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  وزارة النقل 
 

 

�� ر�ط مناطق  ةفّعال إذ �ساهم بصفةتنيية اقتصادية عت�� قطاع النقل رك��ة أساسّية لل�ُ 

 .التصدير�� دفع وتنتاب بيناطق اس�الك  و�� أمم�  انتقا  افراد ونقل املواد ا�خام والبضائع 

 

� وزارة النقلو 
ّ
 طبقا لألمر  أتو�

ّ
11TPالاق بضبط مشيوال�املتعل

(1)
0FPT ، أرك�� وصيانة وأطو�ر منظومة

حاتيات �نقل هساهم �� دفع التنيية اقتصادية واتتيايية املستديية وأضي  استجابة 

لبلوغ هذه و .  السكمة وامال�لفة وا�جودة و يكنة م  حيث الظروف امل أفضلا�خاص للنقل �� 

لدراسات ا إيدادو اهداف، أقوم الوزارة باق��اح مشاريع النصوص التشريعية وال��أيبية �� الغرض 

 و استشرافية القطايية 
ّ
فضك ي   أنفيذها قة �سكمة النقل والسهر ي��ال��امج واملخططات املتعل

وأطو�ر برامج التعاو   تشراف ي�� املنشآت الراتعة لها بالنظر ومراقبة حس  س�� أ�شطة النقل

 .الدو��

 

1TP1Fوهشتيل الوزارة ي�� مصا�ح مركز�ة

(2)
P1T 1وي�� إدارة تهو�ة ب�ّل واليةTP2F

(3)
P1T  ��نشمةم 18وهشرف ي 

�� قطاع الط��ا  املد�ي  نشمأ� وم �� قطاع البحر�ة التجارّ�ة منشآت خيس�� قطاع النقل ال��ي و 

 2013ا�جيلّية لوزارة النقل خك  سنة فقات نو�لغت ال .ومؤسسة وحيدة �� قطاع الرصد ا�جوي 

ي�� التوا��  بلغت نسبة إنجاز ب) د.م 40(والثا�ي ) د .م 344( او   � العنوانية ب�  د موّز .م 384 حوا��

ل �� و  % 72و % 99
ّ
 .يونا 579هشغ

 

دو�الدف 
ّ
وم  اح��امها ملقتضيات  طلوبم  أداء وزارة النقل ملهامها ي�� الوته امل التمك

ت  ،النصوص القانونّية وال��أيبّية ا�جاري �الا العيل
ّ
قت بيهية رقابية  القيام دائرة املحاسباتأول

ّ
هعل

الراتعة  حورت حو  إشرافها ي�� املنشآتيوأ 2014إ�� توا   2011أساسا بالف��ة امليتدة م  سنة 

لها �� مجاالت أنظيم النقل  إل�الا بالنظر 
ّ
  والسكمة والنقل ي�� الطرقات ومراقبته واموحو  أدخ

                                                           
 .1986سبتي��  15املؤرخ ��  1986لسنة  863واملنّقح لألمر يدد  2014تانفي  16املؤرخ ��  2014لسنة  409امر يدد  الفصل اّو  م   (1)
 .واملتعلق بتنظيم املصا�ح املركز�ة لوزارة النقل 2014تانفي  16املؤرخ ��  2014لسنة  410طبقا لألمر يدد   (2)
ق بضبط مشيوالت تدارات ا�جهو�ة للنقل و�تنظييها 2008أفر�ل  22املؤرخ ��  2008لسنة  1684وفقا لألمر يدد  (3)

ّ
 .واملتعل
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تدارة ا�جهوّ�ة للنقل ببن�رت  شيلت ز�ارات ميدانّيةأم القيام بو  .التصّرف تداري والنظام املعلوماهيو 

عيييه استغك  نتائج استبيا  أم ه ّم أو بنابل وديوا  الط��ا  املد�ي واملطارات  للنقل وتدارة ا�جهوّ�ة

 . �� لل تدارات ا�جهو�ةي
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 أبرز املالحظات
 

 املؤسسات التا�عة لوزارة النقل  اشراف ع�� -
 

�الا م  متا�عة املنشآت ا�خاضعة إلشرافها 
ّ
ر لدى وزارة النقل نظام معلوماهي ييك

ّ
ال يتوف

املالّية الهي�لية كيا ايتيدت الوزارة حلوال ظرفية ملعا�جة الصعو�ات . ومتا�عة مؤشرا�الا املالية والفنية

وساهم منح مجانية التنقل لبعض الفئات دو  هعو�ض مكئم إ�� تانب . ال�ي هعا�ي م�الا هذه املنشآت

انتدابات استثنائية وأحييل املنشآت لبعض نفقات الوزارة �� أفاقم الوضعيات املالية لهذه  

 .املنشآت
 

رت سلبا �� �سق إنجازها كيا يرفت يديد املشاريع الوطنية �� مجا  النقل صعو�
ّ
ات أث

��            % 62و 2012�� سنة  % 24حيث لم أتعّد �سبة اس�الك  ايتيادات املخصصة إلنجازها 

ق الوزارة �� التنسيق ب�  مختل  اطراف املعنّية إليجاد حلو  ييلية لتجاوز   2013سنة 
ّ
ولم أوف

 .هذه الصعو�ات
 

فإّ  وزارة النقل مديّوة إ�� إرساء نظام ناتع لليتا�عة وقصد إح�ام تشراف ي�� املنشآت 

إيجاد حلو  تذر�ة للصعو�ات الهي�لية ال�ي أواتهها املنشآت العيل ي�� الفنية وتدار�ة واملالية و 

ولضيا  انتفاع بيزايا املشاريع العيومّية �� مجا  النقل �� الوقت املكئم و�مقل . ا�خاضعة إلشرافها

م  الضروري أفعيل دور سلطة تشراف لتذليل الصعو�ات ودراسة ا�حلو  امليكنة  الت�الي ، بات

 .خاصة ي�� التنسيق ب�  مختل  املتدخل� 

 

 تنظيم قطاع النقل ومراقبته -
 

ق الوزارة �� مكءمة املنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات اأفاقيات الدولية 
ّ
لم أتوف

وأراتعت أيثيلية الط��ا  . طبيقية �� مجا�� النقل البحري وا�جوي و�� إصدار العديد م  النصوص الت

املد�ي التو�ىيي ي�� الساحة تقلييية والدولّية نتيجة الغياب املتكّرر مليث�� وزارة النقل ي  

جا  واملؤأيرات الدولّية
ّ
 .اتتيايات �عض ال�

 

فة بإيداد ومتا�عة أنفيذ امل
ّ
خططات التوت�الية للنقل ولم يتّم أرك�� السلط ا�جهو�ة امل�ل

ال��ي وأنظيم النقل ا�حضري وا�جهوي لأل�خاص والتنسيق ب�  لافة املتدخل�  ميا حا  دو  قيامها 
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ولم هشيل املخططات التوت�الية ا�جهو�ة املنجزة لل الواليات حيث اقتصرت ي�� . إل�الا املولولةباملهام 

  .هاأو�س الك��ى وصفاقس وسوسة ولم يتم أحيي�الا منذ إنجاز 

 

ل �� 
ّ
كيا لم أضطلع وزارة النقل بالدور الرقا�ي املولو  إل�الا �� مجا  النقل البحري واملتيث

وال أقوم الوزارة بتقييم . رفع املخالفات وهسليط العقو�ات ي�� املخالف�  م  امليارس�  لليه  البحرّ�ة

تودة ييليات املراقبة ال�ي أّم أفو�ضها لديوا  الط��ا  املد�ي واملطارات و�يتا�عة مدى إنجاز ال��نامج 

تا�ع الوزارة انتظام الرحكت ا�جو�ة منذ سنة . السنوي �� الغرض
ُ
وهو ما ال �سيح  2012كيا لم أ

 .بتحس�  تودة ا�خدمات باملطارات

 

لوزارة دورها �� مجا  معاينة حاالت مخالفة القانو  املنظم للنقل ال��ي ي�� ولم أؤّم  ا

ر �� �عض ا�جهات أي مراقب 
ّ
الوته امثل �سبب نقص يدد مراقب�الا ي�� الطرقات حيث ال يتوف

يكوة ي�� يدم قيامها بالفحوصات الكزمة لججل بطاقات استغك  املتوفر بالولالة الفنية  للنقل 

د م  مدى اح��ام الناقل�  لكل��امات القانونية �� املجا ال��ي لل
ّ
 .تمك
 

و�تعّ�  ي�� الوزارة تسراع باستكيا  املنظومة القانونية �� مجا  النقل وأفعيل دور 

مختل  ال�جا  املنصوص يل�الا يكوة ي�� أرك�� السلط ا�جهو�ة �� مجا  النقل ال��ي ح�ى أضطلع 

كيا يتعّ�  هعز�ز يدد املراقب�  ووضع . أنفيذ املخططات التوت�الية للنقلبدورها �� إيداد ومتا�عة 

اليات الضرور�ة ملتا�عة ييليات الرقابة املنجزة يكوة ي�� أفعيل آليات الردع م  خك  هسليط 

 .العقو�ات املالية وتدار�ة ي�� املخالف� 
 

 السالمة وامن -
 

املججلة �� املوا�ئ م  خك  أفعيل ال�جا   لم أتوّصل وزارة النقل إ�� أجاوز النقائص

ولم . وح�الم ي�� اح��ام القوايد ا�جاري �الا العيل �� املجا  املحدثة والتنسيق ب�  مختل  املتدخل� 

رمم ارأفاع املخاطر امنية  2004يتّم أحي�  مختل  املخططات امنية املينائّية منذ إيدادها �� سنة 

ق بالسكمة وال�حة وم�افحة كيا ل. �� السنوات اخ��ة
ّ
م يتم إيداد خطط للتدخل العاتل أتعل

 .التلوث ب�ل ميناء مّيا ال �سيح بوضع اليات الكفيلة بالتدخل الناتع يند وقوع حوادث

 

ق�  باألم  و�السكمة �� مجا  
ّ
ولم يتّم ان�الاء م  أنفيذ املخطط�  الت�حيحي�  املتعل

�ي أّم الوقوف يل�الا وهو ما حّد م  إيفاء الدولة التو�سية بال��اما�الا النقل ا�جوي لتك�� النقائص ال

ية املأجاه 
ّ
ويكوة ي�� ذلك، ال أقوم الوزارة بيتا�عة ميدانّية . لط��ا  املد�ي �� هذا املجا الدولية لنظ

 .ملدى إنجاز التوصيات الناتية ي  ييلّيات التفّقد
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 أفعيل أييا  مختل  ال�جا  امل ينب��لذلك 
ّ
فة بيجاالت ام  والسكمة ومز�د التنسيق �ل

مع بقية املتدخل�  باإلضافة إ�� أكثي  ييليات التدقيق �� هذه املجاالت ومتا�عة نتائجها للوقوف 

 .ي�� النقائص وأجاوزها �� الوقت املكئم
 

 تنظيم النقل ع�� الطرقات -
 

لم أقم الوزارة بدراسة العرض والطلب �� مجا  النقل م�� املنتظم لتحديد يدد الرخص 

ولم أجتيع ال�جا  تقلييية املحدثة منذ سنة . امليك  إسنادها حسب ا�حاتيات الفعلية ل�ل والية

فة بتنسيق ييليات إسناد أراخيص النقل ب�  الواليات املتجاورة 2004
ّ
 .وامل�ل

 

با�حافكت، ال يخضع أوزيع ا�خطوط إ�� مقاييس موضويّية أضي  و�� مجا  النقل 

 .الت�امل ب�  شرلات النقل ا�جهو�ة و��  املد  ومردودية ا�خطوط املستغلة

 

لذلك يتعّ�  القيام بالدراسات الكزمة لتحديد حاتيات ا�جهات م  ال��اخيص حسب 

واع النقل قصد ضيا  التواز  ب�  مختل  أصناف النقل م�� املنتظم وأرشيد أوزيع رخص مختل  أن

كيا أّ  الوزارة . العرض والطلب فضك ي  أفعيل ال�جا  تقلييية لتيكي�الا م  التنسيق ب�  الواليات

 .مديّوة إ�� ضبط قوايد إلح�ام أوزيع ا�خطوط ب�  مختل  الشرلات هستند إ�� معاي�� موضويّية
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I-  وزارة النقللخاضعة املنشآت ا�ع�� شراف ا 

 

 
ّ
لإلشراف ي�� املنشآت الراتعة إل�الا بالنظر آليات ناتعة �� إرساء النقل وزارة  قلم أتوف

 اضطكيها بدورها �� مجا  مساندةحّد م  وهو ما  شاريع الك��ى امل ومتا�عة وضعيا�الا املالّية وإنجاز

 .املنشآت وأطو�ر  أساليب التصّرف والتسي�� �الا هذه
 

 لليات اشراف  - أ
 

 وتطكعبيتا�عة الهيالل ا�خاضعة إلشرافها  �سيح لها ينظام معلوماهالنقل إ�� وزارة  أفتقر 

قايدة بيانات بإيداد  2007سنة  وذلك بالرمم م  قيامها �� املالية والفنية الاؤشرا�مي�� مختل  

  إ�� مو�� توا  لم  د.أ 455بيبلغ تي�� قدره 
ّ
وأرتعت الوزارة  .هااستغكل ��م  الشروع  2014أتيك

يها يدمإ��  هذا التمخ��
ُّ
ي��  إ�الاء وضعهأّم  أحد تطارات الذيم   قايدة�الذه الامللفات ا�خاصة  هسل

 �الا ذم
ّ
ي�� اأخاذ التداب��  نشآت ومسايد�الاوضعية امل ي�� �الا م  تطكع �� تبا وهو ما حا  دو  أيك

 
ّ

 . زمة لتدار  النقائص املججلةالك
 

ا�جهوّ�ة  وحد للشرلاتاملو  ندمجاملعلوماهي املنظام الإ�� إأيام مشروع الوزارة ل لم أتوصّ كيا 

�سبب يدم إل��ام وذلك د .م 1,2إنجازه للفة  ناهزت 2008الذي شريت �� إنجازه منذ سنة للنقل 

                ��  امل��م معه ميا أرأب ينه فجخ العقد % 61 تنجازحيث لم أتعد �سبة  املزّود بتعّهداأه

 النظام املعلوماهيهذا ستكيا  أرك�� اا�جهو�ة إ��  الشرلات الوزارةولتدار  ذلك ديت  .2012تانفي 

  .ما أم إنجازه �� هذا الشم  أقوم بيتا�عة بااليتياد ي�� وسائلها ا�خاصة دو  أ 
 

  وزارة النقل م 
ّ
إرساء نظام ناتع لليتا�عة الفنية وتدار�ة واملالية للهيالل  ولتتيك

استغك  قايدة البيانات بإيجاد ا�حلو  الكفيلة تسراع بمديوة إ��  ف�يا�خاضعة إلشرافها 

 .أرك�� النظام املعلوماهي املندمج استكيا  وإ�� حث الشرلات ي�� واستفادة م�الا
 

  نشآتاملتا�عة املالية للم - ب
 

املالية  سيولةي  الكشوفات بإيداد شهر�ا  العيومية العاملة �� قطاع النقل نشآتاملأقوم 

 �
ّ
لصعو�ات املالية ال�ي قد وقوف ي�� ااستغكلها وأحليلها للال أحرص ي��  ال�يإ�� الوزارة  إرسالهاأتو�

 أّ   وأبّ�  .املناسباأخاذ التداب�� الكزمة لتجاوزها �� الوقت و وأحديد أسبا�الا  آتاملنش هع��ض هذه

فت الوزارة 
ّ
 .لهذه املنشآت   إيداد أقر�ر حو  وضعية السيولةي 2009منذ سنة قد أوق
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الا �عا�ي أمل� الوطنية العاملة �� قطاع النقل أّ   ينشآتوضعية املالية للبالرتوع إ�� الأبّ�  و 

 أجاه مزود�الا وإ�� أراتع �شاطها ة أّدت إ�� يدم قدر�الا ي�� تيفاء بال��اما�الام  صعو�ات مالّية هي�لي

 .د.م 1.200 مجيويها بلغ 2013-2010نتائج سلبية خك  الف��ة  هججيلمع  وهع�� برامج استثيارها
 

عا�ي م�الا و
ُ
 العيومية للنقل املنشآتأملب �� مياب حلو  تذر�ة للصعو�ات الهي�لية ال�ي ه

ل بخكص ظرفية لالتكّف  إتراءاتإ�� �جمت وزارة النقل  ،مثل النقص �� املردودية وأآلل اسطو  

الشركة الوطنية  لدىديو  شركة النقل بتو�س  أحييل 2011سنة ��  ها م  ذلك قيامها�عض ديو  

ي�� د .م 244بقيية تيلية بلغت لتوزيع الب��و  والصندو  الوطيي للتقايد وا�حيطة اتتيايية 

رلاهل م��انية الدولة دو  أ  هذا تتراء الظر�� أ  يثقل  شم  م و  .م��انية الوزارة
ّ
 تذر�ا  يوف

ّ
حك

 . ةلهذه الوضعي
 

رت ملنشآتهذه ااملالّية ل أفاقم الوضعّية�� يوامل أخرى ساهيت  كيا
ّ
�� تودة  سلبا وأث

 املسداة ا�خدمات 
ّ
لبعض الفئات دو  التعر�فة املنخفضة ومنح مجانية التنّقل لت أساسا �� أيث

 اتانتداب ذلك ��كو وزارة لمالية أخّص انفقات املنشآت م��انية هذه و�� أحييل  هعو�ض مناسب

فضك ي  التغي��ات املتكّررة لبعض الرؤساء املدير�   ال�ي قامت �الا �عض هذه املنشآت استثنائية

 .العام� 
 

 التعر�فة املنخفضة ومجانية التنقل  -1
 

ارأفاع رمم  2010 تعر�فات تييع أصناف النقل منذ سنةالوزارة ليكوة ي�� يدم أحي�  

أو بتعر�فة  �يجاامل النقلباتتيايية  �عض الفئات أيتعساهم  ،أليباء اتور واملحروقات املتواصل

