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 لبنك الدولية خاصة باوثيق

 لالستخدام الرسمي فقط

 

 PAD1051 تقرير رقم: 

 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

 مليون دوالر أمريكي( 200)حوالي  يورومليون  178.7 وثيقة تقييم مشروع بشأن قرض مقترح بقيمة

ألف  909الشرق األوسط وشمال أفريقيا بقيمة  الصندوق االستئماني متعدد المانحين للدعم التقني لمنطقةومنحة مقترحة من 
 دوالر أمريكي

 إلى الجمهورية التونسية

 النقلات مشروع طرقل

 2015جوان  16

 

 النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

 

ال يحق للمستخدمين الرسمية.  هممهامألداء إال استخدامها للمّطلعين عليها يمكن ال ، وفقط حددفي إطار مهذه الوثيقة توزع 
 دون تصريح من البنك الدولي. هذه الوثيقة اإلفصاح عن محتويات
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 التونسيةجمهورية في ال أسعار الصرف

  2015أفريل  30 اعتبارا من
الدينار التونسيوحدة الصرف:   

دينار تونسي 1.91195  
يورور 0.89342  

  دوالر أمريكي 1 =
  دوالر أمريكي 1

 
 السنة المالية 

 ديسمبر 31 – جانفي 1
 
 
 

 حافظ غانم نائب الرئيسي اإلقليمي
 جويل ديهاس بوسنغر المدير اإلقليمي بالوكالة

 بيار جويسالن  أول الممارسات اإلقليميةمدير 
 أوليفيير لي بير بالوكالةالممارسة مدير 

 فيكرام كوتاري، أندرو لوسوس رئيس فريق العمل 
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 جدول المحتويات

 

 الصفحة 
I. 12 السياق االستراتيجي 

 12 السياق القطري . أ
 14 السياق القطاعي والمؤسسي . ب

 19 األهداف ذات المستوى األعلى التي يساهم بها المشروع . ج
II. 21 األهداف التنموية للمشروع 

 21 للمشروع التنموية األهداف . أ
  21 المشروع من المستفيدون . ب

 22 للمشروع التنموية األهداف نتائج مستوى مؤشراتج. 
III. 23 وصف المشروع 

 23 لمشروععناصر ا . أ
 24 تمويل المشروع . ب

 24 ج. تكلفة المشروع والتمويل              
 24 تصميم المشروع علىالدروس المستفادة والمنعكسة  . د

IV. 27 التنفيذ 
 27 تنفيذالو المؤسسية الترتيبات . أ

 28 نتائج المراقبة والتقييم . ب
 29 االستدامة . ج
V. 30 التخفيف وإجراءات الرئيسية المخاطر 
 30 المخاطر تصنيف ملخص جدول . أ

 30 الكلي المخاطرتصنيف  شرح . ب
VI. 31 ملخص التقييم 

 31 والمالي االقتصادي التحليل . أ
 33 التقييم التقني . ب

 35 اإلدارة المالية . ج
 36 المشتريات . د

  37 )بما في ذلك السياسات الوقائية( التأثيرات االجتماعية . ه
 43 البيئية )بما في ذلك السياسات الوقائية(التأثيرات  . و

 45 الدولي للبنك التابعة المظالم تعويض خدمة . ز
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 46 والمراقبة النتائج إطار: 1الملحق 
 مشروع مفّصل للوصف : 2الملحق 
 التنفيذ ترتيبات: 3الملحق 

57 
63 

 84 التنفيذخطة دعم : 4الملحق 
 87 التحليل االقتصادي: 5الملحق 
 103 : خريطة6الملحق 
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. 
 وثيقة بيانات المشروع
 الجمهورية التونسية
 ممرات طرق النقل
 (P146502) 

 وثيقة تقييم المشروع
. 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 PAD1051 :رقم التقرير
. 

 أساسيةمعلومات 
 قائد الفريق البيئي فئة التقييم أداة اإلقراض الرقم التعريفي للمشروع

P1146502 فيكرام كوتاري، أندرو تقييم جزئي  - باءفئة  تمويل مشروع استثماري 
 لوسوس ميكاييل

 أداة اإلقراض
  االستثمار تمويل مشروع

 

 هشة و/أو قيود على اإلمكانيات 
 الوسطاء الماليين 

 مجموعة المشاريع 
 تاريخ بدء تنفيذ المشروع

 2015جويلية  8
 تنفيذ المشروعإنهاء اريخ ت

 2020جوان  30
 تاريخ اإلغالق المتوقع: المفعولسريان ل تاريخ المتوقعال

 2020ديسمبر  31 2015سبتمبر  30
  المستوى المشترك :بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

 مترابط يتطلب التنسيق الفعالمشروع تكميلي أو  رقم
/مدير الممارسة مدير الممارسة

 بالوكالة
 نائب الرئيس اإلقليمي اإلقليمي بالوكالةالمدير  الممارسات اإلقليميةأول مدير 

 غانم حافظ بوسنغر ديهاس جويل جويسالن بيار بير لي أوليفيير
. 

 التونسية جمهوريةال: الجهة المستلمة للمنحة

 الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة: ولؤالمسالجهاز 
 المدير العام للطرق والجسور :الوظيفة صالح زواري : بـ االتصال

البريد  71252514 216 :رقم التليفون
 :اإللكتروني

dgpc@mehat.gov.tn  

 
 دوالر أمريكي(بيانات تمويل المشروع )مليون 
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X ] قرض    ] ]        X  [  منحة   غير ذلك  
[    ] ائتمان [    ] ضمان   

 200.00 إجمالي تمويل البنك: 231.01 إجمالي تكلفة المشروع:
 0,00 فجوة التمويل:  

 
 المبلغ )مليون دوالر أمريكي( مصدر التمويل

 :الجهة المستلمةالمقترض/ 
 والتعمير لإلنشاء الدولي البنك

30.10 
200.00 

 الشرق لمنطقة التقني للدعم المانحين متعدد االستئماني الصندوق
 أفريقيا وشمال األوسط

0.91 

 231.01 :اإلجمالي
. 

 عمليات الصرف المتوقعة )مليون دوالر أمريكي(
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 السنة المالية

 4.00 20.00 70.00 69.00 35.40 2.51 سنوي
 200.91 196.91 176.91 106.91 37.91 2.51 تراكمي

. 

. 

 البيانات المؤسسية
 الرئيسي  القطاع

 النقل وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المساهمة  القطاعات
 المسائل الشاملة لعدة قطاعات 

 التغيير المناخي  [    ]
 بيئة هشة، صراع، عنف  [    ]
 الجنس  [    ]
 المهن  [    ]
 الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام  [    ]

 القطاعات/ التغيير المناخي 
 (100ويجب أن تساوي النسبة المئوية الكلية  5القطاع )بحد أقصى 

النسبة  القطاع القطاع الرئيسي
 المئوية

النسبة المئوية 
المشتركة منافع ال
 يف تّكلل

النسبة المئوية 
المنافع المشتركة 

 للتخفيف 
 الطرقات الحضرية والجهوية النقل

 والطرقات السريعة
100   

 على هذا المشروع.  تنطبقأقر بعدم وجود معلومات عن المنافع المشتركة للتكيف مع تغيير المناخ وتخفيف آثاره  
 مواضيعال
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 (100ويجب أن تساوي النسبة المئوية الكلية  5)بحد أقصى  وضوعالم
 النسبة المئوية الموضوع الموضوع الرئيسي

 50 خدمات البنى التحتية لتنمية القطاع الخاص القطاع المالي والقطاع الخاص  تنمية
 30 تنمية الصادرات والتنافسية التجارة والتكامل  

 20 التكامل الجهوي التجارة والتكامل
 100  المجموع

 األهداف التنموية المقترحة
تربط  مختارة برية على ممرات اتعلى الطرق وتحسين السالمة والوقت النقل تكاليف من الحد( 1: )يف المشروع أهدافتتمثل 

في  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية قدرات تعزيز( 2)و في تونس؛تطورا  األكثر والمناطققل تنمية األ المناطق بين
 .اتالطرق أصول إدارةمجال 

 المكونات
 اسم المكون
 اتالطرق اتتحسين ممر

 التكلفة )مليون دوالر أمريكي(
228.20 

 2.80 اتتحسين إدارة شبكة الطرق
  منهجيةالالمخاطر  تصنيف عمليات أداة

 التصنيف فئة المخاطر
 مرتفع  السياسة والحوكمة

 جوهري االقتصاد الكلي
 متوسط سياسات واستراتيجيات القطاع

 منخفض أو البرنامج  للمشروع تقنيالتصميم ال
 متوسط القدرة المؤسسية على التطبيق واالستدامة

 متوسط ةاالئتمانيالمخاطر 
 جوهري العوامل البيئية واالجتماعية 

 أصحاب المصلحة
 غير ذلك

 متوسط

 جوهري  لتنفيذل ةالشامل مخاطرال
 
 

. 

 االلتزام
 السياسة

أي جوانب المحتوى أو يتعلق بما في القطرية المساعدة استراتيجيةهل يخرج المشروع عن إطار 
  أخرى هامة؟

 [ X ] ال [   ] نعم

. 

 [ X ] ال [   ] نعم  الدولي؟هل يتطلب المشروع أي استثناءات من سياسات البنك 
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 [   ] ال [   ] نعم إدارة البنك على هذه االستثناءات؟  توافقهل 
 [] ال [   ] نعم السياسات؟استثناء من أي الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على طلب هل تم 

 X ] نعم جهوزية التنفيذ؟المتعلقة بهل يستوفي المشروع المعايير اإلقليمية 
] 

 [   ] ال

. 

 المشروع ثيرهاسياسات البنك الدولي الوقائية التي ي
 

 ال نعم

  X   4.01السياسة التشغيلية/سياسة الميزانية الخاصة بالتقييم البيئي 
 X   4.04   السياسة التشغيلية/سياسة الميزانية الخاصة بالمواطن الطبيعية

  X    4.36بالغابات السياسة التشغيلية/سياسة الميزانية الخاصة 
 X           4.09ت اآلفامكافحة إدارة بالخاصة  السياسة التشغيلية 
 X   4.11 الثقافية الماديةالموارد بالخاصة السياسة التشغيلية/سياسة الميزانية  
 X   4.10الخاصة بالسكان األصليين السياسة التشغيلية/سياسة الميزانية  

  X  4.12 إعادة التوطين القسريالخاصة بالسياسة التشغيلية/سياسة الميزانية 
 X   4.37 سالمة السدودالخاصة بالسياسة التشغيلية/سياسة الميزانية 

 X  7.50مرات المائية الدولية المالخاصة بمشاريع السياسة التشغيلية/سياسة الميزانية  
 X   7.60 في المناطق المتنازع عليهااريع المشبالخاصة السياسة التشغيلية/سياسة الميزانية  

. 

 الشروط
 التكرار تاريخ االستحقاق  ساري االسم

 تنفيذوحدة تشكيل :  1أ..  Iالقسم  ،2 الجدول
 والمحافظة عليها  المشروع

X  متكرر 

 التعهد   وصف
، أن اإلدارة العامة للجسور والطرقات هي الجهة المشرفة الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة خالل من المقترض،يجب أن يؤكد 

أن  ،الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة خالل من المقترض،كما يتعين على . المشروع تنفيذ وحدة من مساعدةعلى تنفيذ المشروع ب
 مؤهلين مديرينُتسيَّر من قبل ( 1: )المشروع تنفيذ وحدةو اإلدارة العامة للجسور والطرقات أن مشروع، تنفيذيضمن خالل كافة مراحل 

والمعنية  لمقترضل التابعة األخرى والوكاالت الوزارات جميع مع وثيق بشكل تعاونت( 2)و كافية؛ مواردباالعتماد على و أكفاء وموظفين
 .المشروعالخاص ب العمليات دليل في موضح هو كما المشروع، تنفيذب

 التكرار تاريخ االستحقاق  متكرر االسم
تنفيذ خطة العمل فيما يتعلق  6.ج.I ، القسم2الجدول 

 بقضايا إعادة توطين اإلرث
قبل بدء تنفيذ األشغال  

المتأثرة في األراضي 
بخطة العمل أو 

المجاورة لألراضي 
 المتأثرة بخطة العمل

 مرة واحدة

 تعهدوصف ال
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 .الدولي للبنك مرضية بطريقة العمل، لخطة وفقا الدولي البنك مع عليها متفق إضافية تدابير وأي العمل خطة تنفيذ المقترض على
 التكرار تاريخ االستحقاق  متكرر االسم

 مرة واحدة 2017سبتمبر  30  مراجعة نصف المدة 2. أ.  II  ، القسم2الجدول 
  وصف الشرط

 :الثاني القسم هذافي  1أ. الفقرة أحكامدون أخذ 
 منتصف تقريرللبنك  ليرسو البنك، يحدده الحقتاريخ  يأ في أو ،2017 سبتمبر 30 ، يومللبنكللشروط المرجعية  وفقايعد المقترض، ( أ)

 الفترة خالل المشروع تنفيذ في تحقق الذي التقدميعرض و أعاله، المذكورة.أ 1 للفقرة وفقا والتقييم المراقبة أنشطة نتائجقدم يالذي  المدة
  التاريخ؛ هذا تلي التي الفترة خالل األهداف وتحقيقبفعالية  المشروع تنفيذ لضمان بها الموصى تدابيريحدد الو للتقرير، السابقة الزمنية

 البند في إليه المشار التقرير البنك، يحدده الحقتاريخ  يأ في أو ،2017 ديسمبر 31 حدود تاريخ فييستعرض المقترض مع البنك،  (ب)
 إلى استنادا ،بنجاح منه الهدف وتحقيق لمشروعإنهاء ا لضمان الالزمة التدابير جميع ذلكيأخذ بعد  وبعد ،2أ. الفقرة هذه من( أ)

 .المسألة هذه بشأن البنكالمذكور ومالحظات  تقريرال في الواردة والتوصيات ستنتاجاتاال
 الشروط 

 الصنف  االسم  مصادر التمويل

 وصف الشرط 

 الفريق
 موظفو البنك

 الوحدة التخصص المسّمى الوظيفي الوظيفة االسم
بنى تحتية  اختصاصي  فريق قائد كوتاري فيكرام

 أول
بنى تحتية  اختصاصي

 أول
 للنقل العالمية الممارسة

 المعلومات وتكنولوجيا
 البنك) واالتصاالت

 (الدولي

 للنقل العالمية الممارسة اختصاصي نقل اختصاصي نقل  فريق قائد لوسوس أندرو
 المعلومات وتكنولوجيا

 البنك) واالتصاالت
 (الدولي

 العالمية الممارسة اختصاصي مشتريات اختصاصي مشتريات اختصاصي مشتريات وليد ذويبي 
 (الدولي البنك) للحوكمة
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 العالمية الممارسة اختصاصي إدارة مالية اختصاصي إدارة مالية اختصاصي إدارة مالية شيرلي فوروندا
 (الدولي البنك) للحوكمة

 ريكإ مايكل ندرينريناأ
 رانجيفا

 القروض عمليات إدارة مالي مسؤول مالي مسؤول عضو فريق
 (الدولي البنك)

 البنك) تونس وحدة مساعد فريق مساعد فريق عضو فريق رفاعيالسعدي البسمة 
 (الدولي

اختصاصي أول إدارة  عضو فريق فرانك بيسيت
 مالية

اختصاصي أول إدارة 
 مالية

 العالمية الممارسة
 (الدولي البنك) للحوكمة

جان شارل ماري دي 
 داروفار 

 LEGAM مستشار أول مستشار أول مستشار

اختصاصي تنمية  اختصاصي ضمانات باتلرجون 
 اجتماعية

اختصاصي تنمية 
 اجتماعية

 العالمية الممارسة
 في االجتماعي للتنمية

 الحضرية المناطق
 (الدولي البنك) والريفية

 للنقل العالمية الممارسة مساعد برنامج مساعد برنامج عضو فريق خالد بوقنطر
 المعلومات وتكنولوجيا

 البنك) واالتصاالت
 (الدولي

مستشار ضمانات  مستشار ضمانات إقليمي مستشار ضمانات ماجد محمود حامد
 إقليمي

OPSOR 

 للنقل العالمية الممارسة ممارسات مدير مارساتمدير م مراجع ماريا مارسيال سيلفا
 المعلومات وتكنولوجيا

 البنك) واالتصاالت
 (الدولي

 العالمية الممارسة إدارة ماليةمحلل  محلل إدارة مالية عضو فريق مهدي البطي
 (الدولي البنك) للحوكمة

بنى تحتية  اختصاصي مراجع محمد دليل الصقلي
 أول

بنى تحتية  اختصاصي
 أول

 للنقل العالمية الممارسة
 المعلومات وتكنولوجيا

 البنك) واالتصاالت
 (الدولي

 للنقل العالمية الممارسة اختصاصي نقل أول  اختصاصي نقل أول  مراجع مصطفى بن عّمار
 المعلومات وتكنولوجيا

 البنك) واالتصاالت
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 (الدولي

 البنك) تونس وحدة مساعد برنامج مساعد برنامج عضو فريق جربيالنرجس 
 (الدولي

 مستشار أول مستشار ناتالي مونزبرغ
 

 والقانون البيئة إدارة مستشار أول
 (الدولي البنك) الدولي

 OPSOR اختصاصي بيئة اختصاصي بيئة مستشار ضمانات نينا تشي

 للنقل العالمية الممارسة اختصاصي نقل اختصاصي نقل عضو فريق بير لي أوليفيير
 المعلومات وتكنولوجيا

 البنك) واالتصاالت
 (الدولي

اختصاصي تنمية  اختصاصي ضمانات ريبيكا إميلي آن الكرواس
 اجتماعية

اختصاصي تنمية 
 اجتماعية

 العالمية الممارسة
 في االجتماعي للتنمية

 الحضرية المناطق
 (الدولي البنك) والريفية

 العالمية الممارسة اختصاصي بيئة أول  اختصاصي بيئة أول  اختصاصي ضمانات روما تافورث
 والموارد البيئة إلدارة

 )البنك الدولي( الطبيعية

 للنقل العالمية الممارسة اختصاصي نقل أول اختصاصي نقل أول عضو فريق عيد دحداحس
 المعلومات وتكنولوجيا

 البنك) واالتصاالت
 (الدولي

اختصاصي إدارة موارد  عضو فريق نونةتوفيق بن 
 طبيعية أول

اختصاصي إدارة 
 موارد طبيعية أول

 العالمية الممارسة
 والموارد البيئة إلدارة

 )البنك الدولي( الطبيعية

 الفريق الموّسع

  الموقع هاتف المسّمى الوظيفي اإلسم

 53 43 (770) 996+ نقل اختصاصي الكسندرا سبينول
54 

  الدوحة، قطر

 اتمهندس طرق جاك اسباليو
 سريعة اتوطرق

  بوردو، فرنسا 00 66 07 (53) 5 33+

اختصاصي سياسات  ميشيل اوديج
 نقل

واشنطن، الواليات  485-7520 (240) 1+
 المتحدة

 

