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 -Iإنجازات المركز خالل سنة  2018مقارنة باألهداف المرسومة:
 -1مجال تدخل مركز تونس الدّولي لتكنولوجيا البيئة :
ػًٍ انجشَبيح انفشػٙ
رُذسج أَشطخ يشكض رَٕظ انذٔن ٙنزكُٕنٕخٛب انجٛئخ
نهجشَبيح ػذد  1نٕصاسح انشؤٌٔ انًسهٛخ ٔانجٛئخ ثؼُٕاٌ «انجٛئخ ٔانزًُٛخ انًغزذايخ "

" :2إعزذايخ انزًُٛخ” انزبثغ

األْذاف ٔ انمذسح ػهٗ اٜداء ف ٙرُفٛز رٕخٓبد ٔ
ٔرغبْى انزٕخٓبد اإلعزشارٛدٛخ نهًشكض انز ٙزذدْب ػمذ
عٛبعبد انذٔنخ انًُطٕٚخ ف ٙانٕثٛمخ انزٕخٛٓٛخ نًخطؾ انزًُٛخ ف ٙيب ٚخض:
 تذػيى اإللتصبد األخضر كضبيٍ الضتذايخ انتًُيخ، إكتطبة َجبػخ التصبدٌيخ لىايهب انتجذٌيذ وانشراكخ ، -تثًيٍ َتبئج انجحىث وتىجيههب نحم اإلشكبنيبد انًطروحخ،

 -2الهدف اإلستراتيجي
رًسٕس د

َمم أحذث انتكُىنىجيبد انًطتذايخ » ٔ نزسمٛك ْزا انٓذف
ٔػغ انًشكض ْذفب اعزشارٛدٛب ٚزًثم ف« ٙ
أَشطخ انًشكض أعبعب زٕل انزدذٚذ انزكُٕنٕخ ٙانزٖ ٚغبػذ ػهٗ إعزذايخ انزًُٛخ ٔانؼًم ػهٗ يٕاكجخ انزطّٕ ساد
انؼبنى ٚخ ٔانًغبساد انذٔنٛخ ف ٙانًدبلٚٔ .ؼًم انًشكض ػهٗ أٌ ٚكٌٕ يُبسح نهزكُٕنٕخٛبد انًغزذايخ ػهٗ
انًغزٕٖ انٕؽُٔ ٙاإلله ٔ ًٙٛان ّذٔن ٙيؼزًذح ثبألعبط ػهٗ انٛمظخ انزكُٕنٕخٛخ نإزذٖ اٜنٛذ انزٗ ردؼم يٍ
ػٍ ؽشٚك سطذ َٔمم ٔرطٕ ٘ع ٔألهى ح انزكُٕنٕخٛبد
انًشكض يُظخ نًٕاكجخ انزطٕساد ٔأزذس انزكُٕنٕخٛبد
انًغزذايخ إعزدبثخ نهسبخٛبد انٕؽُٛخ ٔاإللهًٛٛخ.
ٔٔػغ انًشكض ثشايح ٔيشبسٚغ
انزبنٛخ:

ٔ أَشطخ ل رغبْى ف ٙرسمٛك ْزِ انزٕخٓبد انؼبيخ

ٔ رسمك األْذاف انؼًهٛبرٛخ

 رصذ وَمم وتطىيغ وألهًخ انتكُىنىجيبد انًطتذايخ نالضتجبثخ نهحبجيبد انىطُيخ وااللهيًيخ
 اإلحبطخ انفُيخ ثبنمطبػبد راد األونىيخ نتجُي انتكُىنىجيبد انًطتذايخ
 دػى انمذراد انىطُيخ واإللهيًيخ وثبػثي انًشبريغ انًجتكرح
إنً جبَت تذػيى األهذاف انخبصخ ثئػبدح انتًىلغ وتؼسيس َشبط انتؼبوٌ انذوني الضتمطبة انتكُىنىجيبد
انجذيذح واػتًبد اضتراتيجيخ جذيذح نالػالو
تعتبر سنة  2018بالنسبة للمركز ،سنة انتقالٌة تحت شعار
أهمية سنة  2018بالنسبة إلقالع المركز:
وضع هذا الهدف الموحد و العمل على تحقٌقه فً إطار فرٌق عمل موحد
التصحٌح والمراجعة واإلقالع ،وتم
عادة التركٌز واإلحٌاء وإعادة المراجعة لتوضٌح الرإٌة الجدٌدة
مع االدارة العامة الجدٌدة وذلك بهدف إ
ه والعمل على إعادة تموقعه  .قد تم
ومواصلة المجهود المبذول قصد إعطاء دفع جدٌد للمركز وتحسٌن آداء
 2018واعادة ترشٌد الموارد البشرٌة والمالٌة وسٌواصل
الشروع فً اطالق عدد من المشارٌع خالل سنة
المركز مسار تفعٌل هذه التوجهات الجدٌدة للمركز و تحقٌق أهدافه الجدٌدة لٌسترجع المركز مكانته كمإسسة
ذات نجاعة تقدم اإلضافة وتإدي مهامها على أكمل وجه وتنفع محٌطها وذات مصداقٌة مع شركائها.

