸﺪ
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 03ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﱃ اﳌﺸﺮوع ،ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﱄ ﻻدارة اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻞ وإﻋﺪاد اﳉﺰء اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وإرﺳﺎﳍﺎ إﱃ ﻣﻨﺴﻖ اﳌﺸﺮوع ،وﳚﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﱃ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع.


ﻣﺸﺮوع إﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ و اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺠﺒﺲ

« Fiche de Déclarations

»  :(2018-2017) Environnementales et Sanitaires des Produitsﰎ ﺑﻌﺚ اﳌﺸﺮوع ﰲ إﻃﺎر
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔﲏ  GIZواﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﲏ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﳋﺰف و اﻟﺒﻠﻮر CTMCCVو ﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات ﻓﺮﻳﻖ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ وﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﲏ ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء واﳋﺰف و اﻟﺒﻠﻮر ﰲ ﰲ ﳎﺎل إﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ ﳌﻨﺘﻮج اﳉﺒﺲ ﻛﻤﺎ ﰎ اﻹﻧﻄﻼق ﰲ ﲢﻠﻴﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ إﻋﻼﻣﻴﺔ وﻗﺎﻋﺪة إﺣﺘﺴﺎب ﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،
ﻟﻠﺘﻤﻜﻨﻦ ﰲ ﺎﻳﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع و ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪﻩ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺆﻛﺪة.


اﻧﺠﺎز دراﺳﺘﻴﻦ ﺣﻮل اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﻮﺟﻲ اﻟﻌﺠﻴﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وزﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺒﺔ
) ( 2018-2017ﺑﻜﻠﻔﺔ  13500أورو وﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺳﲔ ﺑﻘﺎﺑﺲ  .ﺷﺮع اﳌﺮﻛﺰ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺘﲔ اﳌﻨﺘﻔﻌﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع وﲨﻊ اﳌﻐﻄﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺘﲔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ
ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻨﺘﻮج ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺠﱭ اﻟﻐﺬاﺋﻲ و زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن واﳒﺎز اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل دراﺳﺔ اﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﳍﻤﺎ.



ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )دراﺳﺔ ﺛﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻤﻮذﺟﻲ( :ﺷﺮع ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺪءا ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع و ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰒ ﺑﻌﺚ ﺑﺮاﻣﺞ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻹﺣﺎﻃﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻣﺴﺎﻧﺪﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﺮف
اﻟﺒﻴﺌﻲ و ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ .وﻗﺪ ﰎ إﻧﺘﻘﺎء  02ﻣﻜﺎﺗﺐ دراﺳﺎت ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻴﺔ وإﻋﺪاد ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺐ
اﻟﻌﺮوض اﳌﻀﻴﻖ ودﻋﻮﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.



ﻣﺸﺮوع إرﺳﺎء آﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﺟﺒﺎري )دراﺳﺔ ﻹﻋﺪاد اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ( :ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﺟﺒﺎري
أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﺑﺮﻣﺞ اﳌﺮﻛﺰ إﻋﺪاد دراﺳﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ و اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻹﺟﺒﺎري
ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﳌﻮاﺻﻔﺎت واﳌﻌﺎﻳﲑ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻠﻮﻳﺜﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪورﻳﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ آﻟﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر إﺟﺒﺎرﻳﺔ ودورﻳﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﳏﻴﻨﺔ ﺣﻮل وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﰲ
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اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻪ .وﻗﺪ ﰎ إﻋﺪاد ﻛﺮاس اﻟﺸﺮوط و ﻧﺸﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻹﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﺗﺒﲔ ﻏﱪ ﻣﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﲏ
واﳌﺎﱄ.


ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ) (2018-2017ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻹﻃﺎر
اﻟﱰﺗﻴﱯ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )أﻣﺮ ﻋﺪد  2014-1039ﻣ ِﺆرخ ﻗﻲ  13ﻣﺎرس  (2014اﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﳏﻮرا ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺸﺮاءات
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻞ وﻃﲏ ﻟﺸﺮاءات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ) (2012و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻴﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ
إﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺈﳒﺎزﻫﺎ وزارة اﻟﺸﺆون اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ  ،ﰎ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴﺘﺪام
ﺑﱪﺷﻠﻮﻧﺔ و ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺒﺎدرة  H2020وذﻟﻚ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﺎل  .وﻳﺘﻢ اﻹﻋﺪاد ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎت اﳌﺸﺮوع ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ و ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴﺘﺪام
ﺑﱪﺷﻠﻮﻧﺔ



ﻣﺸﺮوع ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ :ﺪف ﺗﻮﻓﲑ اﳋﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﱵ ﲤ ّﻜﻦ
ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ .وﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ  30ﺧﺒﻴﺮ وﻃﻨﻲ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﲔ ،ﻣﺪﻗﻘﲔ ﺧﺎرﺟﻴﲔ وﺧﱪاء ﰲ
اﳌﻜﻮﻧﲔ ،دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل
ﳎﺎل اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﻮل إﺷﱰاﻃﺎت اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ واﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺎ  ،و إﻋﺪاد دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ّ
اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و دﻟﻴﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ .ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎﻳﲑ إﻧﺘﻘﺎء  10ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﻨﺘﻔﻊ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻹﺷﱰاﻃﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠّﺒﺎﺎ ﺣﺴﺐ ﺛﻼث ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺪف ﺟﻌﻞ
اﻟﺘﻤﺸﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻗﺪراﺎ ﻋﻠﻰ
اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﳔﺮاط ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﺗﺪرﳚﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا
ّ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺒﺎدئ اﳊﻮﻛﻤﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺘﻤﻌﻴﺔ وﰲ ذلك دعامة لمسار التنمية المستدامة.



ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﺒﻞ واﻟﻴﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻧﺠﺎﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد واﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
 2018-2017ﺑﻜﻠﻔﺔ  23'500ﻳﻮروا ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ حيث ﻗﺎﻣﺖ ONUDI
ﺑﻄﻠﺐ ﻋﺮوض دوﻟﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﰎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺪف إﻋﺪاد ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ودﻟﻴﻞ
ﻓﲏ ﰲ ﳎﺎل آﻟﻴﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ ،ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﺎل واﻗﱰاح ووﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
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واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﳎﺎل ﳒﺎﻋﺔ اﳌﻮارد واﻹﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ .وﻗﺪ ﰎ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻜﺘﺐ
اﻟﺪراﺳﺎت ﻹﻋﺪاد وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﳎﺎل اﻻﻧﺘﺎج اﻷﻧﻈﻒ وﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ .


ﻣﺸﺮوع إرﺳﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ :ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2017ﺑﺎﻧﺘﺪاب ﺧﺒﲑ ﻣﺆﻫﻞ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ و ﺗﺪرﻳﺐ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
 « E-coachingﺣﻴﺚ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻫﺬﻩ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ » coaching en ligne et l’exploitation des applications mobiles
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻤﻞ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻮﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻟﺘﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪة
ﻣﻌﻄﻴﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳉﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﻮي ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻋﺪة آﻟﻴﺎت وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ و ﺗﺴﻬﻴﻞ أداء ﺧﱪاء اﳌﺮﻛﺰ .ﻫﺬا وﺳﻴﺘﻢ إﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺸﺮوع ﻓﲕ ﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس
2018

 .IIالمساھمة في النھوض بالمھن الخضراء
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺪف اﻟﺮﻓﻊ واﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﻧﺪﻣﺎج
اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وإﱃ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻋﺜﲔ اﻟﺸﺒﺎن ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻴﺌﻴﺔ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ
اﳌﻴﺪان اﻟﺒﻴﺌﻲ ﺿﻤﻦ ﳏﻀﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﺨﺘﺼﺔ

 -1التكوين وتدعيم القدرات لالندماج في الحياة المھنية و لبعث مشاريع خضراء



ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎن ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻀﺮاء اﳌﻤﻮل ﻣﻦ اﻹﲢﺎد اﻷوروﰊ واﳌﻨﺠﺰ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻹﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴﺘﺪﱘ ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  SCP/RACوﻛﻨﻔﺪراﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ :CONECT
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ﰎ إﳒﺎز  05دورات تكوينية لفائدة  68مشاركا ﻛﱪﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻋﺜﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻔﻌﻮا
ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .Switch-Med


ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ "ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺨﻀﺮاء" الھادف إلى تحسين وتنمية تشغيلية الشباب ﰲ ﳎﺎل
اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﲜﻬﺔ ﺑﻨﺰرت واﻟﺬي ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ وزارة اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﻣﻜﺘﺐ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳋﺪﻣﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ وﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اإلسالمي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية بشمال إفريقيا والشرق
األوسط ،وذلك بإنجاز 41دورة تكوينية لفائدة أكثر من  751منتفع منھم  50من الباعثين لمشاريع خضراء



ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ :ﰲ إﻃﺎر دﻋﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﻴﺎت
ﳏﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ،ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺈﳒﺎز دورتين لفائدة  36منتفع:
 دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺒﻴﺌﻲ إﻳﺰو  14001ﻧﺴﺨﺔ  2015ﻟﻔﺎﺋﺪة  12إﻃﺎرا ﻣﻦ ﻧﺰل اﻟﺴﻨﺪﺑﺎدﺑﺎﳊﻤﺎﻣﺎت وﺳﻴﺘﻢ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2018إﳒﺎز  5دورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻧﻔﺲ اﳊﺮﻳﻒ.
 دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺣﻮل دراﺳﺔ اﳌﺆﺛﺮات ﻋﻠﻰ اﶈﻴﻂ ﻟﻔﺎﺋﺪة  24إﻃﺎرا ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐدراﺳﺎت و ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ



ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ :ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻟﺒﻴﺌﻲ" "Institut éco-conseilوﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ودﻋﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻟﻔﺎﺋﺪة  24ﳑﺜﻼ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﱰﻛﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرات اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻴﺴﲑ اﳊﻮار
اﺘﻤﻌﻲ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.



ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ودورﻫﺎ ﰲ اﳊ ّﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة  50ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﻮﻧﺲ ،اﳌﻐﺮب ،ﻣﺼﺮ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺴﻮدان .وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻺﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت.



دﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:
ﰎ إﺑﺮام إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻹﺳﺪاء ﺧﺪﻣﺎت ﲣﺺ اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻹﺣﺎﻃﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ و اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ
اﳌﺨﱪﻳﺔ .ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺸﺮوع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ .2018
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وﻳﺘﻢ اﻹﻋﺪاد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻹﺑﺮام ﻋﺪة إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:

-

الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل في مجال النھوض بالمھن الخضراء

-

مرك222ز التك222وين ودع222م الالمركزي222ة ف222ي مج222ال تك222وين المستش222ارين البيئي222ين ومص222احبة المرك222ز ف222ي وض222ع
منظومة التكوين عن بعد

-

عم222ادة المھندس222ين التونس222يين ف222ي مي222دان التك222وين ف222ي المج222االت البيئي222ة لفائ222دة المھندس222ين المنض222وين تح222ت
العمادة.

-

الجامع2222ة التونس2222ية للم2222دن المس2222تدامة ف2222ي مي2222دان تك2222وين اإلط2222ارات البل2222ديات ف2222ي المج2222االت المتعلق2222ة
بالتنمية المستدامة.

-2تركيز محضنة المشاريع الخضراء

ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺰﻳﺎرة ﻋﻤﻞ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﻮﺿﻊ اﶈﻀﻨﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻛﻤﺎ ﺑﺮﻣﺞ
ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﱄ اﶈﻀﻨﺔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﺤﻀﲑي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﺳﻰ وﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻟﺘﺪارس ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ.

 .IIIتطويع التكنولوجيات البيئية
ﻳﻬﺪف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﻊ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﳚﺎد اﳊﻠﻮل
اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة و اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺘﻠﻮث اﳍﻮاء واﻟﺘﺼﺮف ﰲ
اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ .وﺗﺮﻛﻴﺰ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ وﳏﻮرﻳﺔ ﺪف ﺗﺸﺨﻴﺺ إﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﰲ اﳍﻮاء وإﻋﺪاد أدﻟﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ وﳏﻮرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ.


ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ وﺗﺒﻨﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة :ﻳﻬﺪف اﳌﺸﺮوع إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻴﺎﻩ وﳏﻄﺔ اﻟﺘﻄﻬﲑ
ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎﻟﺸﺒﻴﻜﺔ وﻗﺪ ﰎ ﻧﺸﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﻟﻮﻃﲏ ﻹﳒﺎز اﶈﻄﺔ اﳌﺬﻛﻮرة و ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻮاردة
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ إﻃﺎر ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮوض اﳌﺬﻛﻮر.
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ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ :ﻳﻬﺪف اﳌﺸﺮوع إﱃ إرﺳﺎء ﺷﺒﻜﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﳏﻮرﻳﺔ و ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻹﳚﺎد ﺣﻠﻮل
ﻟﻺﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ووﺿﻊ أدﻟﺔ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ أو ﳏﻮرﻳﺔ وﻳﻌﻤﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺜﻤﲔ اﳌﺮﺟﲔ وﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﻮرﺷﺔ ﻋﻤﻞ
ﻟﺒﺴﻂ ﻃﺮق اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎدة اﳌﺮﺟﲔ وﻣﺪى ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد  1308ﺑﺘﺎرﻳﺦ  26ﻓﻴﻔﺮي  2013اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وﻃﺮق
اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻣﺎدة اﳌﺮﺟﲔ وذﻟﻚ ﻳﻮم  06ﺟﺎﻧﻔﻰ  2017ﲟﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰ ﲨﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﺷﺔ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﺪاﺧﻠﲔ ﰲ ﻫﺬا اﺎل ووﻗﻊ اﻟﺘﻄﺮق
إﱃ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ إﻃﺎر أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ اﻹﻃﺎرات اﳌﻄﺎﻃﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ
روﺳﺘﻮك اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺘﺪارس ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.



ﻣﺸﺮوع إزاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺰراﻋﺔ »  2018-2015 «SETPROpERﺑﻜﻠﻔﺔ 120000د ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺎون دوﱄ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﳌﺮﻛﺰ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ ﲝﺚ و ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ .وﻗﺪ ﺷﺎرك اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺼﻔﺎﻗﺲ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺘﺜﻤﲔ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
)اﳊﻤﺄة( اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﳌﺼﻨﻊ ﻧﺴﻴﺞ "ﺳﻴﺘﺎﻛﺲ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺨﻤﲑ اﳌﻬﻮء إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
اﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺗﻘﻨﻴﺘﲔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ .وﻗﺪ ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﰲ ﺣﻮل أﻫﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ .



ﻣﺸﺮوع  SURMADاﻟﺘﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﺟﺮﺑﺔ  2018-2016ﺑﻜﻠﻔﺔ  50000د
ﻣﺸﺮوع ﲝﺜﻲ ﳑﻮل ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ و ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺮﻛﺰ وﺟﺎﻣﻌﺔ روﺳﺘﻮك اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
وﻳﻬﺪف اﳌﺸﺮوع إﱃ اﳊﺚ و اﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻟﺘﺜﻤﲔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻤﲑ اﳌﻬﻮء واﻟﻼﻣﻬﻮء إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﺎدل اﳋﱪات ﻣﻊ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﳌﺎﱐ ﲜﺎﻣﻌﺔ روﺳﺘﻮك اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ .وﻳﺴﻌﻰ اﳌﺮﻛﺰ ﻋﱪ اﳌﺸﺮوع إﱃ ﺗﺪارس ﺗﺜﻤﲔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺰل
ﲜﺰﻳﺮة ﺟﺮﺑﺔ ،إﳒﺎز ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﲔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﻓﻨﻴﺔ ﻟﱰﻛﻴﺰ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج و دﻋﻢ
وﺗﺄﻃﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺜﻤﲔ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﺑﺎﳉﻬﺔ .وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻖ اﳌﺸﺮوع ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﲜﺮﺑﺔ ﻳﻮم  25ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2017ﻛﻤﺎ ﺷﺮع
ﰲ ﲡﺎرب اﻟﺘﺨﻤﲑ اﳌﻬﻮء داﺧﻞ اﶈﻄﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳋﻀﺮاء اﳌﻨﺘﺠﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺰل وﰲ ﲡﺎرب اﻟﺘﺨﻤﲑ اﻟﻼﻣﻬﻮء
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﳌﻄﺎﻋﻢ ) .(biométhanisationﻛﻤﺎ ﰎ إﻣﻀﺎء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺰل " "jerba Sun Clubﻟﻠﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ
ﺗﺮﻛﻴﺰ وﺣﺪة ﲣﻤﲑ ﻣﻬﻮء ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﳋﻀﺮاء اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰل



ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺗﺮﺑﺔ اﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت  2018-2016ﺑﻜﻠﻔﺔ  78120أورو
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ﻣﻤﻮل ﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻟﻮاﻟﻮﻧﻰ -ﺑﺮوﻛﺴﺎل.

ﻳﻬﺪف اﳌﺸﺮوع إﱃ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻸﺗﺮﺑﺔ اﳌﻠﻮﺛﺔ ﺑﺎﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرات اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﲡﺪﻳﺪ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﺎل .وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ و ﲢﻠﻴﻞ
اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺮﻛﻴﺰ اﶈﻄﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻴﺰﻳﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﺔ اﳌﻠﻮﺛﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ
ﻹزاﻟﺔ اﶈﺮوﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﱰﺑﺔ  TYPHAﻛﻤﺎ ﰎ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث وﻣﺪﻫﺎ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﻮ-اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ .وﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻴﺎج Gemblaux. :واﻗﺘﻨﺎء اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ااﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﱪ.