اختصاصي ضمانات  محمد غرابي
 بيئية

  تونس، تونس 65 08 60 28 216+

     

 المواقع

 مالحظات فعلي مخطط الموقع قسم اإلدارة األول البلد
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بين  4الطريق الوطني   X والية زغوان زغوان تونس

 الفحص وسليانة

بين  133الطريق الجهوي   X والية زغوان زغوان تونس

 جبل الوسط وزغوان

بين  12الطريق الوطني   X والية سوسة سوسة تونس

 سوسة والقيروان

بين  4الطريق الوطني   X والية سليانة سليانة تونس

 الفحص وسليانة

بين  12الطريق الوطني   X والية القيروان القيروان تونس

 سوسة والقيروان

 المستشارون )سيتم الكشف عنهم في ملخص العمليات الشهري(
 

 الخدمات االستشاريةسيتم اتخاذ قرار بخصوص  الحاجة للمستشارين؟ 
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I. السياق االستراتيجي 
 القطري سياقال . أ

 

النمو بلغ متوسط وقد البلدان ذات الدخل المتوسط، من تونس هي ف. واجه تونس حاليا تحديات اقتصادية كبيرةت (1
في منطقة الشرق األوسط وشمال  من بين أسرع البلدان نموًاتم اعتبارها لذا  (2007-1997) في المئة 5 السنوي
زال ما ت الفقراءفإن نسبة ، 2010و 2000النصف بين عامي ا. وعلى الرغم من تراجع نسبة الفقر بحوالي أفريقي

األداء االقتصادي بشكل حاد في  ذلكباإلضافة إلى كما تدهور على الصعيد الوطني.  في المئة 15.5تصل إلى 
في  18البطالة إلى معدل  ، وارتفاع إجماليفي المئة 1.9بنسبة  لي اإلجماليالناتج المحانكماش ، مع 2011 عام

 2012في عام  وعلى الرغم من تعافي النمو. 1في العام السابقفي المئة  13بالمقارنة مع  العام لكذخالل المئة 
لتحسين معدالت كافية غير في المئة، بوتيرة  2.5لتصل إلى  2013إال أن مستوياته عادت للركود في عام 

 . يةبلتقستوقعات المالومع استمرار عدم اليقين في  البطالة والفقر
 

تونس وصفاقس في الجمهورية وهي  ثالث مدنأكبر  إذ تمثل، بين الجهاتنمية في تونس متباينة تالمستويات  (2
على الساحل متمركزة والخدمات  اتالصناع معظمكما أن في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي،  85وسوسة 
يغلب عليه الذي معظم المناطق المحرومة، وخصوصا الجزء  في المئة في 30معدالت الفقر تتجاوز الشرقي. 

على الزراعة يتمحور اقتصادها المناطق النائية والمناطق الداخلية، التي لم تستفد والطابع الريفي غرب البالد. 
 بقىتوالساحل. التي استفادت منها المناطق الواقعة على  الطريقةنفس بمن النمو االقتصادي اإلنتاج الحيواني، و

المناطق الساحلية، على الرغم ب في مستوى متأخر مقارنةة في هذه المناطق فرص االقتصاديالالخدمات العامة و
 فقر. جيوب دةعهي أيضا  ضممن أن هذه األخيرة ت

 
 

كانت تتلقى  الساحلية المناطق أن هوالسائد  التصور العامكان و الماضي، العقد خالل بقوة الفوارق هذهازدادت  (3
 .مقارنة بغيرها من المناطق (2000 عام منذ المئة في 65 من أكثر)العام  االستثمار منغير متساوية  حصة

في المناطق الواقعة  في المئة في 14.3 مقابل المئة في 1.4 تونس الكبرى حاليًا في المدقع الفقر يبلغ حجمو
. الوطني المعدل أضعاف ثالثة من تونس حيث يصل مستوى الفقر في هذه األخيرة إلى أكثرالغربي لالوسط 

 معدلويبلغ  البالد. في نسبة أعلى وهي المئة، في 30تونس إلى ل يغربالوسط ال في الفقر يقترب حجم عموماو

                                                           
1
 (. استناداً إلى التقديرات الوطنية2014مؤشرات التنمية العالمية )  
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 قرابة( الوطني الصعيد على المئة في 16 مقابل المئة في 20 نحو)تونس  الواقعة غرب في المناطق البطالة
 عام والتخطيط التونسية في دراسة نشرتها وزارة التنميةقد أظهرت و .الساحلية في المناطقالبطالة  مستوى ضعف
 .تونس فيواليات ال أفقر بينهي من  والقيروان ،وسليانة ،زغوانأن  2012

 للحد أكبر أولوية إعطاء التونسية الحكومة قررت. عالية أولوية حكومةالتوليه  هدف المتخلفة المناطق تطوير (4
 وتطويروالترابط بين الجهات  التواصل لزيادةجهات في ال التحتية البنية في الستثماراوبين المناطق  الفوارق من

 والجنوب يوسط الغربالالتي تم تحديدها على أنها المناطق الواقعة في الشمال الغربي، وتنمويا  المتأخرة المناطق
 ،سليانة، وبوزيد سيدي واليات في اتمثل الطرقفي هذه المناطق كافية ال غير األساسية التحتية البنيةوتعد . الغربي

 مع قارنةبالم واالقتصادية االجتماعية التنمية معدلضعف  عن ةمسؤول، الجنوب مناطق وبعض والقصرين
 .الساحلية المناطق

 
وتحقق إنجازات على أكبر جهودًا  تبذل الحكومة التونسيين بأن المواطنين توقعاتمن مستوى  ثورةال رفعت (5

 المنافعبزيادة تبادل  شعبيةال رغبةهي ال لثورةلقيام ا الرئيسيةكانت أحد األسباب لقد . والبطالة صعيد مكافحة الفقر
عدم و البطالةو الفقر،كان  ،الواقع فيو. لفقراء تونس االقتصادية اآلفاق تحسين إلى الرامية لسياساتاو االقتصادية،

 في السائدة الظروف ظل فيو. الثورة تفجر في ساهمت التي العوامل بين من هي المناطق بين ةالمتزايدالمساواة 
 المتأخرة المناطق تربط التي اتالطرقالسيما  العامة، التحتية البنية تحسين ُيعتبر تونس،في  الثورة بعد ما مرحلة
ت أعرب وقد. الخاص القطاع دهياقب النمولتوليد مواطنون أساسيا وال الحكومةأمرا تعتبره  النمو، مراكزبتنمويا 
تم تحسين الربط بشبكة الطرقات  إذاتنمويا المتأخرة  المناطق في لالستثمار ااستعداده عن الخاص القطاع مكونات

 اختالل لمعالجة الضغطمن حجم لم تغّير األخيرة  البرلمانيةو الرئاسيةاالنتخابات لكن . النقل تكاليفوتقليص 
 فرصتوفير و الخاص القطاع يقوده الذي االستثمار ودعمتنمويا  المتأخرةتلك و تطورًا كثراألالمناطق  بين التوازن
 .العمل

 
تمتعت  التيالمناطق  تلك بين من هي المشروع هذا خالل من تحسينهاتصلها الطرقات التي سيتم  التي المناطق (6

 الغربي الشمال، ويالغربوسط المناطق تمثل . الماضيفي  تونس في االقتصادي النمو منافع صغيرة منبنسبة 
 سيدي واليةمن  2010 عام في التونسية الثورةقد انطلقت و. تونس فيبين المناطق التنموي  التفاوت مشكلة بؤرة

كان الوسط والشمال الغربي من التاريخ،  ذلك منذو. تونسل غربالوسط الفي  سليانة والية جنوب الواقعة بوزيد،
 وال. الذي يعاني منه المواطنون حباطبسبب اإل المظاهراتفي ظل تكرر  البالداضطرابًا في  المناطق أكثر بين

يربط  .الثورة بعد مامستمرة في مرحلة  المناطقالتي كانت تعاني منها هذه  النسبية االقتصاديةتزال الصعوبات 
 تونس إلىباإلضافة  الساحل علىعتبر إحدى المراكز االقتصادية التي ُت سوسة،، مدينة 12ني الوط الطريق

 معدل مع تونس، في منطقة أفقرُتعتبر منطقة الوسط الغربي و. يوسط الغربال في القيروان، بمدينة وصفاقس
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 بعدعامين  – 20132عام  حسب إحصائيات المئة في 32تصل إلى  فقر نسبةو المئة، في 15 تجاوزي بطالة
 المئة في 56المناطق الواقعة في وسط غرب البالد و الكبرى تونس بين ستهالكقد بلغت فجوة االو. الثورةاندالع 

. المشروع هذا منوتستفيد ، 4 عدد الوطني لطريقل نهايةال نقطة، سليانةتتحسن والية  سوف. 2013 عام في
 في 20 من أكثر) يوسط الغربالي وتحتل المرتبة الثانية في معدل البطالة بعد منطقة الغرب الشمال فيوالية تقع الو

. المئة في 27ية مع تونس الكبرى تعادل استهالك فجوة وجود مع ،(المائة في 26) فيها الفقربينما تبلغ نسبة ( المئة
 .هاتحسينات التي يجب لطرقمحددة ل قعامو مع تونس خريطة 6 الملحق يتضمن

 

 والمؤسسي القطاعي السياق . ب
 

 اإلجمالي، المحلي الناتج من المئة في 7 حوالي يمثل وهو. االقتصاد في حيويًا دورًا تونس في يلعب الطرق قطاع (7
 في تونس تقريبًا الطرق شبكة تمثل. العاملة القوى من المئة في 4.5و والخاص العام االستثمار من المئة في 15و

 الطرق من ملك 19440 من الطرق شبكة تتألف. البضائع نقل من المئة في 80 من وأكثرالمواطنين  كل حركة
 السريعة، الطرق من ملك 356 ذلك في بماالترابية،  والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة مسؤولية تحت المصنفة
وذلك باإلضافة  .المحلية الطرق من ملك 5928ومن الطرق الجهوية،  ملك 6495 الوطنية، الطرق من كلم 4745

 تتلقى(. غير مصّنفة) الريفية الطرق من ملك 50000 وهناك تصنيفها يجري الطرق من إضافية كم 1،915إلى 
 أوهي مقبولة  الطرقحالة هذه  من فقط المئة في 50حيث أن  هذا، تعكسحالتها و صيانة أقل المحلية الطرق
 على والجهوية الوطنية الطرق شبكات من فقط المئة في 5و المئة في 9 المزدوجة الحارات تمثل. مرضية
ارتفعت  وقد. المئة في 6.1معدل نمو سنوي بنسبة  الماضي، العقد مدى علىوقد سجلت حركة المرور، . التوالي

 في انخفاض إلى أدى مما المرور، حركة متوسط مجمل من أكبر بسرعة الثقيلةنسبة حركة مرور المركبات 
 .الحوادث خطورة/  المخاطر وزيادة لحارات،ا تدهور وزيادة للطرق، االستيعابية الطاقة

 
 اإلدارة. إن تونس في للطرق التحتية الترابية هي المسؤولة عن إدارة البنية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة (8

 الطرق شبكة إدارة عن هي المسؤولة الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز في وزارة والجسور للطرق العامة
 االستثمار برامج والجسور على للطرق العامة اإلدارةأولويات  تستند .الريفية الطرق شبكة من وجزء المصّنفة

 التأهيل إعادة( 3) المختارة، الطرق تحسين( 2) الدورية، الروتينية ( والصيانة1) :محاور التي تقوم على خمسة
. على الطرق السالمة( 5)الريفية، و وتطوير الطرق تأهيل إعادة( 4) ،(الجسور مثل) المخصصة وتطوير الهياكل

                                                           
2
 .واشنطن الدولي، البنك مجموعة. التونسيين لجميع الثروة وتحقيق الجيدة والوظائف الفرص، توفير: تنته لم ثورة. 2014. الدولي البنك  

http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/05/20211980/unfinishedrevolution- 
bringing-opportunity-good-jobs-greater-wealth-all-tunisians 
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 البناء تقنيات إن مركز. ومسؤولية الصيانة الخاصة في كل محافظة مع معداتها لإلدارةواحد  إقليمي فرع هناك
 عن الترابية، مسؤول والتهيئة واإلسكان التجهيز خاضعة لوصاية وزارة إدارية غير عامة هيئة واالختبار، هو

 الطرق، حالة شبكة واختبار مراقبة في محوريًا يلعب المركز دورًا .البناء وتقنيات للمواد والمعايير التقنية البحوث
 .الزمن عليها عفاه قديمة ومعداتقلة المعدات الحديثة حيث أن  من عانيي لكنهو

 
كثافة  متوسط أن من الرغم على. والساحليةأخرة المت المناطق بين التفاوت أيضًا للطرق التحتية البنية ظهرت (9

بالمقارنة مع  الشرقية الساحلية لمناطقفي ا بكثير أكثرمربع، إال أنه  ملك 100 لكل ملك 12هو  3الوطني الطريق
 البحرالواقع على  بنزرت ميناء يربط الذيفإن الطريق السريع الساحلي  المثال سبيل علىو. المتأخرة المناطق
 إجمالي من المئة في 80 يمثل تونس خالل من (مدينة أكبر ثاني) صفاقسبمدينة  الغربي الشماليفي  المتوسط

كونها  بطيئة مرور وحركة، آمنة وغيرمن طرق رديئة  أيضًا المتأخرة المناطق تعاني. السريعة الطرق شبكة
 ذلك، من العكس على. الخام والمواد الزراعية المنتجات تحمل التي ثقيلةمرور الشاحنات الو واحد ممرذات  طرق
 في ًافقرفي المناطق األكثر  االقتصادي الوضع تحسين في هاما دورا الطرق ربطأن يلعب  المتوقع منفإنه 
 هذه في الخاص القطاع استثمارات لزيادة رئيسية خطوة النمو مراكزإلى  الطرق قطاعات تحسين ويعتبر .تونس

 خفض الممكن من كان إذا لالستثمار استعدادإلى وجود  الخاص القطاع ممثلي مع مشاورات أظهرت وقد. المناطق
 .التكاليف

 
فإنها على الرغم  المنطقة، في أخرى هي أفضل بالمقارنة مع بلدان في تونس الطرق سالمة أن من الرغم على  (10

 حوادثبسبب اإلصابات الناجمة عن  اإلجمالي المحلي الناتج من المئة في 4.5 نحومن ذلك ما تزال تخسر 
، 2011 و 2008 عامي خالل الفترة الممتدة بين عام كل صاباتاإل/ وفاة ال مع الحوادث عدد انخفضلقد . الطرق

فإن  ذلك ومع. التوالي على المئة في -5.1و المئة، في -3.3 المئة، في 3.8- المئة، في -5.7وذلك بنسبة 
 1974هو  إن عدد الوفيات العالمية الصحة منظمةتونسي، في حين تقول  1208حوادث الطرق تسببت بمقتل 

 هذه أن إلى يشير مما األربع، العجالت ذاتالمركبات  ركاب أوهؤالء هم سائقو  من المئةفي  43 حواليشخص. 
. والجهوية الوطنية الطرق في على الطرق السالمة تحسين أهمية على الضوء وتسلط المدن خارجقع ت حوادثال

العالمية  الصحة منظمة تقديرات ، وعلى سبيل المثال تشيرمتناسب غير بشكلهم األكثر تأثيرًا بالحوادث  الرجال
أن هذا  من الرغم على .4كانوا من الذكور 2007في المئة من القتلى نتيجة حوادث الطرق في عام  82إلى أن 
لوصولهن  نظرًا المشاة فياتو بين متكافئ غير نحو على ممثلة تكون أن للمرأة يمكنفإن  المشاة، يشملالرقم 

الطرق على الطريق  حوادث عن لقد بلغ عدد الوفيات الناجمة. األربع العجالت ذات المركباتإلى  عموما قلاأل
                                                           

3
 (. آخر البيانات حول تونس2014مؤشرات التنمية العالمية )  

4
 . متوفرة على شبكة اإلنترنت 2007لى الطرق في البلد. استناداً على بيانات عام منظمة الصحة العالمية )ال تاريخ(. لمحة موجزة عن السالمة ع 

y_profiles/tunisia.pdfhttp://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/countr 

 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/country_profiles/tunisia.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/country_profiles/tunisia.pdf
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الطرق  حوادث عن الناجمة اإلصابات عدد وبلغ. 2012 و 2008 عامي بينضحية  64 وحده 12الوطني 
 على على الطرقصعيد السالمة  على مبدئي تقدم هناك كان لقد إصابة. 384 الفترة نفس خالل عنها غالمبّلو

 ثغراتأخرى، وهناك  الدولية مالية مؤسساتمن  بمساعدة األخيرة السنوات في والمؤسسي االستراتيجي المستوى
اإلقليمي الحالي للمساعدة  يالدول البنك برنامج من أيضًا تونستستفيد  أن يمكن. معالجة إلى بحاجة تزالما  هامة
 .في مجال سالمة الطرق ةالفني

 
 المالية المؤسسات من دعم 12الـ استثمار الطرق برنامج الثورة أولوية لتنفيذ قيام منذ لقد أعطلت تونس  (11

 قطاع الناشطة في الدولية المالية لقد كانت المؤسسات. يواكب االستثمار لم أعمال الصيانة تمويل ولكن الدولية،
واالجتماعي،  االقتصادي لإلنماء العربي والصندوق للتنمية، اإلفريقي األوروبي، والبنك االستثمار هي بنك الطرق

 كبيرال مستوىال من الرغم على. العربية االقتصادية للتنمية الكويتي والصندوق الدولي، للتعاون اليابانية والوكالة
فإن  ،(سنويًامليون دوالر أمريكي  150 – 100 بمتوسط) الماضية القليلة العقود في الرأسمالية االستثمارات لحجم

لم تكتف ( الماضية الخمس السنواتمليون دوالر أمريكي في  45 متوسطب) لصيانةالمخصصة ألعمال ا ميزانيةال
. 2014 عام إلى 2013 عام من٪ 8 بنسبة انخفاضًا شهدتبل  ،الفترة نفس خاللباالرتفاع بشكل تدريجي فقط 

 أن شأنها من التي السنوية الميزانيةفإن  المشروع، إعداد أثناءالتي تم إعدادها  الدولي البنك لسيناريوهات ووفقا
 على الحكومة وافقتلقد . دوالر أمريكي مليون 125تبلغ في حدها األدنى  مستقرةبقاء حالة شبكة الطرق  تكفل
 إلى 2014مليون دوالر أمريكي في  32.4من ) 2015 لعام والدورية الروتينيةميزانية الصيانة  في كبيرة زيادة