 -3تقييم إنجازات المركز خالل سنة 2018
ف ٙيب ٚه ٙأْى إَدبصاد خالل عُخ  2018زغت األْذاف ٔزغت األًْٛخ:

 انهذف  -1رصذ وَمم وتطىيغ وألهًخ انتكُىنىجيبد انًطتذايخ نالضتجبثخ نهحبجيبد انىطُيخ وااللهيًيخ
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رصد احدث التكنولوجٌات البٌئٌة ومواكبة التطورات بالشراكة مع
ٌهدف تدخل المركز فً هذا المجال الى
ومإسسات إبتكار وتحوٌل
الدولً و ال وطنً من هٌاكل البعث العلمً
األطراف الفاعلة على المستوى
التكنولوجٌات المستدامة ومن األطراف المنصهرة فً المنظومة الوطنٌة للتجدٌد التكنولوجً وذلك إلٌجاد حلول
لإلشكالٌات البٌئٌة على مستوى وطنً أو قطاعً أو محوري ولبعث مشارٌع نموذجٌة بالشراكة مع األطراف
المعنٌة ٌكون لها تؤثٌر إٌجابً على البٌئة والمحٌط االجتماعً للمواطن .وفً هذا المجال نفذ المركز المشارٌع
التالٌة:
 انًحطخ انًُىرجيخ نتطهير انًيبِ انًطتؼًهخ ثبػتًبد انُجبتبد انًبئيخ ثمريخ انشجيكخ يٍ واليخ تىزر:على إثر طلب العروض من أجل انتداب شركة مقاولة قصد إنجاز محطة لتطهٌر المٌاه المستعملة باعتماد
وتقٌٌم العروض تم اختٌار شركة (  )SEGORفً جوان  2018و
النباتات المائٌة بقرٌة الشبٌكة من والٌة توزر
. .2018وقد تم تسلٌم اإلذن ب انطالق أشغال تركٌز شبكة تجمٌع
توقٌع الصفقة بٌنها و بٌن والمركز فً سبتمبر
ومحطة تطهٌر بإستعمال النباتات فً دٌسمبر  2018من أجل تعمٌم هذه التكنولوجٌا وأقلمتها مع الواقع المحلً
بالجنوب التونسً ولتكون مشروعا نموذجٌا ٌتم اإلقتداء به.
كًب رًذ إػبدح رشغٛم يسطخ انزطٓٛش ثئعزؼًبل انُجبربد انًبئٛخ ثمشٚخ خٕلبس ٔانز ٙيثهذ أٔل ردشثخ رَٕغٛخ فٙ
انًٛذاٌ ٔكبَذ يٕػٕع ثشاءح إخزشاع.
 إتفبليخ يطبَذح نًؼبنجخ انًيبِ انًطتؼًهخ ثبنُجبتبد انًبئيخ نًصُغ أججبٌ ثراش انججم:أيؼٗ انًشكض ارفبلٛخ ششاكخ ٔ يغبَذح فُٛخ نزشكٛض يسطخ ًَٕرخٛخ نًؼبندخ انًٛبِ انًغزؼًهخ ثبنُجبربد انًبئٛخ
يٍ أخم إٚدبد الزهٕل انزكُٕنٕخٛخ ال يالئًخ نهٕالغ
نًظُغ األخجبٌ ثشاط اندجم ٔ اَطهك ف ٙانزدبسة انًٛذاَٛخ
انًسه.ٙ
التطورات صالحة إلى سنة :2030
 وضع منظومة يقظة تكنولوجية حديثة ،تستشرفّ
يستو جب أن ٌك ون له قاعدة تكنولوجٌة
يًٓٗ كانت إستراتٌجٌة المركز كمركز التجدٌد والتحوٌل التكنولوجً،
لمواكبة إستدامة التنمٌة تكون فٌها الٌقظة إحدى آلٌة ضرورٌة للتجدٌد التكنولوجً ول ذلك قرر المركز تفعٌل
تجعل للمركز تؤثٌر ا على
مشروع وضع منظومة معلوماتٌة لمواكبة التطورات كآلٌة لتحوٌل التكنولوجٌا
المستوى الوطنً تكون قاطرة للتكنولوجٌات المستدامة وطنٌا وإقلٌمٌا ٌقع استغاللها من طرف المركز
لمصاحبة الشركاء لتبنً تكنولوجٌات حدٌثة وللتعرٌف بها لتعمٌم االستفادة .
وقد وقع االستئناس بالتجارب الوطنٌة والدولٌة واآللٌات الموجودة فً العالم لمواكبة تطور التكنولوجٌات
وتنظٌم ورشة حول الٌقظة التكنولوجٌة فً التنمٌة المستدامة وقع فٌها تشرٌك كل األطراف الفاعلة حول
تم اعداد كراس شروط مناسب وتم
الموضوع وذلك لوضع تصور مجدي لتنفٌذ المشروع .وعلى ضوء ذلك
االعالن عن الصفقة فً أكتوبر  2018لإلنتقاء االولً غٌر أنها غٌر مثمرة لقلة أهل االختصاص فً الٌقظة فً
التكنولوجٌات المتجددة وسٌقع إعادة االعالن عنها فً بداٌة سنة .2019
 القيام بدراسة ذات طابع استراتيجي افقي خاصة برصد وتقييم وتطويع ونقل التكنولوجيات المستدامة فيمجاالت التغير المناخي والتصرف في النفايات والتصرف في المياه الملوثة:
قرر المركز القٌام بهذه الدراسة االستراتٌجٌة لما لها من دور فً تفعٌله لدوره كمركز نقل التكنولوجٌات
رسذٚذ خذٖٔ ْزِ انًُظٕيخ ػهٗ انًغزٕٖ انٕؽُ ٙورسذٚذ سؤٚخ ٔاػسخ نهًُٓح
الحدٌثة وتتمثل هذه الدراسة فً
انٕاخت إرجبػّ إلَشبء ْز ِ انًُظٕيخ ٔ دساعخ انغٕق الخزٛبس أفؼم انزكُٕنٕخٛبد انز ٙعزخؼغ نُظبو انزثجذ
ٔرسذٚذ انششكبء انًسزًه ٍٛػهٗ انًغزٕٖ انٕؽُ ٔ ٙػهٗ انًغزٕٖ األٔسٔث.ٙ
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 انضمام المركز للجنة مشروع تقدٌر االحتٌاجات التكنولوجٌة من أجل التكٌف والتخفٌف من تؤثٌر تغٌر المناخ) (Technology Needs Assessment projectو الذي أشرفت علٌه وزارة الشإون المحلٌة و البٌئة.،
 رُفٛز يششٔع يؼبندخ األرشثخ انًهٕثخ ثبنًسشٔلبد ٔ انًزؼهك ثبنًغبَذح انفُٛخ يٍ أخم رطٕٚش ركُٕنٕخٛبدثبنششاكخ يغ ال ٔزذح انجٕٛطُبػٛخ .ثدبيؼخ نٛبج ثجهدٛكب
خبطخ ثبنًؼبندخ انجٕٛنٕخٛخ نألرشثخ انًهٕثخ ثبنًسشٔلبد
ٔثزًٕٚم يٍ انمطبع انٕانَٕ،ٙ
 رُفٛز يششٔع انًهٕثبد انؼؼٕٚخ انثبثزخ ،POPsثجهذيخ ثُسرد ( : )Compostageقام المركز بإمضاء اتفاقٌة
 يشروع تثًيٍ انُفبيبد انؼضىيخ إنً ضًبدساهم المركز فً تؤطٌر بعث وحدة
شراكة لتوفٌر المساندة الفٌنة لبلدٌة بنزرت وبتموٌل من بلدٌة روستوك .وقد
نموذجٌة لتحوٌل النفاٌات الخضراء إلى سماد عضوي ذي جودة عالٌة و تمت مواكبة سٌر عملٌة التخمٌر و
الوقوف على تكوٌن أعوان بلدٌة بنزرت .و تم الحصول على سماد ذي جودة عالٌة .وقد تم تقدٌم النتائج ٌوم
 21نوفمبر .2018
:شارك المركز فً برنامج
يشروع إزانخ انتهىث ثطرق يجتكرح يٍ انًتىضظ  :تمهيم انُفبيبد نتؼسيس االلتصبد
التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط الممول من االتحاد األوروبً « » CBC-medبمشروع بعنوان:
CLIMA :Cleaning Innovative Mediterranean Action: reducing waste to boost economies