 .�� هعييق الوضعية املالية لبعض املنشآتهعو�ض مكئم للنقص �� املداخيل  �� ميابمنخفضة 
  

ق بتنظيم النقل  10أك�� م  رمم مرور و  ،و�� هذا الصدد
ّ
سنوات ي�� صدور القانو  املتعل

1TPال��ي 

 (
3F

1)
P1T،  املتعلق بضبط طر�قة احتساب النقص ا�حاصل �� املداخيل نتيجة منح  امر يتم إصدار لم

ق مجانية النقل أو أطبيق هعر�فات منخفضة و 
ّ
بضبط قايدة وإتراءات استخكص كذلك امر املتعل

1TP4Fاملستفيدي املعلوم املوظ  ي�� 

(2)
P1T  أشارت دائرة سبق أ   وقد .بخدمات النقل العيومي ا�حضري

حو  إشراف الدولة ي�� قطاع  2007 لسنةالثالث والعشر�  �� أقر�رها إ�� هذا النقص املحاسبات 

 .النقل ال��ي 

 

                                                           
 .املتعلق بتنظيم النقل ال��ي  2004أفر�ل  19املؤرخ ��  2004 لسنة 33القانو  يدد (1)
ساسية يقصد باملستفيدي  ي�� سبيل املثا  مال�و العقارات والبايثو  العقار�و  وأاحاب ا�شطة التجار�ة وم��ها املنتفعو  بتواتد البنية ا  (2)

 .وخدمات النقل العيومي ا�جيا��
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�� مداخيل منشآت السنوي النقص  ،قّدرت وزارة النقلو�خصوص التعر�فات املنخفضة، 

 أتجاوز د لم .م 400بقرابة  نقل التكميذ والطلبة مقابل هعر�فات منخفضةي   الناتمالنقل ال��ي 

 .2013سنة �� د .م 323و 2012سنة �� د .م  273 ال�ي صرفت �� شم�الا منح التعو�ض
 

بال��اما�الا املنصوص يل�الا  أِ  أّ  �عض الوزارات لم منح مجانية التنقل �� ما يخص أبّ�  و 

الججو  ( وزارة العد  أيوا  لفائدة 2013-2010ف��ة الالوزارة خك  مع رم�الا باالأفاقيات ال�ي أب

دات  سبيل املثا  ي�� والداخلية والديوانة حيث بلغت الوطيي الدفاع هيوزار أيوا  و  )وتصكح
ّ
املتخل

 .د.م 8الشركة ا�جهو�ة للنقل ببن�رت  أجاه الوطيي بذمة وزارة الدفاع
 

 املنشآت الوطنية وا�جهو�ة للنقل ال��ي  بتعو�ض، 1991منذ سنة  وزارة  النقل كيا لم أقم

ب ي  النقص �� املداخيل ي 
ّ
وذلك  يجانية النقلب 2013خك  سنة  )يونا 512( أيوا�الاانتفاع  امل��أ

السلطة ال�ي اأخذت إتراء منح  م  القانو  املنظم للنقل ال��ي الذي ينّص ي�� أّ   12للفصل  خكفا

فة بتعو�ض النقص ا�حاصل �� مداخيل الناقلمجانية التنقل أ
ّ
 . و أطبيق هعر�فة منخفضة �� امل�ل

 

2012لسنة  26وطبقا للقانو  يدد  1TP5F

(1)
P1T جر�� بوسائل النقل العيومي نقل أم منح مجانية ال�

وأحديد  �الذا العنوا  هاداخيلمالنقص ��  املنشآت ي دو  أ  يتم هعو�ض  الثورة ويائكت الشهداء

فة بذلك
ّ
 .د.م 3,3بحوا��  2013بالنسبة لسنة  هذا النقص قّدروأ  يليا  ا�جهة امل�ل
 

ي�� نقل بيجانية ال دو  وته حق أيضاء املجلس الوطيي التمسيىيي انتفعباإلضافة إ�� ذلك 

للفة ولم أتو  الوزارة أقدير . شرلات النقل ال��ي وشركة ا�خطوط التو�سية السريعةلافة خطوط 

، ارأفعت للفة أنقل أيضاء املجلس الوطيي سبيل املثا  فع��. املعنيةالشرلات  أحّيل�الا النقل ال�ي

 .د.أ 52 إ�� حوا�� 2012مو�� أكتو�ر  إ��شركة ا�خطوط التو�سية السريعة  ال�ي أحّيل�الا التمسيىيي
 

مديوة  الوزارة فإّ   ،وزارة النقل قصد أفادي مز�د إثقا  لاهل املنشآت ا�خاضعة إلشرافو 

فة خدمة التنقل املجا�ي ي  أمم�   الناأجحجم التعو�ض أحديد إ�� 
ّ
وح�الا ي��  بالدفعوا�جهة امل�ل

 .فضك ي  ا�حرص ي�� يدم ححب هذا امتياز ي�� منتفع�  دو  سند قانو�ي تيفاء بال��اما�الا
 

 النفقات املحّملة ع�� �اهل املنشآت العمومّية  -2
 

قت وال�ي  خاضعة إلشرافهاملنشآت ا�ي�� م��انية ا نفقا�الا�عض  تحييلبالنقل  وزارة أقوم
ّ
هعل

مممور�ات  أخّص  � تانب نفقاتدار�ة إ�ت سيارات �الو  ذّم�الاوضوي�  ي�� املايوا  متور ب خاصة

                                                           
ق بتنقيح وإأيام املرسوم يدد  2012د�سي�� 24ؤرخ �� امل 2012لسنة  26القانو  يدد   (1)

ّ
ق  2011أكتو�ر  24املؤرخ ��  2011لسنة  97واملتعل

ّ
واملتعل

 .ومصاب�الا 2011تانفي  14بالتعو�ض لشهداء ثورة 
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ألح�ام  مخالفا لكيتيادات املرصودة بي��اني�الا و�التا�� امقنع اوهو ما م  شمنه أ  �عد أجاوز  با�خارب

  .م  مجلة املحاسبة العيومية 85 الفصل
 

بلغ يدد املوضوي�  ي�� ذمة الوزارة م  طرف املنشآت  2014وإ�� حدود شهر ماي 

بالنسبة  ي�� سبيل املثا  بلغت نفقات نشآتهذه امل وهو ما حّيل ايونا وإطار  68ا�خاضعة إلشرافها 

و�النسبة لشركة ا�خطوط  2013-2011د خك  الف��ة .م 6,5 لديوا  الط��ا  املد�ي واملطارات

 .2014إ�� مارس  2012خك  الف��ة امليتدة م  تانفي  د.أ 516التو�سية 
 

قد أوصت  2005سبتي��  19ا�عقدت بتار�خ ال�ي وزار�ة العيل التلسة  وأجدر تشارة إ�� أّ  

ه ي�� الذّمة يوا  التنفيذ واملساندة أوضع بإ�الاء 
ّ
 أن

ّ
هذا الصن   فا  يدد 2014حدود توا   وإ��إال

 .ليوضوي�  ي�� ذّمة الوزارةم  العدد ا�جي�� ل % 55 ايوا  م 
 

ال�ي  ا�خاضعة إلشرافها نشآتامل إ��سيارة هعود ملكّي�الا  22�� أتصّرف الوزارة  أّ  لوحظ  كيا

 أكّفلتو  .رمم وضعيا�الا املالية الصعبة مصار�  التمم�  وا�جوال  والصيانةإضافة إ�� ذلك أتحّيل 

مممورّ�ة  73 ابلغ يدده الوزارة أيوا يدد م   لفائدة با�خارب بيصار�  املممور�ات أيضااملنشآت  هذه

 .د.أ 112 ب�لفة ناهزت 2013و 2012خك  سن�ي 
 

ق بيهامهال وسعيا
ّ
 زارةو دائرة املحاسبات  أديو  ،تفادي إثقا  لاهل املنشآت بنفقات ال أتعل

 .  م��اني�الا ي�� حسابأ�شط�الا  لافة أمم� إ�� و اح��ام قوايد املحاسبة العيومية إ��  النقل
 

 استثنائية اتانتداب -3
 

املتيتع�  بالعفو  لبعضاستثنائية قامت وزارة النقل والهيالل ا�خاضعة إلشرافها بانتدابات 

ق باألحطبقا للقانو  وذلك يائكت شهداء الثورة وترحاها لبعض أفراد التشري�� العام و 
ّ
�ام املتعل

1TP6Fستثنائية لكنتداب بالقطاع العيوميت 

(1)
P1T  حّدد أار�خ ان�الاء العيل بمح�امه استثنائية يومالذي           

ه 2013 توا  22
ّ
 بمّ  يليا . 2014شهر توا   مايةإ��  العيل �الذه الصيغة �� انتداب أواصل م�� أن

 .انتدابا 410أفادت بم�الا واتهت صعو�ات �� متا�عة هذه انتدابات ال�ي أجاوز يددها  الوزارة

 

) م  انتدابات ا�جيلية % 20(النسبة القصوى بصفة استثنائية يدد املنتدب�   فا كيا 

 11حيث بلغ يدد انتدابات تضافية ي�� التوا��  2012 أوت 6 املحّددة بقرار رئيس ا�ح�ومة املؤرخ ��

شركة ال�ل م  الشركة ا�جهو�ة للنقل بالقصر�  وشركة ا�خطوط التو�سية و بانتدابا  4و 3و

  .التو�سية لل�ح  وال��صي 
  

                                                           
  .2012توا   22املؤرخ ��  2012لسنة  4القانو  يدد   (1)
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وتوب استيعاب  ت ي��ال�ي نصّ رئاسة ا�ح�ومة  راسلةمل واستجابة ،�اإلضافة إ�� ذلكو 

1TP7F"�ا�الم التعلييية واختصاصا�الم أو مقر سكناهممستو مهيا لانت "امل���ح�  

(1)
P1T، نشآتامل قامت 

شيلت و د سنو�ا .م 2,3 ب�لفة إضافية قّدرت بحوا��احتياتا�الا مع  ال أتكءم بانتدابات العيومية للنقل

 .ةالفنيّ  اختصاصات�� ح�  أّ�الا هشهد نقصا ��  صن  العيلة أساسا
 

بيؤسسا�الم  العامالتشري��  املنتفع�  بالعفو  م يونا  164أم إدماب وم  تهة أخرى، 

  ي  �املعني انقطاعف��ة  طو  رمم و . اصناف الفنّية لالتقني�  واملهندس�  م  بي�الم �عض اصلية

الوزارة لم أقم  فإّ   ،اق��اب يدد م�الم م  س  التقايدرمم و سنة  26إ�� أحيانا  ارأفعتالعيل ال�ي 

 ليدمج� لأمم�  أ�و�  إضا�� لهذا تدماب �غرض بحث الشرلات ي�� ايتياد إتراءات مصاحبة 

ب ي  . ليستجدات والتغّ��ات التكنولوتّيةلمواكبة  أتطلبه اختصاصا�الم م  بالنظر إ�� ما
ّ
كيا أرأ

�عض  يتيتعاملناخ تتتيا�� ببعض الشرلات حيث  ي��أمث��ات سلبية  تدماب املذلورة ييلّية

دمج�  بوضعية مهنية أفضل م  نظرا�الم الذي  لم ينقطعوا ي  العيل ي�� مرار ما أم ايوا  امل

 .التو�سية هججيله بالشركة الوطنية للسكك ا�حديدية

 

 �سمية رؤساء مدير�ن عام�ن -4

 

�� هذا تطار لوحظ و  .م  وزارة تشراف بممر باق��احالتسيية �� خطة رئيس مدير يام  أتّم 

عام�  الدير�  املرؤساء لل ةمتكرر  اتهغي��  شهدتقد  2014إ�� توا   2011سنة امليتدة م   الف��ة أّ  

�ّل م  الشركة ا�جهوّ�ة للنقل ببن�رت ل بالنسبةهغي��ات  ةخيس ابلغ يدده لبعض الشرلات إذ

لشركة ا�جهوّ�ة للنقل بنابل بالنسبة لهغي��ات  ةأر�عو والشركة الوطنية للسكك ا�حديدية التو�سية 

ي م  شم و  .و�الساحل
ّ

أيك�  املسؤول�  املعني�  و استقرار �� هسي�� املؤسسة أ  ال يضي   هذا التي�ي

 . التصّرف �الا وأجاوز الصعو�ات ال�ي أواتهها طر   التعّرف ي�� وضعّي�الا قصد إح�امم  
 

الذي   � نية لبعض الرؤساء املدير�  العاماملؤهكت العليية وامله أّ   ،ذلكفضك ي  أبّ�  و 

هسيية رئيس مدير يام  و�ذكر م  ذلك. ال�ي ُيّينوا ي�� رأسها اتالشرل مع �شاط ال أتناسبأّم هعيي�الم 

أحّصله ي��  ي��ثكث سنوات وا�حا  أنه لم أيض سوى قصر�  الالشركة ا�جهو�ة للنقل بي�� رأس 

ر لديه خ��ة �� مجا  النقل  ال و التجارة ا�خارتية  استاذية ��
ّ
أخرته �� شركة  فقط �عدييل  إذأتوف

ي�� رأس الشركة ا�جهو�ة إحدى تطارات كيا أم هعي�  . خاصة �� مجا  أتهزة التكيي  والت��يد

هللنقل بيدن�  
ّ
ر  1986إ�� حدود سنة اشتغل بالقطاع العيومي  وا�حا  أن

ّ
خ��ة �� مجا   لديهوال أتوف

أحد املنتفع�  بالعفو التشري�� العام رئيسا مديرا ياما للشركة ا�جديدة للنقل  أيضا وُيّ� . النقل

                                                           
 . 2013د�سي��  27الصادرة ��  18057مراسلة رئاسة ا�ح�ومة يدد  (1)
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 أشهر م  بلومه الس  القانونية للتقايد أّم هعيينه ي�� رأس 6م  ذلك وقبل  �عد سنةو بقرقنة 

 .لشركة الوطنية للنقل ب�  املد ا
 

إدارة املنشآت الراتعة إل�الا  ��اختيار تطارات لتو  إح�ام وأديو الدائرة الوزارة إ�� مز�د

  م  إنجاز املهام بكفاءة 
ّ
بايتياد معاي�� موضويية أمخذ �ع�  ايتبار خاصة املؤهكت ال�ي أيك

 .ونجاية
 

 الك��ى  املشاريعإنجاز متا�عة  -ج
 

�� مجاالت النقل ال��ي والبحري وا�جوي لط العيومية ال�ي أقّر�الا الُس توتهات ال يحورتأ

دفع النقل ا�جيا�� وأمهيل البنية اساسية لليوا�ي واملطارات والرفع م  مساهية قطاع أساسا حو  

  ،النقل �� النيو
ّ
  م  ضبط�� اس��اأيجية شاملة  هذه التوتهاتلم يتم أضي�   هم�� أن

ّ
أهداف  أيك

ا�ججام والت�امل ب�  مختل   أحققأحديد أولو�ات ل وم  طو�الي�� املدى املتوّسط و  ونوييةكيّية 

  .أحقيق اهداف العامة املرسومة وهسايد ي��أنياط التنقل 
 

 كيا 
ّ
 حيث لم أتجاوز �سبة ،�� مجا  النقلامل��مجة � العديد م  املشاريع لوحظ هع�

1TP8Fاملجيدة�لغت ايتيادات و  .2012�� مو��  % 24اس�الك  ايتيادات املخصصة 

(1)
P1T  الاية سنة� ��

التخفيض �� قيية ورمم . 2012سنة �� %   34 أتجاوز �سبة اس�الككهالم و د .م 180ما قييته  2011

فقط د .م 73 مبلغأّم رصد مقارنة بالسنوات السابقة حيث  2013ايتيادات املرصودة �� سنة 

 أّ  
ّ
قة بالتيو�ل العيومي إال

ّ
 .% 62 ايتيادات لم أتجاوز  هذهاس�الك   �سبة لايتيادات متعل

 

 م  إحداث �جنة للغرضبالرمم  وقد حجل هع�� إنجاز املشاريع وضع  اس�الك  ايتيادات

  2012�� سنة 
ُ
لم أجتيع  م�� أّ  هذه ال�جنة .عيى بيتا�عة إيداد وإنجاز مشاريع استثيار بقطاع النقله

  2013إ�� حدود تو�لية 
ّ
 قدرة م  أ  يحّد  هم  شمنهو ما منتظية و م�� �وأ��ة و مناسبات  4�� إال

ي��  ال�ي هشهد يديد الصعو�ات الك��ى  شاريعاملة باملعنيّ  التنسيق ب�  مختل  اطرافي�� رة الوزا

انتفاع  أمخ�� ��وما نتج ي  ذلك م  العقار�ة  أو �� هسو�ة الوضعيات رام الصفقاتالتمخ�� �� إب مرار 

ل �� "إضبارة النقل"مشروع  الشم �ذكر �� هذا و  .املشاريعنه هذه املرفق العام الذي أؤّم ب
ّ
 املتيث

 �الدف إ��و    مختل  إتراءات النقل الدو�� للبضائع يند التور�د والتصديرمنظومة إلك��ونية أتضّي 

�� منذ أرك��ها قد اقتصر  العيل �الذه املنظومة م�� أّ   .اكتظاظ الذي شهده ميناء رادس معا�جة

يزوف الناقل�  مع يديد الصعو�ات التقنية  إ�� تانب هججيلها دو  التور�دي�� التصدير  2008سنة 

 .املوا�ي تييع ي��هعيييها  يدمو لها استعيا  ا�خواص ي

                                                           
مكّرر للشرلات وذلك أفاديا لإلش�اليات ال�ي ييك  أ  "  "أقوم الوزارة �عنوا  لّل سنة مالية بفتح ايتيادات الغ�� مس�اللكة وأجييدها بحساب  (1)