االستمرار ببذل الجهود  ينبغي ولكن المسألة هذه في ًاتقدم الزيادة هذه . تحقق5مليون دوالر أمريكي( 93.3
 لسد الدولية المالية المؤسسات دعماستمرار ( 2) القادمة، السنوات في لصيانةل كافية ميزانية تخصيص (1) لضمان
 .المال مقابل القيمة لتعظيم الطرق شبكة وإدارة العام اإلنفاق كفاءة تحسين( 3)و األساسية، البنية في الفجوة

 
 موارد تخصيص إلى يؤدي الزمن عليه عفا باستخدام نظام واالستثمار الطرق صيانة ميزانية حاليًا وضع يتم (12

 دون من ولكن تليها مفاوضات، الموظفين على تقديراتحاليًا بناء  يتم تحديد المخصصات .األمثل المستوى دون
 قاعدة وجود . إن عدم4 –السريعة  الطرق وإدارة تطوير نموذج مثل القرار صنع أدوات التحليلي من الدعم
 المستوى دون الطرق يؤدي إلى قرارات استثمارية لشبكة العامة لتقييم الحالة تحليلية شاملة للطرق، وأداة بيانات
 وزارة تسعى. لذلك نتيجة السلبية المتأخرة من اآلثار وقد عانت المناطق بناء على تقييمات شخصية، األمثل

 التي أصبحت متاحة بفضل التقنية المساعدة من بدءا الحاجة، الترابية اآلن لمعالجة هذه والتهيئة واإلسكان التجهيز
 اإلدارةذلك فإن المزيد من  ومع. الطرق عقطا في العام االستثمار كفاءة تحسين أجل المشروع المقترح، من

 لدعم وأداة( الطرق وحالة المرور حركةحول ) بها وموثوق حديثة بيانات وجود على عتمدي الطرق ألصول الفعالة
                                                           

5
 30 في كما الصرف أسعار باستخدام الدوالر إلى تحويلها وتم والجسور للطرق العامة لإلدارة للصيانة المخصصة الميزانية أرقام كافة مصدر  

 2015 أفريل
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 المرور فإن بيانات السابق يتعلق وفيما. البيانات من لالستفادة المعلومات تكنولوجيا منصة على القرارات اتخاذ
 واإلسكان التجهيز منح وزارة( 1) في اآلنتتمثل  األولوية فإن وبالتالي ،2014 نهاية فيأصبحت متوفرة  ثةمحّدال

 إلى جنبا ،أفضل استثماريةالتخاذ قرارات  ودعم البياناتخزن ل المناسبة القرارات اتخاذ لدعم داةأالترابية  والتهيئة
ة الوطني لطرقالخام المتعلقة بشبكة ا للبيانات المنتظم جمع في الشروع( 2) ؛توفير التدريب المناسب مع جنب

 تقنيات مركز خالل من الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة أنامتالك  ضمان( 3)و ؛والجهوية على األقل
 .مدنيةال عماللأل جودة مراقبة وإجراء الطرق شبكة حالة لقياس المناسبة المعداتا له التابعواالختبار  البناء

 
 وتغيير ،فعالية أكثربطريقة  اتالطرقأصول شبكة  على الحفاظ في أكبر االخاص دور عب القطاعيلل إمكانية هناك (13

 مشاركة الصيانةعمال أل الحالي النظام يشمل. اتالطرققطاع  في المالية الموارد تخصيص بها يتم التي الطريقة
كليف القطاع الخاص يتم تفي الواقع، . لمخاطرمحدود ل نقل على نطويوتقيود عدة عاني من ت يالت الخاص القطاع

 أو المخاطر نقل محدودية مع ولكنتأهيلها عبر عقود من الباطن  وإعادة اتللطرق الدورية الصيانةأعمال ب
 اتالطرق أصول إلى تقليص تكلفة إدارة تؤدي أن يمكن التي األداء على القائمة العقود مثل مبتكرة آليات استخدام

عبر  العام القطاع استثمارات الكفاءة زيادةيمكن دعم و .الخاص لقطاعل أقوى مشاركة خالل من البعيد المدىعلى 
ذات األداء  على القائمة الخاص القطاع عقود الستخدام فرص هناك تكون قد .الخاص للقطاع أقوى دورإعطاء 

 أصول وتقليص تكلفة إدارة صيانةال نظام فعالية حسينصيانتها من أجل تو اتالطرق تأهيل عادةإلاألكبر  فعاليةال
 .البعيد على المدى اتالطرق

 
 يعود. اتالطرق لقطاع وطنية ستراتيجيةال مستمرة وجود حاجة الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز تدرك وزارة  (14

ات الطرق أصول إدارة لدعم الالزمة والمعدات البشرية والموارد المؤسسية، الترتيبات بشأن استراتيجي آخر تفكير
 الدولية المالية والمؤسسات الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة داخل اآلن إجماع وهناك. 1984 عام إلى

 التجهيز وزارةبدأت لذلك . المستقبلية االستثمارات لدعم اتالطرق تطوير استراتيجية وضعضرورة حول  األخرى
 اتالطرق لقطاع على إعداد مسودة رؤيةالعمل والجسور  اتللطرق العامة اإلدارةالترابية /  والتهيئة واإلسكان

 والتهيئة واإلسكان التجهيز ناقشت وزارةوقد . الدولي البنك من التقنية بدعم والمساعدة االستثمار أولويات لتحديد
 البنية قضايا تمويل 2015 عام الثنائية والجهات المانحة العربية والصناديق الدولية التمويل الترابية مع مؤسسات

وتم  المياه قطاع في مماثل نهجتم اتباع . الحالية المنح/  المشاريع مجاالت ال تغطيها في التقنية والمساعدة التحتية
 التي الرئيسية القطاعية القضاياومن بين . المانحة والجهات الدولية المالية المؤسسات من قوي دعمالحصول على 

 صالحاتًا لإلعمق أكثر استعراض مع اتالطرق تطوير استراتيجية استكمال( أ: )نذكر معالجة إلى بحاجة تزال ال
ما تبقى من  تمويل دعم( ج) و، اتعلى الطرق السالمةتوصيات  تنفيذ( ب) الخاص، القطاع ودور المؤسسية
 تركز كبيرة منحة خالل من الحكومة حاليا للتنمية اإلفريقي البنك يدعم. عالية أولوية ذات تقنية ومساعدة استثمار

 .اتعلى الطرق السالمة مجال في المؤسسية اإلصالحات على
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الفردية  االستثمارات دعم على أكثر تركز تقليديا كانت التي التقنية، المساعدة للحصول على تونس تقترض ال (15

 مالءمة أكثر اآلن هي السياسة البيئة فإن ذلك، ومع. األوسع القطاع قضايا معالجة من بدال اتالطرقفي قطاع 
 والتهيئة واإلسكان التجهيز طلع وزارةتوت .الوطني المستوى على التنسيق تتطلب التي المؤسسية القضايا لمعالجة

 من دعم مع ومواءمتها االحتياجات تحديد في ربأك بدور لقياموالجسور ل اتللطرق العامة اإلدارةالترابية و
ها من االنتهاء تم اتعلى الطرق السالمة بشأن دراسة ليموبت األوروبي االستثمار بنكقام . الدولية المالية المؤسسات
 بنك يقوده يذالفي الدول التي تمر بمرحلة انتقالية،  النقل قطاع مبرنامج دع يركزو. 2014 عام ماي في شهر
 طلبات وتوحيد فيتكيأ( ) على ،وشمال أفريقيا األوسط لشرقالتحول ل صندوق من بتمويل األوروبي االستثمار

( ج) و ،(األوروبي االتحاد معبالتنسيق ) اتعلى الطرق لسالمةخطة تقييم وعمل ل إعداد( ب) مقترحات،ال تقديم
التي  التالية المؤسسيةفقد تم تحديد الثغرات  اتعلى الطرق بالسالمة يتعلق فيماأما . النقل لممرات جدوى دراسات

 كافيةتتمتع بسلطات  اتعلى الطرق السالمة عن مسؤولة مركزية هيئة وجود عدم( أ: )التقنية المساعدة إلى تحتاج
وضع  عن مسؤول هيكل أي وجود عدم( ب) ،اتعلى الطرق السالمة مجال في المعنية الثالث الوزارات في

 .المعلوماتوالمرور  دارةإل مركز وجود عدم( ج)و ،اتعلى الطرق للسالمة وطنية استراتيجية
 

 األوضاع لتعزيز الرئيسية النقل بتحسين ممرات المشروع هذا خالل من الدولي البنك تدخلسوف يسمح  (16
. التقنية وفر المساعدةوت واالجتماعية البيئية السالمة بطريقة تحترمتنمويا المتأخرة  المناطق في االقتصادية

وهي والعملية بالدقة الشديدة والبيئية  االجتماعيةالقضايا العناية الواجبة في فيما يتعلق ب الدولي البنكتتميز منهجية 
كما أن الحكومة التونسية ستستفيد أيضا من . المشروع هذا من التي ستحصل عليها تونس الرئيسية إحدى المزايا

الصندوق االستئماني متعدد المانحين للدعم التقني لمنطقة الشرق  خالل منح من الدولي على توفير البنك قدرة
 العامة اإلدارةوالترابية  والتهيئة واإلسكان التجهيز إلى وزارة التقنية لمساعدةلموجهة  شمال أفريقيااألوسط و

 في لقدراتل اوتقييم ،لقطاعل أولية مراجعة الواقعالدولي في  الحوار مع البنكوقد تضّمن . والجسور اتللطرق
 التقييم فيوالجسور  اتللطرق العامة لإلدارةبالنسبة  امفيد كان يوهو األمر الذ للمشروع، التحضير سياق

 .به الخاص االستراتيجي

 المشروعفي تحقيقها األعلى التي يساهم  ذات المستوى األهدافج. 
 الفقر على الدولي بشأن القضاء البنك لمجموعة االستراتيجية األهداف في التقدم مع المشروع ينسجم هذا  (17

. المتوسط المدى على النتائجتحقق ت أن المرجح ولكن من ،6بطريقة مستدامة المشترك االزدهار وتعزيز المدقع
 –تنمويا المتأخرة المناطق لسكان االقتصادية الفرص تحسين خالل منعميم النمو والرخاء إلى ت المشروع يهدف

                                                           
6
 أقل إلى الواحد اليوم في أمريكي دوالر 1.25 من أقل على يعيشون الذين السكان نسبة خفض طريق عن المدقع الفقر على القضاء هو األول الهدف  

 .بلد كل في فقراً  األكثر السكان من% 40 حياة تحسين خالل من المشترك الرخاء تعزيز هو الثاني والهدف. 2030 عام بحلول العالم سكان من٪ 3 من
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عصب االقتصاد، الذي يشكل  الساحلي، االقتصاد بين التفاوت من والحد - تونس في األكثر فقرًا من بين المناطق
 المشروع مؤشرات على استعداده هذا التونسي خالل مرحلة إعداد الخاص أعطى القطاع. النائية والمناطق
رأس ا ومن المتوقع أن يجذب مشروع مثل هذ. رابطالت شبكة تحسين بمجردتنمويا المتأخرة  المناطق في لالستثمار

يتم و اتالطرق في السنوات التي تلي تحسين عادة يحدث الذيوهو األمر  المناطق، لهذه الالزم االستثماري المال
 ما سوى يتبق ولم ،2019 في المشروع األشغال العامة التي سيمولها هذا تنتهي. المتوسط على المدى لمس آثاره

 النتائج فيملموسة  لمالحظة تغيرات يكفي ال القصير الوقت هذاو. المشروع تنفيذ في فترة شهرا 18 من يقرب
 ومراكزتنمويا المناطق المتأخرة  بينترابط ال فإنه من المتوقع أن يساهم تحسين ذلك، ومع. دوجة المرجّوةالمز

 القطاع الستثمارات جاذبية أكثر المناطق هذه وجعل النقل، من تكلفة الحد في والمساهمة التنقل النمو في دعم
 فرص خلق فيمما سيساهم  االستثمار، هذا من صناعيةالو ةيالزراعأن تستفيد القاعدة  ومن المتوقع أيضا. الخاص
 مؤخرًامراجعة تم القيام بها  ذلك في بما النتائج هذهالعديد من الدراسات أكدت  وقد. المنطقة في والنمو العمل
أظهرت قد . و7وأدائه القطاع الصناعيوقع م على الهند في الذهبيمشروع الطريق السريع الرباعي  تأثيرحول 
التي تقع  ةيالصناع لألنشطة الكلي المستوى على ذلك في بما ،يالصناع قطاعال على يجابياإل تأثيرال الدراسة نتائج

 المشروع هذاأن  كما. اتالتحسيناألقسام التي وقعت فيها  وبعد اتالطرق شبكةت من كيلومترا 10ضمن مسافة 
 القطاع يقوده الذي المستدام النمو تسريع ركائز دعمالتي ت األوسط الشرق في ةاإلقليمياالستراتيجية  معينسجم 
 .العمل فرص وخلق واالجتماعي االقتصادي دماجناالتضمن و الخاص،

 
 في اتالطرق أصول إدارة تحديثفي  التقنية المساعدة تقديم خالل من كبير بشكل المشروع سوف يساهم هذا (18

 منظورا يقدم األدلة على قائم التقليدية إلى نظام نموذج اإلدارة االنتقال منعلى  الخطوة هذه تساعد وسوف. تونس
األماكن التي لديها إلى  المخصصة ألعمال الصيانة الشحيحة توجيه المواردعلى ، واتالطرق وأوسع لشبكة أفضل
 ول تطبيقألالذي يقوم على أساس التعاقد الباب  الرائدالبرنامج سوف يفتح . الكفاءة تحسين بقصد إليهاأكبر  حاجة

 أقوى ادور وسيدعم الجنوبية، أمريكا في كبير بنجاح تطبيقه وشمال أفريقيا تم األوسط الشرق في تقتني مبتكر
ما وهو  وتحويلية هذه التغيرات دائمة تكون أن المتوقع ومن. تونس في اتالطرق في إدارة أصول الخاص للقطاع

يتم إنفاقه  كل دينار مقابل عليها تونس حصلت التي القيمة زيادة خالل من القطاع هذا تعزيز استدامة من شأنه
 .على أعمال الصيانة

 
 عشر دام توقف في مجال الطرقات بعد تونس مع الدولي البنك تعاون عملية إعادة من اجزء المشروع هذايمثل  (19

 خالل من اتالطرق االتجاه االستراتيجي لقطاع تشكيل على المساعدة في ادور الدولي لبنكويلعب ا. سنوات
 العقد في مهم أمر ، وهوتنمويا المناطق المتأخرة في االستثمار دعم شأنها من التيشبكة الطرقات  تحسين

                                                           
7
 البنك من بحث ةورق. وأدائه اعيوصنال قطاعال موقععلى  الهند في الذهبي الرباعي السريع الطريق مشروع تأثير: الهند في النجاح إلى الطريق  

 (2013) الدولي
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 التي الرغبةب بقوة يرتبط اتالبنك الدولي بقطاع الطرق ارتباط إن إعادة. في تونس ما بعد الثورة االجتماعي
 اإلصالحات إجراءوالجسور في  للطرق العامة دارةاإلالترابية و والتهيئة واإلسكان التجهيز أعربت عنها وزارة

ملت وقد ش. الدولي التقنية للبنك الخبرات من واالستفادة الطويل، المدى على السياسية القضايا لمعالجة الالزمة
لدعم ل العاجلة االحتياجات الصيانة، وتحديد ألعمال التمويل احتياجات تحليل المشروع إعداد خالل البنك مشاركة

عناصر كبيرة في مجال هذه المشاركة كما تضمن . العام االستثمارفعالية  على تحسين تقنية بهدف المساعدةال
الترابية  والتهيئة واإلسكان التجهيز قدرات وزارة تعزيز في كبير أيضًا بشكلتساهم ، واتعلى الطرق السالمة
 .البيئية والضمانات االجتماعية مجال التنمية والجسور في اتللطرق العامة واإلدارة

 
-13)السنة المالية  بشأن تونس المؤقتة االستراتيجية الدولي البنك مجموعة مالحظات مع المشروع يتماشى  (20

 وضع" 1المجال  يدعم وسوف(. 2012 جويلية، 3 اإلدارة في مجلس ناقشه الذي TN-67692تقرير رقم ) (14
 النقل ممرات قدرةدعم و اتالطرق شبكة نوعية تحسين خالل من" العمل فرص وخلق المستدام للنمو األساس حجر

 أيضًا المشروع وسيقوم. الساحلية النمومراكز ب البالد غرب وشمال وسط فيتنمويا  المتأخرة المناطق التي تربط
 العمل فرص علىإيجابي  تأثير مع التنقل تحسين خالل من" واالقتصادي االجتماعي الدمج تعزيز" ،2بدعم المجال 

الذي تونس الخاص ب "بلدالمع  شراكةال إطار" ركزي أن هذا، مع شيًااتمالمتوقع،  ومن. الخدمات على والحصول
 .تنمويا المتأخرة المناطق مع متطورةال المناطق ربطعلى قضية سيتم اعتماده قريبا 

 
بنك  مبادرات ،الخصوص وجه على، وتونس في األخرى الدولية المالية المؤسسات عمل مشروعال ليكّم  (21

لوجيسميد  مبادرات انتقالية، ومشروع بمرحلة تمر التي الدول في النقل قطاع دعم برنامجواالستثمار األوروبي، 
LOGISMED  كما أنه مكّمل للعمل. الجهويةو الوطنية اتالطرق شبكة تحسين على التركيزفي تونس من خالل 

 السالمة استراتيجية خاصةو ،اتالطرق قطاع في الرئيسية القضايا حول للتنمية اإلفريقي البنك به يضطلعالذي 
 .النهائية مراحلها فياآلن  هي والتي امولهالتي  اتعلى الطرق

 

 

 

II. األهداف التنموية للمشروع 
 للمشروع التنموية األهداف . أ
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 برية على ممرات اتعلى الطرق وتحسين السالمة والوقت النقل تكاليف من الحد( 1: )يف المشروع أهدافتتمثل   (22
وزارة التجهيز  قدرات تعزيز( 2) و في تونس؛ نموا األكثر والمناطقتنمويا  المتأخرة المناطق بين مختارة

 .اتالطرق أصول إدارةفي مجال  واإلسكان والتهيئة الترابية
 

 من المشروع المستفيدون . ب
فيها  يمكنهم المناطق في يقيمون وزغوان الذين وسليانة القيروان، تنمويا مثل والياتالمتأخرة  المناطق سكان إن (23

المستفيدون  السياق يعتبر هذا وفي. المباشرون من هذا مشروع المستفيدون هم اتاستخدام الطرق بشكل معقول
 للمستفيدين اإلجمالي العدد يقدرو. التي تم تحسينها اتمن الطرق ملك 2على بعد المباشرون أولئك الذين يعيشون 

