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  وزارة التنمية والتعاون الدو�� 

 
عديد التغي��ات حيث تم منذ ) فيما ي�� الوزارة(وزارة التنمية والتعاون الدو��  تنظيمشهد 

إحاا  الهيال  التاععة لل  م  وزارة التنمية اقتصادية ووزارة  2010��اية سنة  وإ�� 2002سنة 

الوزارة منذ سنة  كما عرفت .لتنمية والتعاون الدو��التعاون الدو�� واستثمار احخار�� سابقا بوزارة ا

0TP0Fعمليات ضم وتقسيم عديدة م  أهمها إفراد التنمية احجهو�ة بوزارة 2011

(1)
P0T  ليتم م  جديد ضم

 .ماا  التنمية اقتصادية والتعاون الدو��

 

� وزارة التنمية والتعاون الدو��و 
ّ
           املؤرخ �� 1996لسنة  270عدد  � بمقتىى  امر  تتو�

مشموالت  ع�� التوا�� املتعلق�ن بضبط 1992سبتم��  21املؤرخ ��  1721وعدد  1996فيفري  14

ومتاععة أساسا إعداد  وزارة التنمية اقتصادية ووزارة التعاون الدو�� واستثمار احخار��

وإبرام اتفاقيات دية ججمالية والقااعية للتنمية ومطااات التنمية واملواز�  اقتصااس��اتيايات 

كما �ساهم مع وزارة املالية �� ضبط مشاريع م��انيات التنمية بالنسبة التعاون الدو�� ومتاعع��ا 

 . للوزارات واملؤسسات احخاضعة لها

 

ق بماا  التنمية احجهو�ة التنسيق ب�ن مطتلف ال��امج احجهو�ة و 
ّ
� الوزارة فيما يتعل

ّ
تتو�

لوزارة بم��انية ااعتمادات هامة تطصيص تّم وقد . طراف املتدخلةومتاععة تنفيذها مع مطتلف ا 

                                  إ�� 2009د خال  سنة .م 185,730تاورت تلك امل��انية م   حيث لدفع التنمية باحجهات

               د .م 144,300نفقات العنوان الثا�ي م   اعارتفب خاّصة وارتبط ذلك. 2013د سنة .م 431,242

بل  معد  اعتمادات 1Tو. 2013سنة د .م 340لتنطفض إ��  2012 سنةد .م 705إ�� حوا��  2009سنة 

لة �� ال��نامج احجهوي لتمو�   2013–2009 خال  الف��ة 1Tال�ي تّم تطصيصها
ّ
ال��امج احخصوصية املتمث

 . د.م 1803ومي للوزارة البالغة م  جملة نفقات التمو�  العم%  92للتنمية و�رنامج التنمية املندماة 

 

عونا موزع�ن ب�ن قسم  449عدد اعوان املباشر�  بالوزارة  2014و�ل  �� مو�� ماي 

  .)179(وقسم التعاون الدو��  )270(التنمية 

 

 للنظر �� مدى توفق 2013-2009رقابية شملت الف��ة  وقد أجرت دائرة املحاسبات مهمة 

متاععة �� و ال��نامج احجهوي للتنمية و�رنامج التنمية املندماةع��  الوزارة �� التصرف وجشراف

Pاملشاريع العمومية

 
P بالتنسيق مع مطتلف اطراف خاصة م��ا املشاريع ذات الصبغة احجهو�ة

                                                           
 .2012إىل ديسمرب  2011خالل الفرتة من ديسمرب   (1)
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0TP1Fاملتدخلة

(1)
P0T . ق الوزارة ��  كما تّم

ّ
تنفيذ املشاريع ذات  متاععة�� ماا  التعاون الدو�� النظر �� مدى توف

املسائ   كذلك شملت اعما  الرقابيةو . امج التعاون ع�� احادودبر التو�سية املندرجة �� إطار شاركة امل

 .التصرف جداري واملا��باملتصلة بتنظيم ومشموالت الوزارة وكذلك 

  

                                                           
وإ�� ععض اطراف العمومية املنتفعة ب��نامج التعاون ع�� احادود وإ�� املندو�ية العامة للتنمية ) إذن بمأمور�ة(توجيه طلب معايات إ�� وزارة املالية   (1)

 احجهو�ة وإ�� عدد م  املاالس احجهو�ة 
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 املالحظاتأبرز 

 

 ال��نامج ا�جهوي للتنمية  -

  

ع��  2013-2011ال  الف��ة ارتفعت قيمة اعتمادات املرصودة لل��نامج احجهوي للتنمية خ

د مقاب  م��انية دأبت الوزارة ع�� تطصيصها سنو�ا ��ذا .م 328د و.م 668د و.م 352التوا�� إ�� 

وقد تّم توزيع اعتمادات احخاة جضافية لدفع التنمية باحجهات ال�ي شملت  .د.م 90العنوان بحوا�� 

م تن  �� لّ  احااالت محّينة ودون اعتماد هذا ال��نامج باالقتصار ع�� مؤشرات ذات ععد اجتما�� ل

 .  ع�� مؤشرات البنية اساسية

 

م   % 31بنسبة  2013إ��  2009وقد استأثرت احاضائر احجهو�ة خال  الف��ة م   

وقد لوحظ �عدد الهيال  . د.م 465,5اعتمادات املطصصة لل��نامج احجهوي للتنمية وذلك بقيمة 

دة كذلك غياب قاعدة بيانات شاملة وإحصائيات دقيقة وموّح و الية  العمومية املشرفة ع�� هذه

فيما يتعلق بالعدد احجم�� للعملة املنتفع�ن مّما م  شأنه أن يضعف عمليات التنسيق وأن ال ينف  

 .مبدأ النااعة والشفافية �� التصّرف �� املا  العام

 

تصار ع�� القوائم اسمية ال�ي ال وتولت الوزارة تأدية أجور عملة احاضائر احجهوّ�ة باالق 

  م  التثبغالبا يتم 
ّ
ت م  أحقية انتفاع بتلك إرفاقها باإلثباتات الالزمة للعم  املناز مّما ال يمن

 ا�خص 9228املنازة م  قب  دائرة املحاسبات انتفاع حوا��  ت اعما  الرقابيةأفرز  اجور حيث

 .دخ  أخرى  �� ح�ن أّ��م ينتفعون بمصادر  د.م 14,279بأجور ع�� احاضائر احجهو�ة بحوا�� 

 

 خال  سنة  �� تنفيذ مطتلف مشاريع تحس�ن ظروف العيش لم يتّم اناال كما 
ّ

 2013إال

�� فت  وإحالة اعتمادات املطصصة للغرض و�خامة ال��ماة ومحدودية  التأخ�� عسبب وذلك خاصة 

عسبع  اصناعي افضاء 29وتّم كذلك إلغاء إنااز . حجهو�ةالوسائ  املادية والبشر�ة املتوفرة باملاالس ا

ر ارا�ىي الالزمة
ّ
إقرار إملانية إنااز تدخالت دعم موارد الرز  ع  طر�ق تّم كما . واليات لعدم توف

��  عدم وضوح آليات التصّرفباعتبار وزارة املالية  تحفظاتاحجمعيات التنمو�ة بالرغم م  

  .دخالتات املرصودة لتلك التاعتماد
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 برنامج التنمية املندمجة -

 

د وقد تّم توجيه لام  مشاريع القسط الثا�ي .م 520بلغت للفة برنامج التنمية املندماة 

معتمدية لها أولو�ة �� ال��تيب و�عو�ضها بمعتمديات أخرى  23لهذا ال��نامج ل�جهات الداخلية وحذف 

 .دها بالدراسات اّولية�� مؤشرات تطتلف ع  تلك ال�ي تّم اعتماإاستنادا 

 

 
ّ
ة إقبا  املقاوالت وتبّ�ن ضعف �سبة إنااز عدد م  مشاريع �عبيد املسالك الر�فية عسبب قل

  وملاتب الدراسات وخاصة توقف اشغا  ع�� إثر ف�خ العديد م  الصفقات ععدد م  املعتمديات

صعو�ات �� إتمام إجراءات اناال   افردي امشروع 437كما �ّج  مواجهة  .ارتفاع للف��ا إ�� مّما أّدى

ب
ّ
قة خاصة بالتمو�  مّما يتال

ّ
  الوزارة باعتبارها صاحبة املشروع املتعل

ّ
تفعي  اتفاقيات ل تدخ

  ."اناال اعتماد "لية آبواملتعلقة  امل��مة مع املؤسسات البننية

 

وخاصة م��ا  ات ال��نامج احجهوي للتنميةوتو�ىي الدائرة بمز�د التحنم �� مطتلف آليّ 

األموا  املصروفة بدون موجب وكذلك واتطاذ التداب�� الالزمة فيما يتعلق باملتعلقة باحاضائر احجهو�ة 

  .باإلسراع �� استنما  إنااز مطتلف ملّونات برنامج التنمية املندماة

 

 متا�عة املشاريع العمومية -

 

 
ّ
لبيانات اللافية بطصوص ��ا م  تحصي  اتفتقر الوزارة إ�� نظام معلوما�ي مندمج يمن

  يضبط وضعية املشاريع القااعية وجشلاليات املرتباة بتنفيذها عالوة ع�� غياب دلي  مفصّ 

 .ومطتلف مراح  تقييمها ر ـإجراءات ومعايي

 

%   81م  بي��ا  2013وذلك إ�� ��اية شهر د�سم�� صعو�ات �� تنفيذها  امشروع 672و�واجه 

بمدى جاهز�ة املشاريع م  حيث توف�� العقارات والتمو�الت خاصة  كباحجهات الداخلية و�رتبط ذل

 . احخارجية وإعداد الدراسات

 

ط و
ّ
ط التنمية أو املطا

ّ
قة بمطا

ّ
�� غياب اعتماد ع�� وثيقة مرجعية سواء تلك املتعل

ت احجهوي للتنمية، 
ّ
ة لل  جشراف ع�� تنظيم مقار�ات جهو�ة لضبط املشاريع ذات اولو�الوزارة تول

لم وزارة املالية غ�� أّن  .2013و�م��انية سنة  2012جهة ال�ي تّم إدراجها بامل��انية التنميلية لسنة 
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عع�ن اعتبار ل  املشاريع املتفق عل��ا ع�� مستوى املقار�ات احجهو�ة لعدم إملانية استيعا��ا تأخذ 

  .بم��انية سنو�ة للدولة ألهمية عددها وللف��ا وعدم جاهز���ا

 

و�تالب هذا الوضع ضرورة إعداد مطاط تنمية ومز�د التنسيق مع مطتلف اطراف  

 .بما يمن  م  حس  تنفيذ التدخالت امل��ماةاملتدخلة 

 

 برنامج التعاون ع�� ا�حدود -

 

بلغت الللفة احجملية للمشاريع ذات املشاركة التو�سية املندرجة �� إطار برامج التعاون ع�� 

� شهر جوان  142,845مشروعا ما قيمته  80ها احادود والبال  عدد
ّ
 .2014مليون أورو وذلك إ�� مو�

 

ه تبّ�ن عدم و 
ّ
قد تّم إحدا  وحدة التصرف حسب اهداف ملتاععة هذه املشاريع غ�� أن

احااالت بمطتلف مساهما��ا �� إعالنات طلب  ععضباألطراف التو�سية وعدم إملامها ��  كفاية إحاط��ا

  الوحدة �� مرحلة إبرام اتفاقيات الشراكة ب�ن . التعاون ع�� احادود مق��حات مشاريع
ّ
كما ال تتدخ

 .اطراف التو�سية والشرلاء الر�ادي�ن

 

ت التصرف �� الهباعدم تنصيص اتفاقيات الشراكة بصفة صر�حة ع�� آليات وتبّ�ن 

املعتمدة م  قب  الشرلاء اختالف الار   مّما أّدى إ�� ع�� احادوداملسندة لتمو�  مشاريع التعاون 

وجود عدد م  جشلاليات املرتباة باإلجراءات التو�سي�ن �� التصرف �� تلك الهبات عالوة ع�� 

ععض الهيال  التو�سية بتعهدا��ا إزاء اطراف إ�� عدم إيفاء  مّما أّدىالتنفيذية اخرى لتلك املشاريع 

 .اجنبية

 

إ�� إقرار  اطراف املتدخلةالوزارة بالتنسيق مع د�� وملز�د إحلام التصرف �� هذا املاا  ت

واتطاذ التداب�� الالزمة لتثم�ن وتاو�ر املشاركة  إجراءات ترتيبية خصوصية ل��امج التعاون ع�� احادود

   .التو�سية �� هذا املاا 

 

 الترر  اداري واملا�� -

 

� جوان 
ّ
          ن�� املوحد املعّد منذ مشروع التنظيم الهياملصادقة ع��  2014لم يتم إ�� مو�

 . مّما أدى إ�� بروز عّدة هيال  لها نفس املهام واملشموالت صلب نفس الوزارة 2008سنة 

 



231 
 

� إنااز ععض مشاريع املطاط اس��اتي�� لإلعالمية ع�� غرار إرساء املنظومة  كما لوحظ
ّ
�عّ

ذلك عالوة ع��  .تثمار احخار�� املباشراحخاصة بععداد ومتاععة مطااات التنمية وتابيقة متاععة اس

ق خاّصة بععما  املنافسة  تنفيذعجراءات التقّيد باحااالت  ععض��  لم يتّم 
ّ
النفقة وذلك �� ما يتعل

 . �احخصم م  املوردو  عند إجراء ععض اقتناءات

 

مية ويستد�� هذا الوضع تحي�ن التنظيم الهين�� للوزارة وتنفيذ املطاط اس��اتي�� لإلعال 

 .والتقيد باألحلام ال��تيبية والقانونية وقواعد حس  التصرف �� ماا  التصّرف جداري واملا��
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I- ال��نامج ا�جهوي للتنمية 

 

��دف ال��نامج احجهوي للتنمية إ�� استحثا  التنمية املحلية ومعاضدة املاهود التنموي 

قة بتحس�ن ظروف العيش و�ال��وض بالفئات  باملعتمديات ذات اولو�ة وذلك ��
ّ
املااالت املتعل

ع��  2013-2011وقد ارتفعت قيمة اعتمادات املرصودة لهذا ال��نامج خال  الف��ة  .محدودة الدخ 

د مقاب  م��انية دأبت الوزارة ع�� تطصيصها سنو�ا لفائدته .م 328د و.م 668د و.م 352التوا�� إ�� 

  2013و 2012وسن�ي  2011خال  سنة لغت �سبة اس��الك اعتمادات الدفع  وقد ب. د.م 90 بمعّد 

  %. 34و%  54 ع�� التوا��

 

لسنة  امل��انية التنميليةبمناسبة إعداد تولت الوزارة التنمية باحجهات الداخلية  و��دف دفع

املرصودة لهذه إقرار توزيع تفاض�� للمبال  و خاة إضافية لدفع التنمية باحجهات الداخلية وضع  2011

واليات  5 م  بي��ا داخليةوالية  14 لفائدة%  80 وذلك بتطصيص �سبةد .م 251,3احخاة بقيمة 

0TP2Fاعت��ت ذات أولو�ة قصوى 

(1)
P0T . 

 

ول ن وّزعت تلك اعتمادات جضافية ب�ن الواليات املعنية باعتماد مؤشرات ذات طاعع 

حام�� الشهادات العليا فعّ��ا لم تن  �� لّ  سلان و�سبة الباالة و�سبة الاجتما�� ع�� غرار عدد 

كما لم يتم . 2005إ�� سنة إستنادا إ�� معايات �عود �سبة الفقر اعتماد مثال  تّم احااالت محّينة حيث 

              اعتماد ع�� مؤشرات البنية اساسية عند توزيع اعتمادات املطصصة للغرض والبالغة 

احخمس الواليات ذات اولو�ة  ن أّن وقد تب�ّ . م  احخاة جضافية%  41د أي بنسبة .م 102,700

املتبقية حيث بلغت �سبة ر�ط  واليات القصوى لها مؤشرات بنية أساسية أرفع م  ماموعة التسع

 بحوا��مقارنة  2009خال  سنة  % 65,5اللاف ع�� سبي  املثا   ب بواليةاسر باملاء الصاحح للشر ا 

   . و�ةبوالية جند % 57,4
 

قت ب ت عملية تنفيذ ال��نامج عدد م  النقائصشابعالوة ع�� ذلك و 
ّ
احاضائر احجهو�ة �عل

 .حس�ن ظروف العيش وال��وض بالفئات محدودة الدخ وت
 

 ا�حضائر ا�جهو�ة -أ
 

م  اعتمادات %  31بنسبة  2013إ��  2009استأثرت احاضائر احجهو�ة خال  الف��ة م  

ولوحظ وجود نقائص شملت خاّصة  .د.م 465,500هوي للتنمية وذلك بقيمة املطصصة لل��نامج احج

                                                           
 .قصر�  وسيدي بوز�د وسليانة واللاف وقفصةال  (1)
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 إجراءات التصرف وتحديد اعتمادات املطصصة ل�اضائر احجهو�ة وكذلك عملية خالص أجور 

  .العملة

 

ق ب
ّ
ه بالرغم ف �� احاضائر احجهو�ة التصّرفففيما يتعل

ّ
�عدد الهيال  العمومية املشرفة  م عن

            إ�� غاية بداية ( و�ة واملتمثلة �� الوزارة واملندو�ية العامة للتنمية احجهو�ةع�� احاضائر احجه

غياب قاعدة بيانات شاملة وإحصائيات فقد لوحظ واملندو�يات احجهو�ة للتنمية الفالحية  )2014سنة 

0TP3Fدة بطصوص العدد احجم�� للعملة املنتفع�ندقيقة وموّح 

(1)
P0T  أن يؤّدي إ�� ��ذه الية  مّما م  شأنه

  . �� التصّرف �� املا  العام ال ينف  مبدأ النااعةوأن واملراقبة ضعف عمليات التنسيق 

 

نظم آليات التصرف �� احاضائر احجهو�ة وذلك خاصة موّحد ي إطار قانو�يلوحظ غياب كما 

ق بتحديد
ّ
صنف بالنسبة لل   احتياجاتو�نيفية ضبط ر أصناف عملة احاضائ و�عر�ف فيما يتعل

  م  التثبت �� الوضعيات 
ّ
واملدة القصوى للعم  باحاضائر الظرفية وكذلك عغياب آليات تمن

 . اجتماعية واملقاييس الواجب توفرها لالنتفاع بال��نامج

 

