
   

                                                       

مشروع توأمة مع ا�تحاد ا�وروبي لدعم القدرات المؤسساتية للوزارة في 
  ميدان البناء المستدام

  
  

 معلومات عن مشروع التوأمة
 

 )2014فيفري  - 2012مارس (شھرا  24: المدة •

 يورو 1.200.000: الميزانية •

التابعة لوزارة ) UGP3A-II(برنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة و خطة العمل للجوار :  وحدة التصرف •
 ا;ستثمار والتعاون الدولي

 خبيرا من فرنسا وألمانيا والبرتغال 50: الخبراء •

 .في تونس يوم عمل للخبرات اCوروبية 630-: الموارد •
 .زيارات ميدانية لمؤسسات ا;تحاد اCوروبي �
 ورشات عمل تبادل خبرات  �
 دورات تكوينية وإعLمية �

 

  أھداف مشروع التوأمة
  

يھدف مشروع التوأمة بين تونس وا;تحاد اCوروبي من خLل دولة فرنسا ودولة ألمانيا ودولة البرتغال إلى دعم 
 :وھي اUدارة التونسية على ثLثة محاور عمل أساسية في مجال البناء المستدام

 .تعزيز التشريعات والقوانين في مجال البناء المستدام •

 البناء المستدام  نميةتطوير وت •

 .)اUدارة العامة للبنايات المدنية(الخبرات والكفاءات بوزارة التجھيز قدرات تعزيز  •
  

  المحاور ا%ستراتجية لمشروع التوأمة  
  

 إدماج التشريعات والقوانين المتعلقة بالبناء المستدام   - أ
والقوانين التونسية مع اCخذ بعين يھدف مشروع التوأمة إلى إدماج الجوانب المتعلقة بالبناء المستدام في التشريعات 

ويتمثل ذلك في اقتراح نصوص قانونية . ا;عتبار اUنجازات التي حققھا ا;تحاد اCوروبي والتوجھات العالمية
  . البناء المستدامطور وتشجع على ت

  
 تنمية وتطوير البناء المستدام    - ب

يھدف إلى توعية مراكز النفوذ ومختلف وعمل يعزز الحوار حول البناء المستدام  برنامجالتوأمة يقترح مشروع  
الوضعية الحالية مع دراسة البناء المستدام التي تمكن من تنمية و تطوير سس اCحول  متدخلين في المجال ال



   

                                                       

راتيجية تحاور إست ارساءيتم سو.على الصعيدين الوطني والعالميالمتواجدة والمعارف والمھارات وا;نجازات 
الجائزة الوطنية  " إجراءات مثل إنشاء وتفعيل  اقتراح تنفيذكذلك وتحسيس تمكن من تسھيل إنشاء بنايات مستدامة و

و تنظيم تظاھرات موجھة إلى جميع المتدخلين في مجال التصميم والتصور والبناء مما يمكن من " للبناء المستدام
 .نقل إضافات للمعارف اCساسية

   
  :مستدامنشر التطبيقات المتجددة للبناء القصد  %دارة العامة للبنايات المدنيةازيز قدرات تع   - ت

وذلك بفضل المقارنات مع  تطوير القدرات اUدارية لjدارة العامة للبنايات المدنيةمن  مشروع التوأمةسيمكن 
المستدام ككل، من تحديد اCھداف اCوروبية وستمكن دراسة الصعوبات المعترضة في البناء الدول استراتيجيات 

، التصرف  اUجراءات الداخلية(والطرق والوسائل للرفع من مستوى خدمات المصالح التي تھتم بالبناء 
 .تطوير البناء المستدامقصد ...) اUداري

  
  تعزيز قدرات التدخل ل7دارة العامة للبنايات المدنية  في مجال البناء المستدام    - ث
في مجال البناء المستدام بفضل   تعزيز قدرات تدخل اUدارة العامة للبنايات المدنيةمن خLل مشروع التوأمة سيتم 

تطوير القدرات الفنية للمتدخلين في تصميم  بھدف.الجھود المشتركة للخبراء اCوروبيين واUطارات التونسية 
نية وذلك عن طريق تنمية المھارات من خLل ورشات العمل وانجاز البنايات المستدامة باUدارة العامة للبنايات المد

ة وكذلك من خLل المساعدة الفنية Uعداد  تصميم مستدام لمشروع يوالتظاھرات اUعLمية والدورات التدريب
 .نموذجي

  
  مشروع التوأمةفائدة الخبرات الموظفة ل

  :في إطار مشروع التوأمة مسؤولين ساميين  وظفةالخبرات المتضم 

 ،(MEDDTL) من وزارة البيئة والتنمية المستدامة و النقل واUسكان الفرنسية •

 ،بألمانيا (BMVBS )ومن الوزارة الفدرالية للنقل والبناء والتنمية العمرانية  •

 ،  (LNEC)ومن المخبر الوطني للھندسة المدنية بالبرتغال  •

  .تحاد اCوروبياUعدة مؤسسات وھياكل أخرى من من و •
مع التوأمة في مجال البناء المستدام خبير سيعملون على تسيير مشروع  )50( حوالي  خمسين تشريكسيتم  

 .دورات تكوينيةو نظرائھم التونسيين وسيتم تنظيم ورشات عمل
 