 .هع��ض الشرلات خك  السنة املوالية ي�� مستوى أجسيم املشاريع
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  �لفةال ��وقصد التقليص  
ّ
 ،تتيا�� م  الناأج املح��سنو�ا  % 20نسبة وتستية املقّدرة بـالل

م لها ومكءأطو�ر ت للتنيية اس�الدف املخطط ا�حادي يشر 
ّ
ة اساسية مة البنيطار القانو�ي املنظ

  ،وأحس�  نويية ا�خدمات
ّ
 أن

ّ
لم يتم إيداد قانو  خاص بيناطق ،2014وإ�� حدود توا   هإال

 
ّ
 كيا .2012مارس  19تلسة العيل الوزار�ة املنعقدة بتار�خ خكفا لتوصيات وتستية ا�خدمات الل

وتستية برادس  مشروع املنطقةُحّجل أمخ�� هام �� إنجاز 
ّ
، 2010بالرمم م  أحديد شهر نوفي��  الل

 لا وكذلك  .مرحلة فرز العروض �� 2014إ�� حدود توا  ال يزا  املشروع و كتار�خ للشروع �� تنجاز 

 ال ينطقت� لل الشم  بالنسبة
ّ
 و  لنفيضة�او بجبل الوسط  ت� وتستيل

ّ
الرأباطهيا نجازهيا إرتاء ت�  أم إالل

 أبقى مجهودات الوزارة الرامية إ��  ،وإزاء هذه الوضعية .بيشاريع أخرى 
ّ
وتستية الضغط ي�� للفة الل

نجاز املشاريع إوأحس�  القدرة التنافسية للبكد التو�سية رهينة أذليل الصعو�ات ال�ي �شهدها 

 .امل��مجة �� الغرض

 

ملنست�� بال��اما�الا املالية صاحبة لزم�ي مطاري النفيضة وا" ت.ت"وأبّ�  يدم إيفاء شركة 

� الدولة ي   2013د�سي��  31د إ�� ماية .م 33,4أجاه الدولة التو�سية البـالغة 
ّ
وذلك �عد أخ�

20111TP9Fم  سنة  انطكقاانتفعت هذه الشركة  وقد. د.م 43مستحقا�الا بيا يقـارب 

(1)
P1T  بإيقاف العيل

  ي�� رقم املعامكت و 
ّ
 2013-2011املعلوم اد�ى املضيو  للف��ة التخفيض �� قيية �باملعلوم املوظ

 خضوع التخ�� ي  أوظي  خطايا التمخ�� يكوة ي�� إيادة تدولة املعاليم املستوتبة وذلك دو  �و 

 .  إ�� أدقيق املعطيات واملؤشرات املقدمة م  طرفها

 

 2012 سنة ��أّم ، 2011ماي  25وأجسييا لتوصيات تلسة العيل الوزارّ�ة املنعقدة �� 

النفيضة إ�� و املنست��  ي أوزيع ا�حركة ا�جو�ة مناصفة ب�  مطار  �غرضإبرام م�حق�  لعقدي اللزمت�  

ه . طاقة استيعابه القصوى  اّو  طار املماية بلوغ 
ّ
 أن

ّ
التعّهد  بتحقيقلم أل��م " ت.ت"شركة  أبّ�  أّ  إال

 .2013سنة خك   % 37نصيب مطار املنست�� م  مجيل ا�حركة ا�جو�ة لم يتجاوز  حيث

 

 ،ولضيا  انتفاع بيزايا املشاريع العيومية �� مجا  النقل �� الوقت املكئم و�مقل الت�الي 

جاه تشراف  أفعيل دور سلطة يتعّ�  مز�د
ّ
 ودراسة ا�حلو  امليكنة خاصة ي�� الصعو�ات أذليل�� اأ

 .وح�الم ي�� أنفيذ  ال��اما�الم التنسيق ب�  مختل  املتدخل� 
  

                                                           
 .2011سنة خك  تلسة العيل الوزارّ�ة املنعقدة ��   (1)
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II-  مراقبتهو تنظيم قطاع النقل 
 

 واملشاركة ��إيداد النصوص التشريعية وال��أيبية  ي��  هسهر وزارة النقل ي�� أنظيم القطاع

جا أييا  
ّ
أطبيق ال��امات الدولية والنصوص القانونية م  طرف مختل  مدى ومراقبة  مختل  ال�

 . املتدخل� 
 

 تنظيم قطاع النقل  -أ 
 

 البحري تنظيم النقل  -1
 

 أ   ،�� مجا  النقل البحري  قانونيةم  النصوص ال تيلةي�� استصدار الوزارة  ييلت
ّ

إال

 يجلة املوا�نّصت يل�الا ما قرار  20أوامر و 9 ي�� مرار�عد تطبيقية لم أصدر م  النصوص ال يددا

النصوص التطبيقية للقانون�  املتعلق�  بتنظيم امله  البحر�ة ووككء  ولم يتم كذلك إصدار  ،البحر�ة

1TP10Fالعبور 

(1)
P1T فا  سبع سنوات اأمخ��  مججلة بذلك قرارات 8واملتيثلة �� أمر و . 

 

أفاقيات ا م�� متكئية مع مقتضيات الوطنّيةاملنظومة القانونّية  الأزا ، م  ناحية أخرى و 

النصوص التطبيقية  يدم إصدار م  قبل البكد التو�سية حيث لوحظ  الدولية املصاد  يل�الا

19941TP11Fسنة �� املصاد  يل�الا  لكأفاقّية الدولية ملعاي�� التدر�ب وتتازة وا�خفارة لليكح� 

(2)
P1T   فضك ي

�� اأفاقية املنظية العاملية للشغل  متطلبات �� اأجاه مكءم�الا معمجلة الشغل البحري مراتعة  يدم

وم  شم  . 2013أوت شهر منذ � التنفيذ ح�ّ  دخلتأوحيد املعاي�� الدولّية للشغل البحري وال�ي  مجا 

 . اتنبيةاملوا�ي ب هاأو �حجز  قبولها لرفضيرضة التو�سية جعل السف  أ هذه الوضعية أ 

 

  لم يتّم �عد إصدار ،إح�ام التصرف باملوا�ي و�� مجا 
ّ
جلس امل ة أيضاءق بتسييالقرار املتعل

� والذي  2009منذ سنة جلة املوا�ي التجار�ة ملطبقا  املحدثالبحر�ة التجار�ة وطيي لليوا�ي ال
ّ
يتو�

قة بتطو�ر البنية اساسية املينائّيةأساسا 
ّ
امللك استغك  وصيان�الا و  إبداء الرأي �� املجاالت املتعل

  .وام  وال�حة والنظافةقوايد السكمة وأنيية وأحس�  ا�خدمات والتصّرف فيه  العيومي لليوا�ي

 

ية للنقائص املججلة �� وإيجاد ا�حلو  املكئ وقصد إح�ام أنظيم قطاع النقل البحري 

أو�يي دائرة املحاسبات باستكيا   ،املوا�ي التجار�ة وأحقيق الت�امل والتنسيق ب�  مختل  املتدخل� 

                                                           
 . واملتعلقا  ي�� التوا�� بوككء العبور و�تنظيم امله  البحر�ة 2008تو�لية  21املؤرخا  ��  2008لسنة  43و 44القانونا  يدد   (1)
.ي�� هذه اأفاقية 2010سنة " مانيك"أم إدخا  هعديكت  (2)
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ملسايدة هذا اإلسراع بتسيية أيضاء املجلس الوطيي لليوا�ي البحر�ة التجار�ة �املنظومة القانونية و 

 .الهي�ل ي�� اضطكع باملهام املولولة إليه

 

 تنظيم النقل ا�جوي  -2

 

ق املنظومة القانونية استكيا  لم يتم
ّ
 4أمرا و 11لم يتّم إصدار  ة بالنقل ا�جوي حيثاملتعل

ة الط��ا  املد�ي  اقرارات منصوص
ّ
ق بضبطامر وم�الا يل�الا بيجل

ّ
قائية ا�شطة ا�حرة  املتعل

ا�حجز ا�� للسفرات  �� �شاطشركة خاصة  انطك  وقد نتج ي  ذلك. وا�شطة ا�خاضعة ل��خيص

 .موافقة الوزارةحصولها ي�� دو  

 

سوى أر�ع اتتيايات  2000سنة املحدث ��  ملجلس الوطيي للط��ا  املد�يالم �عقد كيا 

1TP12Fأمر إحداثهنّص يليه خكفا ملا  2012سنة  �عقد أي اتتياع ��ولم  2013-2010خك  الف��ة 

(1)
P1T  م 

  م  خك  فحص مداوالت املجلسواأ�ح . ي�� اقل ضرورة يقده التتياع لل ستة أشهر 
ّ
يتطّر   هأن

ريع املتعلقة بييارسة أ�شطة الط��ا  املد�ي و�� املشااملولولة إليه إ�� تانب وحيد م  املهام مالبا 

لة أساسا �� إبداء الرأي  بممر إحداثهاملنصوص يل�الا  املهاما�خاضعة ل��خيص دو  بقية 
ّ
واملتيث

طات املديرّ�ة  �� مجا وأقديم أوصيات 
ّ
أنظيم واستعيا  الفضاء ا�جّوي وأنيية النقل ا�جّوي واملخط

  .ي�� البيئةلليطارات وأمث�� استغك  املطارات 

 

1TP13Fو�� مياب أفعيل الهيئة الوطنية لتسهيكت النقل ا�جّوي 

(2)
P1T أّم أ�لي  املجلس الوطيي ،

 لم يتطّر  لهذا املجلس  م�� أّ   ،هذه الهيئة يهّيةبلقيام با للط��ا  املد�ي
ّ
�� اتتيايه  املوضوع إال

الوطيي لتسهيكت النقل  حيث أو�يى بإيادة النظر �� مشروع ال��نامج 2013مارس  7املنعقد بتار�خ 

 .2014توا   ماية ا�جوي وهو ما لم أقم به الوزارة إ��

 

                       و�� مجا  الت�و� ، وخكفا لتوصيات املجلس الوطيي للط��ا  املد�ي املنعقد بتار�خ

أتو�� دراسة منظومة  ،�جنة متعددة اطراف إحداث، 2014لم يتّم إ�� ماية ماي  ،2013نوفي��  11

ضوء التطور الذي �� الت�و�  �� مجا  الط��ا  املد�ي وأقديم مق��حات �الدف إ�� ارأقاء �الا خاصة 

منذ  �شهده هذا القطاع بيا �� ذلك دخو  أو�س �� مفاوضات السياء املفتوحة مع اأحاد اورو�ي

شرلات النقل ا�جّوي بتقديم أ�و�  نظري يدد م  مراكز الت�و�  التا�عة ل أبّ�  قيامكيا . 2013سنة 

�� إطار رس�لة املعارف أليوا  الط��ا  �� مياب أرخيص م  سلطة تشراف خكفا ملقّرر وز�ر النقل 

                                                           
بضبط أركيبة ومشيوالت وأساليب ييل املجلس الوطيي للط��ا  املد�ي و�رأس هذا واملتعلق  2000فيفري  21املؤرخ ��  2000لسنة  479امر يدد  (1)

له
ّ
 .املجلس وز�ر النقل أو م  ييث

 .1974لسنة  510واملنقح باألمر يدد  1962أفر�ل  13املؤرخ ��  1962لسنة  122املحدثة باألمر يدد  (2)
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2007لسنة  107يدد  1TP14F

(1)
P1T  د م  أقديم

ّ
  م  التمك

ّ
ليعاي�� لت�و�  مطابق هذه املراكز لوهو ما ال ييك

 .ذات العكقة الدولية

 

أيثيلية الط��ا  املد�ي التو�ىيي ي�� الساحة ت أراتعفقد  ،التعاو  الدو��أّما ي�� صعيد 

ق باملنظية العر�ّية للط��ا  املد�ي، . تقلييية والدولية
ّ
أّم انتخاب أو�س �� أر�ع �جا  فقد ففي ما يتعل

ه . 2013-2012للف��ة 
ّ
 أن

ّ
أّم ل�جا  نتيجة الغياب املتكّرر مليث�� وزارة النقل ي  اتتيايات هذه اإال

كيا أبّ�  أيضا .املكحة ا�جوّ�ةوال�جنة ا�خاصة ببالنقل ا�جّوي  ةاملتعلق ةم  ال�جنأبايا يضوّ��الا  إلغاء

وزارة النقل ي  يدد م  املؤأيرات الدولية ال�ي أنظيها املنظية الدولية للط��ا   ميثلة �� أو�سمياب 

بين�يا  وامللتقى الرا�ع وا�خيس�  وا�خامس  املد�ي ي�� مرار املؤأير الثا�ي يشر لليكحة ا�جو�ة

 .  لليجيوية اورو�ية لتخطيط املكحة ا�جوّ�ةوا�خيس�
 

 املحاسبات أو�يي دائرة ،ارأقاء بيجهودات الوزارة �� مجا  أنظيم النقل ا�جوي و�الدف  

ة الط��ا  املد�ي و�اإلسراع �� إحداث ال�جنة املعنّية 
ّ
با�حرص ي�� إصدار النصوص التطبيقية ملجل

بتقييم منظومة الت�و�  والعيل ي�� أطو�رها و�ضرورة إخضاع مراكز الت�و�  التا�عة لشرلات النقل 

 .تقلي�ي والدو�� فضك ي  مز�د أدييم أواتد الط��ا  املد�ي التو�ىيي ي�� الصعيد ا�جّوي لليصادقة
 

 تنظيم النقل ال��ي   -3
 

1TP15Fالقانو  املنظم للنقل ال��ي  نّص 

(2)
P1T  ي�� مستوى لل والية يرأسها  "سلطة تهو�ة"ي�� إحداث

الوا�� أتو�� خاصة إيداد ومتا�عة أنفيذ املخططات التوت�الية للنقل ال��ي وأنظيم النقل ا�حضري 

ه لم .وا�جهوي لأل�خاص والتنسيق ب�  لافة املتدخل� 
ّ
أنظييها وأركيب�الا ميا حا   ضبطيتم  م�� أن

أّم �� إطار املشروع القطا�� للنقل الذي مّوله البنك الدو��  كيا ،الشروع �� أداء مهامهاو دو  أرك��ها 

أل  أورو لتيو�ل املساندة التقنية �� أرك�� السلط  872 أخصيص ايتيادات بلغت 2006سنة �� 

ه ا�جهو�ة
ّ
وخكفا لتوصية املجلس الوزاري . أم اس�الككها لتجسيم توانب أخرى م  املشروع م�� أن

الساحل وصفاقس و أو�س الك��ى  بيناطقإقلييية م يتم أرك�� �جا  ، ل2013توا   26املنعقد بتار�خ 

 . تضطلع بدور السلطة ا�جهو�ة املنظية للنقلل

 

19941TP16Fلسنة  135يدد  وأم إحداث إدارة تهو�ة للنقل ب�ل والية بيقتىيى امر 

(3)
P1T  اقتصرت

مراقبة النقل ال��ي ي�� الطرقات دو  أ  هعيى ي�� و ثيل الوزارة ببعض ال�جا  ا�جهو�ة ي�� أي مهامها

                                                           
ق �شروط املصادقة ي��  2007سبتي��  5املؤرخ ��  (1)

ّ
 .مراكز الت�و�  التا�عة لشرلات النقل ا�جّوي واملتعل

 .2004 أفر�ل 19 �� الصادر 2004 لسنة 33 القانو  يدد (2)
 .2008لسنة  1684املتعلق بضبط مشيوالت تدارات ا�جهو�ة للنقل وأنظييها والذي أم هعو�ضه باألمر يدد  (3)



290 
 

 

وأرتعت الوزارة ذلك أساسا إ�� يدم وضوح  .بيجاالت النقل ا�جوي والبحري تدارات املعنية م�الا 

لهذه  ودقة املشيوالت املنصوص يل�الا باألمر املشار إليه أيكه و�نقص تم�انيات البشر�ة واملادية

 .  تدارات
 

�� أحي�  املخطط التوتي�ي الوطيي  2013�� د�سي��  وزارة النقلشريت  ،وم  ناحية أخرى 

لم كيا  .بتقييم ما أم إنجازه سبوقادو  أ  ي�و  ذلك م 2004سنة  �� للنقل ال�ّ�ي الذي أّم إيداده

1TP17Fللنقل املخططات التوت�الية ا�جهو�ةهشيل 

(1)
P1T حيث اقتصرت ي�� أو�س الك��ى وصفاقس  لل الواليات

لم يتم �� ح�  . 1998يليا وأ  آخر أحي�  ملخطط�ي أو�س الك��ى وصفاقس �عود إ�� سنة  وسوسة

وم  شم  . أواخر الثيانينات يرتع إيداده إ���� أحي�  املخطط التوتي�ي لوالية سوسة الذي الشروع 

املشاريع املنجزة �� ا�جهات ودو  مختل  هذه الوضعية أ  أحو  دو  التناسق والت�امل ب�  

 . للنقل ال�ّ�ي  انصهارها ضي  املخطط الوطيي
 

املحاسبات ، أو�يي دائرة وا�جهوي ي�� املستوى الوطيي  ي وملز�د إح�ام أنظيم النقل ال�� 

لافة الواليات  إدراببإيكء أحي�  املخططات التوت�الية للنقل اهيّية ال�ي هستحقها فضك ي  ضرورة 

 .الذه املخططات والعيل ي�� أفعيل دور السلطة ا�جهو�ة للنقل�
 

 مراقبة قطاع النقل  -ب
 

ال��ي قصد التثبت م  النقل البحري وا�جوي و  قطاعبدور الرقابة ي�� وزارة الأضطلع 

 .لنصوص القانونية وال��أيبية ا�جاري �الا العيللمختل  املتدخل�   اح��ام
 

 املراقبة �� مجال النقل البحري   -1
 

راقبة أ�شطة وككء العبور وامليارس�  لليه  ملم أيارس وزارة النقل صكحيا�الا �� مجا  

 لسنة 44و 43اح��امهم للشروط املنصوص يل�الا بالقانون�  يدد  التثبت م  مدىقصد البحر�ة 