 .8نسمة 373،5008بحوالي  المشروع من هذا

 :منهؤالء  ستفيدي أن المتوقع ومن

 المناطقبين  وكذلك يةالساحلالنمو االقتصادي ومراكز تنمويا المتأخرة  المناطق بين والتنقل االتصال تحسين . أ
 .تنمويا المتأخرة المناطق في المتاحة االقتصادية الفرص وتحسين ،تنمويا فيما بينهاالمتأخرة 

من خالل  المباشر غير أواألشغال،  موقع في المباشر التوظيف: تنمويا المتأخرة المناطق في عمل فرص خلق . ب
فرص العمل باإلضافة إلى  لي،األّو لالستثمار الالزمة والمعدات الموادقطاعات التزويد ب تولدها التي العمل فرص

 المقترح، المشروع سياق فيمن المتوقع، . عمالة المباشرة وغير المباشرةتطور االستهالك المتعلق بالعن الناشئة 
على أن يستفيد في المقام األول سكان المناطق المتأخرة  9ةمباشربطريقة  الشهر في شخص 40800 توظيف
 .من فرص العمل هذهتنمويا 

 تنفيذهاتم  اتعلى الطرق للسالمة تدابير اتخاذ تم وقد. مختارة برية ممرات في اتعلى الطرق السالمة تحسينج. 
 السالمة بشأن 2008 لسنة األوروبية لتوجيهاتل وفقا الثالث اتطرقلل مستقلة مراجعةبعد  اتالطرق تصميم في

 بشكل مراقبتهاعلى أن يتم  مناقصاتال وثائق في اتعلى الطرق السالمة اعتباراتسيتم تحديد . اتعلى الطرق
 .مناسب

 
مركز و التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةوزارة سوف تستفيد . المشروع من أيضا الحكومية المؤسسات ستستفيد  (24

بيانات  قاعدة شراء( أ: )مثل المؤسسي الدعم تدابير من مباشرة بصورة سواء حد علىتقنيات البناء التجارب و
 منها؛ على االستفادة وتدريب الموظفين اتالطرق أصول إدارة نظام من جزء هي وأدوات اتخاذ القرارات التي

                                                           
8
 .2014 التعداد بيانات إلى استنادا  

9
 دوالر مليار لكل 17000 بحوالي قدري المدن بين اتلطرقمشروع ال( سنوية وظيفة) المباشر التوظيف أن( 2010و 2009) للبنك دراستان وجدت  

 مواجهة ؛2009 الدولي، البنك ،الجيل توظيف وإمكانية التحتية البنية في االستثمار: والكاريبي الالتينية أمريكا دول في األزمة: استثماره يتم أمريكي

. 2010 الدولي، البنك ،جامايكا في والتشييد البناء قطاع في لالستثمار االقتصادي النمو وآثار القصير المدى على توظيف: باالستثمار األزمة

 .متوفرة غير بتونس خاصةال مماثلةال بحاثاأل
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 المراقبة معدات شراء( ج)و ؛تنمويا المتأخرة في المناطق األداء أساس على العقود وتحديد دراسة جدوى( ب)
 لمشروعل اإلعداد سوف يعزز كل من ذلك، على عالوة .أفضلات بطريقة الطرق شبكة إدارة علىة قدرال لتعزيز

 في والضمانات االئتمانية الضوابط على تطبيق وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةقدرة عليه من  واإلشراف
مجال  في الخبرة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةكما سوف تكتسب . هذا المشروع كبير مثل مشروع
 .تونس في سنوات عشر دامللتعاون بين الطرفين  توقف بعد اتالطرق مشاريعتنفيذ  علىالبنك الدولي  معالتعاون 

 للمشروع التنموية األهداف نتائج مستوى مؤشراتج. 
 :يللمشروع ف التنموية األهداف نتائج مستوى مؤشراتتتمثل   (25

 ؛(المئوية النسبة) لمشروعلنتيجة  اتالطرق على المركبات استخدام تكاليف خفضتحسين مستوى  . أ
 ؛(المئوية النسبة) لمشروعلنتيجة  اتالطرق على السفر يستغرقه الذي الوقت خفض . ب

 الطرق علىالكيلومترات التي تقطعها المركبات  ماليين مئات على المرورناتجة عن حوادث ال الوفيات عددتقليص ج. 
 ؛(رقمال) مشروعللنتيجة 

 :ما يلي النتائجمؤشرات  متوسطيشمل   (26
 ؛(أساسية) -( كيلومترات) تم بناؤها التي الريفية غير اتالطرق . أ

 ؛(أساسية) -( كيلومترات)إصالحها  تم التي الريفية غير الطرقات . ب

 ؛(أساسية( )مئوية نسبة)منهم  ونسبة اإلناث ،(العدد) من المشروع المباشرون المستفيدون ج.

 ؛(العدد) اتبناء الطرقاستغرقها الل األشهر التي فرد خفرص العمل التي تم توفيرها للد. 

 ؛(كلم/ دينار تونسي) المصّنفة للطرقات الروتينية للصيانة المتاحة الميزانيةه. 

 النسبة) عليه المنصوص الزمني اإلطار الواقع ضمن في تعالج التي المشروع المتعلقة بتحقيق فوائد المسجلة الشكاوىو. 
 الشكوى مقدم جنس حسب مصنفة ،(المئوية

 ؛(ال/  نعم) HDM-4باستخدام  سنوات خمس لمدة والصيانة االستثمار خطة وتنفيذ إعدادز. 

 المناطق في التجريبي لمشروعالتقنية ل مواصفاتالاألداء، والتحقق من  أساس على التعاقد حول جدوى استكمال دراسةح. 
  ؛(ال/  نعم) تنمويا المتأخرة

 و ؛(مئوية نسبة) HDM-4 باستخدام (الطرق وحالة المرور حركة)والجهوية  الوطنية اتالطرق لشبكة المئوية النسبةط. 

 (.ال/  نعم) الصيانة ميزانيةلتقييم  والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةقبل  منات الطرق أصول إدارة مبادئ استخدامي. 
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III. وصف المشروع 
 ، الطريق الوطني12 رقم )الطريق الوطني نقل ممرات ثالثة من محددة أقسام تحسين على المشروع يعملوف س (27

وزارة التجهيز ومساعدة  األقسام، هذه في اتعلى الطرق السالمة ( وتحسين133 الجهوي رقم، الطريق 4 رقم
 صولأل إدارتها ممارسات تحديثوعلى تعزيز  والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةو واإلسكان والتهيئة الترابية

 .اتطرقال
 
 
 

 عناصر المشروع . أ
ذلك تمويل  في مليون دوالر أمريكي، بما 228.2)بقيمة إجمالية تصل إلى  النقل: تحسين ممر 1العنصر   (28

أقسام  تحسين على المشروع سيعمل (.والتعمير لإلنشاء الدولي مليون دوالر أمريكي من البنك 200قرض بقيمة 
. نقل ممرات ثالثةل لتّتسعالواحد  الممروالجهوية القائمة ذات  من الطرقات الوطنية ملك 146 حوالي يبلغ طولها

 ًاجسر 17 مستوى ورفع الضرورة، عند قيالطر أقسام مستوى ورفع توسيع المدنية األعمال تشمل وسوف
 يشملو. األخرى أجهزة أمان الطرقات وتركيب المرور إشاراتو ،طريق تقاطع 52و ،قناة ماء 230 وتحسين

 :فرعية عناصر أربعةعلى  العنصر هذا
 بين 12 رقم الوطني من الطريق ملك 57 حوالي( الضرورةمستوى )حسب  ورفع عيتوس: 1.1العنصر الفرعي  . أ

 المرور وإشارات ،اتالطرق المياه، ومفارق قنوات الجسور، وتحسين رفع مستوى ذلك في بما والقيروان، سوسة
 .اتعلى الطرق السالمة وتركيب أجهزة

 بين 4 الوطني رقم من الطريق ملك 65 حوالي( الضرورة)حسب  مستوى ورفع يعتوس: 2.1 العنصر الفرعي . ب
 المرور وإشارات ،اتالطرق المياه، ومفارق قنوات وتحسين الجسور، مستوى رفع ذلك في بما وسليانة، الفحص

 .اتعلى الطرق السالمة وتركيب أجهزة

 جبل بين 133 اإلقليمي من الطريق كلم 24 حوالي)حسب الضرورة(  مستوى ورفعيع توس: 3.1 العنصر الفرعيج. 
 المرور وإشارات ،اتالطرق المياه، ومفارق قنوات وتحسين الجسور، مستوى رفع ذلك في بما الوسط وزغوان،

 .اتعلى الطرق السالمة وتركيب أجهزة

 1.3و ،1.2 ،1.1 العناصر الفرعية تحت بها االضطالع يتعين التي األنشطة على اإلشراف: 4.1 العنصر الفرعيد. 
 (.المقترض من كامل بتمويل) المذكورة أعاله
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منحة ذلك  في مليون دوالر أمريكي، بما 2.8)بقيمة إجمالية تصل إلى  اتإدارة شبكة الطرق تحسين: 2 العنصر (29
 لقطاعل اأولي اتقييم المشروع إعداد(. يتضمن ألف دوالر أمريكي 909الصندوق االستئماني متعدد المانحين بقيمة 

وزارة التجهيز واإلسكان  مشروعسوف يدعم ال. القدرات بناء ومجاالت الصيانة احتياجاتتحديد  تم من خالله
 إلىعنصر ال هذا وينقسم. العامة الستثماراتل هاتخطيطو الطرق شبكةل تهاطريقة إدارفي تغيير  والتهيئة الترابية

 :هما فرعيينعنصرين 
 اقتناء (:الحكومة قبل من مليون دوالر أمريكي ممّول بالكامل 1.9)بقيمة إجمالية تصل إلى  1.2العنصر الفرعي  . أ

 في جهويةال ومختبراته في تونس تقنيات البناءالتجارب ومركز المركزي ل للمختبر الرصد معدات( أ: )يلي ما
مركبات  (ب) و والجهوية؛ الوطنية اتالطرق شبكة إدارة تحسين أجل وسليانة من وزغوان والقيروان، سوسة،

. أعالهالمذكور  1العنصر  تحت بها االضطالع يتعين التي اتالطرق شبكة على المدنية األعمال على لإلشراف
 المعدات استخداملن يقتصر . شغالاأل على واإلشراف الجودة مراقبة لدعم األول المقام في المعدات استخدام وسيتم
 يعتبرن عددها فإ خاصة، مهنية مختبراتوجود  من الرغم علىو. فقط المشروعهذا  على المقترض يمولها التي
 طويلة خطةتقوم الو. الفجوة هذه لسدمومية ع مؤسسةهو ما يتطلب وجود و السليمة، المنافسة لضمان جدًا قلياًل

 ولكن ،اتالطرق جودة مراقبةمجال  في أقوى ادور الخاص لقطاعافيه  لعبي وضع إلى االنتقالاألجل على 
 .المشروعحتى بعد انتهاء  الجودة مراقبة لدعم العاجلة االحتياجاتستدعم بشكل فوري  المعدات

الصندوق منحة  من مليون دوالر أمريكي ممّول بالكامل 0.9إلى )بقيمة إجمالية تصل  2.2العنصر الفرعي  . ب
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة في  المختارين للموظفين التقنية القدرات : تعزيز(االستئماني متعدد المانحين

 اتواإلنفاق على الطرق اتالطرق خطط أفضل لصيانةوضع القرار ل صنع أدوات وتنفيذ تصميم (1: )بشأن الترابية
 قطاع إدارة في والخاص العام القطاعين استعراض دور( ب) و ؛تنمويا المتأخرة المناطق ذلك في بما العامة،
 التقنية القدرات ؛ وتعزيزاتالطرق وصيانة تأهيل إلعادة األداء أساس على العقود ذلك استخدام في بما ،اتالطرق

 القطاع وهيئات العامة والهيئات ، والوزاراتالتجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةوزارة في  المختارين للموظفين
 ؛اتالطرق لصيانة األداء على القائمة والعقود اتالطرق حديثة ألصولال دارةباإل يتعلق فيما الصلة ذات الخاص

 الحاسوب أجهزةوفير تو الدراسات، وإجراء والتدريب،تقنية ال االستشارية الخدمات تقديم خالل وذلك كله من
 .والبرمجيات

الصندوق االستئماني متعدد دوالر أمريكي من آالف  909عبر منحة بقيمة  2.2العنصر الفرعي  سيتم تمويل (30
 ومن. اتالطرق قطاع التغييرات التحويلية في لدعم المانحين للدعم التقني لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 .2017 مارس 31استكمال هذا العنصر الفرعي في  يتم أن المتوقع
 

 تمويل المشروع . ب
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مليون  228.2بقيمة  1 العنصر تقدر تكلفة أنشطة. مليون دوالر أمريكي 231 للمشروع اإلجمالية تبلغ التكلفة  (31
مليون دوالر منها. أما منحة  200تمويل  والتعمير في لإلنشاء الدولي قرض البنكساهم دوالر أمريكي، وسي

دوالر أمريكي. أما آالف  909بقيمة  2.2المانحين فستقوم بتمويل العنصر الفرعي  متعدد االستئماني الصندوق
مليون دوالر المتبقية فسيجري تمويلها من الميزانية العامة للدولة التونسية بما في ذلك تمويل  30.1مبلغ 

 .1.2و 4.1ين الفرعيالعنصرين 

 والتمويل المشروع تكلفة

 :التمويل جدول  (32

والتعمير  لإلنشاء الدولي التمويل من البنك تكلفة المشروع )دوالر أمريكي( عناصر المشروع
 المانحين متعدد االستئماني والصندوق

 نسبة التمويل

 ات: تحسين الطرق1العنصر 
: تحسين مراقبة شبكة 2العنصر 

 اتالطرق
: شراء معدات 1.2العنصر الفرعي 

 المراقبة
: تعزيز 2.2العنصر الفرعي 

المؤسسات )التمويل من خالل 
 منحة(

 األساسية التكاليف مجموع
 وارئ الماديةطال

 نفقات مالية طارئة
 

 التمويل اإلجمالي المطلوب

228.2 

2.8 
 
 
1.9 
 
0.9 
 

203.0 
14.0 
14.0 
 

231.0 
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176.9 
12.0 
12.0 
 

200.9 

87% 

32% 
 
 
0% 
 

100% 
 

87% 
87% 
87% 
 

87% 
 
 

 

 

 تصميم المشروع الدروس المستفادة والتي تنعكس علىج. 
، البلدان ذات الدخل المتوسطمن تونس هي . 2011 – 2010 ثورة عقب نتقاليةا مرحلةتعيش  تونسمازالت   (33

 هشاإال أن الوضع في تونس ال يزال  ،2014 عامأواخر  في كاملة ورئاسية تشريعية انتخاباتإجراء ورغم 
قابال للتعديل و ابسيط المشروع تصميمبقي  السبب لهذاالسياسات المستقبلية.  بشأن اآلراء في توافقالويحتاج إلى 

 اتالعامة للطرق لإلدارة المحدودة الخبرةو السائدة، الحساسة واالقتصادية االجتماعية البيئةاالعتبار  بعين أخذلي
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 شملقد و. 2015يفري ف حتىالسلطة  في االنتقالية الحكومةبقاء  عنصرو الدولي، البنك مع العمل في والجسور
( والمشتريات واالجتماعية البيئية الضمانات)الدولي بشأن سياسات البنك  ةمكثف تدريبعمليات  مشروعال إعداد

 من اتمويلهتم و المشروع تصميم في درجتُأ) بشكل فوري القدرات بناء مجال في ولوياتاأل تحديدعلى  ساعدت
على  عمدا المشروع يدعمها التي الفنية المساعدة علىتي تم اختيارها للحصول ال المناطقاقتصرت (. منحة خالل

 الجهاتال تتدخل  وحيث ،وزارات عدة بين تفاقاالالقصوى والتي ال يستوجب التدخل فيها  األولويةذات  ناطقالم
 .حاليًا األخرى المانحة

بشأن نتائج النقل  2013 الصادر عام تقريرها في الدولي التابعة للبنك ةالمستقل التقييم مجموعةأوصت   (34
النتائج  على لحفاظعلى ا المؤسسية لقدرةالمشاريع ل تعزيزضرورة ب ،اتالطرق قطاع ذلك في، بما 10المستدام
 عليها يسيطر التي الفرعية القطاعات في"أنه  التقرير ذكر ،المدن بينالرابطة  اتطرقلل بالنسبةو. النقل في قطاع

أثبتت فاعليتها تي ال السائدة نماذجال تشترط الريفية، اتوالطرق المدن بين السريعة اتالطرق مثل ،العام القطاع
عقود  مثل ،والتحفيز مساءلةفيما يتعلق بال إطار مناسب لضمان التجاريةوجود مستوى عال من الحوكمة والمبادئ 

. الصغيرة المشاريع ونماذج لطرقاتل المخصصتمويل الجيل الثاني و ،الصيانة التي تستند على النتائج واألداء
بشكل  هاوتقييمتها مراقبو المستدامة النقل وسائل نتائجبالمتعلقة  بياناتال جمععلى  الدول قدرة تعزيز أجل منو

 القطاعات جميع في منتظمبشكل  النتائج هذه وتقييم لرصد موثوق نظامالعتماد  الحكومات دعمينبغي  ،روتيني
 العناصر هذه من اعددبشكل واضح  قترحالُم المشروع يشملو". اتلطرقكافية ل صيانة لضمان السيما الفرعية،

نظام كامل إلدارة  وجود إلى يؤديلن  2العنصر  أن حين في. و2في إطار العنصر  التقنية المساعدة خالل من
وزارة التجهيز واإلسكان  داخل القدرات بناءسيساعد على و األساسية العناصريقدم  سوفإال أنه  اتأصول الطرق

 .والتهيئة الترابية
 

مراجعة  سّلطت .التقنية المساعدةتوفير و القطاع دقيق لتمويل استراتيجي نهجمو المانحة الجهات بين التنسيق (35
 مع التنسيق أهمية على الضوء 2013 – 2005بلد )تونس( للسنة المالية الحديثة في إطار برنامج تقييم 

 الدولية المالية والمؤسسات المانحة الجهات بين اآلن حتى محدود هناك تنسيق كان. مستقلة ذات آراء مجموعات
لتجهيز وزارة ا قد لعبتو. الشبكة من معين جزء تمويل كل مؤسسة مالية دوليةإذ ُيطلب من  ،اتالطرق قطاع في

 أولويات االستثمار تحديد في اريادي امؤخرًا دور والجسور اتالعامة للطرق واإلدارة واإلسكان والتهيئة الترابية
 وشارك في المشروع إعداد أثناء القطاع في مجال استدامة التقنية الدولي المساعدة لقد قدم البنك. التقنية والمساعدة
 البنك عن ممثلين مع 2015يفري ف 24 يوم األول االجتماع تم عقد. الدولية المالية المؤسسات مع المشاورات

 .للتنمية اإلفريقي والبنك األوروبي، االستثمار وبنك الدولي
 

                                                           
10

. 2002 عام منذ للدعم الدولي البنك لمجموعة تقييم: النقل الستدامة المالية واالستمرارية المؤسسية القدرة تحسين. 2013. المستقلة التقييم مجموعة  

 Creative Commons Attribution CC BY 3.0:  الترخيص. الدولي البنك  واشنطن،
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تجربة البنك الدولي مع نظام المشتريات  كانت. تونس في المشتريات حول المستفادة الدروس المشروع يتضمن  (36
. شكاليةالمسائل اإلعلى مستوى العديد من  بيروقراطية تأخيراتالبطيئة في  الرقابة، حيث تسببت صعبةفي تونس 
المشتريات  مع إجراءات سيتعامل هولكن ،طرف آخر يتمتع بقوة في مجال المشتريات ، هناكلمشروعا بالنسبة لهذا
 تم وقد. المشروع بداية في الشراء عملية إطالق في التأخير إلى يؤدي قد مما مرة ألول الدولي البنكالخاصة ب
 المفاوضاتبدء  قبلمناقصات ال وثائق وإعداد أكبر، فردية صحص على الحفاظ خالل من طرا الخهذ الحد من
 والقيام(، 133والطريق الجهوي رقم  12ق الوطني ي)الطر النهائي هاتصميمالتي تم إعداد  اتالطرقبشأن 

 4ق الوطني يللطر المناقصة وثائقإعداد  من االنتهاء سيتم .البنك قبل منمناقصات ال مجموعاتل مسبقة بمراجعة
 .2015 سبتمبر أو وتأ في التفصيلي التصميم من االنتهاء بمجرد

 

IV. التنفيذ 
 تنفيذالو المؤسسية الترتيباتأ. 

العامة  اإلدارة خالل من البري النقل ممرات مشروع تنفيذب وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةتقوم وف س (37
 :عامبشكل  اإلدارة. تضم والجسور اتللطرق

 71: نومهندس . أ
 48: نووفني ونمساعد نومهندس . ب

 44: نوإداري نج. موظفو

 182: عمالد. 