و هم مشروع ٌهدف إلى تقلٌص حجم النفاٌات عن طرٌق التخمٌر المهوء و دعم االقتصاد األخضر فً حوض
البحر األبٌض المتوسط .مع العلم أن شركاء المركز هم من اٌطالٌا و لبنان .و قد تخطى هذا المشروع مرحلة
االنتقاء أولٌة و تم ترشٌحه إلى الدور التالً من التصفٌات للحصول على التموٌل .

 انهذف  -2اإلحبطخ انفُيخ ثبنمطبػبد راد األونىيخ نتجُي انتكُىنىجيبد انًطتذايخ
توفٌر أحدث التكنولوجٌات البٌئٌة ووضعها على ذمة النسٌج
ٌهدف تدخل المركز فً هذا المجال الى
االقتصادي لتؤهٌل المإسسات بٌئٌا ودعم مسار تبنٌها لهذه التكنولوجٌات حسب مقاربة قطاعٌة مع تحقٌق
من القٌمة المضافة التكنولوجٌة صلبها وذلك
نجاعة اقتصا ٌدٌة أفضل قوامها دفع التجدٌد داخل المإسسة والرفع
حسب الحاجٌات والخصوصٌات ال قطاعٌة  .و تساهم هذه
بوضع برامج ومشارٌع تعتمد على تقنٌات بٌئٌة حدٌثة
 ،نشر و
التقنٌات فً شر و دعم النظم و اآللٌات و التقنٌات الخاصة بالتكٌف و الخفٌف من ظاهرة تغٌر المناخ
 ،تفعٌل اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لمنظومة اإلٌكوالبال
دعم النظم و اآللٌات و التقنٌات الخاصة باالقتصاد الدائري
التونسً ،إدماج البعد االجتماعً فً برامج وآلٌات المصاحبة الفنٌة
 2018لدعم االنتقال نحو اقتصاد أخضر وتبني التكنولوجيات
تمت مصاحبة  70مؤسسة خالل سنة
مشاريع التالية وسيقع تفسير الفارق في جدول
المستدامة مقابل  39مؤسسة متوقعة وذلك عبر تنفيذ ال
المؤشرات:
 : 50001لتحدٌد
 مصاحبة  5مإسسات ذات استهالك طاقً مرتفع لوضع منظومة إدارة الطاقة حسب االٌزوها ومساندتها إل تباع أسلوب منهجً فً تحقٌق
متطلبات إنشاء وتنفٌذ وصٌانة وتحسٌن نظام إدارة الطاقة داخل
والحد من استخدام ها ومن انبعاثات
التحسٌن المستمر ألداء الطاقة ،بما فً ذلك كفاءة الطاقة ،وأمن الطاقة،
ها،
الغازات المسببة لالحتباس الحراري و ترشٌد تكالٌف
 مصاحبة  11مإسسات الرساء منظومة التصرف البٌئً طبقا للصٌغة الجدٌدة من المواصفات إٌزو ،14001 Travelifeلتدعٌم السٌاحة المستدامة
العالمة الخاصة بالسٌاحة المستدامة"
 مصاحبة  8مإسسات فندقٌة لوضعمع إدماج
جراءات الكفٌلة بالتقلٌص والحد من التؤثٌرات السلبٌة على البٌئة
و تمكٌن هذه الفنادق من إتخاذ اإل
بالخارج وفً تعزٌز قدر نها
ورة النزل فً المجتمع وخاصة
المسإولٌة المجتمعٌة كما تساهم فً تحسٌن ص
التنافسٌة.
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 تركٌز أسالٌب مبتكرة لإلدارة السلٌمة للمواد والنفاٌات الكٌمٌائٌة ( )IAMCلصالح  3مإسسات. :فً القطاعات الصناعات الغذائٌة,
 تنفٌذ برنامج مصاحبة  9مإسسات لتؤهٌل محطات معالجة المٌاه المستعملةنٌن ومصاحبة المإسسات
عبر تكوٌن خبرا ء ف
قطاع النسٌج ,قطاع المعالجة السطحٌة ,قطاع الجلود واألحذٌة
الناتجة عن أنشطتها وخاصة منها المتعلقة بالمٌاه المستعملة