20081TP18F

(2)
P1T  يقاف ال�الائي ي  النشاط �عد أخذ رأي إ�� ت قد أصل ي�� يقو�ات  هياأنص أح�ام اللذي

1TP19F�جنة أمديبية خاصة ب�ل مهنة

(3)
P1T .  ّميارسة أ�شطة لها يواصلو  م  املهني�   اهام ايدد وقد أبّ�  أ

 10يكقة بالسكمة و�جودة ا�خدمات املينائية دو  أي رقابة م  طرف وزارة النقل طيلة ما يقارب 

إحداث ال�جا  التمديبية آنفة الذكر رمم صدور النصوص  2014إ�� حدود توا   ولم يتم سنوات

                                                           
وص  دقيق ملنظومة النقل القائية بوالية معينة وأتو�� أحليل أدا�الا وقدر�الا ي�� ييك  هعر�  املخطط ا�جهوي ي�� أنه دراسة معيقة أنطلق م   (1)

 .ألبية حاتيات املستعيل�  أخلص إ�� اختيار أوته اس��اأي��
 .واملتعلقا  ي�� التوا�� بوككء العبور و�تنظيم امله  البحر�ة 2008تو�لية  21املؤرخا  ��  2008لسنة  44و 43القانونا  يدد  (2)

 .44و 43 يدد � ي�� التوا�� م  القانون 28و 34للفصل�   طبقا (3)
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1TP20Fالتطبيقية

(1)
P1T  لتوتهات  و�� مخالفة ،ذلك و�اإلضافة إ�� .2010منذ سنة املتعلقة بضبط أساليب ييلها

 . �� مجا  أصني  السف دة الناشطة يحأقم الوزارة بيراقبة الشركة الو  لماملنظية الدولية البحر�ة 
 

 وم و�الدف التمكد م  اح��ام وككء العبور وامليارس�  لليه  البحر�ة للشروط القانونية 

خاذ�� هذا املجا  و  وزارة النقل مديوة إ�� هعز�ز دورها الرقا�ي فإّ   يقومو  �الاتودة ا�شطة ال�ي 
ّ
 اأ

ذات مختل  ال�جا  التمديبية  وأفعيل إحداثبتسراع �� إو �� شم  املخالف� تتراءات الضرور�ة 

 . العكقة
 

 املراقبة �� مجال النقل ا�جوي  -2
 

�
ّ
. وزارة النقل وديوا  الط��ا  املد�ي واملطارات مراقبة املكحة ا�جو�ة باألتواء و�املطارات أتو�

قل للن  مراقب�هعي�   الوزارة أساسا مراقبة أطبيق اأفاقيات الدولية والثنائية �� املجا  ي�� وأؤّم 

مراقب�   4يددهم  ز لم يتجاو حيث نقص �� يدد املراقب�  �� هذا تطار  لوحظو . باملطارات ا�جّوي 

بالنظر إ�� حجم نص  العدد املستوتب  �ساوي فقطأي ما  2014�� مو�� توا  بيطار أو�س قرطاب 

ويدم  ترتيسمراقب وحيد بيطار تر�ة حّجل وتود و  .ويدد املسافر�  �الذا املطار ا�حركة ا�جو�ة

 .2013مارس  منذ نفطة أوزر بيطار مراقبوتود أي 
 

العديد م  النقائص  باإلشارة إ��املطارات ب�جا  هسهيكت النقل ا�جوي  قيامو�الرمم م  

1TP21Fال��نامج السنوي للز�ارات امليدانيةلامل لم أقم بإنجاز  ، فإّ  الوزارةاملتعلقة با�جودة

(2)
P1T  2013لسنة 

           رمجة ز�ارات ميدانية يدم ب إضافة إ��بيطار أو�س قرطاب  ةوحيدمهية أدقيق  إنجاز حيث أّم 

 .2014لسنة 
 

وهو ما ال �سيح بتحس�   2012�� سنة  ،نتظام الرحكت ا�جو�ةال متا�عة وأّيت آخر ييلية 

اتتيايات دور�ة مع مؤسسات النقل ا�جّوي عق�الا همّ  ألك العيليات بتودة ا�خدمات باملطارات يليا 

خاذ
ّ
 . �� الرحكت ا�جو�ة تتراءات الكزمة لتفادي التمخ�� املججل �غرض استحثا�الا ي�� اأ

 

ق بضبط ييلية  2009مقرر وز�ر النقل لسنة لم يحّدد  مراقبة استغك ، مجا و�� 
ّ
املتعل

تتراءات الفنّية  بصفة دقيقةاملراقبة م  قبل ديوا  الط��ا  املد�ي واملطارات لفائدة الوزارة 

صعو�ات �� التنسيق هججيل ذلك ونتج ي  . والعيلّية الواتب اأبايها يند إنجاز ييلّيات املراقبة

إنجاز  مع ف��ات�� ف��ات متقار�ة قام ديوا  الط��ا  املد�ي واملطارات �عديد ييليات املراقبة حيث 

                                                           
ق بضبط أساليب ييل ال�جا  التمديبية لليه  البحر�ة وامر يدد  2010نوفي��  15املؤرخ ��  2010لسنة  2954 امر يدد (1)

ّ
 2010لسنة  2955واملتعل

ق بضبط أساليب ييل ال�جا  التمديبية لوككء العبور  2010نوفي��  15املؤرخ �� 
ّ
  .واملتعل

ق بتنظيم ز�ارات ميدانية لتفقد وأقييم أوته النشاط باملطارات  2007د�سي��  10رخ �� املؤ  2007لسنة  52طبقا ملنشور وز�ر النقل يدد  (2)
ّ
واملتعل

 .التو�سية
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قة بتجديد رخصة استغك  ا�جوي م  قبل الوزارة مّيا أفقدامه
ّ
عيليات ال هذه م التدقيق املتعل

 .ا�جدوى املطلو�ة
 

أتّم شهرّ�ة مراقبة الوزارة بتقار�ر  املراقبة املولولة إليه بيوافاةمهام و�قوم الديوا  �� إطار 

 أتو  ضبطالوزارة لم  م�� أّ   ،املجا ��  إ�� املستغل�  �غرض وضع برامج ييل أ�حيحية إحال�الا

منظية الط��ا  رمم أّ  مع الديوا  بالتنسيق متا�عة إنجاز هذه ال��امج �� مجا   وا�حة إتراءات

 ييليات املراقبةأقوم الوزارة بتقييم تودة ال  كيا .2009إ�� ذلك منذ سنة  ديتقد  املد�ي الدو��

لم  م  ذلك، .الرقا�يديوا  الط��ا  املد�ي واملطارات و�يتا�عة مدى إنجاز ال��نامج السنوي  املولولة إ��

 أّتخذدو  أ   2013سنة ��  % 68أتجاوز �سبة إنجاز ييليات مراقبة استغك  �� ساحة ا�جوال  

 .أذكر �� هذا الشم  اتإتراءأي الوزارة 
 

ت 
ّ
خك  الط��ا  دو  املستوى املطلوب حيث  اتييليات مراقبة استغك  الفيي للطائر وظل

إ�� يزوف  هذا النقصويعود  .2013سنة ��  العيليات امل��مجةم   % 17لم أتعّد �سبة تنجاز 

ف�  م  قبل الوزارة ي  القيام �الذه الرقابة
ّ
 . الطّيار�  امل�ل

 

 ي�� أقديم ا�خدمات �� مجا�� الرصد ا�جوي واملكحة ا�جو�ة الوزارة و�� مجا  إشراف

           خك  الف��ة % 66ييليات املراقبة امل��مجة �� الغرض  �سبة إنجاز  ، لم أتعّد وضيا  سكم�الا

إ�� أزام  �عض ييليات التدقيق مع يدد م  هذه الوضعية أرتعت الوزارة وقد . 2011-2013

 .تدخكت اخرى الاملؤأيرات أو 
 

قة باملراقبة �� مجا  اهيية الكزمة لدائرة بضرورة إيكء الوزارة الوأو�يي 
ّ
�جوانب املتعل

ر ي�� مراقبة تودة ا�خدمات مراق�ي النقل ا�جوي باملطارات والسهيدد الط��ا  املد�ي م  خك  هعز�ز 

 .للطائرات واملطارات املسداة وا�حرص ي�� أنفيذ برامج ييلّيات مراقبة استغك  الفيي
 

 املراقبة �� مجال النقل ال��ي   -3
 

� الوزارة معاينة 
ّ
راقبة ي�� امللقانو  املنظم للنقل ال��ي م  خك  ييليات ل اتخالفاملأتو�

رالججل الوطيي لبطاقات استغك   وتطكع ي��الطرقات 
ّ
الولالة الفنية للنقل ال��ي والتثبت ب املتوف

 سواءكيا أقوم الوزارة بيعا�جة محاضر املخالفات . املطلو�ة م  استجابة الناقل�  للشروط القانونية

 .لقضاءمع املخالف�  ليتولوا بيقتضاه دفع خطايا مالية أو أتّم إحال�الم ي�� االص�ح ييليات إبرام ب
 

فقد أبّ�  أّ  . مراقبا 25حوا�� ب قّدرأه�� يدد املراقب�   انقصالوزارة هش�و  املجا ،�� هذا و

ر يال  فييا ي�� املستوى املركزي    أمم�  هذه املهّيةيايون�  فقط يتول
ّ
عض تدارات ا�جهو�ة ببتوف
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 لم يتم ضبطكيا  .تهو�ة�عشر إدارات إثن�  أي مراقب ولم يتجاوز يدد املراقب�  ببن�رت و�اتة 

بيانات حو  املخالف�  الذي  لم يقوموا بتسو�ة الب الفنية للنقل ال��ي  الولالة وا�حة ملوافاةإتراءات 

ايا م  دفع ا�خط �الر�ااستخراب نظ�� م  الوثائق املحجوزة ب ل�حيلولة دو  قيامهموضعيا�الم 

 . املستوتبة
 

زمة لججل وال أقوم الوزارة بالفحوصات ا
ّ
د م  غك بطاقات استلك

ّ
اح��ام  مدى للتمك

إ�� حجل بطاقات استغك   فقد أبّ�  م  خك  مقار�ة .�� هذا املجا لكل��امات القانونية الناقل�  

ي�� أك�� م  رخصة  � أ�خاص طبيعي ةحصو  أر�ع ،مع حجل رخص السياقة 2013حدود سنة 

1TP22Fملنتظم لأل�خاص ي�� الطرقاتخكفا لألمر املتعلق بتنظيم النقل العيومي م�� ا

(1)
P1T.  كيا أم إسناد

أخص هذه 1Tو1T .�و  لد�الم رخصة السياقة الكزمة�� منتظم أل�خاص طبيعي�  دو  أ  أأراخيص نقل م

أاكىيي  15أاكىيي تيا�� و 35و نقل ر�فيسيارة  331سيارة أترة و 534فردي و أاكىيي 719 ال��اخيص

 .سيا��
 

شركة م  مجيوع  141 أّ   2013 سنة �� �الايةو�� مجا  كراء ير�ات نقل ا�خاص، اأ�ح 

لم أح��م الشروط املنصوص يل�الا بكراس الشروط م  حيث العدد اد�ى أو العير شركة  489

يند املسيوح به العير اق�يى  سوف أتجاوز م  العر�ات املستغلة  % 23حيث أّ  للعر�ات اق�يى 

 .ا�خاصة �الا ان�الاء صلوحية بطاقات استغك أار�خ 
 

ق بالنقل م�� املنتظم لأل�خاص الذي 
ّ
التفرغ الك�� للنشاط  ينص ي��وخكفا لألمر املتعل

1TP23F�خصا طبيعيا يجيعو  ب�  أحد أ�شطة النقل م�� املنتظم 23 فقد لوحظ أّ  

(2)
P1T  وأ�شطة أخرى للنقل

 .السياقةاستغك  مدرسة هعليم أو نقل البضائع  مثل
 

فةإحداث �جا  أطه�� تهو�ة  2012أم �� سنة  ،هذه الوضعية وملعا�جة
ّ
 بإلغاء أراخيص م�ل

إسناد أراخيص تديدة �� و ال�ي ثبت يدم استجابة أاحا�الا للشروط القانونية  النقل م�� املنتظم

  م هذه ال�جا  لم  أّ   وأبّ� حدود الرخص امللغاة 
ّ
 ي��استكيا  أييالها رمم مرور سنت�   أتيك

يدم حصولها ي�� املعلومات املطلو�ة م  يدة أطراف ي�� مرار القباضات املالية  �سبب أرك��ها

 .والصناديق تتتيايية
 

  2011�� أوت وي�� صعيد آخر، أم 
ّ
 حو  فة بإبداء الرأي إحداث �جنة أمديب مركز�ة م�ل

  ،شاط أو ححب البطاقات املهنيةالنيقاف إالعقو�ات تدار�ة ي�� مرار 
ّ
ه لوحظ وإ�� حدود م�� أن

                                                           
 .2007سبتي��  3املؤرخ ��  2007لسنة  2220امر يدد   (1)
  .يضم أساسا النقل بواسطة التاكىيي الفردي وا�جيا�� والسيا�� وسيارة اترة والنقل الر�في  (2)
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ي�� هذه ال�جنة لم أجتيع وهو ما م  شمنه أ  يحو  دو  هسليط العقو�ات  أّ   2014توا  

 .�� هذا الشم  املتبعة املخالف�  وأوحيد تتراءات
 

الطرقات والقيام أدييم الرقابة ي�� ينب�� ا�حرص ي��  ،لوزارة النقل الرقا�ي الدور  ولتفعيل

بصفة منتظية وإحداث آليات أنسيق  الفنية للنقل ال��ي  بفحص الججكت ال�ي أيسكها الولالة

املخالفات وهسليط العقو�ات  املركزّ�ة لرصدناتعة مع مختل  اطراف وأفعيل دور ال�جنة التمديبية 

 .ي�� مرأكب�الا
 

III- تمم�ن السالمة وامن   
 

1TP24Fوأمنه قوايد سكمة النقل بضبطوزارة النقل  أقوم

(1)
P1T 1والسهر ي�� أطبيقهاTP25F

(2)
P1T ي��  وأحرص

ا�جاري �الا العيل �� هذا  كأفاقيات الدولية والنصوص التشريعية وال��أيبيةاملتدخل�  لمختل  اح��ام 

 .املجا 
 

 السالمة وامن �� املجال البحري  تمم�ن - أ
 

عيى
ُ
وأ�شمت للغرض مجلسا ويددا � البحر و�ام  �� املوا�ي تمم�  السكمة وبوزارة النقل  ه

 .ي�� مؤسسات ييومية أنشط �� املجا  م  ال�جا  إ�� تانب إشرافها
 

 امن والسالمة املينائية -1
 

1TP26F�سهر ي�� ام  املينائي والنقل البحري مجلس وطيي

(3)
P1T  يرأسه وز�ر  2004سنة �� أم إحداثه

 ��  م ينعقد منذ إحداثهاملجلس لم�� أّ  هذا . و�لتئم مرأ�  ي�� اقل �� السنة النقل
ّ
مناسبات  5إال

د م  مدى اح��ام مختل  املتدخل�  �� مجا  انجاية أدخكأه  م  وهو ما م  شمنه أ  يحّد 
ّ
لتمك

 . ذات العكقة ّيةامن لل��اأيب والقوايد
 

أم �افة موا�ي البكد بل ل شاملطيي و لم يتم إيداد مخطط  ،ام  املينائيو�� ما يخص 

 الايضي  ا�ججام والت�امل بي� ي�� حدة وهو ما ال اقتصار ي�� إيداد مخططات خاصة ب�ل ميناء

           �� منذ إنجازها املخططات امنية املينائّية  ولم يتّم أحي�  .�� حا  حدوث أجاوزات أو حوادث

 .منيةا يخاطر لل أنامي م �� السنوات اخ��ة رمم ما أم هججيله  2004سنة 

                                                           
باألم  لل تتراءات املتخذة للتو�� م  أييا  التدخل م�� املشروع �� ح�  يقصد بالسكمة إتراءات التوقع م  ا�حوادث م�� املفتعلة يقصد   (1)

 .لا�حرائق وا�حوادث املهنية
ق بيشيوالت وزارة النقل كيا أم أ 1986سبتي��  15املؤرخ ��  1986لسنة  863وفقا ملقتضيات امر يدد  (2)

ّ
 16املؤرخ ��  409نقيحه باألمر يدد واملتعل

 .2014تانفي 
 .2004أكتو�ر  26املؤرخ ��  2004لسنة  2534وفقا لألمر يدد   (3)
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1TPوخكفا لليدّونة الدولية ألم  السف  واملرافق املينائية

 
27F

(1)
P1T قانونية أحّدد  لم يتم وضع نصوص

20091TP28Fاملحدثة �� سنة أوفره �� أيضاء �جنة أقييم أم  املوا�ي البحر�ة التجار�ة  الواتبالت�و�  

(2)
P1T 

  .لهاضبط املستو�ات امنية وشروط ال��فيع ف�الا وتتراءات املصاحبة وامل�لفة ب
 

هعيى بالسكمة ب�ل ميناء البحر�ة ي�� إحداث �جنة  املوا�ي مجلة تنصّ ، وم  ناحية أخرى 

م �� الطاقة
ّ
ي��  هذه ال�جا  م�� أّ  �عض. وام  وال�ّحة والنظافة واملحافظة ي�� البيئة والتحك

لدور�ة با�� أنظيم اتتيايا�الا أل��م  لم موا�ئ سوسة وحلق الوادي ورادس وال�خ��ة  مرار �جا