أّن أغلب املاالس  لوحظ بطصوص تحديد اعتمادات املتعلقة باحاضائر احجهو�ةكما 

              خال  إقرار خاة إضافية  عدد أيام العم  عند احجهو�ة اعتمدت ع�� عدد العملة عوضا ع 

  �� توف��  2011سنة 
ّ
إ�� أفر�   شهرالف��ة م  مليون يوم عم  ل�اضائر استثنائية خال   10تتمث

  .املذلورة د�سم�� م  السنةشهر 
ّ
مما يوم عم  شهر�ا  26م  أجور �غاي  نت العملة املنتدب�نكما من

عامال              21.341ع عددهم م  اارتفو  غة القارة ع�� هذا الصنف م  العملةأدى إ�� إضفاء الصب

   .عامال 72.663إ��  2013لينطفض خال  سنة  2012عامال خال  سنة  79.379إ�� حدود  2009سنة 

 

م  اجر اد�ى الصنا�� املضمون  2011وأّدى تاّور عدد العملة وإقرار تمني��م خال  سنة 

وما قبلها حيث لانت ��  2010يع �� ججم اعتمادات املرصودة ��ذا العنوان مقارنة عسنة إ�� ال��ف

ورغم ذلك فقد �ّج  تااوزا . د.م 136,500حوا��  2013-2011د ليبل  معّدلها خال  ف��ة .م 28حدود 

 ذلكو�رجع  .د.م 140,85لتلك اعتمادات أّدى إ�� طلب اعتمادات إضافية خال  نفس الف��ة فاقت 

عع�ن اعتبار تاّور عدد العملة وطلبات اعتمادات جضافية املنازة  الوزارة أخذعدم إ��  خاّصة

  .2013و 2012سن�ي احاضائر احجهو�ة ل �يم��انيّ  إعدادعند  2012و 2011خال  

 

� الوزارة إحالة اعتمادات احاضائر احجهو�ة إ�� املاالس  جهة أخرى،م  ،لوحظكما 
ّ
تو�

             �� حدود إو  2009القصر�  وسيدي بوز�د واللاف وتااو�  وصفاقس خال  الف��ة احجهو�ة ب
                                                           

عامال حسب تقر�ر هيئة الرقابة العامة للمالية حو  التدقيق ��  109.491و 2012مارس  23عامال حسب جلسة العم  الوزار�ة بتار�خ  84.721  (1)

 .وضعية عملة احاضائر خال  نفس السنة
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ّما ال م دون توّصلها بقوائم اسمية �� العملة املنتفع�ن وتوزيعهم حسب أماك  العم  2012جو�لية 

  م 
ّ
   .أحقية انتفاع باألجور املصروفةاح��ام مبدأ العم  املناز و  التثّبت م  يمن

 

ق بيما وف
ّ
بداية م  الوزارة  تولتفقد  عجراءات خالص أجور احاضائر احجهو�ة ومتاعع��ايتعل

0TP4Fصرف أجور عملة احاضائر احجهو�ة باعتماد احاوات ال��يدية 2012شهر أوت 

(1)
P0T  ح�ن ينّص ��

ع�� أن  املتعلق بمشموالت وزارة التنمية اقتصادية 1996لسنة  270عدد الفص  احخامس م  امر 

� الوزارة إحالة اعتمادات ال��نامج احجهوي للتنمية إ�� املاالس احجهو�ة للتصرف ف��ا كموارد ت
ّ
تو�

 .ذاتية

 

  م  املمسوكة م  قب  الوزارة  قاعدة بيانات خالص عملة احاضائر قد لوحظ أّن و 
ّ
 ال تمن

دد العملة متاععة تاور عم  و ) حضائر ظرفية ،حضائر عادية(تحديد توزيع العملة حسب أصنافهم 

  العرضي�ن شهر�ا
ّ
ع�� غرار الس  وملان العم  وطبيعة العم  املناز  معايات هامةر ��ا كما ال تتوف

0TP5Fواليات 4 سوى  ستابولم �.وتار�خ انتداب

(2)
P0T  إ�� طلب الوزارة إثراء تلك القاعدة باملعايات

� القوائم اسمية املرسلة م  كما أّن الوزارة تتو�� امر بتأدية أجور احاضائر باالقتصار ع�.املذلورة

 ملاالس احجهو�ة ال�ي غالبا ال يتم إرفاقها باإلثباتات الالزمة للعم  املناز و�رامج استعما اقب  

  وتقييم وا�اة وتقار�ر متاععة
ّ
 .  الت احاضائرتدخ

 

بالتنسيق مع عدد م  اطراف م  قب  الوزارة عمليات التثّبت املنازة  أفرزت ول ن

 7676حوا�� انتفاع  �� غرار املندو�ية العامة للتنمية احجهو�ة وجدارة العامة لآلداءاتالعمومية ع

تبأكّ� م  آلية فقد  �خص
ّ
م��ا  د.م 7بمبل  فا   2013خال  سنة لفائد��م الوزارة صرف أجور  تول

ق بطالص حوا��  د.م 6
ّ
م  قب  عامال تّم إقرار �سو�ة وضعي��م جدار�ة وذلك ب��سيمهم  2334تتعل

نت م  اس��جاع ما يقارب أّ��ا بوقد أفادت الوزارة �� رّدها  .الوزارت املعنية
ّ
قب   م  د.م 2,800تمن

�شتغلون  اعون 26م  بي��م ( ا�خص 38 خالص 2014خال  سنة الوزارة كما واصلت  .الوزارات تلك

  .ب��نامج احاضائر امنتفع اموظف 127م  ضم  )  وزارة الشؤون الدينيةب
 

مام عدم كفاية آليات الرقابة ع�� مستوى الوزارة وتداخ  آلية احاضائر احجهو�ة مع وأ

لتشغي  وغياب التنسيق بي��ا قامت دائرة املحاسبات بتوجيه طلب معايات إ�� لّ  م  ل آليات أخرى 

 وزارات الداخلية والتشغي  والفالحة والتعليم العا�� واملالية وكذلك إ�� الصندو  الوط�ي للضمان

اجتما�� والصندو  الوط�ي للتقاعد واحاياة اجتماعية واملركز الوط�ي لإلعالمية وذلك إلجراء 

                                                           
  .2012جو�لية  27ارة التنمية احجهو�ة والتطايط ووزارة الداخلية ووزارة املالية بتار�خ اتفاقية امل��مة ب�ن الديوان الوط�ي لل��يد ووز  (1)

 .سليانة ومدن�ن واملهدية وناب   (2)
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رة لدى لّ  م��مقار�ات ب�ن قاعدة البيانات 
ّ
 املدرجة بقاعدة بيانات الوزارة وعّينة م  الدفوعات ااملتوف

ي املنازة خال و 
ّ
 . 2013د�سم�� شهر و  2012شهري أوت ود�سم�� م  سنة  الف��ة ال�ي �غا

بدون موجب بأجور ع��  ا�خص 9228وأفرز استغال  نتائج تلك املقار�ات انتفاع حوا�� 

احاضائر احجهو�ة خال  الف��ة املذلورة مما ترتب عنه تحّم  م��انية الوزارة ألعباء إضافية حساب 

0TP6Fد.م 14,279 وغ�� م��رة بلغت حوا��

(1)
P0T. 

 

ق امر ب
ّ
           لدى الصندو  الوط�ي للضمان اجتما�� ارطمنط 3346حوا�� احخصوص بو�عل

بالهيال   2014وعام  يباشرون عملهم فعليا إ�� حدود شهر جوان  اعمومي اموظف 2249و )د.م 6(

�� وضعية  امنطرط 720و )د.م 4,147(التاععة للدولة أو احجماعات املحلية أو املؤسسات العمومية 

           امتقاعد 113و )د.م 1,145( للتقاعد واحاياة اجتماعيةمباشرة فعلية لدى الصندو  الوط�ي 

�خصا م  أ�ااب امله  احاّرة وا�خاص الابيعي�ن وأ�ااب الشرلات ذات  1401و) د .أ 210(

م�جل�ن بمؤسسات التعليم العا�� للسنت�ن احجامعيت�ن  اطالب 520و )د.أ 955( ال�خص الواحد

0TP7Fد.أ 892( 2013/2014و 2012/2013

(2)
P0T (0بمن  ععنوان مطتلف آليات التشغي  امنتفع 804وTP8F

(3)
P0T            

 . )د.أ 753(

 

د �� ح�ن أن أرقام بااقات �عر�فهم .أ 55�خصا بمبل  ناهز  79كما تولت الوزارة خالص 

الوطنية غ�� موجودة أصال بقاعدة بيانات وزارة الداخلية عالوة ع�� وجود حاالت تباي  ب�ن هو�ة 

منة بقائمة خالص أجور عملة احاضائر املمسوكة م  قب  الوزارة والهو�ة احاقيقية املنتفع املض

 .لصاحب بااقة التعر�ف الوطنية

 

اموا  املصروفة ع�� حساب احاضائر  اتطاذ التداب�� الالزمة بطصوصوتو�ىي الدائرة ب  

. احجهوي  �� املستوى ال��ا عبما يضم  نااعة تدخاحجهو�ة بدون موجب و�مز�د التحنم �� هذه الية 

تم إحدا��ا  ال�ي ةجهو�ّ اح�جان البأ��ا عملت ع�� تنفيذ القرارات الواردة بمحاضر وقد أفادت الوزارة 

  .لدراسة ملفات العملة املدرج�ن ضم  نتائج أعما  املراقبة بما يمن  م  تفادي جخالالت امل�جلة

 

 تحس�ن ظرو  العيش -ب

 

                                                           
 .دون اعتبار نتائج املقار�ة مع وزارة الداخلية  (1)
 .دون احتساب العا  الصيفية  (2)
دات التعليم العا�� و�رنامج مرافقة باعيي املؤسسات الصغرى ال�ي تطّو  انتفاع بمنحة م  تر�صات جعداد ل�اياة املهنية وعقود إدماج حام�� شها  (3)

 )دينار ع�� اق  150د و 50ب�ن (عالوة ع�� منحة املؤسسة ) دينار 200و 80ب�ن (قب  الدولة 
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 2011خال  السنوات م   ملشاريع تحس�ن ظروف العيش املطصصةبل  معّد  اعتمادات 

 سوى خال  2012و 2011سن�ي  مشاريعولم يتّم اناال  �� تنفيذ أغلب  د.م 287ما قيمته  2013إ�� 

فت   حيث تّم فت  وإحالة اعتمادات املتعلقة ��ا لتأخ�� �� ا إ�� خاصة و�رجع ذلك .2013سنة 

� السنة.م 400والبالغة  2012سنة اعتمادات 
ّ
الصعو�ات ال�ي حّفت بعنااز  عالوة ع�� املعنية د �� مو�

  . مطتلف أصناف هذه املشاريع

 

قيفف
ّ
كم  213م  امل��ماة املسالك طو  تاّور  ساهم فقد ةمشاريع املسالك الر�فيب ما يتعل

التأخ�� �� مقاب  محدودية املوارد البشر�ة والوسائ  اللوجستية  2012كم سنة  1241إ��  2010سنة 

0TP9Fمالس جهوي كما جاء �� رّد عينة تتلّون م  اث�ي عشرة  وذلك هذه املشاريعإنااز �� 

(1)
P0T   بالرغم م

عدم قدرة سبع ع�� سبي  املثا  وقد اناّر ع  ذلك  .دورها �� ر�ط املناطق الر�فية بمواقع جنتاج

0TP10Fواليات

(2)
P0T  د.م 18ع�� تمو�  الفار  �� الللفة ال�ي شهدت ارتفاعا بقيمة  . 

 

كما اعتمدت الوزارة عند ترسيم اعتمادات مشاريع التنو�ر وال��ود باملاء بالوسط الر�في 

20030TP11Fتّم تحديدها منذ سنة ، ع�� للفة 2011بامل��انية اصلية لسنة 

(3)
P0T  ال د وأصبحت  3000بقيمة

2011�عنس القيمة احاقيقية لهذه املشاريع مّما استوجب ال��فيع ف��ا �� سن�ي  0TP12F

(4)
P0T 2013و 0TP13F

(5)
P0T  ��ع

وأّدى ذلك إ�� التأخ�� �� تنفيذ التدخالت امل��ماة وعدم اح��ام . د 12000د و 8000التوا�� إ�� حدود 

   .مبدأ سنو�ة ال��نامج

  

ر ارا�ىي الالزمة 
ّ
د عسبع .م 22بللفة  اصناعي افضاء 29تّم إلغاء إنااز ونظرا لعدم توف

0TP14Fواليات

(6)
P0T   فت   بلافة الواليات وذلك بالّرغم م  2012سنة  فضاء صنا�� تّم برما��ا 100م  ضم

بتدخالت  �عو�ض تلك الفضاءاتوقد تّم  . د.م 76,600لام  إعتمادات التعهد املرصودة لها بقيمة 

�عيق تحقيق أهداف ال��وض باالستثمار مّما م  شأنه أن  أخرى �� ماا  تحس�ن ظروف العيش

 . وإحدا  مواط  شغ  إضافية باملناطق املس��دفة

 

 ال��وض بالفئات محدودة الدخل  -ج

 

                                                           
 .عس وقب�� وتااو� واليات ناب  و سوسة واملنست�� وجندو�ة وصفاقس واملهدية والق��وان والقصر�  وقفصة وقا (1)
 .املهدية وسيدي بوز�د وناب  وزغوان والقصر�  وصفاقس والق��وان (2)
 .واملتعلق بععداد وتنفيذ ال��نامج احجهوي  2003جانفي11املنشور املش��ك ب�ن وزارة املالية والداخلية والتنمية املحلية املؤرخ ��  (3)
ملراجعة مقاييس تنفيذ ال��نامج احجهوي  2011جوان  20املؤرخ ��  15ملالية والتنمية احجهو�ة عدد املنشور املش��ك الصادر ع  وزراء الداخلية وا (4)

  .للتنمية
 .حو  التسريع �� تنفيذ ال��نامج احجهوي للتنمية2013أوت  06تار�خ  26املنشور عدد  (5)

  .واليات أر�انة و�ن�رت وناب  وجندو�ة والق��وان وسيدي بوز�د واملنست�� (6)
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ضعف �� تنفيذ تدخالت ال��نامج املتعلقة بال��وض بالفئات محدودة الدخ  وذلك لوحظ 

خاّصة باحجهات الداخلية وذات اولو�ة حيث لم يتعّد معّد  �سبة املنتفع�ن بدعم موارد الرز  

 امنتفع 3240حوا��  لفائدةامل��ماة م  معّد  التدخالت  % 6,3بواليات قفصة والقصر�  وسليانة 

الت املنازة �� هذا املاا  وساهم ��. 2013–2011وذلك خال  الف��ة 
ّ
عدم كفاية  ضعف التدخ

للتدخ  الواحد  الف دينار ال�ي ال تتعدى و  ججم التمو�الت املسندةجقبا  ع�� هذه الية ملحدودية 

 . بتلك املن  طو  إجراءات إعداد قائمات املنتفع�نعالوة ع�� 

 

 
ّ
20130TP15F خال  سنة   ال��فيعولم يمن

(1)
P0T د املاالس  3000إ��  منحة دعم موارد الرز  �� سقف

ر جملانات البشر�ة الالزمة
ّ
إملانية  إقرارمّما أّدى إ��  احجهو�ة م  تنفيذ التدخالت املعنية لعدم توف

الت إنااز 
ّ
بمقتىى  منشور  الوا�� مع هاات ت��مالتنمو�ة �� إطار اتفاقيع  طر�ق احجمعيات  تلك التدخ

  . حو  التسريع �� تنفيذ ال��نامج احجهوي للتنمية 2013أوت  6املؤرخ ��  26رئيس احالومة عدد 

 

لعدم وضوح آلية التصرف �� جعتمادات  �� هذا الشأنات تحفضّ وزارة املالية وقد أبدت 

ملاالس احجهو�ة بقاعس ومدن�ن ا القتو . د.م 10املقّدرة سنو�ا بحوا��  لدعم موارد الرز املرصودة 

ا مطتلفة �سبقد خّصص �ا م� بعضال علما بأّن صعو�ات لتابيق هذه الية  وسيدي بوز�د وتااو� 

بالنيابة احخصوصية عسيدي بوز�د م  جملة %  8�ا تلك احخدمة بلغت ل�جمعيات مقاب  إسدا�

ية بتوزر م  قيمة اعتماد املطصص لل  بالنيابة احخصوص%  5د و.م 1,300اعتمادات محالة بقيمة 

وم  شأن عدم توحيد ججراءات أن يؤثر سلبا ع�� شفافية ونااعة التدخالت �� هذا املاا  . معتمدية

 .  اعتماداتتلك ��  احجمعيات تصّرف�� غياب آليات خصوصية ملراقبة  خاّصة

 

ه كما 
ّ
               بتار�خ 63عدد ة احالوم رئيس ملنشور وخالفا  2013تم خال  سنة لوحظ أن

د .م 20,5بحوا��  م موارد الرز دعتحس�ن املسن  و  نعنواعفت  إعتمادات الدفع  2012سبتم��  30

شأنه أن يضعف م  آليات الرقابة ع�� املستوى املركزي �� ظّ  �عدد آليات  وهو ما م  دفعة واحدة

 . التدخ  اجتما�� للفئات محدودة الدخ 

 

املناش�� املنظمة لل��نامج ع�� ضرورة توف�� املاالس احجهو�ة لتقار�ر شهر�ة  نّصتول ن 

م  الوقوف ع�� جشلاليات ال�ي �عيق تنفيذ ال��نامج لم تتمن  الوزارة  فعّن وسداسية ملتاععة  تنفيذه 

 م  خال  الز�ارات امليدانية ال�ي شملت ل  الواليات خال  الثالثية الثانية م  س
ّ
. 2013نة املذلور إال

وتو�ىي الدائرة بضرورة العم  ع�� تحس�ن آليات املتاععة ع�� املستوى املركزي واحجهوي ملز�د إحلام 

 .تدخالت ال��امج احجهو�ة للتنمية
                                                           

املتعلق بالتسريع �� إنااز ال��نامج احجهوي  2013أوت  06بتار�خ  25التنمية والتعاون الدو�� واملالية والداخلية عدد  اتضم  املنشور املش��ك لوزار  (1)

 .للتنمية
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II– برنامج التنمية املندمجة 

 

��دف برنامج التنمية املندماة إ�� إنااز تدخالت بالوسط الر�في واحاضري �� مناطق تدخ  

وتبل  للفة . مليون ساك  بتسع�ن معتمدية 2,860عة ع�� لام  تراب احجمهور�ة لفائدة مطتلفة موّز 