 الشامل اإلعداد جوانب جميع عن المشروع مسؤولة داخلية لتنفيذ وحدة والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة أنشأت (38
 هياكل إنشاء تم وقد. البنك الدولي يمولها التي المستقبلية المحتملةالمشاريع  المقترح وكذلك للمشروع والتنفيذ

 بإنشاء وحدة الوزير قرار صدر. للتنمية األفريقي والبنك األوروبي االستثمار مماثلة للمشاريع الممولة من بنك
وزارة التجهيز موظفين من  سبعة من وتتألف مدير هذه الوحدة ويرأس. 2014 ديسمبر، 12يوم  المشروع تنفيذ

والسياسات  المالية، واإلدارة والمشتريات ،تقنيةتتعلق بالمسائل ال محددة مسؤوليات معواإلسكان والتهيئة الترابية 
 البيئيةالخاصة بالتأثيرات  التقييمات إلعداد استشاريينقامت الوزارة بتوظيف . واالجتماعية البيئية الوقائية

 الموظفينتكليف  مشروعال إعداد أثناءتم . الدولي البنك من بدعم التوطين إعادةبشأن  عمل وخطط واالجتماعية
 إعادة/  واالجتماعية البيئية لقضاياالمتخصصين في مجال ا والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةين في الرئيسي
 لإلدارةتابعة  المظالم رفع آليةكما تم إنشاء  القضايا، تلك مع لتعاملل المشروع تنفيذ وحدة فيبالعمل  التوطين

العامة  اإلدارةت اعتمد. مخاوفهم لتعبير عنل المشروع من المتضررين لمواطنينل متعددة قنواتبهدف توفير 
 .الدولي البنكقبل من صادق عليه وهو م 2015فيفري  في المشروع عمليات دليَل والجسور اتللطرق
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 صيانة قسمكل واحدة منها  تضمنوت 24فروع جهوية في الواليات التونسية الـ والجسور اتللطرق العامة لإلدارة  (39

على  المشاريع مدراء المدنية األعمال إدارةيشرف على . المعدات/  المركباتصيانة أيضا عن  مسؤول وإدارة
 أعماالتشهد والية  كل في قيطر لكل واحد مشروع مدير هناك. المناسبةات إلدارداخل االفروع الجهوية مستوى 

 :التالي النحو على وذلك مدنية
 

 والقيروان سوسةفي كل من والجسور  اتللطرق العامة لإلدارة: مدير مشروع واحد في الفرع الجهوي 12الطريق الوطني 

 في زغوانوالجسور  اتللطرق العامة لإلدارة: مدير مشروع واحد في الفرع الجهوي 133الجهوي الطريق 

 في كل من زغوان وسليانةوالجسور  اتللطرق العامة لإلدارة: مدير مشروع واحد في الفرع الجهوي 4الطريق الوطني 

 يتعين التي لألعمال المفصل التصميمإعداد ب والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةمعها  تعاقدتقامت شركة استشارية  (40
، 4، الطريق الوطني رقم 12)للطريق الوطني رقم  الدولي التصاميم األولية البنك استعرض. بها االضطالع

 ( وقدم133والطريق الجهوي رقم  12( والتصاميم النهائية )للطريق الوطني رقم 133الطريق الجهوي رقم 
 سبتمبر-وت أ بحلول 4للطريق الوطني رقم  النهائي من المتوقع االنتهاء من التصميم. إدراجها تم توصيات
 نظمةأل وفقا المشروع تنفيذ وحدةاستخدمتهم  الذين البناء مقاوليعبر  المدنية الاألعم تنفيذ سيتم. 2015

 اتللطرق العامة اإلدارة مسؤولية المدنية األعمال على اإلشراف يبقى(. 3الملحق راجع ) عليها المتفقالمشتريات 
الذي يعمل  المشروع تنفيذ وحدةتعاقدت معه ي الذي الهندساإلشراف  مقاوليتم تنفيذها عن طريق ولكن ،والجسور

 عن مسؤولةتقنيات البناء التجارب ومركز ل اإلقليمية المختبراتتكون س .عوالمشر مدراء إلىعلى رفع تقاريره 
 .الفعلية العمل مواقع في المدنية األعمال جودة مراقبة

 
تؤثر  التيلمشتركة بين القطاعات ا شكالياتاإل وحّل تنسيقلل الحكومة رئاسة مستوى على عمل تم تكليف فريق (41

هذا المشروع  قد يحولالصلة.  ذات الوزارات جميعممثلين عن هذا الفريق يضم و. الحكومية على المشاريع
 .عند الحاجة العمل مجموعةى لإ التنسيقاإلشكاليات المتعلقة ب

 
 

 نتائج المراقبة والتقييمب. 
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 مراقبة ة عنمسؤول والجسور اتللطرق العامة اإلدارةمن خالل  الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز ستكون وزارة  (42
 اإلشرافب والجسور اتللطرق العامة اإلدارة موظفو سيقوم. في تونس النقل ممرات مدى التقدم في تنفيذ مشروع

 .الجهوية داراتاإل مهندسي إشرافتحت سيتم القيام بها  الذيعليها  المتعاقد األعمالفي  المادي التقدمعلى  مباشرة
 

بإعداد تقارير  المشروع تنفيذ وحدة موظفو يقوم ،خارجيًا الممولة للمشاريع المتبعة للممارسة وفقا (43
فصلي على أن يتم  تقريرإعداد  يجب. المشروع أنشطة جميع في المحرز التقدمالمشروع التي تبّين 

 هذا يغطيها التي الفترة نهاية من يومًا( 45) وأربعين خمسة يتجاوز ال موعد فيالدولي  لبنكإرساله إلى ا
 أداةهذه التقارير  كونت وسوف المشروع عمليات دليل في التقارير هذه شكلتم االتفاق على . التقرير

 الحكومية للوكاالت المشروع في المحرز التقارير عن التقدم إعدادفي  وكذلك للوزارة، مفيدة ةيإدار
 لقرض البنك التدقيق إعداد تقارير سيتم مطلوب.كما هو  الدولية المالية المؤسسات أو/  و األخرى
 من الصندوقالمقدمة  أما بالنسبة للمنحة .الدولي البنك وفق ما يشترطهوالتعمير سنويًا  لإلنشاء الدولي

ة ست يتجاوز ال موعد الدولي في إرسال تقرير تدقيق واحد إلى البنك يجبف المانحين، متعدد االستئماني
 .ةمنحللالموعد النهائي  تاريخ أشهر من

 
 العامة اإلدارةموظفو والدولي  البنك يعمل موظفوالعادية،  السنوية نصف التنفيذ إلى بعثة دعم باإلضافة (44

من ميزانية  المشروع تنفيذ وحدة تكلفةيتم تسديد . المشتركة النتائج رصد لضمان والجسور معا اتللطرق
 .المنحة أو القرضوال يتم تمويلها من  والجسور بالكامل اتللطرق العامة اإلدارة

 

 االستدامةج. 
 أصول على للحفاظ توفر األموال على ،اتالطرق مشاريع جميع ، مثلالمشروع هذاة عتمد استدامت (45

السنوية  العامة إجمالي الميزانيةيبلغ  الحاضر، الوقت في تونس حالة في. التي جرى تحسينها اتالطرق
 مليون دوالر أمريكي وهي زيادة 132 ربايق ما أو دينار، مليون 251، 2015 لعام اتالطرق لصيانة
 اعتراف الحكومة إلى ذلك ويعود. 2014 عام مليون دوالر أمريكي في 35بالمقارنة مع  كبيرة

التي تم  الدولي البنك لسيناريوهات وفقاو .تهااستدامو اتالطرق صيانة أكثر على التركيز بضرورة
ضمان استقرار حالة  شأنه من يذال الميزانيةمن  السنوي األدنى الحد يبلغ المشروع، إعداد أثناءها وضع
 دعمال من مزيدال ةالتقني المساعدة عنصرسيقدم . دوالر أمريكي مليون 125التونسية  اتالطرق شبكة

 ،اتالطرق أصول دارةحديث إل لنظام الرئيسية العناصر وضعمومي من خالل الع االستثمارلفعالية 
 وزارة مع بالتعاونالبنك وسوف يعمل  ذلك، على وعالوة. الشبكة استدامةبشكل أكبر في  والمساهمة
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 دعمالمانحة على  الجهاتمن  وغيرها الدولية المالية والمؤسساتالترابية،  والتهيئة واإلسكان التجهيز
 .اتالطرق لشبكة الخارجيين الممولين جميع بين والتنسيق للقطاع استراتيجي نهج

 
 القضايا إلدارةالترابية  والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة المؤسسية القدرات المشروع يعززوف س (46

 مؤسسات مع العمل فيسابقة من تجربة  برةلوزارة خا تملك. هاوالتعامل مع واالجتماعية البيئية واآلثار
 أقلمعرفة  لديها ولكن لالستثمار، األوروبي والبنك للتنمية اإلفريقي البنك ذلك في بما أخرى، دولية مالية

 الضمانات وثائق إعداد أثناء النطاق واسع دعماقترح البنك تقديم  ولذلك. الوقائية الدولي البنكبسياسات 
 لمتطلبات االستجابةعلى  قوية قدرة الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز ت وزارةأظهروقد . الالزمة
 من سلسلةل ئهاوإجرا التوطين، إعادة سياسة طارإلداخليًا  هاإعداد خالل من يتضح ما وهو البنك،

بما  والجسور، اتللطرق العامة اإلدارةعمل  فريقشارك . الرئيسيين المصلحة أصحاب مع المشاورات
 بها يقوم التي تدريبيةوالبرامج ال دوراتال في بنشاط، المعينة والبيئية االجتماعية االتصال نقاط ذلك في

 بدوامخبراء بيئيين واجتماعيين  توظيفب الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز تقوم وزارة سوف. البنك
 االجتماعيةالبيئية و اإلدارة خططل االمتثال لضمان واإلشراف التنفيذ أثناء المشروع فريق لدعم كامل

تكاليف توظيف المتخصصين البيئيين  الميزانيةتتضمن مخصصات . التوطين إعادة عمل وخطط
 فيوالجهوي  الوطني المستويين على المقترض مشروع لفريق التقني التدريبكلفة واالجتماعيين و

 التنفيذ على التدريب عن فضالوالصيانة  واإلبالغ والرصد ،تنفيذال، ولطريقميم التص البيئية الجوانب
 وزارة قدرات بناءعلى  تدابيرستعمل هذه ال. التوطينخطة عمل إعادة فيما يتعلق ب واإلبالغ والرصد
 الممارسات أفضلبلتزام مع اال واالجتماعية البيئية اآلثار إدارةعلى الترابية  والتهيئة واإلسكان التجهيز
 .المستقبل في الدولية

 

V. المخاطر تخفيف وإجراءات الرئيسية المخاطر 
 :يف المشروع هذا على تؤثر التي الرئيسية المخاطرتتمثل  (47

 

 المصنفة  لمخاطرا ملخص جدول . أ
 التصنيف فئة المخاطر

 مرتفع  السياسة والحوكمة
 جوهري االقتصاد الكلي

 متوسط سياسات واستراتيجيات القطاع
 منخفض للمشروع التصميم التقني
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 متوسط القدرة المؤسسية على التطبيق واالستدامة
 متوسط ةاالئتمانيالمخاطر 
 جوهري  يةعاجتمة وااليالبيئالعوامل 

 متوسط أصحاب المصلحة
 جوهري  الشاملة  لتنفيذا مخاطر

 

 المخاطر الكلي تصنيف شرح . ب
 :يف األول المقام في المشروع هذا لها يتعرض التي المخاطروتتمثل . مرتفع للتنفيذ الكلية المخاطر تقييم (48

 
حالة عدم  تجدد احتمال هو لتونسبالنسبة  الرئيسي الخطر إن: ةكمووالح السياسةالمخاطر المتعلقة ب . أ

 االستقرار بسبب حالة عدمو تلبيتها تتم لم التي واالجتماعية السياسية التطلعات بسبب ةالسياسي االستقرار
 تزاملاال مدى حول الشكوك فيبرز ت المخاطر هذهفإن  المشروع مستوى علىأما . المجاورة ليبيا في

 وعدم التنفيذ تأخير إلىمجال ال هذا في الحكومة التزام ضعف يؤدييمكن أن . بالمشروع الحكومة
 من خالل استعداد الخطرالتعامل مع هذا  ويتم. ككل اتالطرق لقطاع االستراتيجي التوجهفي  وضوح

 تمويل ذلك في بما ،تنمويا رةخأالمت المناطق في االستثمارات تسهيلوجهودها الرامية لالحكومة التونسية 
 ؛بالنسبة لها المشروع الحال هو كما الدولي البنك

 االنتعاشعلى خلفية  االقتصادية الثقة عدم من حالة حاليًا تونس تواجه: الكلي االقتصادالمخاطر المتعلقة ب . ب
وقد يهدد تزايد . تونس في العامة لميزانيةاوضع ب المشروع لهذا الكلي االقتصادمخاطر  رتبطت. الضعيف

قد ما وهو  ،والصيانة الالزمة لها أيضا اتالطرق قطاعفي  لالستثمار الدولة ةميزاني قتصادياال نكماشاال
 في الحوكمة إلصالح الدولي البنك دعمويساهم . المشروع حققها التي التحسينات استدامةيؤثر على 

  المخاطر؛ هذه حدة من التخفيف

على  تؤثرالتي  التوطين إعادة قضايا وه القلق يثير ما: واالجتماعية العوامل البيئيةالمخاطر المتعلقة بج. 
 شراءالطويلة ل جراءات، واإلالقيروانوالطريق الفرعي في  12والطريق الوطني  133الطريق الجهوي 

يتم . الوقائية الدولي البنك سياسات مع لخبرةل والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة وافتقار تونس، في األراضي
 الحدأما . أدناه( 81-76 الفقرات) ه.6 القسم في بالتفصيل التخفيفوإجراءات  التوطين إعادة قضاياتناول 

 عوالمشر إعداد طيلة مدة لبنكالذي يوفره ا وثيقال دعمال خاللتم من يف األراضيالمتعلقة بمسألة  مخاطرال من
من  الحدويتم . التنفيذ أثناء مطلوب هو كما الحكومة رئاسة أنشأته الذي ملالع فريق دعمإلى جانب  وتنفيذه،
 طيلة مدة البنكالذي يقدمه  وثيقال دعمالو ضافياإل تدريبالعبر  الضماناتب اإللمام عدمب ةالمرتبط المخاطر

 .وتنفيذه المشروع إعداد
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 والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةالتي تتمتع بها  التقنية للخبرة نظرا معتدلةالمراقبة و لتصميمالمرتبطة با لمخاطرا( 49
 أكدته ما وهو معتدلة، المشترياتالمخاطر المتعلقة ب ذلك في بما االئتمانية المخاطر. خارجيًا الممولة المشاريع مع والخبرة
 اتالعامة للطرق اإلدارةفي  لمشترياتالمتعلق باالمتفوق  األداءمع  األخرى الدولية المالية لمؤسساتل السابقة التجارب
 .والجسور

VI.  التقييمملخص 
 والمالي االقتصادي التحليلأ. 

ويمكن  ككل، وللمشروع فردي، بشكل الطرقات الثالث ألقسام HDM-4 تم إجراء تحليل اقتصادي باستخدام  (50
 .5 الملحق في التفاصيلاالطالع على 

الزمنية النقل، والفترة  تكاليف خفض طريق عن لتونس واالقتصادية االجتماعية التنمية في المشروع همايس سوف (51
 األكثر الساحلية والمناطقتنمويا  المتأخرة المناطق في المدن بعض بين اتعلى الطرق السالمة وتحسين تنقللل

 بين والبضائع لألشخاص تكلفة وأقل أمانًا وأكثر تنقل أسرع، ضمان علىالمشروع  يساعد كما سوف. ازدهارا
سوف و. الخاص للقطاع جاذبية أكثرتنمويا المتأخرة  المناطق في االستثمار جعل على يساعد مما المناطق، هذه

 الميزانيات إنتاجية تحسين ما من شأنه الوطنية، اتالطرق شبكة إلدارة المستخدمة النظمأيضا يحّسن المشروع 
 تنفيذات والطرق ناءبب تونس،بينها  ومن الدول معظميقوم القطاع الخاص، في . اتالطرق المخصصة لصيانة

سوف يعمل القطاع العام على تنفيذ هذا  لذلك. الخاص للقطاع عموما مربحة ليست اتللطرق التحتية البنيةمشاريع 
 مشاركة لزيادة جدوى دراسة. كما سيتم إعداد البناء خدمات توفير في الخاص القطاع المشروع، لكن مع إشراك