العتماد حلول فنٌة للتحكم فً التؤثٌرات البٌئٌة
باإلضافة إلى تؤهٌل محطات معالجة المٌاه المستعملة لالمتثال للمعاٌٌر المعمول بها
« Fiche de
 CTMCCVإلعداد وثٌقة المعطٌات البٌئٌة و الصحٌة لمنتوج الجبس
 تتم مصاحبة مإسسة Déclarations Environnementales et Sanitaires des Produitsوقد تم جرد البٌانات الخاصة به
وقاعدة إحتساب تؤثٌرات ه البٌئٌة واعداد
وتكٌٌف المعطٌات و إدماجها ضمن المنظومة المعلوماتٌة الخاصة
التقرٌر النهائً لتحلٌل دورة حٌاة المنتج "  "plaque du plâtreوثٌقة المعطٌات البٌئٌة والصحٌة للمنتوج "
)(PEFبالنسبة للعج ين الغذائً و زٌت الزٌتون والٌوغرت بتحلٌل دورة حٌاة
 تم تقٌٌم البصمة البٌئٌة للمنتجاته المنتجات وتم اعداد
المنتوج واإلستئناس بالدلٌل المنجز من المفوضٌة األوروبٌة حول الدراسات الخاصة بهذ
دراس البصمة البٌئٌة لكل منتوج منها و المصادقة علٌها.
التقارٌر الفنٌة الخاصة ب ة
في
 برنامج مصاحبة  30مإسسات التابعة لفضاء األنشطة االقتصادٌة ببنزرت إلرساء منظومة فً التصرفالنفاٌات ٔ ،انمٛبو ةانزشخٛض األٔن ٙنهزظشف ف ٙانُفبٚبد ل ْزِ ا نًؤعغبد ٔانزُغٛك يغ انذٕٚاَخ ٔٔكبنخ انزظشف
ف ٙانُفبٚبد
-

 DEPOLMEDثبنزؼبٌٔ يغ انٕكبنخ انفشَغٛخ نهزًُٛخ

االَطالق ف ٙثشَبيح انسذ يٍ انزهٕس ثذٔل انجسش األثٛغ انًزٕعؾ
 AFDنزذػٛى انمذساد ٔ انًغبَذح انفُٛخ نهظُبػ ٍٛٛف ٙيدبل انزظشف ف ٙانًٛبِ انظُبػٛخ انًغزؼًهخ ٔٚزى رُظٛى

نمبءاد ٔيشبٔساد يغ األؽشاف انًؼُٛخ نزذاسط خطخ انؼًم انًمزشزخ

ٔ E-Coachingإدساج انًؼطٛبد ٔانًؼهٕيبد

 رشكٛضلبػذح يؼهٕيبرٛخ نهًغبَذح ٔاالرظبل ػٍ ثؼذانخبطخ ثبنمٕاَ ٍٛانجٛئٛخ ف ٙانمبػذح انًؼهٕيبرٛخ

ٔرى رُظٛى ٔسشخ ػًم نزمذٚى
رًٕٚم يشبسٚغ ٔاإلَزبج األَظف
 يٕاطهخ إػذاد ٔسلخ ػًم ٔدنٛم فُ ٙف ٙيدبلكًب رى
أثشص ٔ أَدر اإلَدبصاد ف ٙيدبل َدبػخ انًٕاسد ٔاإلَزبج األَظف انز ٙرى رُفٛزْب داخم انًؤعغبد
رذػٛى انمذساد انٕؽُٛخ ف ٙانًدبل
 2018ةانزؼبٌٔ يغ يشكض
 انًغبَذح نزُفٛز ثشَبيح انؼًم انٕؽُ ٙانخبص ثبنششاءاد انؼًٕيٛخ انًغزذايخٔ اإلرسبد األٔسٔث ٙف ٙإؽبس يجبدسح ٔ H2020لذ رى
األَشطخ اإللهًٛٛخ نإلَزبج ٔاإلعزٓالن انًغزذاو ثجششهَٕخ ٔ
ٔاَزمبء يُزح َى ٔرخ.ٙ
رُظٛى يهزمٗ نزجبدل انخجشاد ف ٙيدبل رسذٚذ أدٔاد رُفٛز عٛبعبد انششاءاد انًغزذايخ
كًب ٚشبسن انًشكض ف ٙاعزكًبل انًشزهخ األٔنٗ يٍ انذساعخ انز ٙأؽهمزٓب ٔصاسح انشؤٌٔ انًسهٛخ ٔانجٛئخ ف ٙيدبل
يشاخؼخ ٔرس ٍٛٛخطخ انؼًم انٕؽُٛخ نهششاءاد انؼًٕيٛخ انًغزذايخ .
 رُفٛز ثشَبيح انًشكض انًغزذاو ثسغٍ إعزغالل انزكُٕنٕخٛبد انجٛئٛخ ٔانؼًم ػهٗ رششٛذ اعزٓالن انطبلخ ٔرفؼٛمآنٛبد انطبلخ انًزدذدح (نهزذلٛك ف ٙانًُظٕيخ انًبئٛخَ ،شش اعزشبسح نهزذلٛك ف ٙانًُظٕيخ انطبلٛخ ،رشكٛض ػذاداد
ثبَٕٚخ -اعزٓالن انكٓشثبء -طٛبَخ انٛبد انطبلخ انًزدذدح)