0TP16Fد.م 520 ال��نامج

(1)
P0T  التنو�ر واملاء الصاحح للشرب و��يئة (ع�� عناصر البنية اساسية تتوزع أساسا �� و

بنسبة  السقو�ة والبنية اساسية املنتاة ال�ي تضم ابار العميقة واملناطق%  30,4بنسبة  )املسالك

 %. 24,4وعالوة ع�� املشاريع الفردية بنسبة %  22,5
 

وقد ضبات املعتمديات املس��دفة بل  م  القسط او  والثا�ي م  ال��نامج والبال  عددها 

وقسمت  2008معتمدية بناءا ع�� دراسة أولية أنازت خال  سنة  35معتمدية و 55ع�� التوا�� 

م  املؤشرات تمثلت خاصة �� عدد السلان و�سبة امية والباالة  جملةباالستناد إ�� املعتمديات 

توجيه  2011غ�� أنه تّم خال  سنة . وصا�� ال�جرة واملشتغل�ن باحخدمات و�سبة الر�ط عشبنة التاه��

 10معتمدية لها أولو�ة �� ال��تيب تنت�ي إ��  23حذف و  لام  مشاريع القسط الثا�ي ل�جهات الداخلية 

 واليات و�� سيدي بوز�د والقصر�  وقفصة واللاف وسليانة 5و�عو�ضها بمعتمديات تاععة إ�� واليات 

نااز قسط إ �سبة أّن بوقد أفادت الوزارة . استنادا ع�� مؤشرات تطتلف ع  تلك املذلورة سابقا وذلك

� ع��ا
ّ
  .ثالث م  ال��نامج �س��دف باألساس املعتمديات ال�ي تّم التط�

 

�� التأخ�� �� املصادقة ال��ائية ع�� عدد م  عقود برامج القسط الثا�ي ي�� التغوساهم ذلك 

ظ ع�� عدد م  املصادقة بتحّف �� وكذلك  2013شهري سبتم�� وأكتو�ر  ودللمعتمديات املعنية إ�� حد

0TP17Fال��امج عقود 

(2)
P0T  لعدم جاهز�ة ملفا��ا أو ع�� لام  عناصر ال��نامج ع�� غرار عقد برنامج معتمدية

     . احجنو�ية ال�ي لم تن  م��ماة ضم  احخيارات اصلية قفصة
 

سها الوزارة بصف��ا 
ّ
كما لوحظ تواتر غياب عدد م  أعضاء حجنة قيادة ال��نامج، ال�ي ت��أ

ل�ن ل
ّ
فة بوزارت لصاحبة املشروع، ع�� غرار املمث

ّ
املالية والتلو�  وأمالك الدولة الذي  �ّجلوا ع�� امللل

تلك ا تنتسيه مساهمة ّم رغم موذلك بالجلسة تّم عقدها  41م  جملة  اغياب 18و 22و 13التوا�� 

مشاريع البنية اساسية املشاريع الفردية أو كذلك برامج املصادقة ع�� عقود  الوزارات م  أهمية ��

0TP18Fتّمت املصادقة ع�� عدد م  املشاريع دون التأكد م  توفر أراض إلناازهاكما . املنتاة

(3)
P0Tب وهو ما يتال

                                                           
 .مصادر أخرى د م  .م 137د م  الصندو  العر ي لإلنماء اقتصادي واجتما�� و.م 210د م  م��انية الدولة و.م 173 م��ا  (1)
_ سبيبة _ سيدي عيش سبيالة _ القصر _ قفصة الشمالية _ سبالة أوالد عسنر _  سيدي بوز�د الشرقية _ سيدي بوز�د الغر�ية _ أوالد حفوز  (2)

 منّ�_ قعفور _ بوعرادة _ العروسة _ النر�ب _ احجر�صة  -تاجرو� -القصور -الدهما�ي_ _جدليان 
  .بقب�� الشمالية  أوضم  ملك عمومي للارقات عسيدي مطلوف أو مناقة فالحية ومحجرة بدقاشأرا�ىي مصنفة مناقة خضراء  (3)
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ضرورة تفعي  دور وزارة أمالك الدولة والشؤون العقار�ة بال�جنة املذلورة لضمان جاهز�ة املشاريع 

  . م  الناحية العقار�ة

 
ّ
عقد برنامج شم   13�عدي   2013ت املندو�ية العامة للتنمية احجهو�ة خال  سنة كما تول

الداخلية  ي خالفا ملنشور وز�ر  دون عرضها ع�� حجنة القيادة وذلك مطتلف عناصر البنية اساسية

ق ب 2007جو�لية  12بتار�خ  20التنمية والتعاون الدو�� عدد والتنمية املحلية و 
ّ
ععداد برنامج املتعل

  .التنمية املندماة وتنفيذه ومتاععة إناازه

 

فبالرغم م  تأكيد ولوحظ عدم كفاية تفعي  أعما  التنسيق ب�ن مطتلف اطراف املتدخلة 

إيااد احالو  ملطتلف جشلاليات املاروحة ع�� ع�� ضرورة  2012دة  منذ شهر د�سم�� حجنة القيا

قة خاّصة باملسائ  العقار�ة والتأ مستوى تنفيذ ال��نامج
ّ
مو�  خ�� �� الدراسات التنفيذية وتواملتعل

  �ات للبّت �� عدد م�عقد جلسالم تتوّ  املشاريع الفردية وتنفيذ الصفقات فعّن الوزارة 
ّ

 خال  شهر إال

حيث لم تتعّد �سبة إنااز عدد م  مشاريع �عبيد  وهو ما �عيق بلو  اهداف املنتظرة 2014أفر�  

  2013إ�� مو�� سنة %  30املسالك الر�فية 
ّ
ة إقبا  املقاوالت وملاتب الدراسات وخاصة عسبب قل

تج ع  ذلك ارتفاع �� وقد ن .توقف اشغا  ع�� إثر ف�خ العديد م  الصفقات ععدد م  املعتمديات

  .د.م 1,430ر بحوا�� للفة املشاريع يقّد 

 

كما أّدى تزام  إنااز عناصر البنية اساسية لل��نامج وعدد م  املشاريع اخرى للمتدخل�ن 

العمومي�ن �� مااالت الارقات والتاه�� واملاء الصاحح للشرب إ�� تأخر تنفيذ ععض عقود برامج 

وهو ما يتالب إحلام التنسيق ب�ن املتدخل�ن العمومي�ن �� مطتلف  2013ة مشاريع القسط الثا�ي لسن

 . 2000 أوت 7بتار�خ  31عدد الوز�ر او  نشور م يقتضيهالشبلات كما 

 

 ن محدودية النتائج املحقّق وع�� صعيد آخر تب�ّ     
ّ
مقارنة باألهداف  2013� سنة ة إ�� مو�

بالنسبة للمشاريع ف. ذلك مواط  الشغ  ال�ي تم إحدا��اامل��ماة م  حيث عدد املشاريع الفردية وك

20110TP19Fاملحدثة سنة " اعتماد اناال "�� إطار تنفيذ آلية  الفردية امل��ماة

(1)
P0T  1115فقد تم إنااز 

�� مااالت امله  الصغرى  امشروع 437واجه �� ح�ن ي ام��ما امشروع 2285م  ضم   امشروع

ب والصناعات التقليدية واملؤسسات الص
ّ
ق خاصة بالتمو�  مّما يتال

ّ
غرى والفالحة، صعو�ات تتعل

ه تّمت دعوة منسقي مشاريع  .تفعي  اتفاقيات امل��مة مع املؤسسات البننية
ّ
وقد أفادت الوزارة بأن

�ن املح�� واحجهوي والعم  ع�� �التنمية املندماة لر�ط الصلة مع رؤساء الفروع البننية ع�� املستو 

 .ع�� التمو�الت املالو�ةاعث�ن ل�اصو  استنما  ملفات الب

 

                                                           
 .لوزراء الشؤون اجتماعية واملالية ووزارة التلو�  امل�ي والتشغي  ووزارة التنمية احجهو�ة 2011لسنة  1املنشور املش��ك عدد  (1)
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بما �� ذلك ( امشروع 2730 حاوا��فلم يتّم بالنسبة ا بالنسبة ملواط  الشغ  املحدثة أّم 

إحدا  سوى  د.م 76,229بللفة ") اعتماد اناال "املشاريع الفردية امل��ماة �� إطار تنفيذ آلية 

�� قاا�� الفالحة والصناعات التقليدية  خاصة ةموط  شغ  منتظر  8274موط  شغ  مقاب   3032

 . بواليات باجة وجندو�ة واللاف والق��وان وسيدي بوز�د والقصر� 

         

III- متا�عة تنفيذ املشاريع العمومية 

 

حسب قاعدة  2013بل  العدد احجم�� للمشاريع العمومية املتواصلة إ�� ��اية شهر د�سم�� 

 امشروع 672د م  بي��ا .م 14502 مشروعا بللفة تناهز 12698�� املتوفرة بالوزارة حوا البيانات

 
ّ
 ). د  باحجهات الداخلية.م 677بللفة  % 81م��ا (د .م 1109  بللفة معا

 

  �سق آخاّصة ب ت�علقلوحظ وجود نقائص  وقد
ّ
ليات متاععة املشاريع العمومية و�تعا

 .تنفيذها

 

املتعلق بضبط مشموالت الوزارة ع��  1996لسنة  270عدد  �نّص الفص  الثالث م  امر و 

ه حو  مدى تنفيذه سنوي  تقر�ر تصادية بمتاععة املطاط وإعدادتقوم وزارة التنمية اقأن 
ّ
 غ�� أن

   .2009 سنة إ�� �عود تار�طهتّم إعداده م  قب  الوزارة سنوي حو  التنمية آخر تقر�ر  لوحظ أّن 

 

 افتقار الوزارة لن�� هذا جطار وقد لوحظ 
ّ
��ا م  تحصي  البيانات ظام معلوما�ي مندمج يمن

من�جية غياب كما تبّ�ن . اللافية بطصوص وضعية املشاريع القااعية وجشلاليات املرتباة بتنفيذها

م   24خالفا للفص  وذلك املشاريع ومطتلف مراح  تقييم معاي��   يضبط إجراءات و دلي  مفصّ و 

0TP20Fيةامر املنظم لوزارة التنمية اقتصاد

(1)
P0T  ر

ّ
�عار�ف موحدة ب�ن جميع الوزارات عالوة ع�� عدم توف

واملؤسسات العمومية واملاالس احجهو�ة لعدد م  املفاهيم اساسية ع�� غرار مصا�ح مشروع 

0TP21Fعمومي

(2)
P0T وقد  .واملشاريع ال�ي تواجه صعو�ات وكذلك عدم تحديد أسقف املشاريع ال�ي ياب متاعع��ا

ه تّم تل
ّ
وطنية ملتاععة إنااز  إعالميةتابيقة  بععدادليف املركز الوط�ي لإلعالمية أفادت الوزارة بأن

ه تم التوص  إ�� توحيد املفاهيم والتعار�ف مع املدير�  احجهو��ن للتنمية 
ّ
املشاريع العمومية و�أن

 . وتحسيس النتاب العام�ن لل  الواليات بضرورة اعتماد نفس التعار�ف

 

                                                           
املنظم�ن سابقا لوزارة التنمية  1997فيفري  14 �� املؤرخ 1997 لسنة 388 عدد وامر 1996 فيفري  14��  املؤرخ 1996 لسنة 271 امر عدد  (1)

 اقتصادية
  .وزارة الفالحة تحتسب مطتلف اقساط امللونة ملشروع واحد كمشاريع مستقلة (2)
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ّ
0TP22Fشاريع املعالة  النظر �� عينة م  املوقد من

(3)
P0T  د .م 119,260بقيمة  امشروع 90شملت

 م  الوقوف ع�� إشلاليات التنفيذ املرتباة بال��ماة 2013-2009مدرجة بم��انيات التنمية لسنوات 

مع وزارة املالية �� إعداد تقديرات تلك امل��انيات و�� ضبط املشاريع املندرجة باعتبار مساهمة الوزارة 

ق  1992سبتم��  21املؤرخ ��  1721الفص  الثالث م  امر عدد  يهيقتض��ا وذلك كما 
ّ
املتعل

ة املشاريع م  وتتمث  هذه جشلاليات خاصة �� مدى جاهز�ّ  .بمشموالت وزارة التنمية اقتصادية

 .ع�� �سق تنفيذ املشاريعسلبا حيث توف�� العقارات والتمو�الت احخارجية وإعداد الدراسات مّما أثر 

  

لة موضوع العينة تم إدراجها بامل��انية دون %  35تبّ�ن أّن حوا��  قدو 
ّ
م  املشاريع املعا

م ة بالق��وان الشمالية املرّس مشروع بناء مدرسة إعدادية باملنشيّ  التأكد م  توفر ارا�ىي ع�� غرار 

0TP23F��انيةوذلك خالفا ملناش�� الوز�ر اّو  املتعلقة بععداد امل 2007بم��انية التنمية منذ سنة 

(1)
P0T  ومنشور

نااز املشاريع إاملتعلق بالتصرف �� اعتمادات املحالة و  1997جو�لية  12بتار�خ  30الوز�ر او  عدد 

واناّر ع  ذلك ال��فيع �� الللفة ورصد اعتمادات �عهد إضافية بالنسبة  .ذات الصبغة احجهو�ة

و�ناء مركز التطييم واصاياف لبعض املشاريع يذكر م��ا مشاريع الار�ق احازامية بالقصر�  

بتااو�  احجنو�ية و�ناء إدارة جهو�ة للشؤون اجتماعية بالق��وان احجنو�ية ال�ي ارتفعت للف��ا 

 . د.م 20,700 د إ��.م 16,500احجملية م  

 

ى عدم توفر ارا�ىي �� ععض احااالت إ�� إلغاء مشاريع تم ترسيمها بامل��انية كما أدّ  

ع�� غرار مشروع بناء وحد�ي است�جا�� وتوليد و�ناء قسم إلقامة املر�ى   2012التنميلية لسنة 

بالسبالة م  والية سيدي بوز�د ومشروع إحدا  قسم جراحة ووحدة عمليات عسبيالة م  والية 

مة كما أّن عددا م  مشاريع قاا�� الفالحة والتاه�� املرّس  .د.م 1,5د و.م 1  القصر�  ع�� التوا�� بللفة

لم �شهد أي تقدم ع�� مستوى جنااز املادي نظرا لعدم جاهز�ة الدراسات  2012و 2011ني�ي بم��ا

العوا�شية و�نسودة م  والية و املتعلقة ��ا ع�� غرار مشروع إحدا  مناقت�ن سقو�ت�ن باملباركية 

  . سيدي بوز�د

 

ة بم��انيات ّم ولة بقروض أو هبات ومرسمشاريع مّم  10نة متلونة م  كما تبّ�ن م  خال  عيّ 

عددا م��ا �شهد �سق �اب  أّن بموارد خارجية  مموال  امشروع 56م  جملة  2009سابقة لسنة 

غلب �� أ ضعيف نتياة طو  إجراءات ان��اع أو وجود إشلاليات عقار�ة بمناقة املشروع مّما أّدى

  و�ذكر أّن . احيان إ�� تمديد آجا  ال�اب
ّ
حاات التاه�� ر إنااز مشروع توسيع و��ذيب متأخ

                                                           
 .ل��امج احخصوصيةذات الصبغة احجهو�ة وكذلك عدد م  املشاريع الوطنية بدون اعتبار مشاريع ا�شم  مشاريع   (3)

املتعلق  2009مارس  17املؤرخ ��  10ومنشور الوز�ر او  عدد  2009املتعلق بععداد م��انية  2008مارس  08املؤرخ ��  10منشور الوز�ر او  عدد   (1)

 .2011واملتعلق بععداد م��انية  2010مارس  06املؤرخ ��  8ومنشور الوز�ر او  عدد  2010بععداد م��انية 
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أّدى إ�� ماالبة املفوضية اورو�ية اس��جاع املوارد أورو  ليون م 81,400 البال  قيمتهو ومحاات ال�خ 

 .املالية غ�� املستعملة خال  اجا  املحددة

 

ه م  
ّ
أسباب تأخر إنااز مشروع إحدا  مستشفى جام�� بصفاقس املرسم ب�ن كما أن

ر عدم استنما  إجراءات توف�� التمو�الت احخارجية مّما أّدى إ�� يذك 2006بم��انية الدولة منذ سنة 

ه تّم  .2012د حسب قانون املالية التنمي�� لسنة .م 53د إ�� .م 20ارتفاع للفته م  
ّ
وأفادت الوزارة أن

  م  
ّ
ز املشاريع املمولة ع  طر�ق قروض نااإ�� إطار حجنة متاععة  ععض جشلالياتتااوز التمن

 .ة �شرف عل��ا الوزارةوهبات خارجي

 

خاصة بعدخا  �غي�� ع��  2013و 2012ارتبط �عا  املشاريع امل��ماة خال  سن�ي كما 

ه  حيثامل��انية عداد من�جية إ
ّ
ط  ة� غياب اعتماد ع�� وثيقة مرجعي�أن

ّ
قة بمطا

ّ
سواء تلك املتعل

ط احجهوي للتنمية
ّ
ت الوزارة التنمية أو املطا

ّ
0TP24Fتول

(1)
P0T  �� طبقا ملنشور رئاسة  2013و 2012سن�ي

املتعلق بععداد مشروع قانون املالية التنمي��  2012جانفي  03املؤرخ ��  2012لسنة  1احالومة عدد 

، جشراف ع�� تنظيم مقار�ات جهو�ة لضبط املشاريع ذات اولو�ة لل  جهة و�شر�ك 2012لسنة 

0TP25Fاحجهات ع�� ال�جان استشار�ة احجهو�ة

(2)
P0T  هذا املاا ��.  