من  الدولي البنكتتمثل القيمة التي يضيفها . األداء أساس على التعاقد خالل من اتالطرق صيانة في الخاص القطاع
 على إصالح نظام صيانة المتوسط الدخل ذات األخرى البلدان مساعدة خبرته الكبيرة فيخالل هذا المشروع في 

 البيئة حمايةالبنك الدولي في مجال وضمانات  سياساتكما أن . الصيانة نفقات كفاءة تحسين وبالتالي ،اتالطرق
 .المشروع سياق في قيمة ذات أيضًا هيالمجتمع و

 والخصائص المرور لحركة وفقا أقسام، لىإ الثالثةالنقل  ممراتم يتقس تماختالف الوضعيات والحاالت،  بسبب (52
 مشروع من كجزءجرى تطويرها  ،نسبيًاضعف أ مرورحركة  فيها اأقسام ثالثال اتالطرق كافة تشمل. التقنية
 . الطريق على متجانس خدمة مستوى لتوفير

 تونسي دينار مليون 295 حوالي اتالطرق طول إجمالي على االستثمارات جميعل الحالية القيمة صافييبلغ  (53
وقد تراجعت (. أدناه أنظر) الثالثة المشروع ممرات جميع تقييم أساس على دوالر أمريكي( مليون 160 حوالي)

لكافة  اإلجمالي الداخلي العائد معدلويبلغ . المئة في 30 بنسبة للمشروع الشاملة المركبات تشغيل تكاليف
 .المئة في 29.5 االستثمارات

 الحالية القيمة صافي  
 

 اإلجمالي الداخلي العائد
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 % )مليون دينار تونسي( قسمال الطريق
 42.4 188.4 القيروان -سوسة  12الطريق الوطني 
 52.2 63.6 زغوان - 3الطريق الوطني  133الطريق الجهوي 

 15.3 42.9 سليانة -الفحص  4الوطني  الطريق
 29.5 294.9  المجموع

 

 
 االستثمار، على اإيجابي ااقتصادي اتوفر عائد المشروع في المدرجة اتالطرق جميع أن االقتصادي التحليل يبين (54

 واألعمال الراهنحالتها و المرور، حركة حيث من تواجهها التي األوضاع لتنوع نظرا هامة اختالفات مع ولكن
 هو كما فردي، بشكل من الناحية االقتصادية صالحدراسته هو  تتم سير خط كلفإن  ذلك، ومع. ةالمقترح

 .كلي بشكل المشروع
ستكون  النتيجة هناك ثقة بأنو. مرور جديدة حركة أيبعين االعتبار  ذيأخ لم أنهبما غير شامل  تحليلهذا ال يعتبر  (55

 المرورحركة  مستوى: مثل المئة في 20 لىإزيادة كافة العوامل بنسبة تصل  حالة في حتى قويةإيجابية و
 .متدهورة ظروف فيحتى  مرضية نتائجتبقى الو .البناءتكاليف و

 

 

 

 

 لتقييم التقنيا . ب
للطريق  الدراسات التقنية والخطط المنجزة .2 الملحق في للمشروع الكاملتقني ال يمكن االطالع على التقييم  (56

أما الدراسات الخاصة بالطريق الوطني . والجودة المضمونمن حيث  مرضية 133ي والطريق الجهو 12الوطني 
 .2015 عام نهاية في منها االنتهاء وسيتم التنفيذ قيدفهي  4

 :على روعسيعمل المش  (57
 عند الرئيسي التقاطع ذلك في بما ،50إلى الكيلومتر  – 5 الكيلومتر من حارات 4إلى  12الطريق الوطني  توسيع . أ

 .القيروانالطريق الفرعي في  من األخيرة واألجزاء سوسة في 0 مترالكيلو
الطريق  تعزيز ذلك في بما، 22 إلى الكيلومتر 0 الكيلومتر من حارات 4إلى  133الطريق الجهوري  توسيع . ب

 .زغوانالفرعي في 
 .65 الكيلومترإلى  0 الكيلومتر من حارات 4 إلى 4الطريق الوطني  توسيع . ت
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 طولكامل  على الخدمة مستوياتفي  تجانستوفير بل إلى إلى توسيع الطريق فقط،  المشروع هذايهدف ال   (58

م تقسيم تومن أجل تحقيق هذا الهدف، . الراهنة للحالة وفقاتم التخطيط لها  مختلفة تحسينات إدخال مع طريق،ال
 :بناؤه سيتم جديد واحد جزء ذلك في بما مختلفة، خصائص مع متجانسة أقسام 10إلى  الثالثة اتالطرق

 عامة لمحة تقنية – 2الجدول 

 األشغال المخططة الشكل الحالي الطول )كلم( الجزء الطريق
 
 

 12الطريق الوطني 

 بناء تقاطع على مستوى التقاطع 1 تقاطع سوسة
 2x2ممرات  ممرين إثنين 45 كلم 50 – 5

الطريق الفرعي 
 القيروان جنوب

 2x2ممرات  ممرين إثنين 6.8

 شمال الطريق الفرعي
 القيروان

قسم جديد، ممرات  غير قائم 4.2
2x2 

 
الطريق الجهوي 

133 

 تعزيز 2x2ممرات  3.4 األجزاء الحضرية
 2x2ممرات  ممرين إثنين 18.6 الجزء الرئيسي

الطريق الفرعي 
 زغوان

 تعزيز ممرين إثنين 2.5

 
 4الطريق الوطني 

 تعزيز 2x2ممرات  1.5 كلم 1.5 – 0
 2x2ممرات  ممرين إثنين 62.2 كلم 65– 1.5

 تعزيز 2x2ممرات  1.3 كلم 65 – 63.7
   146.5 المجموع

 

 تقنية توجيهية مبادئ": 11السريعة اتوالطرقالوكالة الفرنسية ألبحاث الشوارع  توصياتإلى  مشروعال بنود تشير (59
 تعتمد. "الحضرية المناطق في السريعة اتلطرقل الفنية الشروط بشأن العامة اإلرشاداتو الرئيسية اتالطرق إلدارة

 ، حسبأقل أو ،من الطريق جزء أي في ساعة/  كلم 90بـ ىوقصالالسرعة  تحديد على هندسيةال خصائصال
 من كثير فيوينطبق األمر ذاته . طرق رقامف أو وعرة، تضاريس أو حضرية لمناطق عبور: المحلية الظروف
 .4 ة عددالوطنيعلى الطريق  األحيان

. نفسها الطريق وتعزيز الحديثةتقنية ال المواصفاتمستهدفة لتتوافق مع ال الممراترفع مستوى  في الهدفيتمثل   (60
 على محددةال تعديالتال من قليل عدد باستثناء ممكن حد أقصىإلى  طريقبالمسار الذي يسلكه كل  االحتفاظ يجب

                                                           
11

 السريعة اتوالطرق اتللطرق الفنية الدراسات خدمة: الفرنسية للحكومةتابعة  فنية وكالة  
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 جانبي على متناظر بشكل عمومًاعدد الحارات  مضاعفة تمت. ةمحددال الهندسية المعايير مع لتتوافق الطرق هندسة
 نفس في الجديد الطريق وبناء القائمالممر  استخدام إعادة طريق عن الحاالت بعض في أو الحالي، الطريق محور
 خالفا ،طرقات تقاطع أو اتدوار سواء مستوى،نفس ال علىمن الطريق  األكبر لجزءفي ا التقاطعاتبقى ت. الوقت

 .التي يتم فيها اعتماد طريقة موحدة للفصل عبر الممرات السريعة اتطرقا يتم اعتماده بالنسبة لللم
 

الطرق، وفي الوقت نفسه تأمين  تقاطعات معالجة ضمان هو األعمال من النوع هذاأمام  الرئيسي العائقيبقى  (61
 نوع اختياركان  .الممرات توأمة بعدالرتفاع نحو ا سرعةال ميلت حيثإلى الطرقات محليا إمكانية الوصول 

 .الممر في التقاطعات إدارة عن عامة لمحة لتقديم شاملة دراسة موضوع الطريق طول على وتوزيعها اتتقاطعال
 

 على ةالهيئة المتعاقدور، باعتبارها والجس اتالعامة للطرق اإلدارةمن  طلب على بناء :اتعلى الطرق السالمة (62
)الطريق  ةالثالث اتالطرق ممرات من لكل اتعلى الطرق السالمة جودة مراقبة حول تقرير إعدادتم  المشروع،

 الدراسات نوعية تحسين بهدف وذلك( 133، الطريق الجهوي رقم 4، الطريق الوطني رقم 12الوطني رقم 
تي يشترطها ال 2005السريعة لعام  اتالفرنسية ألبحاث الشوارع والطرقاتبعت الدراسة منهجية الوكالة . المستقبلية

قد ومكررا  إجراءتتبع المنهجية . اتللطرق التحتية البنية سالمة إدارة بشأن 2008 لشهر نوفمبر األوروبي التوجيه
. ةلمناقصفي ا المشاركةخالل الدعوة إلى  بعين االعتبار األولية التصميم مرحلة عنالصادرة  تم أخذ التوصيات

 قبل ومن المتعاقدة السلطة قبل من مشترك بشكلتم اتخاذها  التي القراراتمتابعة  إمكانية الملخصوثيقة  ضمنت
 المستقلين المستشارين من اثنين قبل من األولية التصميم مرحلة في تقارير ثالثةعداد إ تم قدو. المشروع مصمم

، بينما قام 4التقرير الخاص بالطريق الوطني رقم  المستشارين بإعداد أحدقام . الجودة مراقبة تقريرالذين أعدوا 
 .133والطريق الجهوي  12مستشار ثاني بإعداد التقرير الخاص بالطريق الوطني 

 
والطريق الجهوي  12الطريق الوطني  على للعملالمناقصات  ووثائق التفصيلية التقنية لتصاميمتم االنتهاء من ا  (63

 .2015 سبتمبر-وت أ بحلول 4 بالطريق الوطنيومن المتوقع االنتهاء من وثائق المناقصة الخاصة  .133
 

 اإلدارة الماليةج. 

العامة  إلدارةلاإلدارة المالية  ترتيبات مالءمة لتحديدلإلدارة المالية  تقييمًا ،مرحلة اإلعداد أثناءأجرى البنك،  (64
الدقيقة  المالية البياناتعداد إباإلضافة إلى والمتابعة الناجعة لكافة عائدات المشروع دارة إلل والجسور اتللطرق

 البنك سياسةإعداد دليل بعد  التقييم إجراء تم. خاصةالبنك العامة وال ألغراض المناسب الوقت فيوالموثوقة 
 التقييم كشف وعموما،. الدولي البنك يمولها التي االستثمار لعمليات المالية اإلدارة ودليل 10.00 التشغيلية الدولي

إلى جانب  لتحسينل مجاالت هناكإال أن  ،بشكل عام مقبولة العميل قبل من المقترحةاإلدارة المالية  ترتيبات أن
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 نحو على المشروع لتنفيذ قوية ائتمانية بيئة ضمان أجل من المخففةجراءات اإل منضرورة اعتماد مجموعة 
 .سلس

 
 القانوني اإلطار أن إلى لتونس المالية والمساءلة العام اإلنفاقبشأن  2010 عام لتقرير الرئيسية االستنتاجات تشير  (65

 ذلك ومع. القوية الرقابة وبيئة المعلومات موثوقية بشأنهو ما يطمئن كثيرا و، سليم ةالعاملإلدارة المالية  واإلداري
 أقصى إلىسوف يستفيد المشروع، . معالجة إلى بحاجةالتي التزال  والمساءلة الشفافية يإخفاقات في مجال هناك

 الدولة ميزانية ونظام ،الموحد الخزينة حساب مثل ،مرضيةرأى البنك أنها  التي القائمة النظم من ممكن، حد
فعالة ة، اقتصاديبطريقة  المشروع أموالاستخدام فعاليتها ومن أجل  لضمان الحاجة عند زهاسوف يعزو، والقوانين

 .لها المخصصة ولألغراض
 

 العامة اإلدارةالترابية من خالل  والتهيئة واإلسكان التجهيز . ستقوم وزارةوواضح نسبيا بسيط المشروع تصميم (66
ترتيبات  ذلك في الشامل بما االئتماني اإلشراف عن مسؤولة تكونوف وس المشروع، بتنفيذ والجسور اتللطرق

الجيدة على و كافيةال قدرةالوالجسور  اتللطرق العامة إلدارةلأن  من الرغم علىو. نفاقاإلاإلدارة المالية و
للبنك الدولي في مجال  التوجيهية والمبادئ مع السياسات إال أن قلة الخبرة اإلدارة المالية للمشروع،على  اإلشراف

 المشروع إلدارة وقت مناسب في والالزمة الموثوقة توفير المعلومات على قدرتها على تؤثر اإلدارة المالية قد
 لتسجيل امحوسب الن تستخدم نظام والجسور اتللطرق العامة اإلدارةفإن  ذلك، على وعالوة. هتنفيذ ومراقبة
 المتوقعة لحجم المعامالت ونظرًا يدويا، للمشروع المالية التقارير إعداد سيتم المشروع، وبالتالي حسابات

 .للبنك المالية التقارير شروع لمعايير ومتطلبات إعدادمال امتثالذلك  ؤخري قدف للمشروع،
 

بدعم والجسور،  اتللطرق العامة اإلدارة سوف تعمل تحديدها، تم التي الضعف ونقاط المخاطر من الحد أجل من (67
التابعة  المشروع تنفيذ وحدة فيتخصص م توظيف( 1: )التاليةمن المخاطر  الحدإجراءات  تنفيذعلى  ،من البنك

إجراءات  على المتخصص التدريب توفير( 2) ؛لمشروعاإلدارة المالية ل على شرافلإل جزئي بدوام إلدارةل
 اإلدارةين في الحالي ينوالمالي اإلداريين الموظفين قدرات لبناء الصرف وإجراءات ،الدولي لبنكاإلدارة المالية ل

 يذالهو و للبنك، مرضي مشروع عمليات دليل اتباع( 3. )للمشروع المالية الجوانبوالذين سيتعاملون مع 
 صرفبالتفصيل عمليات المحاسبة، وال يتضمنالذي والترابية  والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة هتاعتمد

 وبالدوالر( للقرض) باليورولة فصنبيانات محاسبية محددة وم إعداد( 4. )المالية التقارير إعداد وإجراءات
( 5. )المركزي التونسيالبنك موظفو  شرف عليهاوي التونسي المركزي البنكتبقى لدى  (لمنحةل) األمريكي
الخاص  قرارالدعم  نظامعبر  جمعها تم التي للمشروع المالية المعلومات منبأكبر شكل ممكن  االستفادة

بعملية مراجعة سليمة بالقيام  يسمحفإنه  لميزانية،خاص با نظام ساسفي األ أنه من الرغم على الذي الميزانية،ب
 فيالمحدد  في الوقت مشروعلل الختامية المالية البيانات إعداد ضمان( 6)و والمدفوعات؛ المشروع لتزاماتال
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 فيالقيام بعمليات التدقيق  الخارجي الحساباتدقق مما يتيح لب المالية السنةمن تاريخ انتهاء  أشهر ستة غضون
 .الدولي البنكمتطلبات التدقيق التي يحددها ل االمتثال أجل من المناسب الوقت

 

 المشترياتد. 
الخاص  جديدال المرسوم هذايحّسن . التونسيةالعمومية  المشترياتنظام  1039-2014 المرسوم رقم مينّظ (68

 يوضحكما  وىاالشك مع والتعامل ،ةكمووالح ،الشفافيةمبادئ  البنك بمساعدةتم إعداده  الذيالعمومية  لمشترياتبا
 لشراء الجديدالتونسي  التشريعيتماشى . 2014جوان  1في  التنفيذ حيز دخلوقد . االستشاريين اختيار طرق

هيئات رقابية كما توجد في تونس  ،للبنك التوجيهية المبادئ معبشكل عام  االستشارية والخدمات واألشغال ،لسلعا
 الخدماتو واألشغال السلع شراء: للبنك التوجيهية لمبادئ"ل وفقًا لمشروعالخاصة با المشتريات تنفيذ سيتم. مالئمة
ومنح  للتنمية الدولية المؤسسة قروض، ووالتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض إطار في االستشاريةغير 

 المبادئ"و ،"(المشتريات إرشادات") 2014في جويلية نقح المو ،2011جانفي  بتاريخ "الدولي البنك من المقترضين
 المؤسسة ، وقروضوالتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض إطار في االستشاريين وتوظيف اختيار: التوجيهية

 المبادئ") 2014في جويلية  ، والمعدل2011الدولي بتاريخ جانفي  البنك من المقترضينومنح  للتنمية الدولية
 المشروع على أيضا تنطبق .والمنح القروض اتفاقيات في عليها المنصوص واألحكام ،"(للمستشارين التوجيهية

 البنك قروض قبل من الممولة المشاريع في والفساد الغش ومكافحة منعبشأن  الدولي للبنك"المبادئ التوجيهية 
في جانفي نقحة والم 2006 أكتوبربتاريخ  "للتنمية الدولية ومنح المؤسسة ، وقروضوالتعمير لإلنشاء الدولي
 "(.الفساد لمكافحة التوجيهية المبادئ)"  2011

 
 معرفة على التقييم هذا ويستند. والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةنظام المشتريات لصالح  لقدرات تم إجراء تقييم (69

 المالية المؤسسات تمولها أخرى مشاريع إطار في في مجال المشتريات والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةرة وخب
 االعتبار بعين األخذ مع ،اإلدارةموظفي  قبل من المقدمة المعلومات وعلى( البنك اإلفريقي للتنميةمثل ) الدولية

لعملية التقييم  الرئيسية األهدافوتتمثل . اإلدارةحتاجها ست التيتعهدات لل المحتمل والحجم المتوقعة النفقات طبيعةل
أخذت . للمشروع بطريقة فّعالة الشراء بوظيفة القيام على تتمتع بالقدرة المنفذة الوكالة كانت إذا ما تحديد يف هذه

 ؛مناقصاتال وثائق إعداد (2) التخطيط؛( 1: )تشمل والتي بأكملها، التعاقد عملية عملية هذه التقييم بعين االعتبار
 متابعة( 5) االتفاق؛ أو العقد وتوقيع النهائية الصيغة وضع (4. )هاوتقييم العروض أومناقصات ال استالم( 3)
 .فيما بعد والمراجعة للتدقيق الوثائقوأرشفة  حفظ( 6) و ؛تنفيذال

 
من إجراءات المشتريات  واسعة خبرة والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةفي حين اكتسبت إلى أنه التقييم  خلص  (70

 المانحة الجهاتواالجتماعي وغيرهما من  االقتصادي لإلنماء العربي والصندوق للتنمية اإلفريقي البنكالمتبعة في 
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إجراءات المشتريات المتبعة في  مع مرة، ألول ،تتعاملوف س اإلدارةإال أن  مماثلة، مشاريع إطار في األخرى
بتوجيهات الشراء الخاصة  اإلدارة إلمام عدم في لشراءالمتعلق با الوحيد الرئيسي الخطرويتمثل . الدولي البنك

 انظر التفاصيل، من لمزيد) المشروع تنفيذ بداية في الشراء عملية إطالق في تأخير إلى يؤدي قد مما الدولي البنكب
 (.3 الملحق

 
 عداداإل خاللتعرفت جيدا بما أنها أصبحت  المشروع مشتريات وإدارة تنفيذ على لقدرةبا المنفذة الوكالةتتمتع  (71

 التفاصيل، من لمزيد. )الدولي البنكمعيارية الخاصة بالمناقصات ال وثائقو المشترياتتوجيهات على  لمشروعل
 (.3 الملحق انظر

 

 (السياسات الوقائيةالتأثيرات االجتماعية )بما في ذلك ه. 