ﻣﺸﺮوع ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻤﺨﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

 :قاﻣت ﻣخابر

المركز خالل سنة  2017بإنجاز حوالي  10000تحليل ﻣخبري لتشخيص وﻣراقبة ﻣظاھر التلوث البيئي ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﲢﺎﻟﻴﻞ :ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮاب ﰲ إﻃﺎر إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎﻩ،
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻸﻏﺮاض إﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم اﳌﺨﱪ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ
اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﰲ إﻃﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﳌﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب واﻟﺴﻘﻲ واﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﻠﻮﺛﺔ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ
اﳌﻴﺎﻩ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ .ﻫﺬا وﻳﺴﻌﻰ اﳌﺮﻛﺰ ﳌﺘﺎﻟﻌﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺴﻤﻌﻲ وﻗﺎم ﲟﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺠﻴﺞ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ وﲬﺴﲔ )(58
ﳕﻮذﺟﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﺮﺑﺎت واﻟﺪرﺟﺎت اﳋﻔﻴﻔﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﳌﻮردة إﱃ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة  17ﻣﻮردا ﻟﻠﺘﻔﻘﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳉﺎري
ﺎ اﻟﻌﻤﻞ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﲝﻤﻠﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻀﺠﻴﺞ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﳎﻤﻊ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﴰﻠﺖ أرﺑﻊ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﲟﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺳﺔ
وﺳﻠﻴﺎﻧﺔ واﳉﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﳍﻮاﺋﻲ و ﲢﻠﻴﻞ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳍﻮاء ﺳﻮاء
اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﻘﺎرة ﻣﺜﻞ اﳌﺮاﺟﻞ وﻣﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻷﻓﺮان أو اﳍﻮاء داﺧﻞ وﰲ ﳏﻴﻂ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ
واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳉﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ .ﰲ ﻫﺬا اﺎل ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﺨﱪ ﺳﻨﺔ  2017ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12
ﲪﻠﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳍﻮاء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﴰﻠﺖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺜﻼﲦﺌﺔ وﲬﺴﺔ وﺗﺴﻌﲔ ) (395ﲢﻠﻴﻞ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻠﻮﺛﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
اﳍﻮاء.ﻳﺴﻌﻰ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬا اﺎل إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﱪ ﺷﺮاء ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺪات اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﻌﺪات اﳌﻮﺟﻮدة إﺿﺎﻓﺔ اﱃ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪة


ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  2020-2016 POPsﺑﻜﻠﻔﺔ  107.400دوﻻر ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
و ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 200.000دوﻻر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ .وﻳﻨﺪرج ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﰱ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺳﺘﻜﻬﻮﱂ ﺑﺸﺄن اﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻋﻞ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
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ﳝﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﳏﺮﻛﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻃﺎﻗﺎت اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻨﺬ اﻧﺒﻌﺎﺛﻪ وﻳﺴﻌﻰ اﳌﺮﻛﺰ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﳘﻴﺘﻪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ
إﺳﺘﻘﻄﺎب أﺣﺪث اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﱪ ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻌﺎون دوﱄ واﻛﺘﺴﺎب ﺧﱪات ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻮاﻛﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة.
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻘﻮم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ وإﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة
واﺳﺘﻘﻄﺎب اﳍﺒﺎت وﻳﱪز ذﻟﻚ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻹﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﻣﻨﻬﺎ:


اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﺮون :ﻳﺘﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻹﻋﺪاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرة ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻜﺎﻣﺮون ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻤﻀﺎة وورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻼﳔﺮاط ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ.



اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺒﻴﺌﻲ»  :« IECﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ
ﳎﺎل ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرات اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ودﻋﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ و ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﺒﻴﺌﻴﲔ ﻟﺪى اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ.

ﻛﻤ ـ ــﺎ ﻳﺴ ـ ــﻌﻰ اﻟﻤﺮﻛ ـ ــﺰ إﻟ ـ ــﻰ ﺗ ـ ــﺪﻋﻴﻢ ﺗﻤﻮﻗﻌـ ـ ـﻪ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺼ ـ ــﻌﻴﺪ اﻹﻗﻠﻴﻤ ـ ــﻲ واﻟ ـ ــﺪوﻟﻲ وﺗﻄ ـ ــﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌ ـ ــﺎون ﺷ ـ ــﻤﺎل-
ﺟﻨﻮب-ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﺷﺮاﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة:
اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﻔﻨﻲ و اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  :BIDﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل"
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت" ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  2016ﻟﻔﺎﺋﺪة  8ﺑﻠﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﰎ إﻋﺪاد  22ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﺸﺮوع وﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﻮم اﳌﺮﻛﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻏﺮار ﻏﻴﻨﻴﺎ واﻟﻜﻮت دﻳﻔﻮار ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﰐ .وﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻗﺪرات اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺈﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ.


اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ :في إﻃﺎر ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺼﺮف اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﻗﱰاح ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪى ﺑﲔ اﳌﺼﺮف وﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﱄ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺪﻋﻴﻢ
اﻟﻘﺪرات واﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪول
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اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرة ﻹﻃﺎرات اﳌﺮﻛﺰ ﲟﻘﺮ اﳌﺼﺮف ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﱰﺣﺎت ودراﺳﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻮرﺷﺔ واﻟﻨﻈﺮ
ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ.


اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﺮون ﰎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2017اﻹﻋﺪاد ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ زﻳﺎرة ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻜﺎﻣﺮون ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻋﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻤﻀﺎة وﺗﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻟﻼﳔﺮاط ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ.

• اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ:


اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت UITو CIFOD'COMﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ وﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل "ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" وذﻟﻚ ﻳﻮم  12و 13ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ ﲟﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺘﻮﻧﺲ لفائدة  50ﻣشاركا ﻣن الدول العربية

التالية :تونس ،المغرب ،ﻣصر ،اإلﻣارات العربية المتحدة والسودان .وﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﺷﺔ إﱃ ﺑﻨﺎء اﳌﻬﺎرات وﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺪرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻜﻢ ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ واﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ أن
ﲢﺴﻦ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﻋﱪ ﺗﺒﲏ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺮ
اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ وﲤﻜﲔ اﻟﺒﻠﺪان واﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ ﺗﻐﲑات اﳌﻨﺎخ،
وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻧﻀﻢ اﳌﺮﻛﺰ ﻛﻌﻀﻮ ﰲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻼﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،2017ﻛﻤﺎ ﺷﺎرك ﰲ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ إﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮم 13و 14ﻧﻮﻓﻤﱪ  2017اﳊﻤﺎﻣﺎت ،ﺗﻮﻧﺲ ﺣﻴﺚ ﰎ ﻋﺮض ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ  2018وﻳﻌﺘﺰم اﳌﺮﻛﺰ إﻋﺪاد ﺗﺮﺷﺤﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺧﻼل .2018


اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺟﻤﻌﻴﺔ  ABCﻟﻠﺒﺼﻤﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  Association Bilan Carbonلنشر وتطوير البصمة الكربونية
للمؤسسات التونسية على الصعيد الوطني تم إعداد مشروع اتفاقية شراكة لوضع برامج تكوين ومساندة فنية خاصة
بالبصمة الكربونية لكن تم تعليق ھذه اإلتفاقية.



اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎخ :قام المركز بإعداد ملف رغبة في المشاركة

« Manifestation

»  d’intérêtكمؤسسة وطنية معتمدة من طرف "الصندوق األخضر للمناخ" ھذا وسيقوم المركز بإعداد طلب
الدعم ضمن صندوق االستعداد  Fonds Readinessبعد تعيين نقطة اتصال جديدة في وزارة الشؤون المحلية
والبيئة.
16



اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﺘﺪام ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ:
ﲤﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﻛﻨﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل وﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺪوري ﻟﻨﻘﺎط اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج
اﳌﺴﺘﺪاﻣﲔ اﻟﺬي إﻟﺘﺄم ﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎي  2017ﺑﱪﺷﻠﻮﻧﺔ -إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وذﻟﻚ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳐﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك
واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺪاﻣﲔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﱄ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺪاﻣﲔ
وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺪاﻣﲔ ،ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺪى ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  /ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ .2021-2016
ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ) (Marine Litter project-Medﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ،اﳌﻤﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﲢﺎد اﻷوروﰊ واﻟﺬي
ﻛﻠﻒ ﺑﺈدارﺗﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ  /ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ  (UNEP/MAP-MEDPOL) -وﲢﺪﻳﺪا ﰲ إﻃﺎر
اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـ"اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻐﲑ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻸﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﻮﺳﻌﺔ" واﻟﺬي ﻛﻠّﻒ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ
ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﺪاﻣﲔ ،ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻛﻨﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل وﻃﻨﻴﺔ ﳌﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج
اﳌﺴﺘﺪاﻣﲔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﲏ ،ﻣﻊ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺟﻮدة اﳊﻴﺎة وذﻟﻚ ﳌﺰﻳﺪ دﻋﻤﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﺣﻀﺮ
اﻷﻛﻴﺎس اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ذات اﳊﻤﺎﻻت واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻋﱪ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ الخبرات واإلحاطة الفنية األوروبية ،المتعلقة
باإلجراءات التكميلية للدراسة التي أطلقتھا مؤخرا وزارة الشؤون المحلية والبيئة عبر اإلدارة العامة للبيئة وجودة
الحياة.

• إﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻟﺒﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻬﺒﺎت
ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼل  2017ﺑﺈﻋﺪاد  7ﺑﻄﺎﻗﺎت ﲤﻮﻳﻞ ﺣﻮل اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ واﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﰎ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻳﻄﺎﱄ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺼﻴﲏ و اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻜﻮري واﻟﻠﺠﺎن اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ..

• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض اﻟﺪوﻟﻴﺔ:


اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﺘﺪام ﺑﺒﺮﺷﻠﻮﻧﺔ :ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﲏ
اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮاءات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ



اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺪول اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ : DEPOLMEDﻳﻬﺪف ﻫﺬا
اﳌﺸﺮوع إﱃ اﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﰎ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﰲ 2017ﺑﲔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﺗﻮﻧﺲ أﻣﺎ
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ﰲ ﻃﻮر اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ )ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع( واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﳍﺒﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ب  300.000أورو.


اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ENI CBC Medاﻵﻟﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻮار ﻟﻠﺘﻌﺎون اﳌﺸﱰك ﻋﱪ اﳊﺪود :ﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ،ﻳﻘﻮم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﻃﻠﺐ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻷول ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﳊﺪ ﻣﻦ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑات ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
 اﳌﺒ ـ ــﺎدرة اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴ ـ ــﺔ :ﰲ إﻃ ـ ــﺎر اﳌﺒ ـ ــﺎدرة اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــﺎم اﳌﺮﻛ ـ ــﺰ ﺑﺎﳌﺸ ـ ــﺎرﻛﺔ ﺑﻄﻠ ـ ــﺐ ﻣﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ ﲟﺸ ـ ــﺮوع ﲢ ـ ــﺖ ﻋﻨـ ـ ـﻮان :اﻹﺣﺎﻃ ـ ــﺔاﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺜﻤﲔ اﻟﻄﺎﻗﻲ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﲟﺼﺎﻧﻊ اﻹﲰﻨﺖ ﺑﺘﻮﻧﺲ وﱂ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع
 ﻣﺮﻛ ـ ــﺰ وﺷ ـ ــﺒﻜﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴ ـ ــﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴ ـ ــﺔ ) :(CRTCﺷ ـ ــﺎرك اﳌﺮﻛ ـ ــﺰ ﰲ ﻃﻠ ـ ــﺐ ﻋ ـ ــﺮوض ﻋ ـ ــﻦ ﻣﺮﻛ ـ ــﺰ وﺷ ـ ــﺒﻜﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴ ـ ــﺎت اﳌﻨﺎﺧﻴ ـ ــﺔ) (CRTCﲢـ ـ ــﺖ ﻣﺸـ ـ ــﺮوع اﻹﺣﺎﻃـ ـ ــﺔ اﻟﻔﻨﻴـ ـ ــﺔ ﻟﻮﺿـ ـ ــﻊ ﻣﻮاﺻـ ـ ــﻔﺎت ﺗﻮﻧﺴـ ـ ــﻴﺔ ﻟﻠﺘﺜﻤـ ـ ــﲔ اﻟﻔﻼﺣـ ـ ــﻲ ﻟﻠﻤﺨﻠﻔـ ـ ــﺎت اﻟﺴـ ـ ــﺎﺋﻠﺔ اﳌﺘﺄﺗﻴـ ـ ــﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﺜﻤﲔ اﻟﻼﻣﻬﻮء ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﻫﻮ ﰲ ﻃﻮر اﻟﻔﺮز

.V

التوثيق واإلعالم

ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﻨﺔ  2017ﻟﺒﻠﻮغ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ إدارة اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻹﻋﻼم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻧﺸﺎط اﻹﻋﻼم
 التغطية اإلعالمية للتظاھرات:
ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ داﺧﻞ اﳌﺮﻛﺰ أو ﺧﺎرﺟﻪ ﰲ ﻧﻄﺎق ﻣﻮاﻛﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﺠﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ أﳘّﻬﺎ:
•

من  03الى  06جانفي  : 2017تغطية دورة تكوينية حول "المرجع الوطني للحوكمة في تونس"
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•
•
•
•

يوم  09جانفي  : 2017تنظيم و متابعة مقھى النقاش حول "المجتمع المدني والبناء اإليكولوجي"
يوم  21فيفري  : 2017متابعة ورشة عمل حول المشاريع الخضراء بالتعاون مع سوق التنمية
يوم  13مارس  :2017تنظيم و متابعة مقھى النقاش حول "كيفية تقليص النفايات"
يوم  03جويلية  : 2017تنظيم و متابعة مقھى النقاش حول " المواطنة البيئية والمؤسسة أي عالقة بالمركز"

•

يوم 11ديسمبر  2017مقھى النقاش حول " إعادة إستعمال المياه المعالجة"
 تغطية إعالمية ألھم زيارات الوفود الرسمية في إطار التعاون الدولي :

• م  16ماي  : 2017تغطية زيارة بعثة من بوركينافاسو للمركز

ﻧﺸﺎط ااﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﺗﺼﺎل
ﰲ إﻃ ـ ــﺎر ﺗﻌﺰﻳ ـ ــﺰ ﻣﻬﻤ ـ ــﺔ إدارة اﻟﺘﻮﺛﻴ ـ ــﻖ واﻹﻋ ـ ــﻼم اﳌﺘﻤﺜﻠ ـ ــﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳ ـ ــﺰ دور اﳌﺮﻛ ـ ــﺰ و ﺗ ـ ــﺪﻋﻴﻢ ﻣﻬﺎﻣ ـ ــﻪ ﰲ ﳐﺘﻠ ـ ــﻒ اﳌﺸ ـ ــﺎرﻳﻊ اﻟﺮاﺟﻌ ـ ــﺔ ﻟ ـ ــﻪ ﺑ ـ ــﺎﻟﻨﻈﺮ و ﺑﺎﻟﺘﻌ ـ ــﺎون
ﻣ ـ ــﻊ اﻹدارات اﻟﻔﻨﻴ ـ ــﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛ ـ ــﺰ ،ﻗﺎﻣ ـ ــﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻐﻄﻴ ـ ــﺔ إﻋﻼﻣﻴ ـ ــﺔ ل 15ﺗﻈ ـ ــﺎﻫﺮة ﳐﺘﻠﻔ ـ ــﺔ و ﺷ ـ ــﺎرﻛﺖ ﰲ ﻣﻌ ـ ــﺎرض وﻃﻨﻴ ـ ــﺔ ﺑﻴﺌﻴ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﱪ ﻋ ـ ــﺮض ﲡﺮﺑ ـ ــﺔ اﳌﺮﻛ ـ ــﺰ
ﰲ ﻋـ ـ ــﺪة ﻣﻴـ ـ ــﺎدﻳﻦ ﲟـ ـ ــﺎ ﰲ ذﻟـ ـ ــﻚ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺳـ ـ ــﺒﻴﻞ اﻟـ ـ ــﺬﻛﺮ ﻻ اﳊﺼـ ـ ــﺮ ،اﻟﻌﻼﻣـ ـ ــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴـ ـ ــﺔ ،اﻹﻧﺘـ ـ ــﺎج اﻷﻧﻈـ ـ ــﻒ ،اﻟﻔﻼﺣـ ـ ــﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴـ ـ ــﺔ  ،اﻟﺘﺸـ ـ ــﻐﻴﻞ اﻷﺧﻀـ ـ ــﺮ و
ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌ ّﺪدة.
وﻟﺘ ـ ــﺪﻋﻴﻢ اﻟﻨﺸ ـ ــﺎط اﻻﺗﺼ ـ ــﺎﱄ وﺗﻄ ـ ــﻮﻳﺮ أدواﺗ ـ ــﻪ ﰎ إﻋ ـ ــﺪاد ﻛـ ـ ـﺮاس ﺷ ـ ــﺮوط ﻻﺧﺘﻴ ـ ــﺎر ﻣﻜﺘ ـ ــﺐ ﳐ ـ ــﺘﺺ ﻹﻋ ـ ــﺪاد اﺳـ ـ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺗﺼ ـ ــﺎل ﻟﻠﻤﺮﻛ ـ ــﺰ وإﻋ ـ ــﺪاد ﳐﻄ ـ ــﻂ
ﻋﻤـ ـ ـ ــﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴـ ـ ـ ــﺬﻫﺎ .ﻛﻤـ ـ ـ ــﺎ ﺗﻘـ ـ ـ ــﻮم ادارة اﻟﺘﻮﺛﻴـ ـ ـ ــﻖ و اﻹﺗﺼـ ـ ـ ــﺎل ﲟﺼـ ـ ـ ــﺎﺣﺒﺔ اﻟﺰاﺋ ـ ـ ـ ـﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺮﻛـ ـ ـ ــﺰ ﻣـ ـ ـ ــﻦ أﺳـ ـ ـ ــﺎﺗﺬة ﺟـ ـ ـ ــﺎﻣﻌﻴﲔ وﻣﺴـ ـ ـ ــﺆوﻟﲔ و ﻃﻠﺒـ ـ ـ ــﺔ و ﺗﻼﻣﻴـ ـ ـ ــﺬ و
ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﲨﻌﻴﺎت و ﻏﲑﻫﻢ و ذﻟﻚ ﻋﱪ ﺑﺴﻂ ﲡﺮﺑﺔ اﳌﺮﻛﺰ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﲣﺼﺼﻪ وﺗﻘ ّﺪم ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ.
أﺻﺤﺎب ّ

ﻧﺸﺎط ااﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﻨﺸﺮ
 اعداد مجلة أخبار وأصداء مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة:
ﺘم ﺨﻼل ﺴﻨﺔ  2017إﻋداد  4أﻋداد ﻝﻠﻨﺸرﻴﺔ اﻝﺜﻼﺜﻴﺔ ﻝﻠﻤرﻜز.
ّ
•

اﻋداد اﻝﻨﺸرﻴﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ "اﻝﺒث اﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت"

ﰎّ ﺧ ـ ــﻼل ﺳ ـ ــﻨﺔ 2017

ﻧﺸ ـ ــﺮ 23ﻋ ـ ــﺪد ﻟﻔﺎﺋ ـ ــﺪة  4658ﻣﻨﺨﺮﻃ ـ ـﺎ  ،وﻗ ـ ــﺪ ﺳ ـ ــﺎﳘﺖ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﻨﺸـ ـ ـﺮﻳﺔ ﰲ ﻧﺸ ـ ــﺮ ﻣﻔ ـ ــﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺄﻫﻴ ـ ــﻞ اﻟﺒﻴﺌ ـ ــﻲ و اﻟﺘﻨﻤﻴ ـ ــﺔ