 

د وهو ما .م 7356مق��حات مشاريع بحوا��  2012وأفرزت أشغا  تلك ال�جان بالنسبة لسنة 

ما يمن  استغال  ستوج��ا إعداد م��انية سنو�ة تنميلية �يتناسب مع اعما  التحض��ية ال�ي  ال
ّ
وإن

ط للتنمية
ّ
ه و  .تلك املق��حات بمناسبة إعداد مطا

ّ
فع ال�ي تم م  جملة اعتمادات الدأّدى ذلك إ�� أن

سوى مبل   م تتوّ  وزارة املالية ترسيمد ل.م 1200بقيمة  2012تطصيصها بامل��انية التنميلية لسنة 

نفقات التنمية "ضم   د.م 723ععنوان مشاريع محددة �� ح�ن أدرجت مبل  بتلك امل��انية د .م 477

  ." ةالاارئة وغ�� املوزعّ 

 

           سوى  حجهو�ة املدرجة بامل��انية املذلورةاريع ذات الصبغة ااملشقيمة  كما لم تبل 

والبالغة حوا��  املقار�اتجلسات م  للفة املشاريع ال�ي أفرز��ا %  37,3 د وهو ما يمث .م 295,700

فق عل��ا ع�� مستوى املقار�ات تب�ن عدم اخذ عع�ن اعتبار ملعظم املشاريع احجديدة املتّ  كما. د.م 792

   .2013 بم��انية احجهو�ة

 

د .م 79,145بللفة  اجديد امشروع 65 حوا��إدراج  2012بامل��انية التنميلية لسنة  كما تّم 

�� قااع ال�اة دون رصد اعتمادات دفع بطصوصها �� ح�ن تّم تطصيص �سبة ضئيلة م  
                                                           

 .وزارة التنمية احجهو�ة والتطايط (1)
 .2012جانفي  09بتار�خ  1ومنشور وز�ر التنمية احجهو�ة والتطايط عدد  2012ماي  31املؤرخ ��  35عدد منشور رئاسة احالومة   (2)
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م  الللفة احجملية %  1لم تتااوز �� ععض احااالت مشروع جديد  126حاوا��  اعتمادات الدفع 

مّما أّدى إ�� عدم  د.م 8شروع ع�� غرار مشروع إحدا  املعهد العا�� لتقنيات املياه بقاعس بللفة للم

 . البدء �� إنااز تلك املشاريع

  إنااز املشاريع
ّ
ملاالس احجهو�ة باملهدية وقاعس ا به أفادت حسب ما كما يرجع �عا

ل  احااالت طاقة انااز املتوفرة باحجهات برماة املشاريع احجهو�ة لم تراع ��  أّن إ�� وتااو�  وسليانة 

  . م  حيث املوارد البشر�ة واملادية وذلك

 

ومطاط  إ�� العم  بالتنسيق مع مطتلف اطراف املتدخلة ع�� إعداد منوا  الوزارةوتد�� 

تاو�ر آليات التطايط احجهوي ع�� تحس�ن نااعة املعلومة جحصائية احجهو�ة وتوف�� وإ�� تنمية 

رد البشر�ة الالزمة بالهيال  احجهو�ة التاععة لها وكذلك ع�� اخذ عع�ن اعتبار طاقة جنااز ع�� املوا

ط تنموي جديد للف��ة  بأنهوقد أفادت الوزارة  .مستوى احجهات املعنية
ّ
تّم فعال الشروع �� إعداد مطا

  جطار املرج�� للمطاط 2016-2020
ّ
  .ع�� أساس وثيقة توج��ية تمث

 

IV-  برنامج التعاون ع�� ا�حدود 

 

ت م  اتحاد اورو ي �� ناا  تندرج برامج التعاون ع�� احادود املمولة ع  طر�ق هبا

وتطتص ععدم التحديد املسبق ل�اصص الوطنية م  التمو�الت " الية اورو�ية ل�جوار والشراكة"

إعالنات طلب مق��حات املشاريع املطصصة لها حيث �عتمد ع�� مبدأ إجراء املنافسة وذلك �� إطار 

و�تم  .رف جداري واملا�� �� ال��نامجال�ي تتو�� التص ال�ي يتّم إناازها م  قب  هيئة التصّرف املش��كة

 .  توظيف التمو�الت وتوزيعها بناءا ع�� نتائج تقييم املق��حات املقدمة م  مطتلف البلدان املعنية

 

0TP26F"إيااليا-تو�س"هور�ة التو�سية برنامج ويشم  هذا التعاون بالنسبة إ�� احجم

(1)
P0T   بم��انية تبل              

0TP27Fوتتمث  أولو�اته �� الدفع بالتنمية واندماج احجهوي . مليون أورو 25,192

(2)
P0T 0و�التنمية املستديمةTP28F

(3)
P0T 

و�التعاون الثقا�� والعل�ي ودعم املاتمع املد�ي ويغاي واليات تو�س الن��ى وناب  و�ن�رت و�اجة 

حوض "كما �شم  هذا التعاون برنامج .ندو�ة وخمس مقاطعات م  جهة صقلية بعياالياوج

0TP29F"املتوّسط

(4)
P0T    ال��وض بالتنمية اقتصادية والذي تتمث  أولو�اته ��  مليون أورو  200بم��انية تبل

واجتماعية ودعم اقاليم وال��وض بالتنمية البيئية ع�� مستوى حوض املتوسط و��جيع احاوار 

                                                           
 .يالق عليه الحقا ال��نامج الثنائي (1)
 .بحث والتاديد ودفع التعاون املؤسسا�ي لل��وض بالتنمية احجهو�ةتنمية الصناعات الغذائية والصيد البحري والسياحة وال��وض بال  (2)
 .دعم التصرف الناجع �� املوارد الابيعية وتثم�ن ال��ا  الابي�� والثقا�� وال��وض بالااقات املتاددة (3)
 .يالق عليه الحقا برنامج متعّدد اطراف  (4)
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ي . لثقا�� والتصرف �� الشؤون املحليةا
ّ
0TP30Fال��نامج ثالثة عشرة والية ساحلية تو�سية هذاكما �غا

(5)
P0T 

 .ومناطق م  أر عة عشرة بلدا أورومتوساّيا

   

� سنة 
ّ
0TP31Fإحدا  وحدة تصرف حسب اهدافتّم  2008و�� مو�

(1)
P0T  ��ملتاععة برامج التعاون ع

ل  م  ال��نامج الثنائي  ع�� اتفاقي�ي تمو�  2010 واملصادقة خال  سنة 2013-2007احادود للف��ة 

 .  امل��مت�ن ب�ن احجمهور�ة التو�سية واملفوضية اورو�ية اطرافومتعدد 

 

وقد لوحظ وجود عدد م  النقائص �علقت خاّصة باإلحاطة باألطراف العمومية التو�سية 

 . و�التصّرف �� الهبات و�تنفيذ مشاريع برامج التعاون ع�� احادود

 

 ��ا احاطةو متا�عة تنفيذ مشاريع التعاون ع�� ا�حدود -أ

 

بالتنسيق مع مطتلف احجهات املتدخلة وحدة التصرف حسب اهداف لوحظ عدم إعداد 

وججراءات  �اوتوضي  آليات املساهمة ف�ب��امج التعاون ع�� احادود مذكرات ومناش�� للتعر�ف 

عدم إملام إدارة ع�� سبي  املثا  حيث تب�ن  ف اطراف املعنيةها ع�� مطتللمشاريع و�عميمالتنفيذية ل

املالية املحلية باإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واستطالص بطصوصية برامج التعاون ع�� 

  .احادود

 

ه لكما 
ّ
م يتم ععد ان��اء م  إعداد دلي  إجراءات تنفيذ برامج التعاون ع�� احادود لوحظ أن

 . ع  طر�ق منتب دراسات املفوضية اورو�ية قب  م  2012منذ سنة  وع �� إناازهالشر الذي تّم 

 

� وساهم عدم توثيق 
ّ
اطراف  ععضإجراءات تنفيذ مشاريع التعاون ع�� احادود �� تو�

0TP32Fالتو�سية الدخو  مباشرة �� شراكة مع الشرلاء الر�ادي�ن

(2)
P0T   ّدون التنسيق مع الوحدة ال�ي لم تتو

 بمناسبة جملام �� ع
ّ

عض احااالت بمطتلف مساهمات تلك اطراف �� إعالنات مق��حات املشاريع إال

ع�� تول��ا ر�ط  للوحدةمشارك��ا �� حجان انتقاء املشاريع �� ح�ن ينّص الفص  الثا�ي م  امر املحد  

شان ذلك أن  وم . الصلة ب�ن مطتلف الهيال  املش��كة ب��امج التعاون ع�� احادود واطراف التو�سية

  تلك اطراف م  استفادة م  الدعم الفّ�ي للوحدة عند تقديم مق��حات املشاريع
ّ
وقد  .ال يمن

م  اطراف التو�سية يتو�� انضمام للشراكة ال�ي يق��حها الشر�ك  امحدود اعددوزارة بأّن الأفادت 

  .احجمعيات م��ا خاصةالر�ادي دون استشارة الوحدة و 

                                                           
 .�ة وسوسة واملنست�� واملهدية وصفاقس وقاعس ومدن�نتو�س وأر�انة و�  عروس و�ن�رت وناب  و�اجة وجندو   (5)
 يالق عل��ا الحقا الوحدة  (1)
 .منسقي املشروع والذي  يتولون التعام  مباشرة مع هيئة التصرف املش��كة وتحو�  أقساط الهبات ا�� بقية الشرلاء �� املشروع (2)
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  الوحدة �� مرحلة إبرامكما ال 
ّ
العمومية والشرلاء  اتفاقيات الشراكة ب�ن اطراف تتدخ

� إعداد و�سي�� املفاوضات 
ّ
الر�ادي�ن خالفا للفص  الثا�ي م  امر املحد  لها الذي ينّص ع�� أّ��ا تتو�

 وقد .يعبالتعاون مع مطتلف الوزارات والهيال  املعنية بطصوص اتفاقيات املتعلقة ��ذه املشار 

اتفاقية جطار�ة  إ��لوحظ أّن اتفاقيات امل��مة ب�ن الشرلاء التو�سي�ن والشرلاء الر�ادي�ن لم �ستند 

امل��مة ب�ن املفوضية اورو�ية واحجمهور�ة التو�سية لتاسيم التعاون الف�ي واملا�� واتفاقي�ي تمو�  

الن جط
ّ
ار العام لتنفيذ الشرلاء التو�سي�ن لهذه ال��امج ال��نامج الثنائي ومتعدد اطراف اللذي  يمث

ق ب
ّ
 . ليات التصّرف املا�� �� املشاريعآوخاّصة فيما يتعل

 

ه لم يتّم �شر�ك وحدة املالية املحلية 
ّ
اإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّية بكما لوحظ أن

فاقّيات مع الشرلاء الر�ادي�ن حيث أفادت اإبرام  عند واستطالص
ّ
 علما بذلك طتحم ل ا�بأ�ّ ت

 بصفة عرضّية
ّ
ع�� ضرورة إخضاع مشاركة  2014وقد تّم التأكيد خال  شهر جوان . املوضوع إال

 . احجماعات املحلية �� مث  هذه ال��امج مستقبال للمصادقة املسبقة لسلاة جشراف

 

0TP33Fمشاريعمق��حات  6 جعالن ع تّم خال  احجي  او  ل��نامج التعاون ع�� احادود  وقد

(1)
P0T  

مشروعا ذات مشاركة تو�سية �� إطار ال��نامج  49مشروعا �� إطار ال��نامج الثنائي و 32أّدت إ�� انتقاء 

وتبل  الللفة احجملية للمشاريع ذات املشاركة . متعّدد اطراف تّم �� شأ��ا إبرام اتفاقيات تمو� 

� شهر جوان التو�سية 
ّ
وقد لوحظ وجود عدد م  . أورو مليون  142,845ما قيمته  2014إ�� مو�

املا�� للشرلاء التو�سي�ن ��  تصرفو�الالنقائص �علقت خاصة بدور الوحدة �� متاععة تلك املشاريع 

  .الهبات املسندة إل��م

 

 هيئة التصرف املش��كةإعدادها م  قب   اعتماد ع�� تابيقة إعالمية تّم  الوحدة وتتو��

ه أغ�� . 2014وذلك منذ الثاليي اّو  لسنة  ��نامج متعّدد اطرافلاتاععة التقدم الفع�� ملشاريع مل
ّ
ن

  تلك التابيقة تبّ�ن أّن 
ّ
 نات املشروعم  متاععة تقّدم جنااز املادي واملا�� أل�شاة وملوّ ال تمن

 . للشرلاء التو�سي�نالراجعة 
ّ
ر كما ال تمسك الوحدة تابيقة ملتاععة مشاريع ال��نامج الثنائي وال تتوف

لد��ا معايات محّينة بطصوص امل��انيات املطصصة للشرلاء التو�سي�ن والتحو�الت املنازة �� هذا 

                             هيئة التصرف املش��كة بايااليا بتار�خ مّما اضاّرها إ�� احاصو  عل��ا م  قب جطار 

  .2014جوان  10

 

                                                           
 .طلبات عروض  (1)
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ق خاّصة  تقتصر ةلدى الوحد املعايات املتوفرةكما لوحظ أّن 
ّ
ع�� بيانات عامة تتعل

 ��إسبي  املثا   وتفتقر بذلك ع�� بالشر�ك الر�ادي وتار�خ إبرام اتفاقية ومد��ا وم��انية املشروع

�شاة هم لألمعايات مفّصلة حو  أقساط الهبات ال�ي تّم تحو�لها إ�� الشرلاء التو�سي�ن و�سبة إنااز 

رهم ع�� الت
ّ
ب وهو ما مو�  الذا�يالراجعة لهم ومدى توف

ّ
مسك قاعدة بيانات ومز�د التنسيق مع  يتال

وقد أفادت الوزارة بأنه تّم الشروع �� تاميع املعايات . شاريعاملاطراف التو�سية حاس  متاععة 

والبيانات إلحدا  قاعدة بيانات خاصة بمشاركة اطراف التو�سية �� مشاريع التعاون ع�� احادود 

 .نااز أ�شا��اومدى تقدمها �� إ

 

ه لم يتّم  وخالفا لألمر املحد  للوحدة
ّ
حجنة فعي  آليات املتاععة املتمثلة �� إحدا  تفعن

إ�� الوز�ر او  حو   رفع تقر�ر سنوي و  تاععة املهام املولولة للوحدةي��أسها الوز�ر أو م  ينو�ه مل

   .�شاطها

 

مضاعفة أعما  املتاععة �� ظّ  وجود مز�د جحاطة باألطراف التو�سية و وتد�� الوزارة إ�� 

قت خاصة بالتصّرف �� الهبات وال�ي أعاقت تنفيذ عدد م  املشاريع  ال�ي عدد م  الصعو�ات
ّ
�عل

 . شاريعتلك املو�بعض ججراءات التنفيذية ل

 

 �� الهباتالترّر   -ب

 

م  مساهمة  ن احخاة التمو�لية ملشاريع التعاون ع�� احادود ذات املشاركة التو�سيةتتلوّ 

وقد لوحظ . مليون أورو 19,475مليون أورو و 123,370ال��نامج والتمو�  الذا�ي ع�� التوا�� بقيمة 

مواجهة أغلب الشرلاء التو�سي�ن صعو�ات لتوف�� مساهما��م الذاتية مّما م  شأنه أن يحو  دون 

دون استنما  ععض ذلك كالهبة و  اّو  م  طالقسإنااز عدد م  املصار�ف �� انتظار احاصو  ع�� 

 .  ��ا ملونات املشاريع املتعهد

   

كما اقتصرت اتفاقيات الشراكة ع�� التنصيص ع�� أن يتو�� الشر�ك الر�ادي ضمان 

تحو�  التمو�الت إ�� الشرلاء التو�سي�ن �� اجا  وحسب املبال  املتفق عل��ا ع  طر�ق تحو�  بنلي 

ة م  قب  مطتلف الشرلاء دون تحديد آليات التصّرف املا�� ل�اسابات ال�ي يتّم تحديدها بصفة رسمي

 . بصفة صر�حة �� الهبات

 

ع�� الفص  الساعع م  اتفاقية جطار�ة  2011الوزارة منذ سنة  اداعتم أّدى ذلك إ��قد و  

م  البنك املركزي التو��ىي فت  حسابات جار�ة بالعملة  عند طل��ا 1997منذ سنة للتمو�  امل��مة 
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بة يتو�� الشرلاء التو�سيون التصّرف م  خاللها �� أقساط الهبات ال�ي يتّم إحال��ا م  قب  الصع

إملانية فت  حساب ع��  ينّص املذلور  غ�� أّن الفص . الشرلاء الر�ادي�ن ععنوان عدد م  املشاريع

يد النفقات �سد طلببالعملة الصعبة بالبنك املركزي التو��ىي باسم املفوضية اورو�ية ال�ي تتو�� 

فت  حساب بنلي باسم  مع إملانيةالتو��ىي  م  البنك املركزي  املأمور بصرفها م  احجانب التو��ىي

البنك أو ببنك تااري يتّم تمو�له م  احاساب املفتوح بالعملة الصعبة لتسديد ععض  ��ذااملشروع 

التو�سية توّصلت إ�� حّ  هذا  وقد أفادت الوزارة بأّن اطراف. النفقات املنازة �� إطار ولالة دفوعات

 .الة م  طرف مصاحح البنك املركزي التو��ىيجشلا  بمساهمة فعّ 

 

بطصوص التصّرف املا�� �� مشاريع التعاون باالتفاقيات امل��مة أّدى غياب مقتضيات وقد 

ت املندو  ع�� احادود إ��
ّ
�ية اختالف ب�ن الشرلاء التو�سي�ن �� آليات التصرف �� الهبات حيث تول

مشاريع  3ععنوان التو��ىي العامة للتنمية احجهو�ة فت  ثالثة حسابات بالعملة الصعبة بالبنك املركزي 

فت  ب�� ح�ن قامت الولالة الوطنية للتصرف �� النفايات احادود ال�ي انطرطت �� إناازها  �عاون ع�� 

 ع�� معاحجةاز احايوي ملشروع تاو�ر إنتاج الغ بنك تااري بالنسبةبحساب جاري بالعملة الصعبة 

 . النفايات املن�لية والصناعية

 

�وتو 
ّ
املعهد الوط�ي لل��ا  بطصوص مشروع حماية وتثم�ن الهندسة املعمار�ة البونيقية  �

0TP34Fوجغر�قية والرومانية

(1)
P0T وعهدت منذ. فت  حساب بالدينار القاب  للتحو�  بالبنك املركزي التو��ىي              

ق املشروع ية التأش�� ع�� طلبات �سديد النفقات املرتباة باإلنااز إ�� منّس عمل 2013سبتم��  23

ه ال  58ومراجع حسابات خار�� وذلك خالفا للفص  
ّ
م  مالة املحاسبة العمومية الذي ينّص ع�� أن

ياوز ممري الصرف وغ��هم م  اعوان الذي  ليست لهم صفة محاسب عمومي أو وكي  مقابيض أو 

ن يتصّرفوا �� أموا  عمومية وأن يلون لهم بصف��م املذلورة حساب جار كيفما لان وكي  دفوعات أ

ة املذلورة 23نوعه مّما ياع  القائم به تحت طائلة الفص  
ّ
ر الهيئة العامة . م  املال