19991TP29Fلسنة  قرار وز�ر النقلباملنصوص يل�الا 

(3)
P1T.  جا أ  ال �سيح  هذا النقص م  شم و

ّ
 لهذه ال�

وحث مختل  املتدخل�  ي�� لها إيجاد ا�حلو  املناسبة و  �� تبا املججلة لنقائص بالوقوف ي�� ا

عديد ال��  قد هسبب السكمة والوقاية م  ا�حرائقنقص �� معدات ال أّ   و�ذكر �� هذا املجا . أجاوزها

 . 2012سنة  ��حادث شغل  66 الذي حّجل به ناء صفاقسي�� مرار ميا�حوادث املهنية م  
 

�� بقية املوا�ي إ�� خطة للتدخل العاتل أفتقر  ،و�استثناء ميناء رادس ،و�� نفس تطار

هذه سيح هال و . بيجلة املوا�ي البحر�ة السكمة وال�حة وم�افحة التلوث املنصوص يل�الامجا  

 وأجدر تشارة إ�� أّ   .املحتيلة حوادثا�بوضع اليات الكفيلة بالتدخل الناتع يند وقوع الوضعية 

 2014إ�� حدود توا  ميناء رادس لم أحظ �� شم  ال�ي أم إيدادها للتدخل العاتل ا�خطة 

 .بيصادقة وز�ري النقل والداخلية
 

 يتعّ�  ي�� ،السكمة املينائيةتس�الا املسائل املتعلقة باألم  و اهيّية ال�ي أكو�النظر إ�� 

متا�عة أنفيذ أوصيا�الا وتسراع بإيداد مخطط أميي إح�ام الوزارة أفعيل ال�جا  املحدثة �� الغرض و 

وطيي �شيل لافة املوا�ي واملصادقة ي�� خطط التدخل العاتل �الا فضك ي  العيل ي�� اح��ام 

  .العكقةل��امات الدولية ذات ت
 
 

 السالمة البحر�ة  -2
 

عيى باملصادقة ي�� الوثائق 
ُ
أحدثت �جنة مركز�ة لضيا  السكمة البحر�ة ي��أسها وز�ر النقل ه

زمة يند صنع السف  أو أحو�ر أتهز�الا أو أو�س�الا
ّ
1TP30Fالك

(4)
P1T. أراكم مطالب املصادقة  ،ولوحظ �� هذا تطار

هذه ال�جنة خك   فقد ارأفع يدد امللفات ال�ي نظرت ف�الا .أحو�رها أو أو�س�الاي�� صنع السف  أو 

                                                           
(1)  ISPS code   2005املعدة م  طرف املنظية الدولية البحرّ�ة وال�ي صادقت يل�الا البكد التو�سية سنة. 
 .2009د�سي��  17خ �� املؤر  260املحدثة بيقتىيى مقّرر وز�ر النقل يدد   (2)
ق بضبط أركيبة �جنة السكمة وام  باملوا�ئ التجار�ة واملنقح بقرار وز�ر النقل املؤرخ ��  1999أوت  10قرار وز�ر النقل املؤرخ ��   (3)

ّ
توا   28املتعل

2001. 
ق باملصادقة ي�� مجلة  1976توا   11املؤرخ ��  59م  القانو  يدد  40أم إحداث �جنة مركز�ة لضيا  السكمة البحر�ة طبقا للفصل   (4)

ّ
واملتعل

 .التنظيم تداري لليكحة البحر�ة
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ذلك باألساس إ�� يدم اح��ام هذه ال�جنة  ملفا وُيعزى  893حوا��  إ�� 2013فيفري  5  اتتيايها بتار�خ

�عض تصرت ي�� لدور�ة اتتيايا�الا حيث لم أجتيع �� أي دورة يادية واق 2012و 2011�� سن�ي 

جنة ملهامها �سايد ي��وم  شم  ذلك أ  ال . للنظر �� مسائل استثنائية اياتاتتي
ّ
با�جودة  أداء ال�

املطلو�ة و�التا�� اح��ام مقتضيات السكمة املنصوص يل�الا بيختل  اأفاقيات الدولية والنصوص 

 .القانونية

 

لسكمة ضيا  اركز�ة لال�جنة امل صاد م أل ،وخكفا ملجلة التنظيم تداري لليكحة البحر�ة

ال�ي أم أصنيعها " أانيت"سفينة الشركة التو�سية لليكحة � الوثائق والتصاميم ا�خاصةي��  البحر�ة

هذه السفينة ي�� مل  ُ�عرض ولم  ،د.م 400ب�لفة ناهزت  2010ب�ور�ا ا�جنو�ية بداية م  سنة 

جنة املعنية
ّ
  ال�

ّ
�عد أ  بلغت مرحلة متقّدمة م   2012مارس  9�� اتتيايها استثنائي بتار�خ إال

جنة وخلصت  .الصنع
ّ
إ�� أحديد الحقا ملعاينات الكزمة ال�ي أفضت إ�� اإ�� ضرورة إخضاع السفينة ال�

جنة  ولم يتم العيل بتوصيات .�� وتود ارأجاب بالسفينةخاصة أيثلت  توهر�ةفنية  نقائص
ّ
ال�

واملتيثلة أساسا �� مّد ال�جنة بالدراسة ا�خاصة  2012سنة �� وز�ر النقل ليقرر املصاد  يل�الا ب

جنة لم أتم املصادقة  ونتيجة لذلك .بيعا�جة ارأجاب والعيل ي�� تسراع �� أنفيذها
ّ
�� م  قبل ال�

 . �الذه السفينة ارأجاب إش�اليةتواصل لنظرا ي�� وثائق السفينة  2013د�سي�� ��  املنعقد هااتتياي
 

ب م  تهة أخرى، و 
ّ
�� مجا  البحث وتنقاذ  ي  يدم وضوح مسؤولية اطراف املتدخلةأرأ

  صعو�ات �� مجا  التنسيقظهور وزارة  12حوا��  والبالغ يددها�� البحر 
ّ
لت باألساس �� يدم أيث

قة باإلنقاذ واملسايدة و�يراقبة ا�حركة البحر�ة  موافاة
ّ
املنظية البحر�ة الدولية باملعطيات املتعل

إ�� ذلك أشارت املنظية  وقد .املتوفرة لدى وزارة الدفاعو دولة لضيا  سكمة املكحة وأنظيم أدخل ال

مّد املنظية  كيا لم يتّم . 2013خك  ييلية التدقيق الطو�� الذي شيل البكد التو�سية خك  سنة 

  الدولية املذلورة
ّ
زمة �� مجا  التحقيقات يليا بمن

ّ
          ��  لغرضله أّم إحداث مكتب باملعلومات الك

 .2014سنة 
 

مديوة إ�� وزارة الإ  ف ،تيفاء باالل��امات الدوليةو أمم�  سكمة النقل البحري و�الدف 

زمةتسراع بإيجاد ا�حلو  وإ��  لسكمة البحر�ةضيا  اركز�ة لأفعيل ال�جنة امل
ّ
لإلقرار بيطابقة  الك

كيا طور استغك   السفينة قد دخلتهذه  لشروط السكمة م  يدمه خاصة وأّ  " أانيت"سفينة 

املنظية البحر�ة الدولية باملعطيات  ملوافاةالتنسيق مع وزارة الدفاع مز�د  أبقى الوزارة مديوة إ��

زمة �� مجا  البحث وتنقاذ
ّ
االختصاصات الكزمة مكتب التحقيقات بالسهر ي�� هعز�ز إ�� و  الك

 .وحيادها لضيا  موضويية أيياله
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 وامن �� مجال النقل ا�جوي  تمم�ن السالمة -ب 
 

 ةالسالمة ا�جو�  -1
 

ر 
ّ
ل مهام وزارة النقل أساسا �� اح��ام ال��امات الدولية �� املجا  و�� التثبت م  أوف

ّ
أتيث

�  و�� إرساء 
ّ
شروط السكمة يند إسناد أراخيص استغك  النقل ا�جوي واملراقبة املستيّرة لليستغل

 .نقاذمنظومة البحث وت 
 

لامل  تيفاء بال��اما�الا بتنفيذ إ�� ،2014إ�� حدود توا   و�� هذا تطار، لم أتوصل الوزارة

قامت �الا ال�ي تدقيق الالنقائص ال�ي خلصت إل�الا مهية  ملعا�جةالذي أّم إيداده  املخطط الت�حي��

 . 2009�� سنة  مصا�ح الط��ا  املد�ي التو�ىييمنظية الط��ا  املد�ي الدو�� لدى 
ّ
� ويعزى ذلك إ�� هع�

1TP31F  ال�جا اييأ

(1)
P1T  وقد هعلقت النقائص  عو�ض �عض ايضاء املغادر� هالتمخ�� �� إ�� املحدثة للغرض و

املشار إل�الا �عدم استكيا  وأحي�  تطار القانو�ي وأدلة تتراءات ويدم التنسيق مع ديوا  الط��ا  

يفاء البكد حو  دو  إأ وم  شم  هذه الوضعّية أ  .املد�ي �� متا�عة إخكالت شرلات الط��ا 

  .التو�سية بال��اما�الا أجاه منظية الط��ا  املد�ي الدو��
 

 �� إطار متا�عة املخطط إليههعي�  منسق وطيي أوللت  2013سنة �� ، أم نفس السيا و�� 

بيوقع إلك��و�ي هشرف  وأحيي�الا إدارة املعطيات املتعلقة بم�شطة الط��ا  بتو�س مهّية ،الت�حي��

أ�و�نية شاركة �� دورة م  امل 2014يليه منظية الط��ا  املد�ي الدو�� دو  أيكينه إ�� ماية توا  

وهو ما يحو  دو  إيفاء ا�جيهور�ة التو�سية  حو  الطر  العيلّية لتطبيق املهام املولولة إليه

 .الدولية املنظيةهذه بتعهدا�الا أجاه 
 

اح��امها لإلتراءات  ىإ�� ييلية أدقيق حو  مد، أخضع شرلات الط��ا  وي�� صعيد آخر

ا�حصو  ي�� رخصة استغك  ال�ي هسند بقرار م  يند قيامها بطلب العيل والتشريعات ا�جاري �الا 

م�� أّ  الوزارة ال أقوم بيتا�عة ميدانّية ملدى ال��ام باإلتراءات الت�حيحية املطلو�ة م  . وز�ر النقل

  .املجّجلة لنقائصاملستغل ل معا�جة التمكد م ب ال �سيح طرف الشرلات املعنية وهو ما
 

دوليا منصوصا يليه �� مة البحث وتنقاذ إل��اما ء منظو وم  ناحية أخرى، �عت�� إرسا

1TP32Fاأفاقية شي�امو

(2)
P1T .ه

ّ
 أية تلسة  يقد 2014إ�� ماية توا  لم يتم ، م�� أن

ّ
جنة الوطنية للبحث ل�

سها وز�ر النقل رمم هعي�  أيضا�الا 
ّ
إصدار ال��نامج بالتا�� لم يتم و  .2011سنة منذ وتنقاذ ال�ي ي��أ

                                                           
 .واملليفةة بمميقة اعددا  ملممة التديق  ال  تتقو  با منظمة الطريان املدين الدويل 2007أكتوبر  5احملدثة مبوجب مقرر وزير النقل املؤرخ يف  (1)
 .1944 يسمرب  7اتةايقة متميفقة بالطريان املدين الدويل ويفمت بشقلاغو بتاريخ  (2)
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كيا لم يتّم أحديد مصدر أيو�ل اقتناء الوسائل البحر�ة وا�جو�ة وال��ية . الوطيي للبحث وتنقاذ

 .حادث تّوي  حصو  ال �سيح بتفعيل املنظومة �� صورة  وهو مالتدييم هذه ا�خدمات 
 

يتعّ�  ي�� وزارة النقل استكيا  أنفيذ  ،م�  أفضل ظروف السكمة للنقل ا�جوي ولتم

سنة �� املنبثق ي  مهية التدقيق ال�ي قامت �الا املنظية الدولية للط��ا  املد�ي  املخطط الت�حي��

د م �� الغرض وأفعيل دور املنسق الوطيي  2009
ّ
شرلات إنجاز  مدى والقيام باملتا�عة امليدانية للتمك

الس�� إ�� إرساء  ال�ي خضعت إل�الا فضك ي  ات التدقيقييليالط��ا  للتوصيات الناأجة ي  

 .لبحث وتنقاذلمنظومة 
 

 أمن النقل ا�جوي  -2

 

وهسهر ي�� هعيى وزارة النقل بإيداد وأقييم وأحي�  ال��نامج الوطيي ألم  الط��ا  املد�ي 

ل�  املعنّي�  بتنفيذه 
ّ
 أفّقد وأدقيق دوري بوضع برنامج�� هذا تطار وأقوم التنسيق ب�  لافة املتدخ

 .حو  إنجاز مختل  م�ّوناأه
 

1TP33Fجنة الوطنية ألم  الط��ا  املد�ي�ال اتتياياتيدد  يبلغو�� هذا تطار، لم 

(1)
P1T  خك  الف��ة

وذلك بالرمم م  أهيية �� السنة   اتتياي� ا�حّد اد�ى أي 2014إ�� توا   2010امليتدة م  سنة 

جنة
ّ
قة باألم  حو  �� دراسة وإبداء الرأي  دور هذه ال�

ّ
هعقد أي اتتياع لم  امّ�البيليا  املسائل املتعل

 .2013سنة  خك 
 

ق باألم  �� تّبا   17لم أتّم دراسة مشاريع أنقيحات امل�حق  كيا
ّ
م  اأفاقية شي�امو املتعل

 ب�  تتراءات الوطنية والقوايد الدولية اختكفاتبقائية  �� الدو�� لط��ا  املد�ي امنظية  وموافاة

ب ي  ذلك. �� الغرض
ّ
ايتياد الدولة التو�سية ألك التنقيحات دو  النظر �� مدى مكءم�الا  وقد أرأ

ال��نامج الوطيي ألم  الط��ا  املد�ي  لم أقم الوزارة بتحي�  ،يكوة ي�� ذلكو . للتشريعات الوطنية

ها أر�ع دوالبالغ يدللتنقيحات املدخلة ي�� امل�حق املذلور  وفقا 2006سنة منذ الذي أّم إيداده 

 .2011سنة  ذأنقيحات أقرت من
 

1TP34Fالوزارة للتمكد م  مدى اح��ام املعّد م  طرفبرنامج التدقيق السنوي    أيضا أّ  وأب�ّ 

(2)
P1T 

� املطارات 
ّ
ال��نامج الوطيي ألم  الط��ا  املد�ي لم يتم  ملتطلبات�الا املتدخل�  و شرلات الط��ا  ومستغ�

أ   وأبّ�  �� هذا الشم . 2013و 2012سن�ي  �� % 50 هنجاز إولم أتعّد �سبة  2011سنة �� أنفيذه 

الت�حيحّية املنبثقة ي  ييليات  اييا أكفل ضيا  أنفيذ برامج  ناتعة آلّيات الوزارة أفتقر إ��

                                                           
(1) 

ق بمم  الط��ا  املد�ي 2003نوفي��  24املؤرخ ��  2003لسنة  2429طبقا ألح�ام امر يدد 
ّ
.واملتعل

 

ق بمم  الط��ا  املد�ي 2003لسنة  2429م  امر يدد  4وفقا للفصل يدد  (2)
ّ
 .واملتعل
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د  دو  القيام بز�ارات ميدانية �� الغرض املراسكت �عض ي��  أييا  املتا�عةأتم  حيثالتدقيق 
ّ
للتمك

 .املدخلةي�� ي�  امل�ا  م  الت�حيحات الفعلّية 
 

بدراسة  امل�لفةو  2009املحدثة �� سنة  أيضاء ال�جنة املش��كة يقملم وي�� صعيد آخر، 

1TP35Fا�حاتيات امنّية لليطارات الدولّية واملرافق التا�عة لها

(1)
P1T  2011سوى بز�ارة ميدانية وحيدة �� سنة 

ة  سنو�ةهذه ال�جنة الذي ينص ي�� ضرورة أ  أ�و  هذه الز�ارات  حداثإخكفا ملقّرر وذلك 
ّ
ل�اف

 .إل�الا هذه الز�ارة لم أتم متا�ع�الاأفضت م  النقائص ال�ي بيليا املطارات 
 

فإّ�الا مديّوة إ�� ا�حرص ي�� إح��ام  ،و�الدف أفعيل دور الوزارة �� مجا  أم  النقل ا�جوي 

دور�ة ا�عقاد ال�جنة الوطنية ألم  الط��ا  املد�ي وإ�� أحي�  ال��نامج الوطيي ألم  الط��ا  املد�ي وإ�� 

� املطارات يكوة ي�� 
ّ
متا�عة إنجاز إح�ام أنفيذ برامج التدقيق السنوّ�ة لشرلات الط��ا  ومستغ�

    .دور ال�جنة املش��كة لدراسة ا�حاتيات امنيةبرامج العيل الت�حيحية وأفعيل 
 

VI- النقل ال��ي ع�� الطرقات 
 

ال�ي حالت دو  نقائص تيلة م  الأدخل الوزارة �� مجا  النقل ال��ي ي�� الطرقات  �ش�و 

 .�� مجا  النقل م�� املنتظم لأل�خاص والنقل با�حافكت الوزارة أمم�  دور  إح�ام
 

 لأل�خاصالنقل غ�� املنتظم  - أ
 

الفردي وا�جيا�� " التاكىيي"�عت�� نقك م�� منتظم لأل�خاص أساسا النقل بواسطة 

1TP36Fيوالسيا�� وسيارات اترة والنقل الر�ف

(2)
P1T .وي 

ُ
سند الوا�� أراخيص النقل م�� املنتظم �� مناطق ـ

ا�جوال  داخل الوالية ويسند وز�ر النقل أراخيص سيارات اترة والنقل الر�في يندما أتجاوز حدود 