 اقتصاديا الفقيرة المناطق بين التواصل حيث تحسين من إيجابية عام بشكل للمشروع االجتماعية اآلثار تعتبر  (72
. اتالطرق علىونه يقض الذي والوقت النقل فإنه سيتم تقليص تكاليف قاتالطر أما بالنسبة لمستخدمي. والمحرومة

الوفاة الذين ترتفع نسبة  للرجال بالنسبة السيما مفيدة، اجتماعية آثار اتعلى الطرق السالمة تحسينوسوف يكون ل
 أكبر من النساء.  بشكلفي حوادث الطرقات بالنسبة لهم 

الموظفات،  المشروعيشجع  وسوفوالجسور،  اتللطرق العامة اإلدارة داخل الجنسين بين سليم تنوع هناك: الجنس (73
 والدراسات التعدادحرص فريق العمل الذي ينفذ . القدرات بناء تمارين في لمشاركةعلى ا ،التحديد وجهعلى 

 االعتبارات الحساسةأخذ يتم على أن  التوطين إعادة عمل خطةمن  جزءا تشكل التي واالقتصادية االجتماعية
 التأثيرات لتحديد مفصلة بيانات وجمع، الرجال عن منفصل بشكل النساء مع حيث اجتمع، بعين االعتبارلمجتمع ل

 التي المجموعات أنتضمن ل تدابيربعض ال التوطين إعادة عمل خطةتقترح . الجنسينمن  للمشروع لكل المحتملة
 آليةفي الوصول إلى  أو التشاور عملية في المشاركةفي  أو التعويضالحصول على  فيأكبر  صعوباتتواجه  قد

 من) والمشاركةإيصال رأيها  قادرة هي أيضا على( السن كبار أو اإلناثاألراضي من  أصحاب مثل) المظالم رفع
 أو/  و عائلية مسؤولياتالذين لديهم ألفراد ل مناسب ومكان وقت في التشاور جلسات عقد المثال، سبيل علىخالل 

 هذا سيكون، التنفيذ أثناء(. التعداد أثناء الزوجين كالمن خالل التحدث مع و الحركةفي  ضعفيعانون من 
 من( الجنس حسب مصنفة)ردود أفعال مفيدة  على الحصول طريق عن محددة تأثيرات رصد على قادرا المشروع

 .بها المعمول المظالم رفع آلية خالل
 

 على هذا (4.12 رقم السياسة التشغيليةالقسرية ) التوطين إعادة بشأن الدولي البنك تنطبق سياسة: التوطين إعادة (74
 تهاأهمي تحديد تم التي الرئيسية اتالطرقأقسام من  عدة وتحسين لتوسيع األراضي شراء المشروع بما أنه يتطلب

، 4، الطريق الوطني رقم 12الطريق الوطني رقم إلى  ميدانية زياراتقام البنك الدولي ب. ةالوطنيالشبكة  لتحسين
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 فيذلك  شملي وسوف يضااألراألكبر يرتبط بشراء  االجتماعيواستخلص بأن األثر  133الطريق الجهوي رقم 
 ونقل الصغيرة المباني هدم( 2)و الطريق طول على الزراعية األراضي من ضيقةشراء أجزاء ( 1: )الغالب

 فيمن آلية رفع المظالم  كجزء بالكامل اآلثار هذه تخفيف يتم .الطريق طول على أمتار بضعة بعد على كشاكاأل
 في بما ،بالكامل األراضي شراءحجم عمليات ال يزال  .لبنك الدوليل 4.12 رقم لسياسة التشغيليةل وفقا محددة مواقع
بما أن بالكامل  معروف غير المحتملة الماديةعملية إعادة التوطين و ،لألراضي الطوعي غير ستخداماال ذلك

سوف ومادية إعادة توطين تنفيذ عمليات  المتوقعفإنه من غير  ذلك، ومع. غير متوفر الطرقلكل  النهائي التصميم
، 12 طريق الوطنيبالنسبة لل توضيح،سبيل ال وعلى. نسبيًا بسيطةعنيين الم الناس علىالمشروع  تأثيراتتكون 

عمليات شراء مساحات تتراوح بين متر سوف تكون ، الخاصة به ةوالطبوغرافي ةالتفصيلياميم التصالذي تتوفر 
أما بالنسبة للطريق . 587 ٍض يصل عددهم إلىامالك أر على يؤثرس ماوهو  ،ةضروريهكتارات  5مربع واحد و

عدد المتأثرين من المشروع على الطريق  يكون أن المتوقع ومن. مالك أرض 75 يتأثر فسوف 133الجهوري 
 تأثير من لحدا محاولة 133والطريق الجهوي  12الطريق الوطني  تصميميعكس قل من ذلك. أ 4 عدد وطنيال

يمكن أن يخفف  ذلك، إلى وباإلضافة. المساجد مثل االجتماعية والهياكل المساكن تجنب طريق عنالمشروع 
 بدء قبل (األراضي وشراء) المناسب الوقت في التعويض وتوفير ستبدالاال تكلفةب الخسائر تعويض على االتفاق

 ودفع األراضي قيمة حول خالفاتال بسببلعمليات األشغال  الزمني الجدولتأخر  خطر بشكل كبير من األشغال
 .المناسب الوقت فيثمنها 

 
 حول إطار مشاورات عقدكما تم  .التوطين إعادة عمل خطة تطوير التوطين لتوجيه إعادة سياسة إطار استكمال تم (75

مركز في و ،2015فيفري  5في في تونس ، وتم اإلعالن عنها 2014 ديسمبر 26 التوطين في إعادة سياسة
 التوطين للمواقع إعادة عمل من مسودة خطة االنتهاء تم. 2015 ،يفريف 10 في الدولي للبنك التابع المعلومات

التوطين  إعادة عمل خطة بشأن مشاورات . وجرى عقد133ي والطريق الجهو 12الطريق الوطني المحددة على 
التابع للبنك  المعلومات مركزوفي  ،2015 أفريل 24 في تونس في وتم نشرها ؛2015مارس  18و 17، 16في 

 هذه في ينغير معروف 4لطريق الوطني تخطيط او الدقيق التصميم أن وبما. 2015 أفريل 24 الدولي في
التوطين بعد أن يصبح  إعادة سياسة التوطين من أجل تطوير إطار إعادة عمل فإنه سيتم استخدام خطة المرحلة،

، وأن 4التوطين بالنسبة للطريق الوطني  إعادة سياسة ك الدولي على إطارنبيجب أن يوافق الالتصميم معروفًا. 
 .الجزء على العامة األشغال بدء قبلات التعويضدفع عنها و كشفوال بشأنها،يتم التشاور 

 
المسائل المتعلقة  بعض وجود عنالتوطين  إعادة سياسة إطار بشأن والمشاورات التعدادكشف : اإلرث قضايا (76

 التونسية الحكومة شراء. سمح المشروع في المدرجة اتالطرق ممرات على تؤثرالتي  رثاإل توطين إعادةب
إال أن  الدولي البنك تدخل دون 2005 – 2000خالل الفترة الممتدة بين عامي  طريقبتوسعة ال راضيلأل

 إلى نتائجهقد أشارت و ،2015 ريلفأ في تدقيقحتى اآلن. تم إجراء  همتعويضأصحاب هذه األراضي لم يقبضوا 
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 طويرتب لسماحل 2005 – 2000خالل الفترة الممتدة بين عامي  أرض قطعة 255الحكومة استحوذت على  أن
الطريق الفرعي و سوسة في والية 12الطريق الوطني : المقترح المشروع من متميزة مواقع ثالثة في اتالطرق
. زغوانفي والية  133ي الطريق الجهوو القيروان، والية في( د 2الطريق الوطني  باسم المعروف) القيروانفي 

 :كما يلي موقع كل في الوضعيبدو  ،التدقيق لنتائج وفقاو
 

من  ملك 10.3بمسافة  2002-2000خالل الفترة الممتدة بين عامي  : توسعة الطريق12ي الطريق الوطن . أ
 تم نشر .أرض قطعة 206 مصادرة أدت إلىفي كل اتجاه وهي توسعة مترا  20قدرت بـ الطرقات بمساحة

المشاورات تم إجراء و ،2000 عام في رضاأل تقطيع وخطة بوغرافيةوالط نتائجال معبالتوازي  صادرةالم إشعار
 على لحصولا إجراءاتتم استكمال و. 2002و 2000 عامي بينشغال تم إجراء األالمواطنين المعنيين. مع 

 بعد ملكية نقليأتي . 12لملكيةل نزع مرسوم أيلم يتم نشر  ذلك ومع. 2003 عام في متبادلال تفاقالبااألراضي 
 التعويضمقابل  الملكية نزع مرسوم على بناء المحكمة من بأمر أو المحكمة، خارج البيع عقدعلى اتفاق  توقيعال

وتم نقل  ودي اتفاقعد ب النقدي التعويضمالكا  111 فقط تلقى ،أرض قطعة 206 أصل منو. القاضي حددهي الذي
اآلن لم يحصلوا إلى حد أرض مالك  94بقي و لدولة،لملكا بالفعل كانت . أحد األراضي دولةال إلى قانونيال سندال

 بسببمقابلها  تعويضدفع القطعة أرض لم يتم  78أن  ، يبدو94من بين قطع األرض الـعلى أي تعويض نقدي. 
األراضي  أصحاب رغبة عدمبسبب  أو العقارية، الملكيةخاصة ب وثائقأو  األراضي، ملكية وثائقب متعلقة مشاكل

 وهذا جزئي،بشكل  المتبقية 16قطع األرض الـمقابل تعويض دفع الوتم . المعروضة العقود على لتوقيعافي 
 تبلغ. ولةجزءًا من الملكية إلى الد نقلو التعويضب ( قبلاألراضي أصحاب كل ليس ولكن) أكثر أو واحدا أن يعني

ات إجمالية تعويضبقيمة ، امربع امتر 27,722 ملكيتها نزع المطلوب 94لقطع األراضي الـ اإلجمالية المساحة
 (.الحالية الصرف أسعاردوالر أمريكي وفق  116،000 حوالي يعادل ما أي)تونس  دينار 222,546 تبلغ

 
تم  (:12 عدد متصل بالطريق الوطنيال الشرقي، في الجنوب الطريق الفرعي في القيروان)د  2الطريق الوطني  . ب

 ،2000 عام في ، ملك 16 مسافة ، على12المتصل بالطريق الوطني  يتنفيذ األشغال الخاصة بالطريق الفرع
. 2000 عام فياألرض  تقطيع وخطة الملكية نزعمرسوم  نشر بعد ،أرض قطعة 35 مصادرة األشغال تطلبتو

 خارج البيع التوقيع على اتفاق عقد بعد ملكيةال نقلويأتي . 2009 جانفي 5 في الملكية نزع مرسومتم نشر 
 35 من أصلوالقاضي.  حددهي الذي التعويضمقابل  الملكية نزع على مرسوم بناء المحكمة من بأمر أو المحكمة،

 صدور بعد أو دولة قبلال إلى القانوني ودي وتم نقل السند اتفاقوفق  النقدي التعويضمالكا  29ى قطعة أرض، تلق
حاليًا غير واضح وتنظر فيه  الحالية ملكيتهاوضع  لم تتم تسوية وضعية قطعتي أرض بما أن. الملكية نزع مرسوم
 األرض تياإلجمالية لقطع المساحة تبلغكانت بالفعل ملكًا للدولة. و قطع أربعهناك  ، في حين تبين أنمدنية محكمة

                                                           
12

 في األموال إيداع بعد لألرض القانونيتملك بال للدولة يسمح ماب للدولة، العقار ملكية نقل القاضي من تطلب إدارية أداة هو الملكية نزع مرسوم  

 .الضمان حساب
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 ما أيدينار تونسي ) 127,038قيمة إجمالية تصل إلى  هاتعويض مقابُليبلغ متر مربع،  21,173المصادرتين 
 (.الحالية الصرف دوالر أمريكي وفق أسعار 66،000 حوالي يعادل

 خطة إطار في 2002 عام في 133ي توأمة الممرات على الطريق الجهو أجل من: 133ي الطريق الجهوج. 
 أيتنفيذ  دون كلم، 2 طول على مترًا 50 حضرية، تمت توسعة الطريق اليمين بمساحة إجمالية تصل إلى مجموع

 على أثرت بطريقة دّيُش الطريق أن الطوبوغرافي لمسحل األولية النتائجأظهرت . بشكل مسبق قانونية ملكية نزع تدابير
 ألراضيالمالك القانونيين لاألراضي اليزالون  أصحابقطعة أرض.  14متر مربع من األراضي التابعة لـ 13,702

كانت قطع أراضي ستة هناك ، 14. من بين القطع الـمصادرة عملية أيبما أنه لم يتم تنفيذ  الطريقعليها  بنيت التي
 التعويض لقبول ومستعدون رسمية، ملكية شهادات يمتلكون الذينألصحابها  تعود ملكيتها 8بالفعل ملكًا للدولة، و

 لم يتم احتساب القيمة اإلجمالية للتعويض لهذه األراضي.. الدولة إدارة مع ودي اتفاق بموجب

 :التالي النحو على وه الثالث اتالطرق من كلالخاص ب تعويضالوضع الحالي المتعلق بال (77

على األراضي المصادرة تعويض دفع مقابل اللم يتم التي  12 عدد الطريق الوطنيالخاصة ب 94في الحاالت الـأ. 
تم اكتمال األشغال. من  الرغم على لألراضي حتى اآلن على الملكية القانونية الدولة تحصل الكامل حتى اآلن، لمب

 .وثيق ذلكأرض وجرى تطعة لكل ق الوطنية، الخزانة وزارة في 2003 عام األراضي سعاروفقا أل تخصيص أموال

تم (: 12 عدد متصل بالطريق الوطنيال الشرقي، في الجنوب الطريق الفرعي في القيروان)د  2الطريق الوطني ب. 
 الملكية نزع مرسومد على خلفية نشر  2استمالك قطعتي األرض على الطريق الوطني و القانونية الدولة  الملكية منح

األراضي لم  أصحاب فإن ذلك، ومع(. 2009 سعاروفقا أل) الالزمة األموالبتخصيص  الالحقاألمر القضائي و
 المدنية. محكمةالأمام ما تزال  قضاياهمحصول على أموالهم بما أن ال من اآلن حتىيتمكنوا 

مقابل تعويض دفع اليتم التي لم  133الطريق الجهوي الخاصة بالحاالت الثمانية  : في133وي هالطريق الجج. 
من  الرغم على لألراضي، القانونيةملكية على الحتى اآلن الدولة  لم تحصل، بالنسبة لها حتى اآلنالمصادرة  األراضي

 .133حساب الطريق الجهوي  في التعويض أموال إيداع تم وقداستكمال األشغال. 

 

على  الدولي والبنك المقترض عليها التي وافق ،2015جوان  3المؤرخة في  زمنيًا المحددة العمل خطةتنص  (78
 2000 عامي بين المقترض قام بها التي اتأعمال الطرق المعلقة ببرنامج التعويض قضايا لمعالجة التالية التدابير

 :المشروع لمنطقة المتاخمة قطع األرضعلى  2005و
من الحكومة  إحالة ، تليه12للطريق الوطني  الملكية نزع مرسوم الحكومة التونسية نشر على العمل خطةشترط ت . أ

 الحالية السوق بأسعار تقييمها إلعادة للمحاكم التي لم يتم تعويضها بالكامل 94قطع األراضي الـملفات التونسية ل
بمجرد نشر  ،مصادرةالالذي ينظر في  قاضيعلى أن يقوم ال القانون التونسيينص . نهائي حل إلى لووصوال

نشره  المخطط) المرسوم نشر تاريخ من اعتباراالمعمول بها  األسعاروفق  التعويض تحديدب الملكية، نزع مرسوم
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 دفع في للتأخير نظرًا، وحاليًا جارية 12لطريق الوطني المتعلقة بأراضي االتعويض  عملية(. 2015 عامفي 
 كافة اإلجراءات المقترضأن يتخذ على  والمقترض البنكفقد اتفق  ،لألفراد المتأثرين بالمشروع المستحقات

ت تم التي األراضي جميع أن نيضمل ممكن وقت أسرع في المعلقة المطالبات جميع لتسهيل تسوية الممكنة
 قانونيةبطريقة  من عليها الحصول تم قدبغرض األشغال التي تشرف عليها الحكومة  الماضي في مصادرتها

 .وشفاف وبشكل عادل
(: تتطلب 12متصل بالطريق الوطني ال الشرقي، في الجنوب الطريق الفرعي في القيروان)د  2الطريق الوطني  . ب

 أمالك القانونية، ووزارة والشؤون لألراضي العامة واإلدارة، والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةخطة العمل من 
أمام  د هي 2على الطريق الوطني  األرض قطعتيالملفات المتعلقة ب أنالعقارية أن تتأكد من  والشؤون الدولة

قطعتي أن ملفي  من الرغم على. اتخاذ قرار بشأنها لتسريع الممكنة الخطوات كل اتخذت الحكومة المحاكم وأن
 نظراو ،خاصة بمالكيها قانونيةإشكاليات بسبب  د هما أمام المحاكم 2األرضي المتبقيتين على الطريق الوطني 

كافة  المقترضأن يتخذ على  والمقترض اتفق البنك ،لألفراد المتأثرين بالمشروع المستحقات دفع في للتأخير
 التي األراضي جميع أن نيضمل ممكن وقت أسرع في المعلقة المطالبات جميع الممكنة لتسهيل تسوية اإلجراءات

وبشكل  قانونيةبطريقة  من عليها الحصول تم قدة حكومتشرف عليها ال من أشغال الماضي في ت مصادرتهاتم
 .وشفاف عادل

 لألراضي العامة اإلدارة، والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة: تتطلب خطة العمل من 133الطريق الجهوي  . ت
العقارية اعتبار قطع األراضي الثمانية على الطريق الجهوي  والشؤون الدولة أمالك القانونية، ووزارة شؤونوال