ّ
ولم يتبّ�ن توف

ك بطصوص للم��انية بوزارة املالية ع�� أّية معايات بطصوص الهبة املمنوحة إ�� املعهد املذلور وكذل

وقد أكدت جدارة العامة للتصرف ��  .التصّرف املا�� �� الهبات م  قب  مطتلف الشرلاء التو�سي�ن

الدي  والتعاون املا�� بوزارة املالية ع�� ضرورة تلليف هيل  �ع�  بمتاععة الهبات املسندة للدولة 

ف �� الهبات ح�  تلون لتشم  التصر " سياد"التو�سية م  خال  تاو�ر برامج جديدة ضم  منظومة 

 .هناك رؤ�ة شاملة ووا�اة حو  هذه النوعية م  املوارد املتاحة

 

قوفي  
ّ
0TP35Fاحجماعات املحلية ال�ي انطرطت ف��امشاريع التعاون ع�� احادود ب ما يتعل

(2)
P0T   والبال

ة فقد أثارت إملانية اعتماد حسابات بالعمل مليون أورو 6,523مشاريع بقيمة جملية قدرها  9عددها 
                                                           

   .ألف دينار 233�للفة تفو  و  2011نوفم��  9موضوع اتفاقية الشراكة امل��مة بتار�خ  (1)
 .بلديات سوسة وصفاقس واملعمورة واملهدية وحمام انف ووالية وسوسة  (2)
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العديد م  التحفظات لدى وحدة املالية املحلية  هذا جطار �الصعبة للتصّرف �� الهبات املسندة �

ججراء مبدأ  هذاباإلدارة العامة للمحاسبة العمومية وكذلك جدارة العامة ل�جماعات املحلية ملطالفة 

ة ع�� عدم التنصيص م  مالة املحاسبة العمومية عالو  56وحدة الصندو  املنصوص عليه بالفص  

 . عليه صراحة م  قب  الارف اجن�ي

                       بتار�خ 100بمقتىى  املذكرة العامة للمحاسبة العمومية واستطالص عدد  تّم  ل نو 

 ببلدية سوسة" اس��اتياية التنمية املستديمة"إجراءات التنفيذ املا�� ملشروع حو   2012أكتو�ر  8

 ارد املتأتية م  التمو�الت اجنبية وصرفها باعتماد طر  الصرف العادية للم��انيةإقرار تن�ي  املو 

ه لم يتّم اخرى ��دف مالءمة التبو�ب املعتمد مع خصوصيات إحدى املشاريع  وتحيي��ا
ّ
إعداد  فعن

وقد . ها ع�� احجماعات املحليةمذكرات موحدة بطصوص آليات التصّرف املا�� �� تلك الهبات و�عميم

أنه تم حصر ال��خيص �� التنفيذ لبلدّي�ي سوسة وصفاقس باعتباره امللف  أفادت وحدة املالية املحلية

ب عموما تبو�با خاّصاتالف مضمون استثمار الوحيد املعروض آنذاك وأن اخ
ّ
 .يتال

 

قة بتن�ي  أقساط الهبات وم  جهة أخرى لوحظ تأخ�� �� إقرار ججراءات احخصوصية 
ّ
املتعل

�انية احجماعة املحلية املعنية فا  أحيانا السنة بالرغم م  أّن مّدة إنااز أغلب املشاريع محّددة �� م�

و�ذكر �� هذا الشأن القسط اّو  م  الهبة املطصصة ملشروع إس��اتياية تنمية املدينة . عسنت�ن

0TP36Fببلدية سوسة

(1)
P0T )189 ه لم يتم إدراج ) د.أ

ّ
املشروع  لهذااملطّصصة سط الثا�ي م  الهبة القكما يذكر أن

0TP37Fووضع مرصد للتنقالت احاضر�ةالتصرف املستديم �� النفايات " والقسط او  لل  م  مشروع

(2)
P0T 

 بامل��انية 
ّ

  .وذلك بصفة استثنائية 2014جوان  13بتار�خ إال

 

لعدد م  ا�شاة و�رجع ذلك إ�� تحّفظ وحدة املالية املحلية ع�� املبال  الهامة املطّصصة 

ه  تلك املشاريع بعحدى
ّ
0TP38Fليس لها ا�علاس مباشر ع�� التنمية املحليةباعتبار أن

(3)
P0T.  مع  ذلك �تعارضو

ق بتعدد اطراف املنطرطة �� إناازها وعدم إملانية 
ّ
خصوصية مشاريع التعاون ع�� احادود فيما يتعل

 �� حدود 
ّ

 وقد بّررت. ��كةوذلك ععد مصادقة هيئة التصرف املش%  15إجراء أي �غي�� �� ملونا��ا إال

عغياب إطار تنظي�ي وا�ح للتصّرف �� الهبات اجنبّية موضوع ذلك التأخ�� وزارة اقتصاد واملالية 

فا
ّ
فاقيات املعنّية ال تتالءم �� ععض جوان��ا مع  قيات امل��مة مع احجماعات املحليةات

ّ
وإ�� لون ات

 . التشريع املا�� واملحاس�ي

 

اء اطراف التو�سية بتعهدا��ا إزاء املمول�ن فيما يتعلق بامجا  وأّدى ذلك إ�� عدم إيف

تقّدم إنااز با�� الشرلاء لأل�شاة  إ�� التأث�� سلبا ع��و سنوات  3و اشهر  18التعاقدية ال�ي ت��اوح ب�ن 

                                                           
 .2011أكتو�ر  10اتفاقية الشراكة بتار�خ  (1)
 .2014وجانفي  2013� د تم احاصو  عليه ب�ن سبتم�. أ 650,013بمبل  جم�� قدره   2011موضوعا اتفاقيت�ن امل��مت�ن منذ سنة   (2)
 .حد املشاريعأد ب. أ 274,963بلغت نفقات التأج�� ومصار�ف امللتقيات باحخارج والتدخالت غ�� املباشرة �� املاا  اجتما�� قيمة  (3)
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بالتقر�ر أكدت هيئة التصّرف املش��كة باهة سردينيا  وقد. الراجعة إل��م �� مطتلف املشاريع املعنية

ع�� ضرورة إيااد حّ  ��ائي للصعو�ات ال�ي تواجهها احجماعات املحلية �� تنفيذ  2013لسنة لسنوي ا

 . 2014وذلك خال  سنة  مشاريعها

 

 
ّ
م  القانون  25ر نص قانو�ي أو ترتي�ي �� هذا املاا  باستثناء الفص  وأمام عدم توف

الدو�� ل�جماعات املحلية كما تم إقراره اسا�ىي للبلديات لم يتّم إعداد منشور خاص يتعلق بالتعاون 

Pباحجلسة املنعقدة باإلدارة العامة ل�جماعات املحلية

 
P ه سيتم وأفادت الوز . 2014منذ شهر ماي

ّ
ارة بأن

 .جشلاليات املذلورة الداخلية صياغة احالو  القانونية اجدى لفّض و املالية  بالتنسيق مع وزار�ي

 

ت املرتباة باإلجراءات التنفيذية اخرى ملشاريع التعاون كما لوحظ وجود عدد م  جشلاليا

م  اتفاقيات الشراكة امل��مة ب�ن الشرلاء التو�سي�ن والشرلاء  13ينّص الفص  ع�� احادود حيث 

مّما أعا  تنفيذ ععض التعاون ع�� احادود  ععنوان مشاريعاختيار مدقق خار�� الر�ادي�ن ع�� ضرورة 

ععدد م   ام��ا تلك احخاضعة ملالة املحاسبة العمومية لأل�شاة الراجعة لهالهيال  التو�سية خاصة 

 . املشاريع

 

ق بضرورة املشاركة  كما 
ّ
لوحظ عدم إيفاء عدد م  الشرلاء التو�سي�ن بتعهدا��م فيما يتعل

تّم  �� امللتقيات وال��ّبصات ال�ي يتّم عقدها بمناسبة اناال  املشاريع وأثناء جنااز و�رجع ذلك كما

ضرورة التقّيد عسقف إ��  سوسة واملعمورة يتأكيده م  قب  املندو�ية العامة للتنمية احجهو�ة و�لدي�

قة باملهّمات باحخارج وذلك بالرغم م  تو�� الشر�ك 
ّ
املنحة املحّدد بالنصوص ال��تيبية الوطنية املتعل

جدو  املن  املعتمد م  قب  اتحاد الر�ادي إحالة املبال  املرصودة للغرض باملشروع وال�ي تتالءم مع 

  .إ�� احجهة املانحة سيؤّدي حتما إ�� إرجاع اموا  املحالة وال�ي لم يتّم اس��الكها مّما اورو ي

 

� والية املنست�� ع  املشاركة �� إنااز 
ّ
وذلك عسبب "  openwindمشروع "كما يذكر تط�

ر املوارد املادية 
ّ
               والبشر�ة مّما اناّر عنه خسارة مبل  الهبة بقيمة الصعو�ات ججرائية وعدم توف

  .ألف أورو  228

 

لة إ�� توحيد إجراءات التصّرف �� تلك الهبات
ّ
م  قب   وتد�� مطتلف اطراف املتدخ

خاّصة التمو�الت اجنبية م  تلك لتحقيق استفادة املث��  وإقرار التداب�� املالئمة اطراف التو�سية

 
ّ
ه سيتّم . ��امج التعاون ع�� احادودسيتّم اناال  �� تنفيذ احجي  الثا�ي ل هأن

ّ
وقد أفادت الوزارة بأن

تنثيف التنسيق مع مطتلف اطراف املتدخلة ��دف تذلي  الصعو�ات كما سيتّم العم  ع�� ضبط 

 .آليات التصرف املا�� �� الهبات املرصودة بالتعاون مع احجهات املطتصة
 



250 
 

-V ر  اداري واملا��التر 

 

أفضت عمليات الرقابة فيما يتعلق بتنظيم الوزارة إ�� الوقوف ع�� عدد م  النقائص 

 . و�التصّرف املا��بتنظيم ومشموالت الوزارة ونظام املعلومات خاّصة �علقت 

 واملشموالتتنظيم ال -أ
 

               �� املؤرخ 1996 لسنة 271 يطضع الهيل  التنظي�ي احاا�� للوزارة ملقتضيات امر عدد

املنظم�ن سابقا لوزارة التنمية  1997فيفري  14 �� املؤرخ 1997 لسنة 388 عدد وامر 1996 فيفري  14

� جوان . ووزارة التعاون الدو�� واستثمار احخار�� اقتصادية
ّ
استنما   2014ولم يتم إ�� مو�

ورغم ذلك . 2008املعّد منذ سنة  للوزارة ين�� املوحدججراءات القانونية املتعلقة بمشروع التنظيم اله

م  التغي��ات ع�� ذلك التنظيم يذكر م��ا تقسيم وحدة التعاون املا��  اّن الوزارة أجرت عددأ

وجقلي�ي إ�� جدارة العامة للتعاون جقلي�ي وجدارة العامة للتعاون اورومتوساي وكذلك إحدا  

غ�� املنصوص عل��ا بالتنظيم الهين�� لوزارة  2004خال  سنة  احخار�� جدارة العامة لالستثمار 

 . استثمار والتعاون الدو��

 

وفقا  حيث تّم يحّد م  نااعة أعمالها  م  شأنه أن ععض الهيال  مهاملوحظ تداخ  ��  كما

ضافة إ�� إحدا  منتب م�اق بالديوان لدعم استثمار احخار�� وذلك باإل  1997 لسنة 388لألمر عدد 

وتلليفها تقر�با بنفس املهام ال��تيبية املنوطة  2010خال  سنة إحدا  خلية لإلحاطة باملستثمر�  

� إدارة التنظيم واساليب وجعالمية بقسم التنمية متاععة وتحلي  املعايات . للمنتب املذلور 
ّ
كما تتو�

 . ة العامة للبنية اساسيةاملتعلقة بقااع تننولوجيات اتصا  وجعالمية التاعع لإلدار 

 

كما أّن إحدا  مصاحح جديدة بوزارة التنمية احجهو�ة ثّم إعادة ضّمها إ�� وزارة التنمية 

أّدى إ�� بروز عدة هيال  لها نفس املشموالت واملهام صلب نفس الوزارة  2013والتعاون الدو�� سنة 

إ�� بروز  2012قسيم الوزارة خال  سنة كما أّدى ت.م  ذلك وجود إدارت�ن عامت�ن للمصاحح املش��كة

هو�ة والتطايط الذي احااجة لتفعي  منتب التعاون الدو�� والعالقات احخارجية بوزارة التنمية احج

وذلك ع�� إثر  متداخلة مع تلك املتعلقة بوحدات التعاون املا�� بقسم التعاون الدو��أصبحت مهامه 

 . عملية الضّم 
ّ
حي�ن التنظيم الهين�� للوزارة بما يتما�ى  مع تاور د الدائرة ع�� ضرورة توتؤك

 .مشموال��ا وخاصة فيما يتعلق بماا�� استثمار احخار�� والتعاون املا��

 

ولوحظ كذلك �عّدد الشغورات �� احخاط الوظيفية بلغت ع�� سبي  املثا  باإلدارة العامة 

� سنة %  71و%  54للتقديرات وجدارة العامة للتقييم واملتاععة ع�� التوا�� 
ّ
كما أسندت . 2013�� مو�

ععض جدارات العامة �� ح�ن أّ��م �شغلون مهاما  خّصتوظيفية لعدد م  جطارات  االوزارة خاا
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                عونا بقسم التعاون الدو�� خال  الف��ة 22عونا بقسم التنمية و 24أخرى وشم  ذلك حوا�� 

2009-2013. 

 

  املصاحح املنصوص عل��ا بالتنظيم الهين�� ع�� غرار وحدة ولم يتّم تفعي  عدد م

الدراسات واملتاععة املللفة خاّصة بععداد وتنسيق الدراسات املتعلقة بفرص استثمار والتعاون مع 

البلدان واملنظمات اجنبية ومتاععة وتقييم التمو�  والدي  احخارجي�ن بالرغم م  �سمية إطار عل��ا 

ة�شغ  حاليا 
ّ
ت كما.لوحدة التعاون جقلي�ي مدير عام خا

ّ
لة التفقدية جدار�ة واملالية غ�� مفعّ  ظل

ب  ولم يتّم توف�� نتائج أعمالها للف��ة السابقة 2012منذ شهر أوت 
ّ
باملوارد البشر�ة  هاتدعيممّما يتال

 طبقاوذلك  شرافحجان املناظرات و�املنشآت تحت ج و الالزمة عالوة ع�� ضرورة تمثيلها بندوة املدير�  

  .سالف الذكر 1996لسنة  271م  امر عدد  12و 3 �نلفصلل

 

مؤسسات  8 كما لوحظ عدم تفعي  منتب الهيال  احخاضعة إلشراف الوزارة البال  عددها

ن للمصاحح املش��كة بقس�ي التنمية ان العامتاعمومية ال تنت�ىي صبغة إدار�ة حيث تقوم جدارت

رسة الصالحيات املرتباة باإلشراف جداري واملا�� ع�� تلك الهيال  �� ح�ن عهد والتعاون الدو�� بمما

 
ّ
ت ملصاحح الديوان دراسة عقود اهداف مما أّدى إ�� عدم كفاية متاععة وتقييم نااعة أعمالها و�شت

ع�� املؤسسات للمنظومة جعالمية لإلشراف أعما  جشراف خاّصة �� ظّ  عدم استعما  الوزارة 

  .عموميةال

 

وأفادت الوزارة بأّ��ا تولت مؤخرا تلليف مسؤو  ع�� رأس التفقدية جدار�ة واملالية 

     .شرافومسؤو  ع�� منتب املؤسسات تحت ج 

 

 ينظام املعلوما�ال -ب

 

باالعتماد ع��  2016–2012ل ن تولت الوزارة إعداد مطاط اس��اتي�� خاص ��ا للف��ة 

ه و�استثناء إنااز موقع واب  2014-2010ي لإلدارة الن��ونية للف��ة املطاط اس��اتي�� الوط�
ّ
فعن

الوزارة ومنظومة ال��اس  الداخ�� فعن بقية املشاريع ما زالت متعّ�ة ع�� غرار إرساء املنظومة احخاصة 

 .بععداد ومتاععة مطااات التنمية وتابيقة متاععة استثمار احخار�� املباشر

 

عليه وثيقة املطاط اس��اتي�� لإلدارة جلن��ونية وما تقتضيه أيضا و خالفا ملا نّصت 

0TP39Fاملعاي�� املهنية الدولية �� ماا  تقنية املعلومات

(1)
P0T  ه لم يقع إحدا  حجنة قيادة لإلشراف ع�� إنااز

ّ
فعن

                                                           
(1)  "COBIT" 
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� إدارة التنظيم واساليب وجعالمية متاععة تنفيذ ععض ملوناته
ّ
مّما  املطاط اس��اتي�� الذي تتو�

 . يحّد م  النااعة املرجوة واتطاذ التداب�� الالزمة �� جّبان

 

ععد إنااز املنظومة احخاصة بمتاععة التعاون املا�� حيث تفتقر جدارات العامة  كما لم يتّم 

نااز املادي واملا�� للمشاريع املمولة بموارد خارجية تاععة ج للتعاون الدو�� ملنظومة إعالمية موحدة  مل

إ�� جانب عدم مسك البعض م   2008منذ سنة " FINACOOP"إيقاف العم  بمنظومة  عد أن تمع

وذلك ع�� غرار  تلك جدارات ألي جداو  أو لوحات قيادة ملتاععة تنفيذ القروض والهبات املمنوحة

لة بموارد وتو�ىي الدائرة بوضع نظام معلوما�ي ملتاععة املشاريع املمو . جدارة العامة للتعاون الثنائي

 .عالة ع�� مستوى جنااز أو ال�ابخارجية وإحدا  نظام إنذار لتحديد املشاريع امل

 

          إيقاف إملانية نفاذ الوزارة إ�� منظومة التصرف �� الدي  احخار�� 2008كما تّم منذ سنة 

" SIADE "  مصدر معلومات هامبالرغم  1994املحدثة منذ سنة  
ّ
املصاحح الفنية  ملطتلف م  أّ��ا تمث

وخاصة جدارة العامة للتقديرات فيما يطص التوازنات املالية وتاور املديونية احخارجية وكذلك 

ععض الصعو�ات ل�اصو  ع��  هذه جدارة تواجهو  .مطتلف مصاحح الوزارة املللفة بالتعاون املا��

الدقة املرجوة ضبط التقديرات باملعلومات بالدقة املالو�ة م  قب  مصاحح الدولة مما ال �ساعد ع�� 