 انهذف -3دػى انمذراد انىطُيخ واإللهيًيخ وثبػثي انًشبريغ انًجتكرح
ٌهدف تدخل المركز فً هذا المجال الى تدعٌم القدرات الوطنٌة فً مجاالت بٌئٌة مختلفة بهدف الرفع والتحسٌن من األداء
والنجاعة للناشطٌن فً المٌدان البٌئً وكذلك الرفع من القدرة التشغٌلٌة لتسهٌل اندماج العاطلٌن عن العمل فً المنظومة
التشغٌلٌة وٌتم ذلك ب:
اإلحاطة بالباعثٌن الشبان لبعث مشارٌع بٌئٌة تتعلق بالتجدٌد التكنولوجً فً مٌدان البٌئة قصد تطوٌر

نتائج البحث العلمً واالختراعات والوصول بها إلى مرحلة التصنٌع إلى جانب مدهم بالخدمات اللوجستٌة
وتقدٌم الخبرات الالزمة ضمن محضنة المركز بالشراكة مع المإسسات الجامعٌة والهٌاكل المختصة
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تكوٌن ومصاحبة باعثً المشارٌع البٌئة المبتكرة.

 -تم خالل سنة

2018تنظٌم  83دورة تكوٌنٌة لفائدة  900شاب فً إطار

مشروع النهوض بالفالحة المستدامة

 (PAD II) Agripreneurبالتعاون مع وكالة النهوض باإلستثمارات الفالحٌة
والتنمٌة الرٌفٌة فً تونس
وتموٌل  GIZوٌهدف البرنامج إلى تشجٌع ودعم المشارٌع واألفكار الجدٌدة والمتج ّددة فً مجال األنشطة
الفالحٌّة المستدامة والصّناعات الغذائٌّة والخدمات ذات الصلة بالمجال الفالحً مع التركٌز على أهمٌّة توظٌف
وال ّتروٌج والتصرّف والتسٌٌر وذلك فً
تكنولوجٌّات اإلعالم واال ّتصال وال ّتطبٌقات الرقمٌّة فً عملٌّات اإلنتاج
مختلف مراحل سلسلة القٌمة ثم تم إفراد  750شاب منهم للتعمق فً كٌفٌة تنفٌذ أفكار المشارٌع المحددة ضمن
دورات تكوٌنٌة اضافٌة .
 تمّت المصادقة النهائٌة على محتوى المنهجٌّة الجدٌدة للتكوٌن واإلحاطة فً مجال بعث مإسسات بٌئٌة جدٌدةوعلى محتوى برنامج التكوٌن ودلٌل التكوٌن والمصاحبة المتعلّق بالمنهجٌّة المذكورة
لتكوٌن أصحاب فكرة مشروع بٌئً من الشباب لتنمٌة قدراتهم فً مجال بعث المشارٌع
 تم امضاء اتفاقٌةلمإسسات CONECT
البٌئٌة فً اطار برنامج  SWITCH- Med IIبالتعاون مع كنفدرالٌة االمواطنة التونسٌة
 )SCP/RACإلنجاز  08دورات تكوٌنٌة لفائدة 117
ومركز النشاط اإلقلٌمً لالستهالك واإلنتاج المستدامٌن (
فً مجال بعث المشارٌع البٌئٌة بكل من تونس وباجة وسٌدي بوزٌد
مشاركا من أصحاب المشارٌع الخضراء
والقصرٌن وقابس ما بٌن اكتوبر ودٌسمبر .2018
تكوٌن المستشارٌن البٌئٌٌن الذي ٌهدف إلى ت ركٌز سٌاسة الدولة فً مجال تدعٌم
 الشروع فً تنفٌذ برنامجعلى المستوى المحلً والجهوي  ،وذلك
قدرات الجماعات المحلٌة ودعم الالمركزٌة وترسٌخ الحس البٌئً
 "Institut éco-conseilومركز التكوٌن ودعم
بالتعاون مع المعهد البلجٌكً للمستشارٌن فً المٌدان البٌئً"
الالمركزٌة وفً هذا االطار تم تكوٌن لجنة إستراتٌجٌة لقٌادة المشروع والتً سٌكون من أهم مهامها متابعة
حسن تنفٌذ المشروع وإدماج برنامج التكوٌن للمستشارٌن البٌئٌٌن ضمن األولوٌات الوطنٌة وبرامج تدعٌم
 10إطارات ذات كفاءة و خبرة فً مجال
القدرات على المستوى المحلً -وتكوٌن فرٌق عمل متكون من
إنجاز ورشة عمل حول إستراتٌجٌة تنفٌذ
االتصال و البٌئة ،لٌتكفل بالتخطٌط و التنفٌذ الفعلً للمشروع  .كما تم
مشروع تكوٌن المستشارٌن وإعداد خطة العمل  2023-2018و تم التحصل على تموٌل للمشروع للفترة الممت ّدة
 2023-2019من الجانب البلجٌكً ()WBI
 كما تم تنظٌم  14دورة تكوٌنٌة وتحسٌسٌة لفائدة  230مشارك فً مجاالت بٌئٌة مختلفة سنة 2018التصرف فً الزئبق المتؤتً من استعمال المصابٌح لفائدة
 تنظٌم ورشة عمل إقلٌمٌة حولالدول العربٌة واإلفرٌقٌة وذلك بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة.