 . الوالية
 

              �� أقر�رها الثالث والعشر�   أوصتأ  و قد سبق أ  دائرة املحاسبات  م  رمم�الو 

للعرض بدراسة وزارة النقل قيام  بضرورةحو  إشراف الدولة ي�� قطاع النقل ال��ي  2007لسنة 

 والطلب �� مجا  النقل م�� املنتظم 
ّ
 أن

ّ
وهو  لم يتم إيداد هذه الدراسة 2014إ�� مو�� شهر توا  و ه إال

ودو  ايتياد  .ما ال �سيح بتحديد يدد الرخص امليك  إسنادها حسب ا�حاتيات الفعلية ل�ل والية

ت
ّ
  ،ضبط حصص إلسناد الرخص ب�ل والية 2011سنة  حدود إ��الوزارة  أي دراسة �� املجا  أول

ّ
إال

ه 
ّ
يدد إسناد الرخص �� حدود  2012بداية م  سنة  أقّرر وأمام أجاوز العدد املحّدد ل�ل صن  أن

ه لم يتّم ال��ام بذلك كياالرخص امللغاة 
ّ
 ب� م  بطاقة استغك   1.604لم يتم ححب  م�الا، م�� أن

 . بطاقة أّم إلغاؤها 1.863
                                                           

ق بإحداث �جنة مش��كة هعيى بدراسة حاتيات املطارات الدولية واملرافق التا�عة لها 2009لسنة  25مقّرر وز�ر النقل يدد  (1)
ّ
 .يتعل

 .وفق القانو  املنظم للنقل ال��ي   (2)
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ر لدى الوزارة  ،يكوة ي�� ذلكو 
ّ
النقل م��  أراخيصإسناد  معطيات شاملة حو  ال أتوف

املسندة  املبدئية والرخص واملوافقات ي�� مرار إيداع مطالب ا�حصو  ي�� الرخص املنتظم لأل�خاص

م  طرف الوالة خاصة وأّ  الججل الوطيي لبطاقات استغك  الذي أيسكه الولالة الفنية للنقل 

  م  
ّ
املعطيات املتوفرة أقتصر  كيا .وم  الوزارةالوالية  املسندة م ب�  الرخص  التفر�قال��ي ال ييك

 . 2012و 2006ي�� سن�ي  للنقل الر�فيبالنسبة 
 

 أب�   وم  ناحية أخرى،
ّ
بتنسيق ييليات وامل�لفة  2004سنة �� تقلييية املحدثة  جا أ  ال�

بالنسبة إ�� خدمات النقل العيومي ا�حضري وا�جهوي ال�ي  أراخيص التاكىيي الفردي وا�جيا�� إسناد

1TP37Fأر�ط ب�  مناطق الواليات املتجاورة

(1)
P1T،  هعي� يدم و�رتع ذلك إ��  .2014لم أجتيع إ�� حدود توا 

ال��اخيص املسندة واشتداد  ارأفاع يددنتج ينه و  حد م  التنسيق ب�  الواليات ما وهوأيضا�الا 

املش��كة  بالدائرة ا�حضر�ةا�جيا�� املسندة و املنافسة ب�  املهني�  ي�� مرار رخص التاكىيي الفردي 

 . ب�  سوسة ونابل�الدائرة املياثلة ب�  سوسة واملنست�� و 
 

جوال  يند إسناد �عض ال��اخيص م  طرف الوالة م  لم يتم اح��ام أنظيم مناطق ا� كيا

1TP38Fتو�س الك��ى برخصة نقل ر�في بالدائرة ا�حضر�ة  13إسناد  2013�� سنة ذلك أم 

(2)
P1T رخصة  76و

  م  الت�امل ب�  مختل  أصناف النقل م��  ل�جوال سيارة أترة 
ّ
داخل والية مدن�  وهو ما ال ييك

 .املنتظم
 

بالقيام بالدراسات الكزمة لتحديد حاتيات ا�جهات  املحاسباتأو�يي دائرة �� هذا املجا  و

استنادا إ�� قايدة العرض والطلب فضك ي  م  ال��اخيص حسب مختل  أصناف النقل م�� املنتظم 

 .�� مجا  النقل أفعيل ال�جا  تقلييية لتيكي�الا م  التنسيق ب�  الواليات
 

 با�حافالت النقل - ب
 

أم  بطر�قةشرلات النقل ع خطوط النقل ب�  املد  وا�خطوط ا�جهو�ة ي�� مختل  أوّز 

الشركة ا�خطوط الرابطة ب�  العاصية و�قية الواليات إ��  إسنادتيثل �� ، أ1978منذ سنة  اايتياده

 م��  .الشرلات ا�جهو�ة للنقلإ��  وا�خطوط داخل الوالية والواليات املجاورةالوطنية للنقل ب�  املد  

الت�امل ب�   أمخذ �ع�  ايتبار إ�� مقاييس موضويية  مالبا هذه ا�خطوط ال يخضعمختل  أوزيع  أّ  

الشركة ا�جهو�ة للنقل بالق��وا  والشركة  فقد أبّ�  أّ   .هذه الشرلات ومردودية ا�خطوط املستغلة

الشركة  ويوضا ي . سوسةو القصر�   الرابط ب� ا�خط  معاأؤمنا  ا�جهو�ة للنقل بالقصر�  

 الرابط ب�  أو�س و�ن�رت إ�� الشركة ا�جهوّ�ة للنقل بن�رت 
ّ
الوطنّية للنقل ب�  املد ، أّم إسناد ا�خط

 الرابط ب�  أو�س ونابل إ�� الشركة ا�جهوّ�ة للنقل بنابل
ّ
 .وا�خط

                                                           
ق بتحديد دوائر النقل ا�حضري ال�ي أتجاوز حدود الوالية (1)

ّ
 .املتعل

  .الذي احدث دائرة حضر�ة أضم لل واليات أو�س الك��ى  2004د�سي��  11قرار وز�ر النقل ��  (2)
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حضر�ة أو  اهستغل خطوطا�جهو�ة �عض شرلات النقل  وم  ناحية أخرى، لوحظ أّ  

1TP39Fلواليةتهو�ة أتجاوز حدود ا

(1)
P1T  الشركة ا�جهو�ة  لم أتحصلم  ذلك، . دو  أرخيص م  الوزارةاملعنية

 -أو�س و�ن�رت -أو�س وحجنا  -العاليةا�جهو�ة خطوط ي�� أراخيص الستغك  ا�للنقل ببن�رت 

 أراخيصي��   2014إ�� مو�� توا  ييومية للنقل ي�� الطرقات  شركةأتحصل أي  لمكيا . باتة

1TP40Fالسابقة أقار�رهادائرة املحاسبات قد أوصت ��  وأجدر تشارة إ�� أّ   .بالنسبة للنقل ا�حضري 

(2)
P1T   حو

 .الشرلات ا�جهو�ة للنقل بتفادي إحداث خطوط أو حذفها دو  مصادقة سلطة تشراف
 

لم أقم الوزارة إ��  ،وم  تهة أخرى، وخكفا لتوصيات املخطط التوتي�ي لتو�س الك��ى 

د م  مدى نجاحها  2014مو�� توا  
ّ
بتقييم أجر�ة هشر�ك ا�خواص �� النقل العيومي ا�جيا�� للتمك

 و�اإلضافة إ�� ذلك ال أتو�� .أنشط �� هذا املجا داخل أو�س الك��ى خاّصة  شرلات أر�ع يليا بم 

د م  ومستيّرةهذه الشرلات بصفة دورّ�ة  ةراقبالوزارة م
ّ
 امل��مة معها اح��امها لبنود اأفاقيات للتمك

�ح . واملسلك املتبع ويدد الرلاب اق�يى والعير اق�يى للعر�ات السفرات م  حيث وأ��ة
ّ
�� هذا واأ

زمات  أّ  الشرلات املعنّية لم أح��م أحيانااملجا  
ّ
أّم وهو ما الس  القصوى املضبوطة �عقود الل

لحافلة أي ما  43بخصوص  هججيله
ّ
 .م  أسطو  هذه الشرلات % 18 �سبة ييث

 

ح�ام ضبط إمز�د وزارة مديوة إ�� الو�الدف إح�ام التصرف �� النقل با�حافكت، فإ  

القيام بجرد ا�خطوط إ�� إ�� معاي�� موضويّية و  ناداتاس الشرلات�خطوط ب�  مختل  قوايد أوزيع ا

بيشاريع ا�خطوط قصد دراس�الا واملصادقة يل�الا  موافا�الااملستغلة وإ�� حث مستغ�� ا�خطوط ي�� 

زمات إ�� ا�خواص
ّ
 .ومراقبة مدى ال��ام �الا وكذلك إ�� أقييم أجر�ة إسناد الل

 

V-  نظام املعلوما�يوالالترّرف اداري 
 

 الترّرف اداري  -أ
 

19881TPلسنة  189مر يدد ا  �ش��ط

 
41F

(3)
P1T  أبّ�  و  سناد سيارات ألمراض �خصيةإل ضرورة العيل

لامتياز وظيفي لفائدة م  أيّتع بالتسيية �� خطة مدير سيارات هذه الإسناد قد قامت بالوزارة  أّ  

 .م  أسطو  سيارات الوزارة % 22ما ييثل  سيارة أي 15إدارة مركزّ�ة وقد أّم �الذا العنوا  إسناد 

سيارات بواسطة  أممينه وهو ما ييك تتيايات ا أ��ير إسناد هذه السيارات بحضور مالبا و�تّم 

                                                           
 4واملنقح الحقا أم ضبط يدة دوائر حضر�ة أتجاوز حدود الوالية ي�� مرار أو�س الك��ى ال�ي أضم  2004د�سي��  11وفقا لقرار وز�ر النقل املؤرخ ��  (1)

 .يت�  متجاورأ�  باستثناء �عض ا�خطوط املصنفة كخطوط نقل ب�  املد واليات كيا أّم هعر�  ا�خطوط ا�جهو�ة ي�� أ�الا خطوط أر�ط ب�  وال 
 .26و 25و 24التقار�ر السنو�ة يدد   (2)
ق باستعيا  سيارات الدولة وا�جيايات املحلية واملؤسسات العيومية ذات الصبغة  1988فيفري  11املؤرخ ��  1988لسنة  189يدد  أمر  (3)

ّ
واملتعل

 .2005تانفي  10املؤّرخ ��  2005لسنة  11حه وإأيامه باألمر يدد تدار�ة كيا أّم أنقي
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ال أحيل أمش��ة  2010-2009املص�حة يليا بمّ  أملب مقررات إسناد هذه السيارات خاصة للف��ة 

  .مراقب املصار�  العيومية
 

�سيارات  ارمم أيتعهسيارات املص�حة  ستعيلهإطارات  6 أّ   م  ناحية أخرى، لوحظو 

ال  2002لسنة  27ملنشور الوز�ر اّو  يدد وخكفا . �سيارات مص�حة ألمراض �خصية ووظيفية أ

 .أقوم الوزارة بإصدار مقررات إدار�ة ي�� منظومة إنصاف إلسناد السيارات الوظيفية
 

د منشور الوزارة او�� يدد و 
ّ
ي�� أ  املر�ح�  �خطة وظيفية  1990مارس  31بتار�خ  17أك

ق بتسيي�الم ال ييك  أ  يباشروا مهامهم �� خططأو ملهية بالديوا  
ّ
هم ا�جديدة قبل �شر امر املتعل

الوزارة  م�� أّ  . �� حا  رفض مق��ح التعي�  م  قبل رئاسة ا�ح�ومة امليكنةش�اليات ت  التتنابوذلك 

متيازات قبل صدور امر �عض ا الم �ومنح م  املباشرة الفعلية ملثل هذه املهامطارات ت  مكنت �عض

�يفعو  و  بيممور�ة � ي�لفكهسيي�الم  وضعيا�الم ي  طر�قأتم هسو�ة  مالبا ماو  المتسيي�ب املتعلق

 .رت��
 

خطة مدير يام الط��ا  املد�ي قبل إ�الاء إ�حاقه هعي�  أحد تطارات ��  املجا �� هذا أّم و 

أسبوع م  مباشرأه ملهامه  وأّم أ�ليفه بيممور�ة با�خارب �عد أشهر ة�شركة ا�خطوط التو�سية بمر�ع

�� قرار ان�الاء مهامه  قبل صدور  2012�� توا  بإطار آخر  هأّم هعو�ضكيا  .أمر هسييتهوقبل صدور 

باالمتيازات ال�ي أخّولها  ملدة أر�عة أشهرو بصفة م��امنة  املعنيا أيّتع ونتيجة لذلك . 2012أكتو�ر  مّرة

 . خطة مدير يام الط��ا  املد�ي
 

امتيازات وأّم منحه بداية م  ذلك التار�خ ملّدة قار�ت السنة  همهام املعوضتطار  �اشر و 

سييته �� تب املتعلقمر ا صدور  وذلك قبلبيقتىيى مقّرر م  وز�ر النقل العينية املخولة ملدير يام 

فا بيممور�ة ،هذه الوضعيةولتسو�ة  .هذه ا�خطة
ّ
1TP42Fأم هسييته م�ل

(1)
P1T   غطي الف��ة ال�ي  رت�� بيفعو�

مممور�ات ثكث ��  2012تطار بداية م  شهر توا  نفس شار  كيا  .أيّتع ف�الا باالمتيازات العينّية

قرار وز�ر النقل بيقتىيى أّم و  .با�خارب �الذه الصفة وقام بإمضاء مذكرات ووثائق دو  سند قانو�ي

يضوا ميثك ي  وزارة النقل بال�جنة بصفته املدير العام للط��ا  املد�ي هعيينه  2012 سنة��  الصادر

 . الوطنية للبحث وتنقاذ
 

م  أار�خ  أشهر ةثكثقبل مهام مدير يام للتخطيط والدراسات مباشرة آخر إطار  وأو��

أمر  2014إ�� �الاية توا  دو  أ  يصدر السنة  ملدة قار�تو�اشر هذه املهام إ�حاقه لدى وزارة النقل 

                                                           
  .  2013ماي  27املؤرخ  3202بيقتىيى امر يدد   (1)
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هو يليا أ�ليفه 
ّ
أم هعيينه متصرفا ميثك لوزارة النقل بيجلس و وظيفية �سيارة  �� اثناء أيتعقد  أن

  .إدارة ديوا  الط��ا  املد�ي واملطارات
 

ق بضبط مجيوع إطارات ديوا  وز�ر النقل  1994لسنة  910ألمر يدد وخكفا ل
ّ
الذي و املتعل

فا  11الفع��  يددهم 2014�� مو�� شهر أفر�ل بلغ فقد يدد امل�لف�  بيممور�ة بتسعة حّدد 
ّ
يليا م�ل

ه ال 
ّ
 .1988لسنة  33ينشور يدد مؤهك�الم خكفا للو  هممهاميتّم أحديد  وأن

 

د  150 يبلغ �ساوي بـمنحة امل�لف�  بيممور�ة املذلور الذي حّدد سق  لينشور خكفا لو 

رئيس ل د بالنسبة 300إ�� منشمة ييومية و املنتي� بالنسبة لإلطارات الذي  لهم صفة موظ  أو 

كيا أّم  .امل�لف�  بيممور�ة بديوا  الوزارة دينار شهر�ا إ�� 300رها منحة قد أم إسناد ،منشمة ييومية

يوا  الط��ا  املد�ي رئيس مدير يام دفائدة ل دينار شهر�ا 1000ذا العنوا  إسناد منحة قدرها �ال

فواملطارات بايتباره 
ّ
إ�� �الذا العنوا   الديوا  دو  موتب هاأحّيل وارأفعت املبالغ ال�ي .بيممور�ة ام�ل

 .�الذه املهّيةأار�خ إ�الاء أ�ليفه �� د .أ 16بحوا��  2014أفر�ل  �الاية شهر 
 

   2012سنة �� وم  تهة أخرى، قامت الوزارة 
ّ
بإبرام يقد إسداء خدمات مع امل�ل

 2014وارأفعت املبالغ ال�ي أّم صرفها إ�� حدود ماي  .دو  أحديد مدأهو  االأفا  املباشربالتشر�فات ب

يتّم خكصه فإّ  أ  صيغة العقد امل��م �� إسداء خدمات م  و�الرمم . د.أ 40 �عنوا  هذا العقد إ��

ق بتمت�� ايوا  ضي " إنصاف"منظومة  ي�� 
ّ
 صاحب العقد، فقدو�الرتوع إ�� مل   .الفصل املتعل

ه
ّ
 أّم أيتيعهقد و  .التشر�فاتخ��أه ��  يفيدما بيلفه وال يتوفر  تامعيةادة متحصل ي�� شه م��  أبّ�  أن

فضك  2أمت�� ايوا  املنتي�  إ�� الصن  الفر�� أ�عاد  مستوى أي ما د 1600بمتر شهري خام قدره 

وذلك قبل إبرام ملرافقة وز�ر النقل  با�خارب اتاملممور� �عض �� وهشر�كهالسنو�ة  عطلأيتعه بال ي 

 سيارة إدارّ�ة � عهيأيضا أيت أّم كيا  .العقد سال  الذكر
ّ
 .ييوميا موظفاعت�� ه ال �ُ رمم أن

 

اح��ام  مز�د ا�حرص ي�� إ�� مديوةالوزارة  فإّ   ،إلسناد امتيازات دو  موتبأفاديا و 

 تطاراتاملولولة إ�� أحديد املهام إ�� و  التصرف �� السيارات تدار�ةاملقتضيات ال��أيبية �� مجا  

  ب إسنادوأجنّ  املهنية االعليية وخ��ا�ال اأناس�الا مع شهائده حرص ي��وا� املعين� 
ّ
  خطة م�ل

 .بيممور�ة لتسو�ة وضعيات قائية
 

 النظام املعلوما�ي -ب
  

ط املديري لإليكمّية، 
ّ
أطبيقة  صفقة إلنجاز  2006أبرمت الوزارة �� سنة �� إطار أنفيذ املخط