ع�� دماه املعتمد �� ماا  التحلي  اقتصادي والتقديرات اقتصادية ما يتالب تثم�ن النموذج وهو 

�� إطار منظومة متلاملة تلون مرتباة مباشرة بمصادر املعلومات املوثو  ��ا كما نّص ع�� ذلك 

 .املطاط اس��اتي�� لإلدارة الن��ونية

 

أخرى ول ن أكدت النصوص القانونية وال��تيبية املنظمة للسالمة املعلوماتية ع��  وم  جهة

 فعشهرا ع�� اقّ   12ضرورة إجراء تدقيق دوري للسالمة بمعد  مّرة ل  
ّ
لم يتم إجراء تدقيق �� ه ن

 . سنوات 6أي ععد  2012ثّم �� سنة  2006خال  سنة  الغرض سوى 
ّ
ولم �شم  التدقيق الثا�ي إال

دون أن يتم تابيق ععض التوصيات املتعلقة بععداد مطاط يضم  تواص  النشاط ��  التنمية قسم

حا  وقوع أعااب وترك�� نظام مراقبة دخو  لألماك  احاساسة ال�ي تأوي احخوادم ع�� اعتماد 

وكذلك اقتناء خزائ  مقاومة ل�ارائق حافظ ��ات املراقبة ونظام إنذار مبنر بااقات الدخو  ولام

 . عايات وإبدا  الشبنة النهر�ائية بأخرى ماابقة للمواصفاتامل

 

كما لوحظ تواص  إفراد قسم التعاون الدو�� بمنتب ضبط �سّ�� بار�قة يدو�ة رغم إعادة 

�  2013ضّم الوزارت�ن خال  سنة 
ّ
منتب ضبط مركزي التصّرف �� ال��اس  مّما يتنا�� مع ضرورة تو�

الدورات التلو�نية املضمنة بمطاط التلو�   2013ال  سنة خقسم التنمية لم ينظم و . جداري 

قة بمااالت جدارة الن��ونية والسالمة املعلوماتية وصيانة املعدات وال��مايات 
ّ
املصاد  عليه واملتعل

 .جعالمية
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املأمور�ات وال��برات با�خارج والتمثيل بمجالس إدارة املؤسسات  -ج

 العمومية

 

وال��بصات باحخارج بالنسبة إلطارات وأعوان الوزارة خال  الف��ة م  بل  عدد املأمور�ات 

فا  الضعف مقارنة  2012م�ّجال ارتفاعا م�اوظا خال  سنة مهّمة  881ما جملته  2013إ��  2009

وال تقوم الوزارة دائما عند �عي�ن أعوان بملتقيات وتر�صات باح��ام املعاي�� . بالسنوات السابقة

0TP40Fاعتبارا لوظائفهم وتوافق اختصاصا��م مع موضوع املأمور�ة همر املتعلقة باختيا

(1)
P0T . وم  شأن ذلك أن

 . يحّد م  الفائدة املرجوة م  هذه املشارلات كما ال �ساعد ع�� تحف�� أعوان الوزارة

 

�� ممثال  111 وم  جهة أخرى بل  عدد ممث�� الوزارة بماالس إدارة املؤسسات العمومية

رغم م  أهمية مساهمة ممث  الوزارة �� مالس إدارة البنك املركزي التو��ىي و�ال. 2013مو�� سنة 

ه لم يتّم  �عو�ضه منذ شهر مارس 
ّ
كما لم يتّم اعتماد . 2014وأثرها ع�� بلورة السياسات العامة فعن

وا�اة عند �عي�ن ممث�� الوزارة لدى ععض ماالس ع�� معاي��  2013إ��  2009خال  السنوات م  

للمؤسسات واملنشآت والهيال  حيث تّم �� عدد م  احااالت �عي�ن أ�خاص ال ينتمون إ��  جدارة

  هذه اخ��ة م  متاععة املؤسسة واملنشأة املعنية حيث جدارات العامة املطتصة 
ّ
لم يتّم مّما ال يمن

ية للمالحة تمثي  الوزارة لدى مالس إدارة شركة احخاوط التو�سية والشركة التو�سع�� سبي  الذكر 

 .دارة العامة للبنية اساسيةج ينتميان إ�� بعطار�  

 

واملتعلق  1997أوت  25املؤرخ ��  1997لسنة  38وخالفا ملنشور الوز�ر او  عدد 

حالة تّم ف��ا تااوز املّدة  13لوحظ وجود باملساهمات وجشراف ع�� املنشآت واملؤّسسات العمومّية 

  عالوة ع�� 2013وذلك إ�� مو�� سنوات  9الغة القصوى لف��ة التمثي  الب
ّ
� لتقار�ر غياب شبه ك�

0TP41Fحضور ممث  الوزارة �� ماالس جدارات املعنية 

(2)
P0T . �� ول ن تتو�� الوزارة تمثي  الدولة التو�سية

 فعاجتماعات الدور�ة للهيئات الدولية وجقليمية ذات الصبغة املالية، 
ّ
ه لم يتوفر ما يفيد اعتمادها ن

 . 2013إ��  2009عاي�� لتعي�ن ممثل��ا �� تلك الهيئات خال  الف��ة م  مل

 

 الترر  املا�� -د

 

                                                           
 .منشور الوز�ر او  املتعلق بعحلام التصرف �� مأمور�ات أعوان املؤسسات واملنشآت العمومية  (1)
 .املتعلق باالل��امات املحمولة ع�� املتصرف�ن املمثل�ن للدولة 1992لسنة  1فا ملناش�� الوز�ر او  �� الغرض وخصوصا املنشور عدد خال  (2)
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 .2013د سنة .م 49,952إ��  2009سنة د .م 31,823شهدت نفقات العنوان اّو  تاورا م  

                سنواتخال  م  تلك النفقات  % 811Tال�ي مثلت ذلك خاّصة إ�� ارتفاع نفقات التأج��  و�رجع

1T2009-2013   د سنة .أ 300م  بي��ا نفقات تأج�� أعضاء احالومة وأعضاء الدواو�  ال�ي مرت م

ب توف�� اعتمادات تنميلية بمبل  2012د سنة .أ 664لتبل   2013د سنة .أ 530إ��  2010
ّ
       مّما تال

ليات التقسيم والضّم وال�ي أدت وارتبط ذلك بالتغي��ات املتواترة ال�ي شهد��ا الوزارة جراء عم. د.أ 144

 .رؤساء دواو�  3ا بمأمور�ة ومللف 20ع�� سبي  املثا  خال  الف��ة املذلورة إ�� �سمية 

 

 
ّ
قت خاّصة ععدم اح��ام إجراءات وم  جهة أخرى فقد لوحظ وجود عدد م  النقائص �عل

تولت الوزارة  فقد. تعقد النفقة و�احخصم م  املورد وكذلك بضعف املنافسة عند إجراء اقتناءا

 تإصدار أذون تزود يدو�ة عند إنااز عدد م  النفقات العادية تم 2013إ��  2009خال  السنوات م  

 
ّ
  إ�� �سو���ا �� مرحلة الحقة بأذون تزود آلية مّما م  شأنه أن يؤدي �� ععض احيان إ�� عدم التفا

 . حاالت تااوز اعتمادات

 

التأش�� ع�� عدد م   تّم الة املحاسبة العمومية فقد م  م 88و 85وخالفا للفصل�ن 

�غي�� يدوي ع�� تار�خ الفاتورة إجراء كما لوحظ �� العديد م  احااالت  .النفقات ع�� سبي  التسو�ة

اص�� أو تار�خ ختم منتب الضبط عغاية مالءم��ا مع ججراءات القانونية املتعلقة بالتسلس  الزم�ي 

ه يتم . ّد م  مبدأ الشفافية �� مسك وثائق إثبات النفقةلعقد النفقة وهو ما يح
ّ
وقد أفادت الوزارة بأن

�غي�� تار�خ الفاتورة م  قب  ععض املزودي  لضمان توافقها مع تار�خ جذن بال��ود ا�� ععنوان نفس 

 .السنة املالية و�لون ذلك مرفوقا بطتم املؤسسة املعنية

 

صرف أن يتو�� املش��ي العمومي إعما  املنافسة وم  جانب آخر تقتىىي قواعد حس  الت

 . عند القيام باقتناءات ال تتالب م  حيث املبل  إجراء صفقة عمومية
ّ
الوزارة لم  ه لوحظ أّن غ�� أن

حيث تم ع�� سبي  بال��ود بمواد أو خدمات  تحرص ع�� تاميع احااجيات بالنسبة للنفقات املتعلقة

از نفقات ع�� التوا�� ععنوان صنع وتركيب شرفات حديدية بقيمة ناإ 2011و  2010املثا  خال  سن�ي 

 . د.أ 31د واقتناء أثا  للملاتب بحوا�� .أ 35,203
ّ
� مصاحح مراقبة املصار�ف وأّدى ذلك إ�� تو�

العمومية رفض عديد اق��احات التعهد بالنفقة ولفت انتباه إدارة الشؤون جدار�ة واملالية بقسم 

لالخالالت املتعلقة خاصة باستشارة نفس املزودي  بالنسبة  2013د�سم��  11�خ التعاون الدو�� بتار 

م  %  70حيث تم بالنسبة لهذه اخ��ة و�� النق  ملصار�ف استقباالت و�عهد وصيانة وسائ  

  . احااالت اختيار نفس املزود

 

ت الوزارة تلليف منتب تدقيق خاص خال  سنة 
ّ
قبة إدار�ة إلجراء عملية مرا 2013كما تول

ولم يتّم توف�� نتائج ذلك التدقيق للفر�ق الرقا ي وهو  د.أ 4,480مبل  بومالية ل��نامج احاضائر احجهو�ة 
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ما يطالف ججراءات احجاري ��ا العم  وال�ي تقتىىي توف�� ل  الوثائق جدار�ة املثبتة لألعما  املنازة 

 .وخاصة م��ا املثبتة للنفقات

ة املحاسبة العمومّية فقد لوحظ بالنسبة للسنوات م  م 89وخالفا للفص  
ّ
 2013-2009ال

0TP42Fد.أ 126,627دفع متطلدات لسنوات سابقة بلغت 

(1)
P0T . و�لغت متطلدات قسم التعاون الدو�� ععنوان

كما لم  .د.أ 13,154ما جملته  2014وال�ي طالبت الوزارة بال��خيص �� خالصها �� جوان  2013سنة 

��ة التقيد �� ععض احااالت بامجا  القانونّية لدفع مستحّقات املزّودي  يتّم كذلك خال  نفس الف

يوما بالنسبة لنفقات اتصاالت واس��الك املاء  45 بالنسبة لالقتناءات و�ـ واملضبوطة بتسع�ن يوما

جانفي م  السنة  20كما تم خال  نفس الف��ة إصدار أوامر بالصرف ععد  .والنهر�اء والغاز والوقود

 .د.م 1,530ت�� سنة التصرف وذلك بقيمة جملية بلغت  ال�ي

 

ه و وم  جهة أخرى فقد تبّ�ن 
ّ
م  مالة الضر�بة ع�� دخ  ا�خاص  52خالفا للفص  أن

املورد ععنوان الضر�بة ع�� م يتم �� ععض احيان احخصم م  لالابيعي�ن والضر�بة ع�� الشرلات 

ا حرم احخز�نة دينار مّم  الف فة م  نفقات تااوزتالدخ  وكذلك ععنوان اداء ع�� القيمة املضا

كما تضمنت ععض . د.أ 22د و.أ 17ع�� التوا�� ما يز�د ع   2013- 2009العامة م  موارد بلغت للف��ة 

الفوات�� املصاحبة لهذه النفقات مبال  خام دون تفصي  اداء ع�� القيمة املضافة بالرغم م  خضوع 

قة كذلك إصدار أوامر بالصرف متفرّ  وتّم . داء مثلما �ش�� إليه معرفها احجبائيالشرلات املعنية لهذا ا 

د .أ 8مزودي  بمبال  جملية تااوزت  6خال  نفس اليوم و عنوان نفس الفص  ونفس املنتفع لفائدة 

د ع��  514ى إ�� عدم إجراء احخصم م  املورد ععنوان اداء ع�� القيمة املضافة  بحوا�� مما أدّ 

 .ل  ال�ي �ساوي أو تفو  السقف املحدداملبا

   

* 

 

*   * 

 

ماا  التنمية احجهو�ة أهمية بالغة �� إطار التوّجهات العامة للدولة خال  السنوات   اكت�ى

اخ��ة وذلك م  خال  رصد اعتمادات هامة بم��انية الدولة لل��امج احجهو�ة واملشاريع ذات الصبغة 

الدور املولو  لها �� إعداد مطااات التنمية م  ذلك املطاط احجهوي  باعتباروتد�� الوزارة . احجهو�ة

وإعادة النظر  تاو�ر آليات التطايط احجهوي وتحس�ن نوعية املعلومة جحصائية احجهو�ة إ��للتنمية 

 .خصوصيات لّ  م��ا�� طر  توزيع اعتمادات ب�ن احجهات قصد استاابة ح

 

                                                           
 دون احتساب اس��الك النهر�اء والغاز واملاء واتصاالت (1)
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تذلي  لالتنسيق مع مطتلف اطراف املتدخلة �د العم  ع�� مز الوزارة  و�نب�� ع�� 

بالوضعيات ا تلك املتعلقة فيذ املشاريع امل��ماة وخاصة م���عيق تن أنالصعو�ات ال�ي م  شأ��ا 

ب ال��وض بالتنمية احجهو�ة.العقار�ة وإعداد الدراسات وتوف�� التمو�الت
ّ
 الوزارة احجهات  كما يتال

ّ
حث

 .ومتاععة املشاريع وال��امج احجهو�ةدية والبشر�ة الالزمة حاس  تنفيذ توف�� املوارد املال املعنية

 

 الدائرةكما 
ّ

ال��امج تنفيذ إحلام متاععة وضع اليات املناسبة ملز�د  ع��الوزارة  تحث

ال��ا  احجهو�ة
ّ
  م  استعما  امث  لوتقييم نااعة تدخ

ّ
وتحقيق اهداف  لما  العاممّما يمن

وتحس�ن  يما يتعلق باعتمادات احاضائر احجهو�ة وال��وض بالفئات محدودة الدخ وخاصة فالتنمو�ة 

والتنسيق مع الهيال  املتدخلة لتفادي التداخ  ب�ن مطتلف اليات ووضع برامج  ظروف العيش

 . موّحدة تمن  م  تحس�ن وضعية الفئات املس��دفة وإحدا  حركية اقتصادية باحجهات

 

ق ب��نام
ّ
إملانية  ملطتلف اطراف العموميةج التعاون ع�� احادود الذي يتي  أّما فيما يتعل

وة إ�� مز�د التعر�ف بال��نامج وجحاطة فعّن الوزارة مدعّ شاريع عدد م  املإلنااز احاصو  ع�� هبات 

بالشرلاء التو�سي�ن ووضع إطار ترتي�ي يتالءم مع خصوصية ال��نامج م  حيث التصّرف �� الهبات 

 .التمو�الت املتاحةلتحقيق استفادة املث�� م  التنفيذية للمشاريع وذلك وججراءات 

 

تنفيذ مطااها و كما تد�� الوزارة إ�� تحي�ن تنظيمها الهين�� بما يتما�ى  وتاور مهامها 

 . اس��اتي�� لإلعالمية والتقيد باألحلام ال��تيبية والقانونية وقواعد حس  التصرف جداري واملا��
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 ارة التنمية واالستثمار والتعاون الدوليرّد وز
 

I- البرنامج الجهوي للتنمية 
 

غياب إطار قانوني موحد ينظم آليات التصرف  في مجال الحضائر الجهوية، وفي

بادرت الوزارة بإعداد الخطوط المرجعية لدراسة تقييمية لبرنامج  هذا البرنامج،في 

ن من تدقيق اإلشكاليات لبرنامج يمكّ لل الحضائر الجهوية تهدف إلى القيام بتقييم شام

. والضغوطات واقتراح الحلول والتصورات الكفيلة بتحسين نجاعته االجتماعية واالقتصادية

 22 وفي إطار العمل على تفعيل قرارات جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ ،كما تمّ 

عقد جلستي عمل حضائر، بإعداد دراسة شاملة حول منظومة عملة الوالمتعلقة  2015أفريل 

تم على إثرها  2015جوان خالل شهر  بمقر وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي

واستغاللها  لتعميرها بكل دقةليفية تم توزيعها على الواليات أت وجداولإعداد استمارات 

 .للغرض

 

، هويالتحكم في هذه اآللية بما يضمن نجاعة تدخالتها على المستوى الج مزيدلو

تم إحداث لجان جهوية ، 2015لسنة  01 عمال بمقتضيات منشور رئاسة الحكومة عددو

بالواليات لدراسة ملفات العملة المدرجين ضمن نتائج أعمال المراقبة والمقاربات المنجزة 

ولقد تلقت   .بالرجوع إلى قواعد المعطيات المتوفرة لدى الوزارات والهياكل العمومية

وعملت على تنفيذ القرارات الواردة بمحاضر اللجان الجهوية  مال جلّ الوزارة نتائج أع

 .  المسجلة اإلخالالتن من تفادي جلساتها بما يمكّ 

 

في المسجل ضعف النهوض بالفئات محدودة الدخل، فاّن ال أما بخصوص برنامج

ة يعود أساسا إلى صعوب خاصة بالجهات الداخلية وذات أولويةالبرنامج    تنفيذ تدخالت

المتعلق بالتسريع في تنفيذ البرنامج و 2013أوت  06  المؤرخ في  26 تطبيق المنشور عدد

نظرا لغياب الجمعيات التنموية المختصة في بعض الجهات وصعوبة  الجهوي للتنمية وذلك
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إمكانية النظر في  ولتجاوز هذه الصعوبات سيتمّ  ،أخرىاالختيار بين الجمعيات في مناطق 

 .المنشورهذا بمراجعة ما جاء 

 

آلية التصرف في االعتمادات المرصودة تجدر االشارة الى أّن مزيد إحكام  كما

المشار إليه  2013أوت  06بتاريخ  26تحيين المنشور عدد كذلك تطلب ي لدعم موارد الرزق

 .سابقا
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II- برنامج التنمية المندمجة 
 