اﳌﺴ ـ ــﺘﺪﳝﺔ و ﻛ ـ ــﺬﻟﻚ ﰲ ﺟﻠ ـ ــﺐ اﻫﺘﻤ ـ ــﺎم ﻋ ـ ــﺪة أﻃـ ـ ـﺮاف ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘﻄ ـ ــﺎﻋﲔ اﳋ ـ ــﺎص واﻟﻌ ـ ــﺎم ﻟ ـ ــﺪرس وﻣﺘﺎﺑﻌ ـ ــﺔ أﻫ ـ ــﻢ اﳌﻮاﺿ ـ ــﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـ ــﺔ ﺑﺎﻹﺷ ـ ــﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴ ـ ــﺔ
و أﺧﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.
• اﻋداد ﻤﺠﻠﺔ اﻝﺼﺤﺎﻓﺔ اﻝﻴوﻤﻴﺔ

ﰎّ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  2017ﻧﺸ ـ ـ ــﺮ  364ﻋ ـ ـ ــﺪد ﻣ ـ ـ ــﻦ ﳎﻠ ـ ـ ــﺔ اﻟﺼ ـ ـ ــﺤﺎﻓﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴ ـ ـ ــﺔ وﻫ ـ ـ ــﻲ دورﻳ ـ ـ ــﺔ ﻳﻮﻣﻴ ـ ـ ــﺔ ﺗﻀ ـ ـ ــﻢ ﺣﻮﺻ ـ ـ ــﻠﺔ ﺣ ـ ـ ــﻮل ﲨﻠ ـ ـ ــﺔ اﳌﻘ ـ ـ ــﺎﻻت اﻟﺼ ـ ـ ــﺤﻔﻴﺔ
ﻫﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .و ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ.
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺑﻴﺌﻴﺔ ّ
19

• اﺴداء ﺨدﻤﺎت ﻝﻠﺤرﻓﺎء

 ﰎّ ﻧﺸﺮ 3495ﻣﻘﺎل وﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﳌﻘﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ. ﲤّﺖ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ل 370ﻣﻦ زوار اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة . -ﰎّ اﺣﺼ ـ ــﺎء  15176ﻣ ـ ــﻦ ﻣﻘ ـ ــﺎﻻت و ﻟﻮﺛ ـ ــﺎﺋﻖ وﻣﻌﻄﻴ ـ ــﺎت اﳌﺘ ـ ــﻮﻓﺮة ﺑﻘﻮاﻋ ـ ــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧ ـ ــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔ ـ ــﺔ واﳌﺴ ـ ــﺠﻠﺔ ﺑﻌﻨ ـ ـﻮان ﺳ ـ ــﻨﺔ  2017ﻣ ـ ــﻦ

ﻛﺘ ـ ــﺐ و

ﺗﻘﺎرﻳﺮ و ﻣﻌﺎﺟﻢ و ﻣﻮاﺻﻔﺎت و أﻃﺮوﺣﺎت و ﳎﻼت و ﺻﻮر وأﻗﺮاص ﻣﻀﻐﻮﻃﺔ و ﻏﲑﻫﺎ.
 ﰎّ ﺗﻮزﻳﻊ  520ﻣﻠﻒ ﺗﺴﻮﻳﻘﻲ و ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻈﺎﻫﺮات وﻃﻨﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺮﻛﺰ.• ﺨدﻤﺎت اﻝﺒواﺒــــــــــــــﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ

ﻳﺒ ــﺚ ﻣﺮﻛـ ــﺰ ﺗ ــﻮﻧﺲ اﻟـ ــﺪوﱄ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ــﺎ اﻟﺒﻴﺌـ ــﺔ ﻋ ــﱪ ﺑﻮاﺑﺘـ ــﻪ اﻟﺘﻮﺛﻴﻘﻴ ــﺔ

ﺑ ــﺜﻼث ﻟﻐـ ــﺎت )ﻋﺮﺑﻴ ــﺔ ،ﻓﺮﻧﺴـ ــﻴﺔ و إﳒﻠﻴﺰﻳ ــﺔ( ﻋـ ــﺪة وﺛ ــﺎﺋﻖ و ﻣﻘـ ــﺎﻻت و ﻣﻠﻔـ ــﺎت

ﻫﺎﻣ ـ ــﺔ ﺗﺘﻤﺜ ـ ــﻞ ﰲ ﻛﺘ ـ ــﺐ و
ﲢﻠﻴﻠﻴ ـ ــﺔ ﳌﺨﺘﻠ ـ ــﻒ اﳌﺴ ـ ــﺎﺋﻞ و اﳌﻮاﺿ ـ ــﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻘ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌ ـ ــﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴ ـ ــﺔ اﳌﺴ ـ ــﺘﺪﳝﺔ و ﲢﺘ ـ ــﻮي ﻫ ـ ــﺬﻩ اﻟﺒﻮاﺑ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻗﺎﻋ ـ ــﺪة ﺑﻴﺎﻧ ـ ــﺎت ّ
ﺗﻘـ ـ ـ ــﺎرﻳﺮ وﻣﻌـ ـ ـ ــﺎﺟﻢ و ﻣﻮاﺻـ ـ ـ ــﻔﺎت و أﻃﺮوﺣـ ـ ـ ــﺎت و دورﻳـ ـ ـ ــﺎت و ﻣﻘـ ـ ـ ــﺎﻻت و ﻧﺼـ ـ ـ ــﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴـ ـ ـ ــﺔ و ﳎـ ـ ـ ــﻼت وأﺧﺒـ ـ ـ ــﺎر ﺑﻴﺌﻴـ ـ ـ ــﺔ ﳐﺘﻠﻔـ ـ ـ ــﺔ وﺻـ ـ ـ ــﻮر و ﻏﲑﻫـ ـ ـ ــﺎ.
وﻳﻘـ ــﻮم اﳌﺮﻛـ ــﺰ ﺣﺎﻟﻴـ ــﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴـ ــﺔ ﲢﻴـ ــﲔ اﻟﺒﻮاﺑـ ــﺔ ﺣﺴـ ــﺐ اﻟﺮؤﻳـ ــﺔ واﻟﺘﻮﺟﻬـ ــﺎت اﻹﺳ ـ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳉﺪﻳـ ــﺪة ﻟﻠﻤﺮﻛـ ــﺰ واﻟـ ــﺬي ﻳﺘﻤﺎﺷـ ــﻰ ﻣـ ــﻊ

ـﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋـ ــﻼم

واﻻﺗﺼ ـ ـ ــﺎل اﳊﺪﻳﺜ ـ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ــﱴ ﻳﺴ ـ ـ ــﺎﻫﻢ ﰲ إﺳ ـ ـ ــﺪاء ﺧ ـ ـ ــﺪﻣﺎت ﺑﻴﺌﻴ ـ ـ ــﺔ ذات ﺟ ـ ـ ــﻮدة ﻟﻠﻘﻄ ـ ـ ــﺎع اﻟﻌ ـ ـ ــﺎم و اﳌﺆﺳﺴ ـ ـ ــﺎت اﳋﺎﺻ ـ ـ ــﺔ  ،و ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺑ ـ ـ ــﲔ اﳋ ـ ـ ــﺪﻣﺎت اﻟ ـ ـ ــﱵ
ـﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫـ ــﺎ و اﺳـ ــﺪاﺋﻬﺎ ﻋـ ــﱪ اﻟﺒﻮاﺑـ ــﺔ اﳉﺪﻳـ ــﺪة ﻧـ ــﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬـ ــﺎ اﻟﻘﻴـ ــﺎم ﺑﺘﺸـ ــﺨﻴﺺ ﺑﻴﺌـ ــﻲ ﻋـ ــﻦ ﺑﻌـ ــﺪ ،اﺳـ ــﺘﺨﻼص إﻟﻜ ـ ـﱰوﱐ ﳋـ ــﺪﻣﺎت اﳌﺮﻛـ ــﺰ،
ﺳـ ـ ّ
ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﺣﻮار ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﱰﻧﺎت ﰲ إﻃﺎر ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ و ﻏﲑﻫﺎ.
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إرﺳـ ــﺎء

 .VIجدول تطور المؤشرات الفنية
مؤشرات قيس األداء

المؤشر  :عدد المنتفعين بالتكوين
والمصاحبة في مجال اإلقتصاد
األخضر

إنجازات
2016

نسبة
اإلنجازات
مقارنة
بالتقديرات
2016

تقديرات
2017

إنجازات
2017

نسبة
اإلنجازات
مقارنة
بالتقديرات
2017

وحدة
المؤشر

163

% 177

290

885

%305

130

767

% 590

163

177 %

160

118

%74

عدد

104

92

%88

125

146

%130

عدد

47

36

77%

40

41

%102

100

% 125

5

%100

عدد

مؤشر فرعي :1عدد المنتفعين )مؤسسات
خضراء( بالتكوين في مجال اإلقتصاد
األخضر
مؤشر فرعي  2عدد الباعثين الشبان الذين
تم تكوينھم ومصاحبتھم لبعث مشاريع في
مجال اإلقتصاد األخضر

المؤشر  :عدد المؤسسات المنتفعة
بالتكنولوجيات واآلليات ومنظومات
الجودة البيئية والمسؤولية المجتمعية

تقديرات
2016

92

92

مؤشر فرعي :1مجموع المؤسسات
المنخرطة في منظومات الجودة البيئية
والمسؤولية المجتمعية
مؤشر فرعي :2عدد المؤسسات المنتفعة عدد
بالتحاليل البيئية
عدد
مؤشر فرعي :3عدد المنتفعين
بالتكنولوجيات التي تم تطويرھا وترويجھا
من طرف المركز

80

50

5

6

 تحليل وتفسير النتائج التي تم تحقيقھا مقارنة

بالتقديرات:

المؤشر  :عدد المنتفعين بالتكوين والمصاحبة في مجال اإلقتصاد األخضر
تم تكوين  885منتفع خالل سنة  2017بنسبة إنجاز تقدر ب ) % 305مبرمج 290منتفع( ويمكن تفسير ذلك بما يلي:
 -مؤشر فرعي :1عدد المنتفعين )مؤسسات خضراء( بالتكوين في مجال االقتصاد األخضر

ﲤـ ـ ــﺖ ﺑﺮﳎ ـ ـ ــﺔ ﺗﻜ ـ ـ ــﻮﻳﻦ  130ﻣﻨﺘﻔـ ـ ــﻊ ﰲ ﳎ ـ ـ ــﺎل اﻻﻗﺘﺼ ـ ـ ــﺎد اﻷﺧﻀـ ـ ــﺮ إﻻ أن اﳌﺮﻛ ـ ـ ــﺰ ﲤﻜ ـ ـ ــﻦ ﺧـ ـ ــﻼل ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  2017ﻣ ـ ـ ــﻦ ﺑﻌـ ـ ــﺚ ﺑﺮﻧ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻜ ـ ـ ــﻮﻳﻦ ﱂ ﻳﻜ ـ ـ ــﻦ
ﻣﱪﳎـ ــﺎ وﻫـ ــﻮ اﳌﺸـ ــﺮوع اﻟﻨﻤ ـ ــﻮذﺟﻲ "ﻣﻨﺼـ ــﺔ اﳌﻬـ ــﻦ اﳋﻀ ـ ـﺮاء" اﳌﻤـ ــﻮل ﻣـ ــﻦ ﻃ ـ ــﺮف

 UNOPSواﻟـ ــﺬي ﰎ ﻣـ ــﻦ ﺧﻼﻟ ـ ــﻪ ﺗﻜـ ــﻮﻳﻦ  700ﻣﻨﺘﻔـ ــﻊ ﳑ ـ ــﺎ

ﺟﻌﻞ اﻟﻌﺪد اﳉﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻔﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﺼﻞ إﱃ  767ﻣﻨﺘﻔﻊ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ % 590
 -مؤشر فرعي  2عدد الباعثين الشبان الذين تم تكوينھم ومصاحبتھم لبعث مشاريع في مجال االقتصاد األخضر

ﺑﻠ ـ ـ ــﻎ ﻋ ـ ـ ــﺪد اﻟﺒ ـ ـ ــﺎﻋﺜﲔ اﻟﺸ ـ ـ ــﺒﺎن اﻟ ـ ـ ــﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﻜ ـ ـ ــﻮﻳﻨﻬﻢ ﻟﺒﻌ ـ ـ ــﺚ ﻣﺸ ـ ـ ــﺎرﻳﻊ ﰲ ﳎ ـ ـ ــﺎل اﻹﻗﺘﺼ ـ ـ ــﺎد اﻷﺧﻀ ـ ـ ــﺮ ﺧ ـ ـ ــﻼل ﺳ ـ ـ ــﻨﺔ  118 ،2017ﻣﻨﺘﻔ ـ ـ ــﻊ ﻣﻘﺎﺑ ـ ـ ــﻞ
 160ﻣ ـ ـ ـ ــﱪﻣﺞ أي ﺑﻨﺴ ـ ـ ـ ــﺒﺔ  %74ﺣﻴ ـ ـ ـ ــﺚ ﲤ ـ ـ ـ ــﺖ ﺑﺮﳎ ـ ـ ـ ــﺔ  160ﻣﻨﺘﻔ ـ ـ ـ ــﻊ ﰲ إﻃ ـ ـ ـ ــﺎر ﻣﺸ ـ ـ ـ ــﺮوع  SWITCHMED2ﻏ ـ ـ ـ ــﲑ أن ﻣﺸ ـ ـ ـ ــﺮوع اﻟﺘﻌ ـ ـ ـ ــﺎون
اﻟ ـ ــﺪوﱄ ﱂ ﻳﻨﻄﻠـ ـ ــﻖ ﺧـ ـ ــﻼل ﺳـ ـ ــﻨﺔ  2017وﰲ اﻷﺛﻨـ ـ ــﺎء ﻗ ـ ــﺎم اﳌﺮﻛـ ـ ــﺰ ﺑﺘﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ  118ﻣﻨﺘﻔـ ـ ــﻊ ﺑـ ـ ــﲔ ﺑﻌـ ـ ــﺚ ﺑﺮﻧ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻠـ ـ ــﻲ وذﻟـ ـ ــﻚ ﺑﺘﻤﻮﻳـ ـ ــﻞ ﻣـ ـ ــﻦ
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ﻣﻴﺰاﻧﻴـ ـ ــﺔ اﻟﺪوﻟـ ـ ــﺔ ،ﻟﻠﺸـ ـ ــﺒﺎن اﻟـ ـ ــﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﻜـ ـ ــﻮﻳﻨﻬﻢ ﰲ إﻃـ ـ ــﺎر ﺑﺮﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ  SWITCHMEDواﻟـ ـ ــﺬي ﰎ ﲟﻘﺘﻀـ ـ ــﻰ ﺗﻘﻴﻴﻤـ ـ ــﻪ اﻟﺘﻌﺒـ ـ ــﲑ ﻋـ ـ ــﻦ وﺟـ ـ ــﻮب ﺗﻮﺳـ ـ ــﻴﻊ
داﺋـ ـ ــﺮة ﳏـ ـ ــﺎور اﻟﺘﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ ﻣـ ـ ــﻦ ﻃـ ـ ــﺮف اﻟﻘـ ـ ــﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﳌﺸـ ـ ــﺮوع واﻟﺒـ ـ ــﺎﻋﺜﲔ اﻟﺸـ ـ ــﺒﺎن واﻟـ ـ ــﱵ أﻓﻀـ ـ ــﺖ إﱃ ﺑﺮﻧـ ـ ــﺎﻣﺞ ﺗﻜـ ـ ــﻮﻳﻦ ﺗﻜﻤﻴﻠـ ـ ــﻲ إﻧﺘﻔـ ـ ــﻊ ﻣﻨـ ـ ــﻪ  68ﻣـ ـ ــﻦ
اﻟﺒ ـ ـ ــﺎﻋﺜﲔ اﻟﺸ ـ ـ ــﺒﺎن .وإﱃ ﺟﺎﻧـ ـ ـ ــﺐ ذﻟ ـ ـ ــﻚ ﺗﻌﺎﻗـ ـ ـ ــﺪ اﳌﺮﻛ ـ ـ ــﺰ ﻣـ ـ ـ ــﻊ  UNOPSﻟﺘﻨﻔﻴ ـ ـ ــﺬ ﺑﺮﻧـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ اﳌﻨﺼ ـ ـ ــﺔ اﳋﻀ ـ ـ ـ ـﺮاء اﻟ ـ ـ ــﺬي ﰎ ﺑﻔﻀـ ـ ـ ــﻠﻪ ﺗﻜ ـ ـ ــﻮﻳﻦ  50ﻣـ ـ ـ ــﻦ
اﻟﺸﺒﺎن أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻬﺎﺋﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﺑﻌﺚ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻀﺮاء
المؤشر  :عدد المؤسسات المنتفعة بالتكنولوجيات واآلليات ومنظومات الجودة البيئية والمسؤولية المجتمعية
تم خالل سنة  2017تسجيل  146مؤسسات منتفعة بالتكنولوجيات واآلليات ومنظومات الجودة البيئية والمسؤولية
المجتمعية إجماال مقابل  125مبرمجة أي بنسبة إنجاز  %130مفسرة كاآلتي:
مؤشر فرعي :1مجموع المؤسسات المنخرطة في منظومات الجودة البيئية والمسؤولية المجتمعية

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  41 ،2017ﻣﺆﺳﺴﺔ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ إﳒﺎز ﺗﻘﺪر ب ) %102ﻣﱪﻣﺞ  40ﻣﺆﺳﺴﺔ(
ﺣﻴـ ــﺚ ﲤـ ــﺖ ﻣﺼـ ــﺎﺣﺒﺔ  8ﻣﺆﺳﺴـ ــﺎت ﻟﻮﺿـ ــﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣـ ــﺔ  Travel Lifeﺑﻴﻨﻤـ ــﺎ ﺑـ ــﺮﻣﺞ اﳌﺮﻛـ ــﺰ ﻣﺼـ ــﺎﺣﺒﺔ  6ﻓﻘـ ــﻂ وذﻟـ ــﻚ ﻟﻨﺠـ ــﺎح اﳌﺸـ ــﺮوع واﻟﺘﻌﺒـ ــﲑ
اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻦ إرادة وﺿﻊ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻨﺎدق ﻷﳘﻴﺔ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﱄ.
ﺑﻴﻨﻤـ ـ ــﺎ ﺑ ـ ـ ــﺮﻣﺞ اﳌﺮﻛ ـ ـ ــﺰ اﻟﺸ ـ ـ ــﺮوع ﰲ إﳒـ ـ ــﺎز ﺑﺮﻧ ـ ـ ــﺎﻣﺞ ﻋﻤ ـ ـ ــﻞ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻟﺸ ـ ـ ــﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـ ـ ــﻴﺔ ﻟﻠﺴ ـ ـ ــﻜﺮ واﻟﺸ ـ ـ ــﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴ ـ ـ ــﻴﺔ ﻟﻠﺨﻤـ ـ ــﲑ واﳌﺴ ـ ـ ــﻠﺦ اﻟﺒﻠ ـ ـ ــﺪي ﺑﺒﺎﺟ ـ ـ ــﺔ وﻗ ـ ـ ــﺎم
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺮ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻤﲑ ﻓﻘﻂ.
مؤشر فرعي :2عدد المؤسسات المنتفعة بالتحاليل البيئية

ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻨﺘﻔﻌﲔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ  100ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺳﻨﺔ  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﳎﺔ  80ﻣﻨﺘﻔﻊ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ إﳒﺎز ﺗﻘﺪر ب%125
مؤشر فرعي :3عدد المنتفعين بالتكنولوجيات التي تم تطويرھا وترويجھا من طرف المركز
بلغ عدد التكنولوجيات التي يتابعھا المركز في مشاريع التحويل التكنولوجي  5تكنولوجيات بنسبة إنجاز %100
 -اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﶈﺮوﻗﺎت ﺑﺎﻟﱰﺑﺔ و ﺗﺜﻤﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻹزاﻟﺔ ﻫﺬﻩ اﶈﺮوﻗﺎت

 ﲡ ـ ــﺎرب اﻟﺘﺨﻤ ـ ــﲑ اﳌﻬ ـ ــﻮء داﺧ ـ ــﻞ اﶈﻄ ـ ــﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﺎﳌﺮﻛﺰ إﻧﻄﻼﻗ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳ ـ ــﺎت اﳋﻀـ ـ ـﺮاء اﳌﻨﺘﺠ ـ ــﺔ داﺧ ـ ــﻞ اﻟﻨ ـ ــﺰل و ﲡ ـ ــﺎرب اﻟﺘﺨﻤ ـ ــﲑ اﻟﻼﻣﻬ ـ ــﻮءﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﳌﻄﺎﻋﻢ )(biométhanisation
 ﺗﻄ ـ ــﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴ ـ ــﺔ ﺟﺪﻳ ـ ــﺪة ﳌﻌﺎﳉ ـ ــﺔ اﳌﻴ ـ ــﺎﻩ اﳌﺴ ـ ــﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻗﻄ ـ ــﺎع اﻟﻨﺴ ـ ــﻴﺞ ﻹﻋ ـ ــﺎدة اﺳ ـ ــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺰراﻋ ـ ــﺔ واﻟﻘﻴ ـ ــﺎم ﺑﺘﺠﺮﺑ ـ ــﺔ ﳕﻮذﺟﻴ ـ ــﺔ ﻟﺘﺜﻤ ـ ــﲔ اﳌﺨﻠﻔـ ـ ــﺎتاﻟﺼ ـ ــﻠﺒﺔ )اﳊﻤ ـ ــﺄة( اﻟﻨﺎﲡ ـ ــﺔ ﻋ ـ ــﻦ ﻣﻌﺎﳉ ـ ــﺔ اﳌﻴ ـ ــﺎﻩ اﳌﺴ ـ ــﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺈﻋﺘﻤ ـ ــﺎد ﺗﻘﻨﻴ ـ ــﺔ اﻟﺘﺨﻤ ـ ــﲑ اﳌﻬ ـ ــﻮء إﱃ ﺟﺎﻧ ـ ــﺐ ﺗﻄ ـ ــﻮﻳﺮ ﺗﻘﻨﻴ ـ ــﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠ ـ ــﺔ ﰲ اﳉﻤ ـ ــﻊ ﺑ ـ ــﲔ ﺗﻘﻨﻴﺘ ـ ــﲔ
ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ.
 اﻟﻌﻤ ـ ـ ــﻞ ﰲ إﻃ ـ ـ ــﺎر اﻟﺸ ـ ـ ــﺒﻜﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ـ ــﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ـ ـ ــﺔ ﻟﺘﺜﻤ ـ ـ ــﲔ اﻹﻃ ـ ـ ــﺎرات اﳌﻄﺎﻃﻴ ـ ـ ــﺔ اﳌﺴ ـ ـ ــﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸ ـ ـ ـﺮاﻛﺔ ﻣ ـ ـ ــﻊ ﺟﺎﻣﻌ ـ ـ ــﺔ روﺳ ـ ـ ــﺘﻮك اﻷﳌﺎﻧﻴ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ إﳚ ـ ـ ــﺎداﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع
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اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 .1الجوانب اإلدارية


الموارد البشرية :

بلغ اﻟﻌﺪد اﳉﻤﻠﻲ ﻷﻋﻮان اﳌﺮﻛﺰ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  131 : 2017ﻋﻮﻧﺎ ﻣﻮزﻋﲔ ﻛﺎﻷﰐ:
 إﻃﺎرات70 : أﻋﻮان ﺗﺴﲑ18 : أﻋﻮان ﺗﻨﻔﻴﺬ33 :وﺬا ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻃﲑ .54
 اﻝﺘﻜوﻴن
ﺑﻠـ ـ ــﻎ ﻋـ ـ ــﺪد أﻋ ـ ـ ـﻮان اﳌﺮﻛـ ـ ــﺰ اﻟـ ـ ــﺬﻳﻦ ﲤﺘﻌ ـ ـ ـﻮا ﺑـ ـ ــﺪورات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴـ ـ ــﺔ 20ﻣﻨﺘﻔـ ـ ــﻊ ﺧـ ـ ــﻼل ﺳـ ـ ــﻨﺔ  2017ﰲ ﳐﺘﻠـ ـ ــﻒ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻـ ـ ــﺎت اﻟـ ـ ــﱵ ﻣـ ـ ــﻦ ﺷـ ـ ــﺄﺎ ﺗﻘـ ـ ــﺪﱘ
اﻹﺿ ـ ـ ــﺎﻓﺔ ﰲ آداء اﳌﻬ ـ ـ ــﺎم ،ﻛﻤ ـ ـ ــﺎ ﲤﺘ ـ ـ ــﻊ إﻃ ـ ـ ــﺎرات اﳌﺮﻛ ـ ـ ــﺰ ب 4ﻣﻬﻤ ـ ـ ــﺎت ﺑﺎﳋ ـ ـ ــﺎرج و 10ﺗﺮﺑﺼ ـ ـ ــﺎت ﺑﺎﳋ ـ ـ ــﺎرج ﻟﺘ ـ ـ ــﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘ ـ ـ ــﺪرات اﻟﺪاﺧﻠﻴ ـ ـ ــﺔ ﰲ ﳎ ـ ـ ــﺎﻻت
ﻓﻨﻴﺔ ﰲ اﻹﺧﺘﺼﺎص وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ
 اﻹﻝﺤﺎق و اﻝوﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﻤﺒﺎﺸرة:
اﻹﳊﺎق - 5:اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ  - 2:اﻻﺳﺘﻘﺎﻻت1:
 اﻻﻨﺘداﺒﺎت:

ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺸﻐﻮرات ﰲ  15ﺣﻄﺔ ﻋﻠﻰ  18ﻣﺮﺧﺺ ﻓﻴﻬﺎ.
 اﻝﺘدرج ﺒﺎﻝﺠدارة 58:

 .2الجوانب التنظيمية:


التحسين المستمر ألنظمة التصرف وجودة الخدمات اإلدارية

ﻋﻤ ـ ــﻞ ﻣﺮﻛ ـ ــﺰ ﺗ ـ ــﻮﻧﺲ اﻟ ـ ــﺪوﱄ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ـ ــﺎ اﻟﺒﻴﺌ ـ ــﺔ ﺧ ـ ــﻼل ﺳ ـ ــﻨﺔ  2017ﻋﻠ ـ ــﻰ اﶈﺎﻓﻈ ـ ــﺔ واﻟﺘﺤﺴ ـ ــﲔ اﳌﺴ ـ ــﺘﻤﺮ ﻟﻨﻈـ ـ ـﺎم اﳉ ـ ــﻮدة ﰲ ﳎ ـ ــﺎل اﻟﺘﻜ ـ ــﻮﻳﻦ و ﺗ ـ ــﺪﻋﻴﻢ
اﻟﻘﺪرات واﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺨﱪﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻌﺎﻳﲑ دوﻟﻴﺔ.
وﲤﺤﻮرت أﻫﻢ إﳒﺎزات اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﳉﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺪاة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2017ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳉﻮدة داﺧﻞ اﳌﺨﱪ :اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻳﺰو .17025ﻣﻨﻈﻮﻣ ـ ــﺔ اﳉ ـ ــﻮدة داﺧ ـ ــﻞ إدارة اﻟﺘﻜ ـ ــﻮﻳﻦ وﺗ ـ ــﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘ ـ ــﺪرات :اﶈﺎﻓﻈ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﺷ ـ ــﻬﺎدة اﳉ ـ ــﻮدة إﻳ ـ ــﺰو  9001ﺣﺴ ـ ــﺐ ﻣﻌ ـ ــﺎﻳﲑ  2008ﻋﻠ ـ ــﻰ إﺛ ـ ــﺮ ﻋﻤﻠﻴ ـ ــﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ .2017
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 .3الجوانب المالية:



ميزانية التصرف:

موزعة كما يلي94% :سجلت ميزانية التصرف لسنة  2017نسبة انجاز تقدر
البيانات

قانون المالية 2017

ب

اإلنجازات إلى موفى
ديسمبر 2017

نسبة اإلنجاز
2017

الموارد الذاتية

650

377

58

التكوين

170

72

42

التحاليل

320

241

75

اإلحاطة الفنية

160

40

25

ﻣداخيل

24

فوائد التوظيف المالي

282

منحة التصرف

3377

2953

%87

ﻣنحة الدولة بعنوان التأجير

3041

2737

%90

ﻣنحة الدولة بعنوان التسيير

150

150

%100

ﻣنحة الدولة بعنوان التدخل العموﻣي

66

66

%100

مجموع الموارد

3907

3612

%81

مصاريف األعوان

3041

2932

%96

مصاريف التسيير

800

677

%85

مصاريف التدخل العمومي

66

60

%91

3907

3669

%94

مجموع االستعماالت

ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳒﺎز اﳌﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﱪﳎﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2017ﱂ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻴﲑ و ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﰎ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﺎﱄ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎرﻳﻒ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺮﺻﻮدة ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﲑ ﻓﻘﺪ ﰎ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %10ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻹﻋﺘﻤﺎدات المرسمة ﺑﻘﺎﻧﻮن المالية .
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ميزانية التنمية:

 ﱂ ﻳـ ـ ـ ــﺘﻢ ﺗﺮﺳ ـ ـ ـ ــﻴﻢ اﻋﺘﻤ ـ ـ ـ ــﺎدات ﺗﻨﻤﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻔﺎﺋ ـ ـ ـ ــﺪة اﳌﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺰ ﺑﻘـ ـ ـ ــﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﺴ ـ ـ ـ ــﻨﺔ  2017ﺣـ ـ ـ ــﱴ ﻳﺘﺴ ـ ـ ـ ــﲎ ﻟﻠﻤﺮﻛ ـ ـ ـ ــﺰ ﺻـ ـ ـ ــﺮف ﻓﻮاﺿ ـ ـ ـ ــﻞ اﻹﻋﺘﻤ ـ ـ ـ ــﺎداتاﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﱵ ﻗﺪرت إﱃ ﻣﻮﰱ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﱪ  2016ﺑـ  4377أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻹﻋ ــﺎدة ﺗﻮﻇﻴ ــﻒ و ﺑﺮﳎ ــﺔ ﻓﻮاﺿ ــﻞ إﻋﺘﻤ ــﺎدات ﺑﻌ ــﺾ
ﺣﺼ ــﻞ اﳌﺮﻛ ــﺰ ﺑﺘ ــﺎرﻳﺦ  9ﻧ ــﻮﻓﻤﱪ  2017ﻋﻠ ــﻰ ﺗ ــﺮﺧﻴﺺ ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮف وزارة اﳌﺎﻟﻴ ــﺔﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻴﺘﻢ اﳒﺎزﻫﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ، 2018ﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ إﻋﺘﻤﺎدات  1672أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
بلغت انجازات سنة  2017على فواضل ھذه اإلعتمادات خالل سنة  445 2017ألف دينار تعھد و  529ألف دينار دفعإنجازات 2017
إلى غاية
2017/12/31
)على الميزانيات
المتخلدة(

الميزانيات
المتخلدة(

تعھد/دفع

تعھد

دفع

اإلعتمادات المتبقية
إلى موفى ديسمبر
2016
بيان المشاريع والبرامج

تدعيم المخابر
البرنامج الوطني
للتأھيل البيئي

إنجازات
 2017إلى
غاية /12/31
)2017على

اإلعتمادات
المتبقية
إلى موفى شھر
ديسمبر 2017

تعھد

اإلعتمادات
اإلعتمادات
المتبقية إلى موفى المتبقية إلى موفى
شھر ديسمبر
شھر ديسمبر
2017
2017

تعھد/دفع

دفع

462 883

45 114

122 521

490 769

478 370

417 769

741 883

153 768

159 003

1 617 436

865 947

587 436

رسكلة االمياه
المستعملة باالنباتات
المائية
تركيز محضنة لبعث
مؤسسات صغرى
مشغلة في التقنيات
البيئية

180 000

تجھيز ورشة لمساندة
مشاريع البحوث
التطبيقية

1 068 266

1 790

1 110

1 267 156

1 075 410

1 067 156

180 000

180 000

180 000

0

47 168

0

86 127

0

تحويل التكنولوجيا
التحسيس و اإلحاطة و
التكوين
التكوين عن بعد E-
learning
وضع منظومة خدمات
عن بعد

100 974

153

100 974

122 925

100 974

27 964

318 105

372 597

318 105

86 940

186 940

86 940

86 940

127 235

127 235

127 235

127 235

تدعيم أنشطة المركز
واإلحاطة الفنية
بالصناعيين

304 876

34 496

إقتناء وسائل نقل
تجھيزات إعالمية

17 342
325 028

144 371

145 053

تدعيم بنية المركز
المجموع

579 172
4 376 021

2 216
445 071

576 956
609 916
721 956
1 842
3 930 949 4 592 042 5 489 263 529 393

381 421

63 316

24 579

25

260 380

347 898

270 380

17 342
200 971

17 632
221 044

17 342
180 657

طلب عروض يقدر بـ
 292ألف دينار في
طور اﻣضاء العقود

طلب عروض يقدر بـ
 1296ألف دينار سيتم
عرضه على أنظار اللجنة
الوزارية للصفقات خالل
شھر فيفري 2018

طلب عروض يقدر
ب 720ألف دينار في
طور التقييم ﻣن طرف
اللجنة الوزارية
للصفقات

التوجھات المستقبلية :
تفعي2222ل المخط2222ط اإلس2222تراتيجي للمرك2222ز للنھ2222وض ب2222ه وإع2222ادة تموقع2222ه م2222ع إي2222الء األولوي2222ة للتجدي2222د التكنول2222وجي ف2222ي ﻛ ــﻞ
الخ2222دمات و تق2222ديم خ2222دمات يتمي2222ز بھ2222ا ع2222ن غي2222ره م2222ن الھياك2222ل العمومي2222ة والخاص2222ة واس2222تغالل الفرص2222ة المتاح2222ة ف2222ي
تكام2222ل أنش2222طة المرك2222ز وتنوعھ2222ا ف2222ي المج2222ال البيئ2222ي لتق2222ديم ب2222رامج كب2222رى بمكون2222ات مندمج2222ة )بح2222ث مص2222احبة تك2222وين
تحاليل إعالم(...
 التنس2222يق ب2222ين ك2222ل اإلدارات الفني2222ة واإلداري2222ة ف2222ي وض2222ع وتفعي2222ل مش2222اريع المرك2222ز لتحقي2222ق النجاع2222ة القص2222وى ف2222يالتصور واستغالل مختلف الخبرات والمعدات ووضع مخطط عمل واضح ومتابعته وتحديد المسؤوليات.
 وضع خطة تسويق محكمة للتعريف بأنشطة المركز وضع منظومة إعالمية للتصرف اإلداري والمالي في أقرب اآلجال وضع منظومة إعالمية للمتابعة المندمجة بين تقدم تنفيذ المشاريع ومتابعة الكفاءات البشرية المتعھدة بھا اإلسراع في وضع منظومة يقظة إستراتيجية التنس2222يق ب2222ين مختل2222ف مؤسس2222ات البيئ2222ة والممثل2222ين للبيئ2222ة بالقطاع2222ات األخ2222رى وتف2222ادي الت2222داخل ف2222ي المھ2222ام وتمك2222ينالمرك222ز م222ن القي222ام ب222دوره ف222ي النھ222وض بالقط222اع وإعطائ222ه األولوي222ة للتعھ222د بالتحالي222ل البيئي222ة وب222رامج التك222وين واألنش222طة
المتعلقة بالتحويل التكنولوجي في إطار مشاريع سلطة اإلشراف والھياكل التابعة لھا.
 دع22222م الش22222راكة م22222ع مؤسس22222ات البح22222ث و الش22222ركاء الف22222اعلين ف22222ي المي22222دان االقتص22222ادي وذل22222ك لت22222دعيم دور المرك22222زكوسيط بينھما للنھوض باالقتصاد األخضر والتجديد التكنولوجي
 إيج2222اد آلي2222ات تموي2222ل للمؤسس2222ات الت2222ي يص2222احبھا المرك2222ز عل2222ى غ2222رار ص2222ندوق تنمي2222ة الق2222درة الص2222ناعية FODECوآليات لتمويل برامج التجديد
 اإلنصھار مع مختلف فرقاء البحث العلمي والعمل معھم على بعث مشاريع مشتركة وعلى إيجاد آليات تمويل مشاريع البحث– ت2222دعيم نش2222اط التع2222اون ال2222دولي ودع2222م انض2222مام المرك2222ز إل2222ى مختل2222ف الش2222بكات و المنظم2222ات الدولي2222ة المھتم2222ة ب2222دعم
اإلقتص222اد األخض2222ر والتجدي222د التكنول2222وجي البيئ222ي وت2222دعيم تموقع222ه عل2222ى الص222عيد الع2222المي باعتب222اره مرك2222زا دولي222ا لإلنت2222اج
األنظ2222ف واس2222تغالل الف2222رص المتاح2222ة لبع2222ث مش2222اريع ذات ص2222لة بالتجدي2222د التكنول2222وجي ف2222ي المي2222دان البيئ2222ي واالقتص2222اد
األخضر ودعم المھن الخضراء
 مساندة المركز لمأسسة ) (institutionnalisationللبرنامج الوطني للتأھيل البيئي دع2222م تموقع2222ه عل2222ى الص2222عيد ال2222وطني كمرك2222ز مرجع2222ي ف2222ي مج2222ال التحوي2222ل التكنول2222وجي والمس2222اندة الفني2222ة وت2222دعيمالقدرات والتحاليل البيئية
 إعتبار مخبر المركز ھو المخبر المرجعي في تحاليل الملوثات العضوية الثابتة POP's وضع أوامر تشريعية من شأنھا أن تنھض بأنشطة التكوين والتجديد التكنولوجي مساندة المركز العتماده من طرف الصندوق األخضر للمناخ تحيين دليل اإلجراءات الداخلية ليشمل كل األنشطة ) إضافة األنشطة الفنية( -العم2222ل عل2222ى تحس2222ين المن2222اخ االجتم2222اعي وظ2222روف العم2222ل واإلس2222راع ف2222ي تحي2222ين الھيك2222ل التنظيم2222ي والنظ2222ام األساس2222ي

ليتالءما وطبيعة أنشطة المركز .
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