 50مشاركا من

 األهذاف انخصىصيخ  :تذػيى األهذاف انخبصخ ثئػبدح انتًىلغ وتؼسيس انتؼبوٌ انذوني واإلتصبل واإلػالو
 :تماشٌا مع الرإٌة المستقبلٌة الجدٌدة للمركز ولتعزٌز تموقعه وآدائه
 القيام بدراسة تقييمية العادة التموقعتقٌٌم إستراتٌجً ألدائه ونجاعته وطنٌا فً بلوغ األهداف التً
وإكتساب ثقة شركائه إرتؤى المركز إلى القٌام ب
لتوضٌح البرنامج اإلستراتٌجً المستقبلً ال ذي ٌؤخد بعٌن اإلعتبار نتائج التقٌٌم
بعث من أجلها بعد عقدٌن من بعثه،
وكذلك التطور والتجدٌد التكنولوجً الحاصل على الصعٌد العالمً بحٌث تمكن الدراسة من توضٌح البرنامج
اإلستراتٌجً المستقبلً للمركز وإعطاء توجه ورإٌة جدٌدة فً آفاق سنة .2030
لدفع أنشطة المركز وإعادة تموقعه خاصة وأن له مٌزة على
 التأكيد على أولوية دعم نشاط التعاون الدوليالمستوى المإسساتً تصنفه كمركز دولً وذلك باعداد مقترحات مشارٌع فنٌة تواكب التطورات فً عالقة مع
أنشطة المركز و أهدافه االستشرافٌة و مزٌد التواصل مع المسإولٌن الدولٌن المختصٌن...،كما تم نشر استشارة
لتدعٌم فرٌق التعاون الدولً ومصاحبته فً التعرف على تقنٌات الٌقظة على المشارٌع الدولٌة وألٌات التموٌل
وحسن اعداد طلبات التموٌل...
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 اعداد استراتيجية واضحة في مجال التواصل الداخلي والخارجي: 2018شرع المركز فً اعداد استراتٌجٌة واضحة فً مجال التواصل الداخلً والخارجً
 إبتداء من سنةللتعرٌف بإنجازات المركز ونشر المعلومات الخاصة بالتكنولوجٌات وفٌها كذلك بعد استشرافً ٌهدف لتحسٌن
صورة المركز والعمل على إعادة تموقعه ووقع احداث وحدة خاصة بهذه المهمة ومن أهم اإلنجازات خالل سنة
وتدشٌنها ٌوم  5جوان بالٌوم
 2018اعداد نسخة جدٌدة و متطورة لل بوابة التوثٌقٌة ووضعها وضع اإلستخدام
العالمً والوطنً للبٌئة،
و دولٌة ،تنظٌم ورشات عمل حول
و لمشاركة فً تظاهرات بٌئٌة وطنٌة
 تنظٌم األٌام المفتوحة للمركزاإلبتكار و التحوٌل و التطوٌع التكنولوجً المستدام ،البحث عن شركاء وتنظٌم زٌارات للمركز و المساهمة فً
انجاز اتفاقٌات
 اعداد وثائق تسوٌقٌة تتماشى و التوجهات الجدٌدة للمركز ،ارسال ارسالٌات تحسٌسٌة عٌر الهاتف الجوال، العمل على رقمنة مركز التوثٌق و اإلعالم لتسهٌل اإلنتفاع بالرصٌد المعلوماتً الفنً الموجود بها، -تدعيم مختلف مصالح الجودة وتعيين مسؤول عن الجودة بالمركز

 -IIالمؤشرات التي تعكس مدى التطور النشاط:مؤشر قيس اآلداء

الوحدة

التوقعات

انجازات

التوقعات

2016

2016

2017

انجازات

2017

التوقعات

2018

انجازات إلى
موفى
ديسمبر
2018

نسبة االنجاز
خالل سنة
2018

1انهذف -رصذ وَمم وتطىيغ وألهًخ انتكُىنىجيبد انًطتذايخ نالضتجبثخ نهحبجيبد انىطُيخ وااللهيًيخ

المؤشر  :1.1عدد التكنولوجيات المستدامة
المطوعة

ػذد

2

1

% 50

انهذف  :2اإلحبطخ انفُيخ ثبنمطبػبد راد األونىيخ نتجُي انتكُىنىجيبد انًطتذايخ
المؤشر
مساندتها

انهذف :3

:1-2عدد المؤسسات التي تم

دػى انمذراد انىطُيخ واإللهيًيخ وثبػثي انًشبريغ انًجتكرح

المؤشر  1.3عدد المنتفعين بالتكوين في مجال
التكنولوجيا المستدامة
مؤشر  :2.3عدد المنتفعين بالتكوين لبعث
مشاريع مجددة
مؤشر  : 3.3عدد الباعثين للمشاريع المجددة