المعتمديات المرشحة في عملية تعديل قائمة  2011خالل سنة التمشي المعتمد إن 

في إطار القسط الثاني من البرنامج أخذ بعين االعتبار بمشروع تنمية مندمجة  لالنتفاع

وقد تم  لفائدة الجهات الساحلية % 20من االستثمارات للجهات الداخلية و % 80تخصيص 

والية، علما وأّن إنجاز قسط ثالث من البرنامج  14واليات من جملة  6التركيز على 

ا جاء مثلم هدف باألساس المعتمديات التي تم التخلي عنها آنذاك كان ضمن المقترحاتيست

والمتعلق بإنجاز قسط ثالث من نفس البرنامج  2014مارس  12بمذكرة المندوبية بتاريخ 

 .وبنفس المقاييس المعتمدة

 

المصادقة على مشاريع القسط الثاني مرّده أساسا في  الحاصل التأخير نّ وإ

ت التي اعترضت حسن إنجاز مشاريع القسط األول نظرا لألوضاع العامة التي الصعوبا

من ناحية وكذلك الستحالة استشارة اللجان المحلية  2011عرفتها البالد منذ جانفي 

والمجالس الجهوية المعنية وتكريس المقاربة التشاركية عند ضبط مكونات المشاريع 

المصالح الجهوية المختصة من ات الفنية من قبل الجديدة، إضافة إلى صعوبات إعداد الملف

بعض المعتمدين على رأس هذه المعتمديات وكذلك غياب ممثلي  غيابأّن  كما. ناحية أخرى

خاصة وأن عناصر هاّمة تقترح في المنطقة البلدية ( للبلديات المعنية النيابات الخصوصية

عد ب باالستغاللد ر العقار والتعهّ للمعتمدية المنتفعة بالمشروع وهي الطرف المطالب بتوفي

 .أّدى إلى بعض التأخير في عرض التقارير والمصادقة عليها) اإلنجاز

 

المندوبية  فإن لجنة قيادة البرنامجء غياب عدد من أعضاأّما فيما يتعلق بمسألة 

حريصة على إرسال الدعوات لحضور للجنة  ابوصفها مقررالعامة للتنمية الجهوية 

يا وبالبريد اإللكتروني إلى السادة األعضاء في إبانها، وتكون الدعوات مرفوقة الجلسات كتاب

كما أن األعضاء المتغيبين يتّم الّرجوع إليهم إلبداء . بالملفات المتضمنة للمقترحات الجهوية

 الرأي بخصوص العناصر الراجعة للقطاع من حيث قابلية اإلنجاز والتقديرات المعتمدة
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بإرسال جميع محاضر العامة كما تقوم المندوبية  .ناصر المحورية للمشروعسّيما بالنسبة للع

 .جلسات لجنة القيادة إلى كل عضو من األعضاء

 

بدرس المقترحات الجهوية  2013 –2011الفترة القيادة خالل  قامت لجنةهذا وقد 

د برامج المتعلقة بكل مشروع مندمج وأبدت مصادقتها على مكّوناته بما مّكن من إبرام عقو

 السادة بحضورالتأمت في جلسة  عقدا 36وقد كان آخر توقيع لـ. مشروعا )90( التسعين

 عملياتوباستكمال  .2013نوفمبر  28  رؤساء المجالس الجهوية المعنية وذلك يوم ،الوالة

نحو  2014مطلع في المصادقة على كل مشاريع البرنامج، تحّولت اهتمامات لجنة القيادة 

ذ البرنامج والوقوف على الصعوبات التي تعترض حسن اإلنجاز، حيث أصبحت متابعة تنفي

وللغرض تقوم . اجتماعات هذه اللجنة تنتظم بصفة دورية، مرتين في السنة على األقل

التي تقف على مدى تقدم ودورية متابعة المندوبية العامة للتنمية الجهوية بإعداد تقارير 

ويتم خالل جلسة لجنة القيادة  نيفها حسب القطاعات المعنيةاإلنجاز واإلشكاليات القائمة وتص

 .النظر في هذه التقارير واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 

جلسات عمل قطاعية  ،بصفة منتظمةمركزّيا و، ُتعقد القيادة بتوصيات لجنة وعمال

تنمية كما تتولى المندوبية العامة لل .إليجاد حلول لتجاوزهاللنظر في اإلشكاليات المثارة 

التي تحتاج إلى إحكام التنسيق  بخصوص النقاط رأيهاالجهوية مراسلة القطاعات إلبداء 

سيما في مجال استغالل المنشآت العمومية على غرار مراكز الصّحة األساسية ودور 

الشباب والطفولة وذلك بموافاتها بقائمة المنشآت والتي على القطاع االستعداد لتجهيزها 

 .البشرية الالزمة لتسييرهاوتوفير الموارد 

 

التي تطرأ على بعض عناصر المشروع فال بد التعديالت والتغييرات وبخصوص 

 على إنجاز العنصر المبرمجة الجهة لعدم قدرمن اإلشارة إلى أّنه تمت صياغتها جهويا 

ز بالعقار عند التنفيذ أو لحصول تحوّ  قد تبرز العتراضات أولوجود إشكال عقاري  وذلك

للعنصر المبرمج، وهي واطنين م أوأو لرفض ممثلي المجتمع المدني  بل مواطنينمن ق

مبنّية على مقترحات محلية وبعد استشارة القطاعات المعنية مع التقّيد بإدراجها ضمن نفس 
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المكونة أو في حدود اإلعتمادات المرصودة وباحترام تام لتوجهات البرنامج مما سمح آنذاك 

تنمية الجهوية من الناحية العملية من االستجابة لطلبات ملّحة ومتأكدة من للمندوبية العامة لل

وتفاديا ) ظرف الثورة وما بعدها(الجهات ذات األولوية في ظروف أمنية غير عادية 

 . التنفيذيةلمضاعفات محتملة عالوة على التسريع بإنجاز مكونات المشاريع طبقا للروزنامة 

 

هداف الكمّية األاحترام رصت المندوبية العامة على العملية، فقد ح ومن الناحية

فإن وعليه ، والتركيبة المالية للمشروع االندماجيةلمحافظة على البرنامج وخاصة لوالمالية 

بنية أساسية،  عنصر بنية أساسية بعنصر(تعديل يجب أن يتم ضمن نفس المكّونة أي 

ذلك يتم استشارة الوزارة وخالف ) عنصر تجهيزات جماعية بعنصر من نفس المكّونة

 .بوصفها رئيسة لجنة القيادة التي تتولى التنسيق مع مختلف الوزارات
 

وال بّد من االشارة إلى أّن التعديالت التي تّم إدخالها سابقا تمت على أساس الفصل 

من عقد البرنامج الذي ينّص على أّن المندوبية العامة للتنمية الجهوية تتولى المصادقة  13

مختلف مراحل دراسة وإنجاز مكونات المشروع وعلى كل تعديل للبرمجة خالل  على

الرجوع إلى لجنة القيادة التي عقدت اجتماعا للغرض في مرحلة التنفيذ، غير أّنه يتم حاليا 

وذلك طبقا لمنشور وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتنمية والتعاون الدولي  2015 جوان

والمتعلق بإعداد برنامج التنمية المندمجة وتنفيذه  2007جويلية  12المؤرخ في  20عدد 

 .ومتابعة إنجازه

 

في البرنامج،  التنسيق بين مختلف األطراف المتدخلة تفعيل أعمالوبهدف مزيد 

جانفي  06ضمن مراسلتها بتاريخ قامت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بدعوة السادة الوالة 

ُصلب المجلس الجهوي  متابعة مشاريع برنامج التنمية المندمجةجنة ل إلى تفعيل 2014

، باعتبار أهمية إيجاد الحلول 2007جويلية  12بتاريخ  20 طبقا للمنشور عددواالنعقاد 

، والمحلي الجهوي ينالمناسبة للصعوبات التي تعترض تنفيذ عناصر المشاريع على الصعيد

بعض دراسة على مركزيا  ا وجهوّيا واالقتصارمحليّ عديد اإلشكاليات  وهو ما مّكن من فضّ 
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ذات الصبغة القطاعية والتي تشمل أكثر من مشروع وأكثر من والية، على غرار الملفات 

 .المسائل العقارية والتطهير وتمويل المشاريع الفردية والتكوين

 

مقارنة  2013ولئن تبين المعطيات الكمية محدودية النتائج المحققة إلى موفى سنة 

األهداف المبرمجة من حيث عدد المشاريع الفردية وكذلك مواطن الشغل التي تم إحداثها، ب

تعكس التطور اإليجابي لمؤشر استهالك  2015فإن النتائج المسجلة إلى موفى جوان 

د وبذلك تقدر .م  186,6د وجملة الدفوعات.م 257,5اإلعتمادات حيث بلغت جملة التعهدات 

، علما وأن إنجاز أغلب عناصر 72,5%ت مقارنة بالتعهدات بـ النسبة الجملية للدفوعا

البرنامج وخاصة منها الجماعية تتّم في إطار صفقات عمومية سبقتها دراسات جدوى 

وأخرى تنفيذية بما جعل اإلنجاز يتطّور بنسق تصاعدي، حيث شهدت مشاريع القسط األّول 

 37,5(عنصرا بصدد اإلنجاز  238و) % 61,1(عنصرا جماعيا  388إنجاز ) مشروعا 54(

 . % 98,6 عنصرا، أي بنسبة إنجاز جملية بلغت  635من ضمن ) %

 

كلم من المسالك  225ومن حيث اإلنجازات المادّية، يمكن اإلشارة إلى انتهاء أشغال 

 . % 78,7 كلم مبرمجة، أي بنسبة إنجاز  286الفالحية من ضمن 

 

موطن  4782ا فرديا مّكنت من توفير مشروع 1951كما يمكن اإلشارة إلى إحداث 

باعثا من تدخالت آلية  209لفائدة حاملي الشهادات العليا وقد انتفع  507شغل من بينها   

وفي غياب آلية تمويل خاصة بالبرنامج حيث يتم اللجوء إلى مصادر ". اعتماد انطالق"

العامة للتنمية  التمويل المتواجدة من مؤسسات بنكية وجمعيات تنموية، فإن المندوبية

الجهوية حرصت على إبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات البنكية وهياكل المساندة 

المختصة على غرار البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفالحي وبنك تمويل 

المؤسسات الصغرى والمتوسطة والديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة التونسية 

 .مـن أجل الترفيع في نسب اإلنجاز وبلوغ األهداف المرسومةللتكوين المهني 
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ولتجاوز الصعوبات المتعلقة خاصة بالتمويل والتي تواجهها عدة مشاريع محدثة 

، وبهدف المهن الصغرى والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والفالحةفي مجاالت 

ت المندوبية العامة للتنمية الجهوية تفعيل االتفاقيات المبرمة مع بنوك التمويل المعنية، قام

بدعوة منسقي مشاريع التنمية المندمجة إلى االتصال مباشرة برؤساء الفروع البنكية على 

المستويين المحلي والجهوي قصد ربط الصلة معهم والعمل على استكمال ملفات الباعثين 

نوك بعد االنتهاء للحصول على التمويالت المطلوبة، والحرص على عقد جلسات مع هذه الب

من ضبط قائمات المشاريع التي تتطلب المراجعة سواء تم رفض تمويلها للوقوف على 

أسباب الرفض وإعادة النظر في الملفات التي يمكن تمويلها أو هي بصدد الدرس للوقوف 

وقد تم عقد جلسات عمل بمقر كتابة الدولة للتنمية آنذاك مع المصالح . على أسباب التأخير

الستعراض ومناقشة الملفات العالقة  2014ماي  14و 13كزية للبنوك المعنية يومي المر

 .واقتراح الحلول المناسبة لها

 

III- متابعة تنفيذ المشاريع العمومية 
 

في مجال متابعة تنفيذ المشاريع العمومية وبهدف إرساء نظام معلوماتي يمّكن من 

ى االشكاليات المرتبطة بتنفيذها، تّم تكليف متابعة تقدم إنجاز هذه المشاريع والوقوف عل

المركز الوطني لإلعالمية بإعداد تطبيقة إعالمية وطنية بمساهمة وزارة التنمية واالستثمار 

وتتجه النّية إلى إصدار منشور عن رئيس . والتعاون الدولي لمتابعة إنجاز هذه المشاريع

هياكل المكلفة بالمتابعة وذلك في إطار إلى تحديد اإلدارات وال تالحكومة يدعو فيه الوزارا

اإلعداد العتماد هذه التطبيقة التي ستمكن من توحيد المعطيات الضرورية التي يجب 

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المنظومة تمثل إحدى . توفيرها لمتابعة إنجاز هذه المشاريع

رات نموذجية  بهذه وزا) 05(أولويات الوزارة في المائة يوم وتّم إلى حد اآلن ربط خمس 

 .المنظومة

وفي نفس السياق، تّم التوصل إلى توحيد المفاهيم والتعاريف مع المديرين 

كما تم . الجهويين للتنمية وذلك في إطار جلسات عمل واجتماعات متتالية نظمت للغرض

تحسيس الكتاب العامين لكل الواليات بضرورة اعتماد نفس التعاريف باعتبار الوالة رؤساء 
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 2012أوت  2جوان و 6للجان المكلفة بالمتابعة طبقا لمنشوري وزير الداخلية المؤرخين في ا

 .غير أن ذلك لم يكن كاف لفرض التعاريف على اإلدارات الفنية القطاعية

 

ومن جهة أخرى، يعود البطء المسجل على مستوى نسق تنفيذ المشاريع العمومية 

اليات المرتبطة بالخصوص بمدى جاهزية إلى عديد االشك 2013-2009خالل السنوات 

، 2011المشاريع المبرمجة، حيث تجدر اإلشارة إلى أّنه في غياب مخطط تنموي منذ سنة 

وعلى عكس السنوات السابقة، تمت برمجة مشاريع عمومية على المدى القصير باعتماد 

طلب  2012ة لسنة كما تّم خالل تلك الفترة وفي إطار إعداد الميزانية التكميلي. الميزانية

مساهمة الجهة في اقتراح المشاريع التي تعتبرها هامة وذات أولوية غير أنه وتحت ضغط 

المجتمع المدني الذي كان له حضور مكثف أثناء المقاربات، تمت برمجة جملة من 

وقد تّم تجاوز . المشاريع دون التأكد من جاهزيتها من حيث الدراسة وتوفر العقار الالزم

 .شكال الظرفي خالل الميزانيات المواليةهذا اإل

 

المشاريع  بإنجازتشخيص وتبويب اإلشكاليات المرتبطة هذا وقد قامت الوزارة ب

 سعت إلى اقتراح عديد الحلولكما  ،وتحديد المشاريع المعطلة حسب الجهات والقطاعات

ال البناءات على غرار تلك المتعلقة بمراجعة النصوص القانونية في المجال العقاري ومج(

لتسريع نسق االنجاز من خالل رفع مذكرات وتقارير  )والهندسة المعمارية ومجال الصفقات

نجاز المشاريع التخاذ اإلجراءات المناسبة وعرضها على جلسات عمل إدورية حول 

 . وزارية

 

وبصفة أدق، تتمثل أبرز األسباب التي أّدت إلى تجاوز الكلفة ورصد إعتمادات 

 :ة بالنسبة لبعض المشاريع العمومية خاصة فيما يليتعّهد إضافي

 

لم تكن جاهزة ال من حيث الدراسة وال من حيث  2012برمجة مشاريع سنة  -

توفّر العقارات الالزمة وذلك تحت ضغط الجهات وخاصة المجتمع المدني وهو ما أفرز 

 . يةإشكاليات كبيرة عند التنفيذ تتعلق باألساس بسوء تقدير الكلفة الحقيق
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كان مرّده  2012التأخير الذي شهده إنجاز بعض المشاريع المبرمجة قبل سنة  -

الوضع األمني المضطرب ووجود اضطرابات واحتجاجات خاصة في الجهات الداخلية 

 ...).أسعار المواد واليد العاملة(وهو ما أنجّر عنه ارتفاع في الكلفة 

 

هات التي تشهد اضطرابات عزوف المقاوالت عن إنجاز مشاريع في بعض الج -

مما زاد في ارتفاع الكلفة إضافة إلى خطايا تأخير طالب بها المقاولون الذين غادروا مواقع 

 .اإلنجاز نتيجة لهذه االضطرابات
 

أما فيما يتعلق بالمشاريع العمومية الممولة في إطار التعاون الدولي ولمزيد تسريع 

 2013عمل وزارية انعقدت في أكتوبر سنة نسق السحوبات، فقد تم بمقتضى قرار جلسة 

إحداث لجنة متابعة إنجاز المشاريع الممولة عن طريق قروض وهبات خارجية تشرف 

عليها وزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي مكنت من تجاوز بعض الصعوبات المتمثلة 

 . روعبالخصوص في طول إجراءات االنتزاع واإلشكاليات العقارية بمنطقة المش

 

والمرتبطة  2013-2009اعتبار أّن جل االشكاليات التي تمت إثارتها خالل الفترة بو

بجدوى برمجة وتنفيذ المشاريع العمومية خاصة منها المشاريع ذات الصبغة الجهوية تعود 

على الشروع في  2015أساسا لغياب مخطط تنموي، حرصت الوزارة منذ منتصف سنة 

اد مخطط تنمية وضبط منوال تنموي وطني يتم في إطاره تحديد وضع اإلطار المناسب إلعد

 . إستراتيجية للتنمية الجهوية تأخذ بعين االعتبار الخصوصيات والنقائص بكل جهة

 

على  ،2020-2016فعلّيا الشروع في إعداد مخطط تنموي جديد للفترة   وقد تمّ 

تتضمن الرؤية الجديدة  أساس وثيقة توجيهية تمثل اإلطار المرجعي للمخطط باعتبارها

لتونس وتضبط األهداف واالستراتيجيات التنموية للخماسية القادمة وهي تؤسس لمنوال 

تنموي جديد يرتكز باألساس على هيكلة متطورة لالقتصاد عبر تحقيق نمّو اندماجي مستدام 

ية كما تّم إحداث لجان جهو. وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة وتحقيق السلم االجتماعي
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توفّقت مؤخرا في استكمال أشغال التقييم  2015وقطاعية إلعداد المخطط  منذ جويلية 

 25المؤرخ في  19والتشخيص وذلك باالستناد إلى مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 

وتتواصل األشغال حاليا لضبط . والدليلين الجهوي والقطاعي إلعداد المخطط 2015جويلة 

شاريع على مستوى كل من اللجان الجهوية والقطاعية، ومن السياسات والبرامج والم

وتنظيم ندوة دولية لتمويل . 2015المؤمل استكمال إعداد وثيقة المخطط في موفى سنة 

 .2016المخطط في بداية شهر جوان 

VI- برنامج التعاون عبر الحدود 
 

لحدود، في مجال اإلحاطة باألطراف التونسية المشاركة في برامج التعاون عبر ا

تتولى الوحدة المعنية بالتعاون وبهدف التعريف بهذه البرامج وتوضيح آليات المساهمة فيها، 