  م  التصّرف �� املعطيات وتتراءات ا�خاّصة بالنقل ال��ي 
ّ
وم  الر�ط بالولالة الفنية  إيكمّية أيك

سنوات  3بتمخ�� أجاوز  2013سنة قد أّم �� ة م�� أّ  استكم الوق�ي لهذه التطبيق للنقل ال��ي،
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الولالة ي�� خط أراسل معطيات إنجاز الر�ط مع  2014يكوة ي�� ذلك، لم يتم إ�� ماية توا  و 

رة لد�الا وهو ما ال �سيح للوزارة باستغك  املنظومة ي�� الوته امثل
ّ
 .ل�حصو  ي�� البيانات املتوف

 

استغك  أطبيقت�  للتصّرف �� برامج الرحكت  ��م�حوظة أواته الوزارة صعو�ات كيا 

أحي�   ييلية ألي يتم اخضايهيا  دو  أ 1996 منذ سنة اأنجزأ ا�جو�ة املنتظية وم�� املنتظية

ح مياب أطبيقات إيكمية أخص الرحكت ا�جو�ة م�� كيا اأّ� . ملواكبة املتغ��ات ا�حاصلة �� الغرض

التجار�ة ورحكت ال�ح  ورحكت العبور وهو ما ال �سيح بيتا�عة أطّور هذه ا�شطة بصفة دقيقة 

ر معطيات شاملة 
ّ
 .�شم�الاو�توف

 

منظومة خاّصة  2012سنة �� حجم اورا  املتداولة، اقتنت الوزارة و�الدف التقليص م  

 أّ�الا الزالت هعتيد وضع د .أ 29بالتصرف �� املراسكت وإدارة ال��يد تلك��و�ي بقيية ناهزت 
ّ
إال

كيا هعتيد الوزارة . التوت�الات يدوّ�ا ي�� املراسكت بالرمم م  أّ  املنظومة هسيح بذلك بصفة رقيية

ره الولالة التو�سية لألن��نات بالرمم م  اقتناء ي�� 
ّ
رخصة  150خدمة ال��يد تلك��و�ي الذي أوف

د قصد .أ 21بقيية تيلية ناهزت  2011سنة  �� استغك  إضافية ملنظومة التصرف �� املراسكت

 .هعيييها ي�� مختل  مصا�ح الوزارة
 

باإلسراع �� الر�ط مع الولالة  سباتاملحا أو�يي دائرة ،وضيانا ل��ك�� نظام معلوماهي ناتع

الفنّية للنقل ال��ي و�الّسهر ي�� أحي�  التطبيقات تيكمّية وفق التقنّيات ا�حديثة �� املجا  

 .و�ا�حرص قدر تم�ا  ي�� إدراب مهام الوزارة ضي  أطبيقات إيكمّية واستغكلها ي�� الوته امثل

  

   * 

 

*   * 

 

�� ال�الوض بينظومة النقل ال�ي هساهم �� دفع التنيية  هام بدور  وزارة النقل ضطلعأ

اقتصادية واتتيايية للبكد وأضي  نقل ا�خاص �� أحس  الظروف م  حيث السكمة وام  

ي�� املؤسسات  املتعلقة باالشراف�عض الصعو�ات الوزارة الزالت أواته  إال أّ  . وال�لفة وا�جودة

�� مجاالت أنظيم قطاع النقل ومراقبته وام  والسكمة والنقل ي�� الطرقات  والتدخلالتا�عة لها 

 .ي�� الوته امثل دو  أجسيم هذا الدور  وهو ما حا والتصّرف تداري والنظام  املعلوماهي 
 

يتعّ�   الا بالنظرالراتعة إل� املنشآت ميارسة وزارة النقل ملهية تشراف ي�� وملز�د إح�ام

نشآت يجاد حلو  تذر�ة للصعو�ات الهي�لية ال�ي هعيشها املإو استكيا  أرك�� نظام معلوماهي تسراع ب
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ق الغايات املنشودة ة فضك ي  ضرورة ديم أدخك�الا لدفع إنجاز املشاريع العيومية ح�ى أتحّق العيوميّ 

 .املرتوة و�ا�جودةم�الا �� اتا  
 

 
ّ
املنظومة القانونية  لنقل مديّوة إ�� استكيا فإّ  وزارة ا ،ق بتنظيم قطاع النقلوفييا يتعل

جا  وا�حرص 
ّ
ومكءم�الا لكأفاقّيات الدولية املصاد  يل�الا باإلضافة إ�� أفعيل مختل  املجالس وال�

اح��ام مختل  كيا يتعّ�  ي�� الوزارة مز�د ا�حرص ي�� ي�� انتظام أييالها وأجسيم مهامها 

و�ة �� مجا  النقل ال��ي وا�جّوي يكوة ي�� أرك�� السلط ا�جهالتعّهدات الدولّية �� املجا  البحري 

�� إيداد ومتا�عة أنفيذ املخططات التوت�الية للنقل والتنسيق ب�  مختل  املتدخل�  ��  لتساهم

 .املجا 
 

مز�د التنسيق مع بقية يتع�  يل�الا م  السكمة وا  ح�ام مهام الوزارة �� مجا إوملز�د 

ا�حرص ي�� أكثي  ييليات التدقيق املنجزة �� مختل  املجاالت مع متا�عة و  �� الغرض املتدخل� 

 .إنجاز تصكحات املستوتبة
 

حو   الكزمة الدراسات إيدادوإلح�ام أنظيم النقل ي�� الطرقات، يتع�  ي�� الوزارة 

الم مراقبة الناقل�  قصد ح�إح�ام حاتيات ا�جهات وأرشيد أوزيع رخص مختل  أنواع النقل ومز�د 

 .  ي�� اح��ام الشروط املضبوطة
 

 املحاسبات دائرةأو�يي  ،تداري للوزارة التصرف بخصوص املججلةولتفادي النقائص 

وأحيي�الا يكوة ي�� إح�ام استغك  التطبيقات تيكمية وال��أيبية بضرورة ال��ام باألح�ام القانونية 

 .قصد مكءم�الا مع ا�حاتيات الفعلية ملصا�ح الوزارة
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2T ّوزارة النقل رد 
 

I- 2T اإلشراف على المنشآت التابعة لوزارة النقل 
 

 آليات اإلشراف 2T - أ
 

2T بخصوص قاعدة البيانات، وسعيا من الوزارة إلى إيجاد الحلول الكفيلة إلعادة

 : استغاللها واالستفادة منها تم إتخاذ اإلجراءات التالية
 

- 2T العامة  اإلدارةووضعه على ذمة " اختصاص إعالمية"انتداب إطار مهندس

لإلستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومية مع تكليفه بمتابعة قاعدة البيانات والعمل على 

 تطويرها،

- 2T إعادة استغالل المنظومة استنادا على ما تم إنجازه خالل عملية تمرير الملفات

ة كل وذلك من قبل إطارات باإلدارة العامة لإلستراتيجية والمؤسسات والمنشآت العمومي

فيما يخصه وإضافة مستعملين جدد من إطارات تم انتدابها حديثا لتطعيم قاعدة البيانات 

 ...وتوفير جداول إحصائية
- 2T تعيين إطار من اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم المعلومات والنقل الذكي

البيانات لتقديم المساعدة الفنية الالزمة في الغرض  قصد االستغالل األمثل لقاعدة 
 .وتطويرها وتثمين ما تم إنجازه ضمن عملية تمرير الملفات

 

2T بخصوص النظام المعلوماتي المندمج لفائدة الشركات الجهوية للنقل، وإن تم فسخ
وزارة النقل قامت بمراسلة  إثر عدم إيفاء المجمع بالتزاماته، فإنّ  2012العقد في جانفي 

تكمال تركيز نظام معلوماتي مندمج خاص بها مع الشركات الجهوية للنقل ودعوتها إلى اس
الدراسات، المعدات ( الحرص على استغالل ما تم إنجازه في إطار هذا المشروع 

لبلوغ األهداف المرجوة من المشروع ..) اإلعالمية، الشبكات، برامج التكوين، التطبيقات
 .وبالخصوص توحيد المفاهيم والمخرجات بالنسبة لكافة الشركات
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2T المتابعة المالية للمنشآت -ب  
 

2T انطالقا من تشخيص لواقع القطاع و أهم الصعوبات التي يعيشها  وفي إطار
، تم إعداد ورقة طريق ترتكز على خمسة  2015و 2014 برنامج عمل الحكومة لسنتي

محاور من بينها الشروع في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية 
ر العام ضوابط مرجعية للحوكمة في التصرف مع مذكرة تقديمية حول التصوّ وإرساء 

إلعادة هيكلة القطاع تتضمن مقترحات وحلول دائمة لتمويل النقل العمومي وإعادة هيكلة 
 .المنشآت العمومية عوضا عن الحلول الظرفية المعتمدة إلى حد اآلن

 

1- 2T التعريفة المنخفضة ومجانية التنقل 
 

2T مع الهيئة العامة للتصّرف في ميزانية الدولة على ضبط جميع تّم اإلتفاق

على أن يتم إصدار أمر في الغرض ...) عدل، ديوانة،(المتخلّدات مع األسالك النشيطة 

كما قامت الوزارة . يضبط طريقة إحتساب النقص الحاصل في مداخيل الناقلين العموميين

ي بصدد إمضاء محاضر إتفاق في وه. بإمضاء إتفاقيات في الغرض مع وزارة الدفاع

 .المتخلّدات مع وزارة الداخلية

 

 النفقات المحّملة على كاهل المنشآت العمومّية -2
 

في إطار مزيد احترام قواعد المحاسبة العمومية وتأمين أنشطة الوزارة وفق ما هو 

مبرمج لذلك بميزانيتها فقد قطعت الوزارة أشواطا هامة في إطار تسوية بعض الوضعيات 

وعدد  2014سنة عونا في  68إلى  2005سنة عونا في  130حيث انخفض عدد األعوان من 

وقد طلبت . في الوقت الحاضرسيارة  22إلى  2006سنة سيارة في  42السيارات من 

نجاز برنامج إالوزارة في إطار التسريع من نسق تسوية هذا الملف الترخيص لها في 

 .2014االنتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 

 

3- 2Tاالنتدابات االستثنائية 
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2T تّم في هذا اإلطار إحداث لجنة في الغرض عقدت عدة اجتماعات مع كافة

ومن خالل دراستها لملفات األعوان  2T20132Tماي  2T132Tالشركات والمؤسسات المعنية بداية من 

المنتفعين بالعفو العام اقترحت إعادة بناء المسار المهني لألعوان المنتفعين بالعفو العام 

ديسمبر  2T132T           المؤرخ في 2T20122Tلسنة  2T32522Tعدد  باالعتماد على إجراءات األمر

2T20122T  مع الحرص على أن يكون العون المعني عند إعادة إدماجه في وضعية إدارية تساوي

وال تتجاوز وضعية نظرائه الذين لم ينقطعوا عن العمل وذلك حفاظا على المناخ االجتماعي 

 436/12كومة ضمن مكتوبها عدد وقد حظي هذا التوجه بموافقة رئاسة الح. بالمؤسسة

 .2014جانفي  31بتاريخ 

 

4- 2Tتسمية رؤساء مديرين عامين 
 

2T تعمل الوزارة على اعتماد مقاييس موضوعية متعلقة بالكفاءة والخبرة الالزمة

 . القتراح تسمية الرؤساء المديرين العامين بالمنشآت العمومية التابعة لوزارة النقل

 

2Tالكبرىمتابعة انجاز المشاريع  -ج 
 

2T سيتم تحيين المقرر المحدث  للجنة التي تعنى بمتابعة إعداد وإنجاز مشاريع

اإلستثمار قصد إعادة تفعيلها بغرض تذليل الصعوبات واقتراح الحلول الممكنة وذلك 

 .بالتنسيق بين مختلف المتدخلين وحثهم على تنفيذ التزاماتهم
 

2T-II  ومراقبته  تنظيم قطاع النقل 
 

2Tقطاع النقلتنظيم  -أ 
 

1- 2Tتنظيم قطاع النقل البحري  
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2T في إطار استكمال المنظومة القانونية للقطاع تّم نشر بعض النصوص واإلنتهاء من

إعداد البعض اآلخر هذا وستحرص المصالح المختّصة بوزارة النقل على استحثاث نسق 

 .إصدار بقية النصوص التطبيقية لمجلّة الموانئ البحرية في أقرب اآلجال

 

2T أّما فيما يتعلّق بتسمية أعضاء المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية فإن

 . في المراحل األخيرة من الصياغةهو مشروع مقّرر 

 

2- 2Tتنظيم النقل الجوي 
 

تم تحيين النصوص الترتيبية التي ال تتالئم مع مجلة الطيران المدني وسيتم 

إصدارها في أقرب اآلجال وتتم متابعة تطبيق التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية متعددة 

األطراف المكلفة بدراسة منظومة التكوين في مجال الطيران المدني في تونس من كافة 

عين الخاص والعام في مجال التكوين، التي تّم تشكيلها منذ سنة الجوانب، والعالقة بين القطا

2011. 
 

كما تمت دراسة األدلة الخاصة بمراكز التكوين التابعة لشركات النقل الجوي حيث 

وقعت المصادقة على البعض منها على غرار الشركة التونسية للنقل والخدمات الجوية 

 . وشركة الطيران الجديد
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يعّد إشعاع تونس على المستوى الدولي وتحسين تموقعها في المنظمات الدولية و

المختصة هدفا استراتيجيا تسعى الوزارة إلى بلوغه وذلك من خالل تدعيم انفتاح تونس 

العالمية وعقد مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي وتسجيل حضورها  األسواقعلى 

 .الطيران المدني بمختلف الهيآت الدولية المتخصصة في
 

3- 2Tتنظيم النقل البري 
 

عداد مخططات توجيهية جهوية تم تكوين إطار مساعدة السلط الجهوية في إفي 

فرق عمل في كل والية تولت إعداد تقارير جهوية تتضمن تشخيص واقع النقل بالجهات 

كما تم من جهة أخرى إعداد . واإلشكاليات المطروحة مع تقديم اقتراحات في الغرض

هذه المخططات على  إعداداصر مرجعية لمخطط جهوي نموذجي ليقع االستئناس به عند عن

 .مستوى الجهات

 

2T 2أّماT بخصوص تفعيل دور السلطة الجهوية فقد تم خالل جلسة العمل الوزارية

إقرار إحداث لجنتين إقليميتين بكل من تونس  2013جوان  26             المنعقدة بتاريخ

 . الكبرى وجهة الساحل ولجنة جهوية بصفاقس

 

 

 

 مراقبة قطاع النقل2T - ب
 

 المراقبة في مجال النقل البحري -1
 

2T في مقابل تراجع عمليات المراقبة الميدانية، فقد تكّثف نشاط المراقبة عل مستوى

ملفات المهنيين وذلك بالتثبت في الوثائق المطلوبة قبل البدء في النشاط، أو بالتنبيه الفوري 

على هؤالء عند حصول تغييرات على مؤسساتهم تمّس بشروط ممارسة النشاط يتّم التفّطن 
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شكيات العاملين لديهم أو من خالل تقارير النشاط المطالبين بتقديمها إلى إليها من خالل ت

 .اإلدارة

 

2Tمن ناحية أخرى تّم إعداد دليل اإلجراءات للقيام بعمليات المراقبة وسيتم تفعيل و

نشاط المراقبة الميدانية على المستوى الجهوي وذلك بتشريك أعوان اإلدارات الجهوية للنقل 

 .التابعين لديوان البحرية التجارية والموانئوالضباط المؤهلين 

 

2T وستعمل الوزارة على الرفع من عدد عمليات المراقبة الميدانية وخاصة مع تفعيل

دور اللجنتين التأديبيتين للمهن البحرية ولوكالء العبور من خالل إصدار النصين المتعلقين 

 .بتسمية أعضاء هاتين اللجنتين

 

2- 2T الجويالمراقبة في مجال النقل 
 

تتمثل مهام الوزارة في ضمان احترام اإللتزامات الدولية واإلشراف على السالمة 

صيانة واستغالل الطائرات، تكوين أعوان (من خالل التأكد من توفر مستلزمات السالمة 

؛  باإلضافة إلى مراقبة توفر الشروط ) الطيران، استغالل المطارات والمالحة الجوية

 ...التراخيص الخاصة بــاستغالل وصيانة الطائرات واستغالل المطاراتالقانونية عند منح 
 

وفي انتظار تعزيز العنصر البشري بكافة المطارات التي تفتقر للعدد الكافي من 

، سيبقى العدد الموجود حاليا االمراقبين الجويين، وإلى حين انتداب كفاءات جديدة يتم تكوينه

 .للمراقبين الجويين غير كاف

 

 المراقبة في مجال النقل البري -3
 

بخصوص تفعيل الدور الرقابي لوزارة النقل فسيتم العمل بالتنسيق مع الوكالة 

كما سيتم تفعيل اآلليات الضرورية لمتابعة .الفنية للنقل البّري على تدارك هذه النقائص

 .يعمليات الرقابة المنجزة عند الشروع في العمل بالتطبيقة اإلعالمية للنقل البر
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 3تّم تحيين قائمة أعضاء اللجنة التأديبية وفقا لقرار وزير النقل المؤرخ في  وقد   

وسيتم عقد جلسات  2015ماس  30وقد تّم عقد أول اجتماع لهذه اللجنة بتاريخ  2014أكتوبر 

 .أخرى كلما اقتضى األمر ذلك
 

2TIII- تأمين السالمة واألمن 
 

2Tالبحريتأمين السالمة واألمن في المجال   -أ 
 

2T1- األمن والسالمة المينائية 
 

2T إحداث لجنة  2013أوت  05بتاريخ  604تّم بمقتضى مقّرر السّيد وزير النقل عدد

عهد إليها إعادة تقييم أمن المرافق المينائية وذلك نظرا لظهور مخاطر أمنية جديدة وتغيير 