•
•
•

عدد

47

36

40

41

39

70

% 179

ػذد

-

13

130

767

500

225

% 45

ػذد

92

163

160

118

60

1017

%1695

5

0

-

ػذد

انًؤشر  :1ركُٕنٕخٛب يؼبندخ انًٛبِ انًغزؼًهخ ثبػزًبد انُجبربد انًبئٛخ
انًؤشر ٚ : 2ؼٕد إسرفبع ػذد انًؤعغبد انًظبزجخ عُخ  2018إنٗ اَطالق يششٔع خذٚذ زٕل يظبزجخ  30يؤعغخ ربثؼخ نفؼبء
األَشطخ االلزظبدٚخ ثجُضسد إلسعبء يُظٕيخ ف ٙانزظشف ل ٙانُفبٚبد ،ثبنششاكخ يغ انٕكبنخ األنًبَٛخ نهزؼبٌٔ األنًبئٙ
انًؤشر : 3
 ٚؼٕد اسرفبع ػذد انًزكَٕ ٍٛنغُخ  2017إنٗ ركٕ 700 ٍٚيُزفغ ف ٙاؽبس يششٔع يُظخ انًٍٓ انخؼشاء UNOPS - ٚؼٕد اسرفبع ػذد انًُتفؼيٍ ثبنتكىيٍ نجؼج يشبريغ يجذدح ضُخ  2018نًششٔػ ٙرؼبٌٔ دٔن :ٙمشروع النهوض بالفالحةالمستدامة والتنمٌة الرٌفٌة  900 ( PAD 2شبة يُزفغ) ٔنًششٔع  SWITCHMEDلتكوٌن أصحاب فكرة مشروع بٌئً من
الشباب لتنمٌة قدراتهم فً مجال بعث المشارٌع البٌئٌة (117يُزفغ)
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-IIIالتقدم في الجانب المالي -1ميزانية التصرف لسنة 2018
بلغت إنجازات تعهدات ميزانية التصرف إلى موفى شهر ديسمبر  2018حوالي 4109ألف دينار أي بنسبة تقدر بـ %92
موزعة كما يلي:

البيانات

اإلنجازات إلى
موفى شهر
ميزانية
 2018محينة ديسمبر 2018

قانون المالية
2018

نسبة اإلنجاز

اإلعتمادات
المتبقية

الموارد:
الموارد الذاتية

1049

1502

1215

81%

287

موارد أنشطة المركز

600

600

412

69%

188

التكوٌن

150

150

68

45%

82

التحالٌل

320

320

301

94%

19

اإلحاطة الفنٌة

130

130

31

24%

99

مداخٌل اخرى

12

موارد أخرى

449

902

803

89%

99

فواضل منحة الـتؤجٌر لسنة 2016

169

169

169

100%

0

فوائد التوظٌف المالً لسنة 2017
تنفٌذ برنامج النهوض بالمٌدان الفالحً المستدام والتنمٌة
الرٌفٌة بتونس

280

280

280

100%

0

453

354

78%

99

منحة الميزانية

2986

2986

2986

100%

0

منحة الـتؤجٌر

2900

2900

2900

100%

0

منحة التسٌٌر

20

20

20

100%

0

منحة التدخل

66

66

66

100%

0

4035

4488

4201

94%

287

مجموع الموارد
اإلستعماالت
مصارٌف األعوان:

3069

3069

3076

100%

-7

مصارٌف التسٌٌر:

900

990

772

78%

218

تدخالت فً المٌدان االجتماعً(منح لفائدة ودادٌة المركز)
تنفٌذ برنامج النهوض بالمٌدان الفالحً المستدام والتنمٌة
الرٌفٌة بتونس

66

66

30

45%

36

355

231

65%

124

4480

4109

92%

371

مجموع اإلستعماالت

4035
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 -2تقدم انجاز ميزانية التنمية إلى موفى ديسمبر 2018
بلغت إنجازات تعهدات ميزانية التنمية إلى موفى شهر ديسمبر  2018حوالي  2 216ألف دينار أي بنسبة إنجاز %55
إَجبزاد 2018
إنً غبيخ
2018/12/31

إَجبزاد 2018
إنً غبيخ
2018/12/31

اإلػتًبداد
انًتجميخ إنً
يىفً ديطًجر
2018

تؼهذ

دفغ

تؼهذ/إػتًبداد
يفتىحخ

تذػيى انًخبثر

417 769

151 849

116 249

265 920

انجرَبيج انىطُي
نهتأهيم انجيئي

587 436

1 165

83 399

586 271

رضكهخ اانًيبِ
انًطتؼًهخ
ثبانُجبتبد انًبئيخ

1 067 156

ثيبٌ انًشبريغ
وانجرايج

اإلػتًبداد
انًتجميخ إنً يىفً
شهر ديطًجر
2017
تؼهذ/إػتًبداد
يفتىحخ

تركيس يحضُخ
نجؼج يؤضطبد
صغري يشغهخ
في انتمُيبد
انجيئيخ
تجهيس ورشخ
نًطبَذح يشبريغ
انجحىث انتطجيميخ