عبر الحدود مع االتحاد األوروبي  بالوزارة عقد سلسلة من االجتماعات المكثفة مع 

برنامج التعاون عبر (الوزارات والهياكل المعنية بهدف التعريف بأولويات البرنامجين 

وشروط ) وض المتوسط وبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطالياالحدود بح

المشاركة فيهما وتشجيعها على الدخول في شراكات مع األطراف األورومتوسطية 

وتوضيح تقنيات صياغة المشاريع بهدف الرفع من حصة بالدنا من التمويالت المخصصة 

وروبي لهذه النوعية من المشاريع للبرنامجين، مع اإلشارة إلى أن تمويالت االتحاد األ

تخضع لمجمل النصوص القانونية المؤطرة للبرنامجين ولقواعد التصرف في المشاريع 

 .المعمول بها على مستوى االتحاد

 

كما ينتفع أصحاب المشاريع التي يتّم انتقاؤها بدورات تكوينية خاصة بالتصرف 

هذا، عالوة على . االتحاد األوروبيفي المشاريع حسب القواعد المعمول بها على مستوى 

أن لكّل من البرنامجين الذين تشارك فيهما بالدنا ميزانية مخصصة للمساعدة الفنية 

وتتولى هيئة التصرف المشتركة عبر عقود مناولة مع شركات مختصة في . ولالتصال

 –ية إعداد وطباعة مطويات ووثائق تعريفية وترويجية ذات جودة عال –االتصال واإلشهار

كما تتولى كذلك . وتوزيعها خالل التظاهرات المتعددة التي تنتظم ببالدنا -بشكل مكثف

 . إصدار وثائق تعريفية باللغة العربية
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في إعداد دليل إجراءات عن  2012هذا وقد شرعت المفوضية األوروبية منذ سنة 

تنفيذ ب خاصةطريق مكتب استشارات يتضمن النصوص القانونية واإلجراءات اإلدارية ال

ويهدف هذا الدليل إلى تجميع جميع النصوص المرجعية في . مج التعاون عبر الحدودابر

وستسعى الوزارة لدى المفوضية . وثيقة واحدة يسهل على األطراف التونسية الرجوع إليها

األوروبية الستكمال إنجاز هذا الدليل واألخذ بعين االعتبار لمقتضيات البرنامج العملي 

رك للجيل القادم لبرامج التعاون عبر الحدود وللنصوص القانونية التي صدرت حديثا المشت

 .على غرار األمر المنظم للصفقات العمومية

 

ويتميز برنامج التعاون عبر الحدود ببعض الخصوصيات منها باألساس تقديم 

الذي  المشاريع المترشحة للتمويل إلى هيئة التصرف المشتركة من قبل الشريك الريادي

يتولى صياغة المشروع، علما وأن أغلب الشركاء الرياديين هم من الضفة الشمالية 

للمتوسط وذلك اعتبارا للخبرة التي يمتلكونها على مستوى المشاركة في البرامج الممولة من 

 .قبل المفوضية االوروبية

 

النضمام ا-وليس الغالبية -يتولى عدد محدود من األطراف التونسيةواعتبارا لذلك، 

للشراكة التي يقترحها الشريك الريادي، دون استشارة الوحدة، ويتعلق األمر خاصة 

وقد تمت إثارة الموضوع في عدة مناسبات، غير أن الجانب االوروبي تمسك .بالجمعيات

بمبدأ الترشح المفتوح لجميع األطراف المعنية بالمشاركة، دون إقرار وجوبية المرور عبر 

 .السلط الوطنية

 

حول اإلطار القانوني الخاص بمشاركة تونس في  التفاوض أّما بخصوص

تمثيل بالدنا في االجتماعات الرسمية للبرنامجين والتفاوض في  تتولى الوحدةف ،البرنامجين

هذا الشأن وفقا للفصل الثاني من األمر المحدث لها وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون 

 :هذا التفاوض ويشمل . الخارجية ووزارة الداخلية
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 اتفاقية التمويل الخاصة بكل برنامج  -
البرنامج العملي المشترك الخاص بصيغ تنفيذ كل برنامج ودور هياكل الدولة   -

 التونسية في هذا اإلطار
 

إن ف، أّما بالنسبة التفاقيات الشراكة بين الشركاء التونسيين والشريك الريادي

لتفاوض مباشرة مع الشريك الريادي حول حجم األطراف التونسية الشريكة هي المعنية با

ويتم في هذا اإلطار، عقد اجتماعات تحسيسية مع . أنشطتها والحصة المالية الراجعة لها

األطراف العمومية بخصوص أنشطتها ضمن المشاريع التي تشارك فيها ودعوتها للتفاوض 

فيع في حصتها من بندّية مع الشريك الريادي والسعي إلى إثراء مشاركتها وطلب التر

 .ميزانية المشروع قدر اإلمكان

 

وعلى مستوى التنفيذ والمتابعة، تعود الصعوبات المتعلقة بالتصرف المالي في 

 :الهبات المسندة للشركاء التونسيين في أغلبها إلى 

  

بالخصوص المحاسبة العمومية (صعوبات مرتبطة باإلطار القانوني التونسي  -

 ...).مشاريع من الموظفينوتأجير المشرفين على ال
التعقيد الذي تتسم به القواعد األوروبية المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبل  -

 .االتحاد األوروبي
 .نقص الموارد البشرية لدى المؤسسات المشاركة -
 

هذا، وتقوم الوحدة بعقد جملة من االجتماعات لمتابعة اإلنجاز الفعلي والمالي 

 . للمشاريع وتذليل الصعوبات

 

واعتبارا لخصوصية هذه البرامج وانخراط تونس ألول مرة فيها، فإن الوحدة 

تعمل على تذليل مختلف الصعوبات المذكورة بالتنسيق مع الهياكل المعنية حتى يتّم تحسين 

 .جاهزية الجهات التونسية للمشاركة في الجيل القادم للبرنامجين
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اص بمتابعة  تنفيذ هذه المشاريع، وفيما يتعلق بأهمية اعتماد نظام معلوماتي خ

تجدر اإلشارة إلى أّن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط يتوفر على تطبيقة 

متكاملة ومحينة تتضمن البيانات الخاصة بتمويل المشاريع يتم استغاللها من قبل الدول 

دم في تنفيذ المشاركة في البرنامج من بينها تونس وهي تمّكن الوزارة من متابعة التق

أّما بالنسبة لبرنامج التعاون عبر الحدود بين تونس، وإيطاليا، فإنه لم يتم إلى  حد . المشاريع

لذلك يتم عادة الحصول على المعلومات . اآلن وضع تطبيقة مماثلة يمكن استغاللها عن بعد

 :الخاصة بالمشاريع  بطريقتين 

 

 االتصال المباشر بالمنتفعين −
 الية من هيئة التصرف المشتركة طلب البيانات الم −
 

وستحرص الوحدة على مزيد إحكام متابعة البرنامجين من خالل تطوير طرق 

ومناهج متابعة المشاريع الممولة حيث تّم الشروع في تجميع المعطيات والبيانات إلحداث 

قاعدة بيانات خاصة بمشاركة األطراف التونسية في مشاريع التعاون عبر الحدود ومدى 

 .دمها في إنجاز أنشطتهاتق

 

ولمزيد التنسيق بخصوص برامج التعاون عبر الحدود، تّم إحداث لجنة تضم نقاط 

كما تتولى الوحدة التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية . اتصال بمختلف الوزارات المعنية

لتذليل الصعوبات وإيجاد  -رئاسة الحكومة، وزارة المالية، البنك المركزي التونسي -

الحلول لتسهيل مشاركة األطراف التونسية في مشاريع التعاون عبر الحدود، وذلك عبر 

اقتراح إدخال تعديالت على بعض النصوص القانونية والترتيبية وإصدار منشور  خاص 

 .بالموضوع

 

وفي مجال التصرف في الهبات المسندة في إطار هذا البرنامج،  تجدر اإلشارة إلى 

وللتوضيح، فقد تم . ذاتيةال هماتممساهصعوبات لتوفير التونسيين  أغلب الشركاء مواجهة
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كتمويل ذاتي بالنسبة لكل شريك بهدف ضمان تملكه للمشروع  % 10فرض نسبة 

(Appropriation) ولتجاوز هذا اإلشكال، يتم . وانخراطه فيه بصفة تضمن تنفيذ التزاماته

وارد البشرية المخصصة النجاز األنشطة توفير هذه النسبة حاليا من خالل احتساب تكلفة الم

هذا وتجدر اإلشارة إلى أّن بعض الدول المنتفعة تتولّى التعهد . المبرمجة في إطار المشروع

المطلوبة كتمويل ذاتي عوضا عن الشركاء التابعين لها لتسهيل مشاركتهم في  % 10بنسبة 

 .برامج التعاون عبر الحدود

 

عوبات لفتح حسابات جارية بالعملة الصعبة كما واجه الشركاء التونسيون ص

الشركاء للتمكن من خاللها من التصرف في أقساط الهبات التي يتّم إحالتها من قبل 

بعنوان عدد من المشاريع، وقد توصلت األطراف التونسية المعنية إلى حّل هذا  الرياديين

  .اإلشكال وذلك بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي
 

ا يتعلّق بمشاريع التعاون عبر الحدود المنخرطة فيها الجماعات المحلية، فقد وفيم

شهدت عددا من اإلشكاليات القانونية والترتيبية، ويتم التنسيق مع اإلدارة العامة للمحاسبة 

العمومية واالستخالص بوزارة المالية واإلدارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية 

ية لصياغة الحلول القانونية األجدى لفّضها سواء عبر اقتراح تنقيح بعض والتنمية المحل

أحكام مجلة المحاسبة العمومية أو اقتراح إصدار منشور خاص بمشاركة الجماعات المحلية 

 .في برامج التعاون الدولي

 

ضرورة اختيار مدقق خارجي بعنوان مشاريع التعاون عبر الحدود  كما تثير مسألة

ريك في المشروع كشرط أساسي للحصول على القسط األول من الهبة من قبل كل ش

المرصودة عدد اإلشكاليات مّما أعاق تنفيذ بعض الهياكل التونسية  خاصة منها تلك 

وتطرح هذه . المشاريع الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية لألنشطة الراجعة لها بعدد من

امج التعاون عبر الحدود مع التشريعات اإلشكالية مسألة مالءمة القواعد المنظمة لبر

حّل لكل الشركاء حيث يتولى الشريك الريادي التعاقد مع مدقق وقد تسنى إيجاد . الوطنية

 . خارجي للمشروع ككل بما فيه الجزء الراجع بالنظر للشركاء التونسيين
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الخاص  كما ال يسمح اإلطار القانوني الحالي بإيجاد حل لمسألة التسبقة والسقف

وهو ما انجر عنه  المنحة المحّدد بالنصوص الترتيبية بعنوان المهّمات بالخارج والتربصاتب

 بتعهداتهم فيما يتعلّق بضرورة المشاركة في عدم إيفاء عدد من  الشركاء التونسيين

ومقابل هذه . الملتقيات والترّبصات التي يتّم عقدها بمناسبة انطالق المشاريع وأثناء اإلنجاز

، يتمتع الشركاء األوروبيون بمنح المهمات بالخارج وفقا للسلم الذي تضبطه الوضعية

 .المفوضية األوروبية

 

ولتجاوز هذا اإلشكال يتّم النظر في اقتراح إقرار استثناء خاص بمشاركة 

 .األطراف التونسية العمومية في االجتماعات واألنشطة المتعلقة ببرامج التعاون عبر الحدود

 

ة على تكثيف التنسيق مع مختلف األطراف التونسية المتدخلة بهدف وستعمل الوحد

تذليل مجمل هذه الصعوبات وتوفير ظروف أحسن لألطراف التونسية المشاركة في هذه 

كما سيتم العمل على ضبط آليات التصرف المالي في الهبات المرصودة بالتعاون . البرامج

 .لجاري به العمل عند الضرورةمع الجهات المختصة واقتراح مراجعة التشريع ا

 

V-  التصرف اإلداري والمالي  
 

سعيا لمزيد تحسين التنظيم الداخلي للوزارة وتماشيا مع تطور مشموالتها خاصة 

فيما يتعلق بمجالي االستثمار الوطني والخارجي والتعاون المالي، ستحرص الوزارة على 

 . تحيين تنظيمها الهيكلي خالل الفترة القادمة

 

ا تولت الوزارة مؤخرا تكليف مسؤول على رأس التفقدية اإلدارية والمالية كم

 .ومسؤول على مكتب المؤسسات تحت اإلشراف لتفعيل الهيكلين

 

وفي مجال اعتماد النظم المعلوماتية، تّم خالل األشهر الماضية الشروع في إعادة 

بإعتماد نظام  «Finacoop»تركيز واستغالل التطبيقة الداخلية  لمتابعة التمويل الخارجي 
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إنذار على مستوى السحوبات وذلك في انتظار تعميم المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع 

وفي نفس السياق، سيتم العمل على توسيع دائرة التنسيق في مجال متابعة التعاون . العمومية

لمعتمدة في هذا المالي ليشمل الوزارات والهياكل المعنية مع تفعيل الربط مع المنظومات ا

بما يضمن حسن استغالل  SIADEالمجال على غرار منظومة التصرف في الدين الخارجي 

 .كل المعطيات المتوفرة في هذا المجال

 

التغييرات المتواترة التي شهدتها الوزارة ومن جهة أخرى، تجدر اإلشارة إلى أّن 

الضّم وإحداث وزارة جديدة جراء عمليات التقسيم و 2013إلى أواخر سنة  2011منذ جانفي 

 إحداث لجنة قيادة لإلشراف على إنجاز المخططساهمت في عدم   ثّم كتابة دولة

هذا، وسيتم خالل الفترة القادمة تركيز لجنة قيادة  .للوزارة االستراتيجي لإلدارة اإللكترونية

. لإلشراف على إنجاز هذا المخطط والبحث عن مصادر تمويل المشاريع ذات العالقة

وتجدر اإلشارة إلى أنه تّم سابقا تكوين لجنة قيادة لمنظومة متابعة المشاريع العمومية وفريق 

عمل إلنجاز موقع واب الوزارة وتكوين فريق عمل آخر لتطوير آليات متابعة التعاون 

 . المالي

 

بالنسبة لقسم  2012قامت الوزارة خالل سنة  وفي مجال السالمة المعلوماتية،

لقسم التعاون الدولي بتدقيق في سالمة نظامها المعلوماتي، وهي  2014وفى سنة التنمية وم

كما سيتم إعداد وثيقة تتضمن . حاليا في مرحلة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مهمة التدقيق

السياسة المتبعة في مجال السالمة المعلوماتية ونشرها ووضع سياسة خاصة بالتصرف في 

 . 2016صيانة بالنسبة للخوادم خالل سنة  كلمات العبور وإجراء عقد

 

وفي مجال التصرف اآللي في المراسالت، تّم تركيز وتشغيل منظومة التصرف 

، واالنطالق في )قسم التعاون الدولي(في مكتب الضبط بمقر الوزارة بساحة باستور 

 .2015استعمالها منذ بداية سنة 
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عى مصالح الوزارة إلى أن تست والتربصات بالخارج، أّما بخصوص المأموريا

 .يتّم دائما التعيين في المأموريات بالخارج حسب مشموالت اإلطار وعالقته بالمهمة

 

وفي مجال التمثيل بمجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العمومية، سيتّم العمل على 

كما . إعادة توزيع األعوان الممثلين للوزارة بهذه المجالس وذلك بوضع معايير واضحة

تّم إعداد مذكرة داخلية للتأكيد على اإلطارات الممثلة بإعداد تقارير حضور في اآلجال سي

 .المضبوطة

 

، يتّم تعيين ممثلي الوزارة في الهيئات الدولية واإلقليمية ذات الصبغة وبالتوازي

طبقا لمعايير موضوعية تتمثل ) السيد الوزير أو من ينوبه(المالية من قبل رئيس اإلدارة 

 .وص في اإللمام واالختصاص في ذلك المجالبالخص

 

أّما في مجال التصرف المالي، ترجع العديد من النقائص المسجلة خالل الفترة 

إلى تعطل العمل اإلداري بسبب دمج وفصل الوزارة لعديد المرات وما يترتب  2009-2013

في هذا وتجدر اإلشارة . عنه من اضطرابات على مستوى سير العمل اإلداري والمالي

 :المجال إلى 

 

حرص المصالح المشتركة على احترام مبدأ المنافسة بإجراء استشارات بمقتضى  -

مكتوب مضمون الوصول يوجّه لمختلف المتدخلين موضوع النفقة التي تكون قيمتها دون 

 . د كما تقوم باإلعالن عن الطلبات بالصحف اليومية.أ 30

 

إما لتأخير التأشير من طرف مراقب  أّن تجاوز آجال إنجاز النفقة يعود -

المصاريف أو إعادة اإلعالن عن االستشارة أو إقرار طلب العروض  غير مثمر لعدم توفر 

 . المنافسة
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أن الفواتير الصادرة عن مختلف المزودين تكون متفرقة تبعا لإلذن بالتزود اآللي  -

وقد . المتعددة والمتواترةنظرا ألعطابها "  صيانة أسطول السيارات"الفردي وتهم خاصة 

تعهدت مصالح الشؤون المالية منذ السنة الماضية بتجميع طلب األشغال المتفرقة يوميا 

كما . ضمن إذن تزود آلي موّحد ليتسّنى إجراء خصم األداء عند إصدار أمر بالصرف

هما تسعى دوما إلى تفادي السهو لخصم األداءات بالنسبة للنفقات التي تفوق ألف دينار وم

 .كانت نوعية المزّود وذلك بالتنسيق مع مصالح األمانة العامة للمصاريف

 

سماح وزارة المالية بصفة استثنائية بتمديد منظومة أدب إلى غاية السنة الجارية  -

كما أن التأخير . 2013-2012إلتمام مستحقات المزودين وكذلك إتمام طلبات العروض لسنة 

د إما لعدم فوترة االقتناءات من طرف المزودين أو إيداعها في في تأدية النفقة وخالصها يعو

اآلجال القانونية أو أن اقتراح التعهد والتراسل يخضع للدرس على مستوى مصالح مراقبة 

المصاريف أو أنها من المتخلدات الواردة على مكتب الضبط بعد غلق ميزانية التصرف 

 .ح الماليةويتم تسويتها الحقا بعد الترخيص من قبل مصال

 
 