وقد تّمت دعوة ديوان البحرية التجارية والموانئ لتحيين الخطة األمنية .في بعض األنشطة

 فيكما تّم إعداد مخّططات تدّخل عاجل لالستعداد والتصّدي للحوادث وهي . لميناء رادس

 .       طور المصادقة
 

2Tفي خمس  2004سنة في اجتمع المجلس الوطني ألمن الموانئ منذ إحداثه و

ن على إثر المستجّدات األمنية التي شهدتها البالد يمناسبات وتم عقد اجتماعين استثنائي

الذي تمت  2015جوان  01، ثّم عقد اجتماعه السادس يوم 2015ماي  11مارس و 19بتاريخ 

 .خالله المصادقة على الخّطة األمنية لمحّطة سفن الرحالت السياحية بحلق الوادي
 

2Tسيتّم إعداد مجلّة األمن البحري والمينائي من خالل تنفيذ مشروع التوأمة الذي و

 ذلك سينطلق خالل السنة الحالية و تضّم هذه المجلّة جميع النصوص التطبيقية بما في

 .التكوين المستوجب ألعضاء اللّجنة الوطنية لتقييم أمن الموانئ

2T2-  السالمة البحرية 
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2Tالخاصة البحرية السالمة لضمان المركزية اللجنة توصيات باحترام يتعلق فيما 
 مطابقة مدى من بالتأكد 2012 أكتوبر 10 اللجنة بتاريخ ، فقد أوصت"تانيت " بسفينة

 25أوصت بتاريخ  كما النهائية التصاميم مع "تانيت"سفينة  متن على الموجودة التصاميم

 عن بحثا جديدة اتزان عملية لىإ البحرية السلطة بحضور السفينة بإخضاع 2013 ديسمبر
 عن المنجزة الالزمة الوثائق بجميع ومدها المسجلة والضجيج االرتجاج نسبة من التخفيض

للمالحة حاليا على إيجاد حّل صلحي مع ورشة وتعمل الشركة التونسية الجديد،  االتزان

الصنع وإن تعّذر ذلك يتم اللّجوء إلى القضاء مع تأجيل التسليم النهائي وتسريح الضمان 

 .المالي
  

2T ّفي واإلنقاذ البحث مجال في األطراف المتدخلة كل مسؤوليات بتحديد يتعلق فيماا أم 
 العامة  الكتابة بإحداث يتعلق أمر مشروع اقتراح تم فقد القانونية بمختلف النصوص البحر

 في المتدخلين مختلف بين التنسيق لها يعهد الحكومة رئيس لدى البحرية بالشؤون المكلفة
 . المندمجة البحرية السياسة ملف البحر ومتابعة

 
2T ّبمقتضى األمر فقد تمت تسمية مدير عام بالوزارة، التحقيقات ا بخصوص مكتبأم 

 والحوادث التحقيقات مكتب لتسيير  2014جوان  26المؤرخ في  2014لسنة  2347عدد 
 .بوزارة النقل

 

 تأمين السالمة واألمن في مجال النقل الجوي -ب
 

 السالمة الجوّية -1
 

تم إعداد مخطط تصحيحي وإرساله إلى المنظمة الدولية للطيران المدني التي يتم 

الوطني إعالم بقية األطراف المعنية مع إعالمها دوريا بما تم إنجازه كما تم على الصعيد 

 .العلم أن بعض النقاط تشهد تأخيرا في اإلنجاز لعدم وجود اإلمكانيات الالزمة لذلك
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تتم المتابعة الميدانية لكل اإلجراءات خالل عملية تجديد رخصة اإلستغالل و 

المصالح المختصة ر الموارد البشرية الالزمة يتم حاليا التنسيق مع الجوي، وفي انتظار توفّ 

بديوان الطيران المدني والمطارات للتثبت من تفعيل اإلجراءات التصحيحية خالل عمليات 

المراقبة على القاعدة التي يتم إنجازها خالل الفترة الفاصلة بين عمليتي التدقيق المنجزة في 

 .إطار تجديد الترخيص

 

مراسلة جميع الوزارات المعنية  تتم ، فقدا فيما يتعلق بمنظومة البحث واإلنقاذأمّ 

والممثلة باللجنة الوطنية للبحث واإلنقاذ والتنسيق معها في عديد المناسبات وتم تحديد عدة 

لكن الجلسة كانت  2015جويلية  14مواعيد لعقد اإلجتماع موضوع الحال كان آخرها يوم 

 .جل ألسباب مختلفةؤت

 

ونظرا للتباين الحاصل بين مختلف الوزارات المعنية على مستوى قراءة مقتضيات 

والذي ينص على أن المصاريف الخاصة  2009لسنة  3333من األمر عدد  18الفصل 

بالبحث واإلنقاذ تحمل على حساب الدولة في حدود اإلعتمادات المرسمة بميزانيتها، فقد تم 

د ترسيم هذه اإلعتمادات بميزانية وزارة النقل ومراعات تقديم مقترح لتنقيح هذا الفصل قص

 .الصبغة اإلستعجالية عند القيام بالتصرف فيها

 

 أمن النقل الجوي -2
 

تنعقد اللجنة الوطنية ألمن الطيران المدني مرتين في السنة وقد تم للغرض عقد 

رة عنها وتعمل في انتظار تفعيل القرارات الصاد 2014أفريل  03         جلسة أولى بتاريخ

الوزارة على اإلسراع بتحيين البرنامج الوطني ألمن الطيران المدني وتالفي هذا االشكال 

 .مستقبال

 

ومن بين أسباب عدم تنفيذ مقتضيات برنامج التدقيق بالطريقة المرجوة غياب 

الموارد البشرية واإلمكانيات المادية مع المالحظ أنه تم إعداد مشروع مقرر خاص 
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المتفقدين يتضمن قائمة إضافية جديدة قصد تدعيم العنصر البشري المتكون في و قينبالمدق

  .هذا المجال بما يساعد على التطبيق الفعلي لبرنامج التدقيق الوطني
 

ا بخصوص اللجنة المشتركة لتحديد الحاجيات األمنية بالمطارات الدولية فقد أمّ 

والمتعلق بتركيبة اللجنة  2014أكتوبر  03المؤرخ في  434تمت المصادقة على المقرر عدد 

 . وضبط مهامها

 

 -VIالبّري على الطرقات النقل 
 

 النقل غير المنتظم لألشخاص - أ
 

بخصوص القيام بالدراسات فقد تّم االنتهاء من إعداد العناصر المرجعية إلنجاز 

 .  2016دراسة حول النقل غير منتظم لألشخاص كما تم إدراجها ضمن مناقشة ميزانية 

  
أّما بخصوص اللجان اإلقليمية فقد تم خالل جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 

إقرار إحداث لجنتين إقليميتين بكل من تونس الكبرى وجهة الساحل ولجنة  2013جوان  26

بمقتضي  2015حيث تّم إحداث اللجنة الجهوية بصفاقس منذ شهر جوان  ،جهوية بصفاقس

القرار الصادر عن والي صفاقس كما تم إعداد مشروعي مقررين بالنسبة لتونس الكبرى 

 .والساحل

 

 النقل بالحافالت - ب
 

خطوط جديدة لنقل  إحداثبالنسبة لمجال النقل بالحافالت فإن الموافقة على 

 .األشخاص تتم إثر دراسة تتعلّق خاصة بالجدوى االقتصادية للخط المزمع إحداثه

 
  -Vالتصرف اإلداري والنظام المعلوماتي 
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 التصرف اإلداري -أ 
 

يتم إسناد تراخيص استعمال سيارات المصلحة بصفة ثانوية ألغراض شخصية في 

الحاالت التي يتعذر فيها تأمين التنقالت لضرورة العمل  لإلطارات المعنية وذلك خاصة 

 لكل المصالح المركزية، هذا مع اإلشارة إلى أنّ   10بسبب النقص الهام في السواق وعددهم 

بهذا الترخيص وقد أصدرت الوزارة  ونمدير إدارة مركزية ال يتمتع 25من أصل  13

منشورا دعت فيه اإلطارات الموضوعة على ذمتهم سيارات  2014جانفي  20بتاريخ 

ة في وظيفية أو سيارات مصلحة ألغراض شخصية إلى عدم استعمال سيارات المصلح

تم تذكير أعضاء الديوان ورؤساء الهياكل  2014ماي  26مهما كان نوعها وبتاريخ  اتنقالته

ه سيتم في حالة استعمال سيارات بمقتضى مذكرة عمل بهذه المقتضيات وإعالمهم بأنّ 

المصلحة احتساب المسافات المقطوعة واقتطاعها من حصة الوقود الشهرية للمعنيين باألمر 

اقتطاع المسافات المقطوعة بسيارات المصلحة من حصص وقود  2015 سنةفي وقد تم 

 المعنيين باألمر طبقا لمقتضات هذه المذكرة 
 

بمقتضيات  منشور الوزارة األولى عدد  2014وقد تقيدت الوزارة  بداية من جانفي 

فلم يتم تمكين اإلطارات المقترح تسميتها في خطط مدير  1990مارس  31         بتاريخ 17

بالرائد الرسمي للجمهورية  ابعد نشر أمر تسميته عام إدارة مركزية من سيارة إدارية إالّ 

حيث  2014سنة في التونسية، كما تالفت الوزارة إسناد الخطط الوظيفية لتسوية الوضعيات 

 .ول على الموافقة الكتابية لرئاسة الحكومةلم تعد تتم المباشرة الفعلية إال بعد الحص

 
 النظام المعلوماتي -ب
 

تم إنجاز تطبيقات إعالمية لفائدة اإلدارة العامة للنقل البري وقد تم في هذا الصدد 

لربط المنظومة بالوكالة  2016طلب اعتمادات على الموارد العامة للميزانية بعنوان سنة 

 .الفنية للنقل البري
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منظومة التصرف في المراسالت اإلدارية أداة عمل ضرورية بالنسبة هذا وتمثل 

للوزارة وذات مردودية عالية، يتم حاليا استغاللها على أحسن وجه من قبل مكتب الضبط 

 .المركزي والمكاتب الفرعية وكذلك أغلب إدارات الوزارة

  
م المتعلق بتنظي 2014جانفي  16المؤرخ في  410وتبعا لصدور األمر عدد 

المصالح المركزية لوزارة النقل، ونظرا للتطورات التقنية خاصة المتعلقة بأنظمة التشغيل 

ومتصفحات الواب وحاجيات المستغلين، قامت اإلدارة العامة للتنمية اإلدارية ونظم 

المعلومات والنقل الذكي بإنجاز استشارة إلقتناء نسخة محينة من منظومة التصرف في 

لفائدة مصالحها المركزية  2015بعنوان سنة  Mail Manager المراسالت اإلدارية

 .والجهوية
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	يُعتبر قطاع النقل ركيزة أساسيّة للتنمية الاقتصادية إذ يساهم بصفة فعّالة في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع وفي دفع التصدير.
	وتتولّى وزارة النقل طبقا للأمر المتعلّق بضبط مشمولاتها1TP0F(1)P1T، تركيز وصيانة وتطوير منظومة نقل تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة وتضمن الاستجابة لحاجيات الأشخاص للنقل في أفضل الظروف الممكنة من حيث الكلفة والجودة والسلامة والأمن....
	وتشتمل الوزارة على مصالح مركزية1TP1F(2)P1T وعلى إدارة جهوية بكلّ ولاية1TP2F(3)P1T وتشرف على 18 منشأة في قطاع النقل البري وخمس منشآت في قطاع البحرية التجاريّة ومنشأتين في قطاع الطيران المدني ومؤسسة وحيدة في قطاع الرصد الجوي. وبلغت النفقات الجمليّة لوزا...
	وبهدف التأكّد من أداء وزارة النقل لمهامها على الوجه المطلوب ومن احترامها لمقتضيات النصوص القانونيّة والترتيبيّة الجاري بها العمل، تولّت دائرة المحاسبات القيام بمهمة رقابية تعلّقت أساسا بالفترة الممتدة من سنة 2011 إلى جوان 2014 وتمحورت حول إشرافها على ...
	أبرز الملاحظات
	- الإشراف على المؤسسات التابعة لوزارة النقل
	لا يتوفّر لدى وزارة النقل نظام معلوماتي يمكّنها من متابعة المنشآت الخاضعة لإشرافها ومتابعة مؤشراتها المالية والفنية. كما اعتمدت الوزارة حلولا ظرفية لمعالجة الصعوبات الماليّة الهيكلية التي تعاني منها هذه المنشآت. وساهم منح مجانية التنقل لبعض الفئات دون...
	كما عرفت عديد المشاريع الوطنية في مجال النقل صعوبات أثّرت سلبا في نسق إنجازها حيث لم تتعدّ نسبة استهلاك الاعتمادات المخصصة لإنجازها 24 % في سنة 2012 و62 % في           سنة 2013 ولم توفّق الوزارة في التنسيق بين مختلف الأطراف المعنيّة لإيجاد حلول عملية ...
	وقصد إحكام الإشراف على المنشآت فإنّ وزارة النقل مدعوّة إلى إرساء نظام ناجع للمتابعة الفنية والإدارية والمالية والعمل على إيجاد حلول جذرية للصعوبات الهيكلية التي تواجهها المنشآت الخاضعة لإشرافها. ولضمان الانتفاع بمزايا المشاريع العموميّة في مجال النقل ...
	- تنظيم قطاع النقل ومراقبته
	لم تتوفّق الوزارة في ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية وفي إصدار العديد من النصوص التطبيقية في مجالي النقل البحري والجوي. وتراجعت تمثيلية الطيران المدني التونسي على الساحة الإقليمية والدوليّة نتيجة الغياب المتكرّر لممثلي ...
	ولم يتمّ تركيز السلط الجهوية المكلّفة بإعداد ومتابعة تنفيذ المخططات التوجيهية للنقل البري وتنظيم النقل الحضري والجهوي للأشخاص والتنسيق بين كافة المتدخلين مما حال دون قيامها بالمهام الموكولة إليها. ولم تشمل المخططات التوجيهية الجهوية المنجزة كل الولايا...
	ولم تؤمّن الوزارة دورها في مجال معاينة حالات مخالفة القانون المنظم للنقل البري على الوجه الأمثل بسبب نقص عدد مراقبيها على الطرقات حيث لا يتوفّر في بعض الجهات أي مراقب علاوة على عدم قيامها بالفحوصات اللازمة لسجل بطاقات الاستغلال المتوفر بالوكالة الفنية...
	ويتعيّن على الوزارة الإسراع باستكمال المنظومة القانونية في مجال النقل وتفعيل دور مختلف اللجان المنصوص عليها علاوة على تركيز السلط الجهوية في مجال النقل البري حتى تضطلع بدورها في إعداد ومتابعة تنفيذ المخططات التوجيهية للنقل. كما يتعيّن تعزيز عدد المراق...
	- السلامة والأمن
	لذلك ينبغي تفعيل أعمال مختلف اللجان المكلّفة بمجالات الأمن والسلامة ومزيد التنسيق مع بقية المتدخلين بالإضافة إلى تكثيف عمليات التدقيق في هذه المجالات ومتابعة نتائجها للوقوف على النقائص وتجاوزها في الوقت الملائم.
	- تنظيم النقل على الطرقات
	لم تقم الوزارة بدراسة العرض والطلب في مجال النقل غير المنتظم لتحديد عدد الرخص الممكن إسنادها حسب الحاجيات الفعلية لكل ولاية. ولم تجتمع اللجان الإقليمية المحدثة منذ سنة 2004 والمكلّفة بتنسيق عمليات إسناد تراخيص النقل بين الولايات المتجاورة.
	وفي مجال النقل بالحافلات، لا يخضع توزيع الخطوط إلى مقاييس موضوعيّة تضمن التكامل بين شركات النقل الجهوية وبين المدن ومردودية الخطوط المستغلة.
	*
	*   *
	تضطلع وزارة النقل بدور هام في النهوض بمنظومة النقل التي تساهم في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتضمن نقل الأشخاص في أحسن الظروف من حيث السلامة والأمن والكلفة والجودة. إلا أنّ الوزارة لازالت تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بالاشراف على المؤسسات...
	ولمزيد إحكام ممارسة وزارة النقل لمهمة الإشراف على المنشآت الراجعة إليها بالنظر يتعيّن الإسراع باستكمال تركيز نظام معلوماتي وإيجاد حلول جذرية للصعوبات الهيكلية التي تعيشها المنشآت العموميّة فضلا عن ضرورة دعم تدخلاتها لدفع إنجاز المشاريع العمومية حتى تت...
	وفيما يتعلّق بتنظيم قطاع النقل، فإنّ وزارة النقل مدعوّة إلى استكمال المنظومة القانونية وملاءمتها للاتفاقيّات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى تفعيل مختلف المجالس واللّجان والحرص على انتظام أعمالها وتجسيم مهامها كما يتعيّن على الوزارة مزيد الحرص على ...
	ولمزيد إحكام مهام الوزارة في مجال السلامة والأمن يتعين عليها مزيد التنسيق مع بقية المتدخلين في الغرض والحرص على تكثيف عمليات التدقيق المنجزة في مختلف المجالات مع متابعة إنجاز الإصلاحات المستوجبة.
	ولإحكام تنظيم النقل على الطرقات، يتعين على الوزارة إعداد الدراسات اللازمة حول حاجيات الجهات وترشيد توزيع رخص مختلف أنواع النقل ومزيد إحكام مراقبة الناقلين قصد حثهم على احترام الشروط المضبوطة.
	ولتفادي النقائص المسجلة بخصوص التصرف الإداري للوزارة، توصي دائرة المحاسبات بضرورة الالتزام بالأحكام القانونية والترتيبية علاوة على إحكام استغلال التطبيقات الإعلامية وتحيينها قصد ملاءمتها مع الحاجيات الفعلية لمصالح الوزارة.