180 000

ييساَيخ 2018
تؼهذ

دفغ

1 208 562

358

0

تحىيم
انتكُىنىجيب

100 974

انتحطيص و
اإلحبطخ و
انتكىيٍ

318 105

2 710

34 237

9

6 229

-141 406

358

179 642

79 289

0

2 244

98 264

50 572

283 868

يالحظبد

ف ٙإؽبس طفمخ عٛزى الزُبء
ردٓٛضاد ركًٛهٛخ يٍ أخم رغطٛخ
انؼُبطش انًجُٛخ ثًمشس 26
يبسط /2018ردٓٛضاد
رؼٕٚؼٛخ ٔ ػشٔسٚخ إلَدبص
انزسبنٛم /ردٓٛضاد نؼًبٌ
انظسخ ٔانغاليخ انًُٓٛخ انٗ
خبَت ػًهٛبد إطالذ انزدٓٛضاد
انكجشٖ انًؼطجخ
عٛزى إَدبص دساعخ زبخٛبد
انمطبػبد االلزظبدٚخ ٔ األؽشاف
انًزذخهخ ٔ انفبػهخ ف ٙيب ٚخض
ثشايح ٔ آنٛبد انًغبَذح انفُٛخ /
يظبزجخ  5يؤعغبد نٕػغ
يُظٕيخ انزظشف انًُذيح ثٛئخ
طسخ عاليخ يُٓٛخ ٔفك ISO
(ISO14001ٔ45001ثشَبيح
ًَٕرخ/ )ٙيظبزجخ  5يؤعغبد
يٍ لطبع انُغٛح نٕػغ آنٛبد
اإلَزبج األَظف/يظبزجخ  7فُبدق
نٕػغ يُظٕيخ /ISO50001
رى رُظٛى ٕٚو إػالي ٙثزٕصس
ثزبسٚخ  24أكزٕثش ث ٍٛاألؽشاف
انًزذخهخ إلَطالق األشغبل /رى
اإلَطالق ف ٙاألشغبل خالل شٓش
دٚغًجش 2018
دساعخ نزشكٛض اليسؼُخ :
االَطالق ف ٙخبَف2019 ٙ

االَزمبء االٔن ٙإلَزذاة خجٛش
نهًظبزجخ انفُٛخ نهًشكض نزشكٛض
ٔزذح ٚمظخ (َشش اإلعزشبسح خالل
شٓش أكزٕثش نى ٚزهك انًشكض
ػشٔع ػًٍ يُظٕيخ
 )TUNEPSثشيدخ اػبدح انُشش
دساعخ اعزشاردٛخ نهمٛبو ثزمٛٛى
اعزشارٛد ٙرًذ انًظبدلخ يٍ
ؽشف ندُخ يشالجخ انظفمبد فٙ

فٛفش٘ 2019

انتكىيٍ ػٍ ثؼذ
E-learning
وضغ يُظىيخ
خذيبد ػٍ ثؼذ

86 940

749

554

86 191

127 235

36 922

22 341

90 313

تذػيى أَشطخ
انًركس واإلحبطخ
انفُيخ
ثبنصُبػييٍ

270 380

إلتُبء وضبئم َمم

17 342

تجهيساد إػالييخ
تذػيى ثُيخ
انًركس

180 657

2 297

34 850

576 956

721 770

140 370

-144 814

3 930 949

ثشيدخ اَزذاة خجٛش نزذػٛى لذساد
اإلداسح انفشػٛخ نهزؼبٌٔ
انذٔن/(ٙرس ٍٛٛدنٛم اإلخشاءاد
انخبص ثبنًشكض /يًٓخ رطٓٛش
انٕػؼٛخ انًسبعجٛخ ثبنًكض/
ٔرٓٛئخ ٔطٛبَخ انًؼذاد ٔانجُبءاد
ٔانًُبؽك انخؼشاء

17 342

178 360

إَشبء َظبو
وطُي نهتحمك
يٍ انتكُىنىجيبد
انجيئيخ

انًجًىع
َطجخ االَجبز

54 751

59 770

215 628

اعزشبسح إلَزذاة خجٛش إلػذاد
دساعخ خذٖٔ نزشكٛض يُظٕيخ
انزكٕ ٍٚػٍ ثؼذ(االيؼبء
دٚغًجش)2018

150 000

100 000

798

798

-798

150 000

100 000

2 216 169

597 023

1 714 780

طفمخ خبطخ ثبلزُبء يُظٕيخ
اػاليٛخ يُذيدخ زغت اإلخشاءاد
انًجغطخ  :االَطالق ف ٙانزُفٛز
ثذاٚخ 2019
اَطالق االشغبل ف ٙخٕٚهٛخ
2018
دساعخ نزظًٛى ٔ رشكٛض يُظٕيخ
نشطذ ٔ رمٛٛى ٔ رطٕٚغ ٔ َمم
انزكُٕنٕخٛب انًغزذايخ (رمشٚش رمٛٛى
اإلَزمبء األٔن ٙطبدلذ ػه ّٛندُخ
يشالجخ انظفمبد )

55%

-IIIالتوجهات المستقبلية: مثلت سنة 2018سنة إقالع وإسترجاع للنشاط بالنسبة لمركز تونس الدولً لتكنولوجٌا البٌئة بتغٌٌر االدارةالعامة الذي أعطى للمركز منحنى إٌجابً وتوجهات واضحة .هذا وقرر المركز تدعٌم هذه النقلة النوعٌة بقٌامه
 2030من شؤنها تدعٌم
 22سنة لرسم توجهات جدٌدة إلى عضون سنة
بدراسة أستراتٌجٌة تقٌمٌة لنشاطه خالل
تموقعه على الصعٌد الوطنً والدولً فً نقل أحدث التكنولوجٌات البٌئٌة
 2019لٌكون رائدا فً استقطاب أحدث
 سٌسعى المركز إلى تركٌز وحدة ٌقظة إستراتٌجٌة خالل سنةولتدعٌم التوجه نحو
إَشبء َظبو وطُي نهتحمك يٍ انتكُىنىجيبد انجيئيخ
التكنولوجٌات البٌئٌة كما سٌتقدم فً مشروع
 2019لتدعٌم نشاط التعاون الدولً لٌكون مواكبا للتطورات العالمٌة فً مجال
التجدٌد سٌسعى المركز خالل سنة
التكنولوجٌات البٌئٌة .من ناحٌة اخرى سٌتقدم المركز فً تركٌز محضنة مصاحبة الشبان لبعث مشارٌع خضراء.
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