عدم القيام ل نظرا. تماما جديدة اتاستحواذوإيجاد حلول لها باعتبارها  الطريق متأثرة بمشروع هذا يأراض 133
قطع األراضي الثمانية  قضايا اإلرث عبر تعويض قررت الحكومة التونسية معالجة في السابق، تقييمبأي عملية 

 .التوطين إعادة عمل طةخ وفق 2015في  السوق سعاروفق أ المصادرة
 

 لدعم الممكنة التدابير للبنك تؤكد اتخاذ جميععلى تقديم وثائق وأدلة مرضية  ستعمل الحكومة عام، كإجراء  (79
 قبلها تمامًا تعويضيتم  لم التياألراضي  قطع من ألي. أما بالنسبة مستحقاتهم على أصحاب األراضي بالحصول

 سألةي آخر ال يمكن أن يعجل من حل هذه المحكومإجراء  أيأن  ظهرت أن الحكومة على يجب األشغال، بداية
 .المحكمةمن  قرار صدور انتظارفي  أوبالكامل  المالك يد في هو األمر وأن

 
 بداية قبلالوثائق التي تثبت ذلك و المتخذة التدابير لجميع مستقلةيتم تنفيذ مراجعة و العمل خطة من االنتهاء سيتم (80

القيام  من الضروري أيضا أن يتم. اإلرث قضاياب تأثرت التيلقطع األراضي  المتاخمةاألشغال  أو المدنية األعمال
 على كبيرا خطراعالقة ال القضايا هذه حسم عدميمكن أن يشّكل . القرض تفاقيةوفقا ال العمل خطةل مرضي تنفيذب

 .الدولي البنكالذي سيموله المقترح  مشروعال تنفيذ
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 لألراضي العامة واإلدارة، والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةعاتق  على األراضي حيازة تقع مسؤولية تنفيذ (81
 اتالعامة للطرق اإلدارةوف تحصل س ذلك، العقارية، ومع والشؤون الدولة أمالك القانونية، ووزارة والشؤون
 داخل السليم التنسيق جرى تكليفها بضمانالتي و الحكومة شكلتها رئاسة التي العمل مجموعةعلى دعم  والجسور
 .المناسب الوقت في األراضيمقابل االستحواذ على  التعويضالمناسبة ودفع  اإلجراءات اتباع حتى يتم الحكومة

 
من خالل  بشكل أساسي المشروع هذا في إطار المواطنين مع لتعاملا يتم: المظالم رفع آليةالمواطنين و إشراك (82

 ،عنيينالم السكان مع مشاوراتتم تنظيم  .التي تم وضعها المظالم رفع آليةوالتوطين  إعادة عمل خطة وتنفيذ إعداد
فضال عن جيد  بشكل تم تنفيذهالذي  جتماعياال تعدادباإلضافة إلى ال المجتمع المدني، عن ممثلينال ذلك في بما

 كلتم إبالغ . التوطين إعادة عمل خطة تطوير من كجزءوذلك ، بالمشروع المتأثرة ألسرلعدد ا مسحإجراء 
 التعداد،في إطار  المظالم رفع آليةبو المشروعب المدني المجتمع منظماتاألفراد المتأثرين بالمشروع إلى جانب 

تم تصميم آلية رفع المظالم، . التوطين إعادة عمل حول خطة والمشاورات قتصاديةاالو جتماعيةاال دراسةالو
من المشروع أو باألفراد المتأثرين  من مخاوف أية مع مناسب بشكل للتعامل المشروع، تنفيذ وحدةبإشراف 
/  و نالجهويي الممثلين، والمحلية السلطات إلى مباشرة والشكاوى والتعليقات األسئلةتوجيه  يمكن. المدني المجتمع

 تفاصيل تتضمن كتيباتعداد إ تم وقد الرسائل. أو الهاتف أو االلكتروني البريد طريق عن المركزية اإلدارة إلى أو
ن األفراد المتأثرو بسهولةيفهمها  لغةبوحول الجهات التي يمكن االتصال بها في شكل  معلوماتعن  فضاًل عمليةال
 جيدةال دارةاإل على الضمانات تنفيذعلى  الدولي البنك فريق قبل من دقيقال شرافسوف يساعد اإل. المشروعب

 .المشروع نتائج إطار فيتم إدراج مؤشر على آلية رفع المظالم  الغرض لهذاو. للمشروع
 

، كامل عقد من ألكثر الدولي البنك يمولها التي اتالطرق قطاع مشاريع مع يعمل لم المقترض أن من الرغم على (83
 المؤسسات تمولها التي الكبيرة التحتية البنية مشاريع مع وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةخبرة  فإن

 اتباعب المشروع تنفيذ وحدة التزامو ،(األوروبي االستثمار وبنك للتنمية األفريقيالبنك  ذلك في بما)الدولية  المالية
التوطين  إعادة سياسة إطارخالل تطوير من كانت واضحة  عمليةالتمّكنها من ، والدولي البنكوضمانات  سياسات
 وحدةالتوطين والحد من آثار قلة الخبرة العملية ل إعادة عمل خطة لتطويرإثنين  مستشارين مع التعاقد تممحليًا. 

 خطة على األخيرة اللمسات وضع في كثب عن المشروع تنفيذ وحدة شاركتقد و. المجال هذا في المشروع تنفيذ
فيما يتعلق  محورية نقطةتحديد أيضا تم و. التوطين إعادة عمل خطة بشأن المشاورات فيوالتوطين  إعادة عمل

م نظ متكررة،اإلعالمية ال حاطاتاإل إلى باإلضافةو(. آلية رفع المظالم ذلك في بما) االجتماعية لضماناتا تنفيذب
 بناءتم إجراء المزيد من عمليات و. 4.12 رقمالسياسة التشغيلية للبنك  حول اواحد ايومدام  اتدريبي االبنك برنامج

 تنفيذالمرحلة  خالل إضافي تدريبلقيام بل، كما تم التخطيط عداداإلمرحلة  خاللحددة برامج التدريب المو القدرات
 (.التخفيف وتدابير الرئيسية المخاطر الخامس، القسم انظر)
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 (الوقائيةالسياسات التأثيرات البيئية )بما في ذلك و. 

 
تم تحويل مسار ه قد يأن من الرغمعلى و. القائمة بالفعل اتالطرقأقسام من  ثالثة تحسينعملية  المشروع مّولي (84

 جيد بشكلفإنه وبشكل عام من المتوقع أن يتم التعّرف على التأثيرات البيئية  ،اتالطرق هذه قسام فياأل بعض
 خاصةال واالجتماعية البيئية محددة في خطة إدارة التأثيراتاللتخفيف ا تدابيراتخاذ ع م هافي التحكم يمكنبطريقة و

 المشروع هذا تصنيف تم الدولي، للبنك 4.01رقم السياسة التشغيلية جراءات إل وفقاو لذلك،. من الطريق جزء بكل
لبنك السياسة التشغيلية لإجراءات لم يتم تفعيل  وبالتالي المشروع،هذا  منالمساكن الطبيعية الفئة باء. لن تتأثر  في

سيتم توأمته  لذيا 4الطريق الوطني  منطقة في الغابة من صغير جزءمن المشروع  يتأثر سوف. ولكن 4.04رقم 
( الغابات) لبنك الدوليل 4.36رقم  السياسة التشغيلية إجراءاتجرى تفعيل  لذلك، نتيجة. منصور جبل محيط يف
التي  الغابات ومناطق التدخل، مجاَل بالتفصيل محددةالخاصة بمواقع  ةواالجتماعي ةالبيئيالتأثيرات سوف تصف و

 البيئية اآلثاروتنتج . الغابات مناطقل جزئيال أو دائمال ستخداماالب المرتبطة اإلجراءات وجميع تتأثر،سوف 
 ،الصحي الصرف مياهو والحطام، البناء، مخلفاتجيدة ل غيرإدارة ( 1) عن المشروع بهذاتعلقة الم المحتملة
 تآكلب الكافي االهتمام عدم( ب) ؛اتالطرق بناءالناتجة عن  األخرىوالتسربات والمخلفات  والضوضاء، والغبار،
 (3) المقلع؛ وإدارة المنحدر واستقرار ،األمطار مياه وإدارة الفيضانات،األحجار الجافة لمواجهة  وزرع التربة،
عدم  (4)األشجار بشكل كاف؛  عدم إعادة زرعومناسب  ال غير األشجار قطع بسبب النباتي الغطاء تلف أو فقدان

 الممتلكاتالوصول إلى بتأمين و والماشية والمشاة لمركباتل ةمريحالو منةاآلكما ينبغي بحركة المرور  االهتمام
أو العثور مواجهته قد تتم ما المناسبة للتعامل مع  غير البروتوكوالت( 5)؛ ات المعنية بالمشروعالتي تربط الطرق

 المشاة وسالمة للعمال أثناء العمل المهنية والسالمة الصحةكل ما يتعلق ب( 6)وجد؛ و  ، إنبالصدفةعليه 
 .األشغال محيط في تعيش التي والمجتمعات

الثالث  اتواالجتماعية للطرق الخاصة بالتأثيرات البيئية التقييماتالترابية  والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة أجرت (85
 مع مشاورات موضوع األخير هذا وكان. 4للطريق الوطني  إطار عمل لإلدارة البيئية واالجتماعيةوقامت بإعداد 

 المعلومات مركز وفي وطنيًاواإلفصاح عنها  2014 ديسمبرتم تنظيمها خالل شهر  األساسيين لمصلحةا أصحاب
للطريق  واالجتماعية الخاصة بالتأثيرات البيئية التقييمات تم إعداد .2015 عامفيفري  13 في الدولي للبنك التابع

الخاصة  التقييماتتقييم من  كليحتوي . اتالطرق تصميم فريق مع بالتنسيق 133ي والطريق الجهو 12الوطني 
 طريقالخاصة بال االجتماعيةوالبيئية  اإلدارةتدابير التخفيف الصادرة عن على  أيضًاواالجتماعية  بالتأثيرات البيئية

 المؤسسية الترتيباتاالجتماعية والبيئية  اإلدارة خطط تشمل التخفيف، تدابير إلى باإلضافةالمعنية بالمشروع. و
تم أيضا إدراج  .المتعددين المصلحة أصحاب بين والتنسيق والتدريب، والمراقبة، التقارير وإعداد، لإلشراف

االجتماعية والبيئية  اإلدارة خططما يتم مواجهته بالصدفة في الخاصة بالتعامل مع جراءات اإل عن الكشف أدوات
مواصلة التواصل مع ل المظالم رفعآلية  وضع تم وقد .اكتشافها يتم قدأو تاريخية  ثقافية مواد أيللحفاظ على 



46 
 

 بالموقع خاصة مشاوراتعلى الترابية  والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة أشرفت وقد. األفراد المتأثرين بالمشروع
 وأصحاب ،مجموعات السكان المعنيين ذلك في بما) من المشروع والمتأثرين المعنيين المصلحة أصحاب جميع مع

في و .(..لخإ والجهوية الوطنية المستويات علىالمعنية  الوكاالتمن م وغيره األراضي، ومستخدمي األراضي
 المشروع تصميم فيالمعنيين بالمشروع والمتأثرين منه  فعل وردود تعليقاتتم إدراج  ،2015 مارسشهر 

الخاصة بالتأثيرات  التقييماتم نشر ت 2015 أفريل 24 فيو واالجتماعية. الخاصة بالتأثيرات البيئية التقييماتو
لتيسير  مشروعالبعض المناطق المحددة من  وفي لمقترضعلى الموقع اإللكتروني ل النهائيةواالجتماعية  البيئية

واالجتماعية  الخاصة بالتأثيرات البيئية التقييماتعن إثنين من  البنك وكشف. إليها المصلحة أصحاب جميع وصول
الخاصة بالتأثيرات  التقييماتأيضًا. سيتم تضمين  2015 أفريل 24 للبنك الدولي في عالمعلومات التاب في مركز

 التقييمات في عليهم واإلشراف المقاولين بةاقرملنماذج  إعداد تم وقد المناقصة، وثائقواالجتماعية في  البيئية
 التقييمات بموجب المطلوبة التخفيف تدابير تنفيذ تكلفة تنعكس سوفواالجتماعية.  الخاصة بالتأثيرات البيئية
تحديد المسار يتم االنتهاء من  أن المتوقع ومن. البناء عقود على قيمةواالجتماعية  الخاصة بالتأثيرات البيئية

 التقييماتإعداد  ذلك بعدعلى أن يتم  المشروع،بعد عدة أشهر من الموافقة على  4للطريق الوطني  النهائي
. (إلدارة البيئية واالجتماعيةل إطار عمل ذلك في بما) المحدد الموقع في واالجتماعية الخاصة بالتأثيرات البيئية

واالجتماعية إلى البنك للحصول على موافقته عليها  الخاصة بالتأثيرات البيئية التقييماتهذه  وسوف يتم إرسال
 .مناقصاتالملفات  تقديم عملية بدء بلقوالكشف عنها حولها  التشاور وسيتم

 
 في ولم يكن هناكخالل السنوات العشر األخيرة،  الدولي البنك مع والجسور اتللطرق العامة اإلدارة تعمل لم  (86

 شؤون مستشار فإن ذلك، ومع. الدولي البنك وضمانات بسياسات دراية على المشروع فريق في بيئي خبير البداية
 معرفة، وعلى جيدًا تأهياًل مؤهل واالجتماعية البيئيةالخاصة بالتأثيرات  التقييمات دراسة أعد الذي الوطني البيئة
 فريق لتدريب كبيرة جهودًا اإلعدادمرحلة  أثناءبذل فريق البنك وقد . الدولي للبنك التشغيلية لسياساتة باودراي

 والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة عينت سوف. البنك وإجراءات سياسات على والجسور اتللطرق العامة اإلدارة
 دراسة وإلعداداالجتماعية والبيئية  اإلدارة خطة تنفيذ على إلشرافل المشروع تنفيذ وحدة في ابيئي االترابية خبير

سوف . واإلفصاح التشاور عملية وإدارة، 4واالجتماعية للطريق الوطني  الخاصة بالتأثيرات البيئية التقييمات
 البناء عقود إطار فيويتأكد من إدراجها االجتماعية والبيئية  اإلدارة خططعلى  أيضا البيئي خصائيشرف األي

 شؤون مستشار لتوظيف االجتماعيةوالبيئية  اإلدارة خططالخاصة ب الميزانية في اتاعتماد جادرتم إ .وتنفيذها
 ،جهويوال الوطني المستويين على المشروع تنفيذ أثناء القدرات وبناء رسميال تقنيال تدريبوفير الل وكذلك ة،يبيئ
 البنك سيقوم. لها المستمرة واإلدارةمراقبتها وصيانتها و وتنفيذها اتالطرق لتصميم البيئية الجوانب فيذلك و

 .االجتماعيةوالبيئية  اإلدارة خططل االمتثال لتقييم البناء مرحلة بعد مستقل بيئي تدقيق إجراءب الدولي
 

 الدولي للبنك التابعة المظالم تعويض خدمةز. 
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 إلى الشكاوى تقديم الدولي سلبًا بالمشاريع التي يدعمها البنك تأثروا أنهم يعتقدون الذين واألفرادموعات بإمكان المج . 87
 تعويض الدولي. تضمن خدمة التابعة للبنك المظالم تعويض خدمةإلى  القائمة أو المشاريع مستوى آلية تعويض المظالم على

. بالمشروع الصلة المخاوف ذات معالجة أجل من مراجعة الشكاوى التي تم استالمها بسرعةالدولي  التابعة للبنك المظالم
ي الذي يقرر ما إذا كان الدول بنكللالتابع  المستقل فريق التفتيش إلى هماواتقديم شك ينالمتضرر واألفراد بإمكان المجتمعات

سياسات لعدم االمتثال اتجا عن مثل هذا الضرر نما إذا كان ضرر على هذه المجتمعات أو هؤالء األفراد، أو قد وقع 
 إدارةإعطاء ولهذه المخاوف  الدولي البنكلفت نظر وذلك بعد  وقت أي في شكاوىال تقديم ويمكن وإجراءات البنك الدولي.

الدولي  التابعة للبنك المظالم تعويض خدمة إلى الشكاوى تقديم طريقة حول معلومات على للحصول. عليها للرد فرصة البنك
طريقة تقديم  كيفية حول معلومات على للحصول. http://www.worldbank.org/GRSيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 .www.inspectionpanel.org الموقع اإللكتروني زيارة يرجى الدولي، لبنكالتابعة ل التفتيش هيئة إلى شكاوىال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : إطار النتائج والمراقبة1الملحق 

http://www.inspectionpanel.org/
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 الدولة: تونس

 (P146502) في الطرقات التونسية اسم المشروع: مشروع ممرات النقل

 

 إطار النتائج

  األهداف اإلنمائية للمشروع

 

 بيان األهداف اإلنمائية للمشروع 

في ممرات برية مختارة بين  اتعلى الطرق( تقليص تكاليف النقل والوقت وتحسين السالمة 1ي: )فأهداف المشروع تتمثل 
وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية ( تعزيز قدرات 2، و )تونس والمناطق األكثر تقدما فيتنمويا المناطق المتأخرة 

 .اتإدارة أصول الطرقعلى 

 

 مستوى المشروع نتائج على

 األهداف اإلنمائية للمشروع مؤشرات 

 قيم األهداف التراكمية
القاعدة  إسم المؤشر

 األساس
 الهدف النهائي 2020 2019 2018 2017 2016 2015

 )نسبة مئوية( اتالمركبات على الطرق استغاللساهمة المشروع في خفض تكاليف نسبة م
 %6.1 %6.1 %3.3 %1.3    0.00 12ممر الطريق الوطني 

الطريق الجهوي ممر 
133 

0.00    6.1% 15.0% 16.4% 16.4% 

 %15.1 %15.1 %12.9 %1.7    0.00 4ممر الطريق الوطني 
 )نسبة مئوية( اتنسبة مساهمة المشروع في تقليص وقت السفر على الطرق

 %22.1 %22.1 %19.1 %15.8    0.00 12ممر الطريق الوطني 
ممر الطريق الجهوي 

133 
0.00    6.7% 17.1% 25.0% 25.0% 

 %30.0 %30.0 %27.4 %1.1    0.00 4ممر الطريق الوطني 
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تقطعها السيارات على  كيلومتريون ملة مئفي لوفيات الناجمة عن حوادث المرور مساهمة المشروع في الحد من عدد ا
 تحسينها من خالل المشروع )رقم( ات التي تمالطرق

 3.7 3.7      5.3 12ممر الطريق الوطني 
ممر الطريق الجهوي 

133 
7.0      4.9 4.9 

 3.0 3.0      4.3 4ممر الطريق الوطني 
 

 

 مؤشرات النتائج المرحلية

 قيم األهداف التراكمية
القاعدة  المؤشر اسم

 األساس
 الهدف النهائي 2020 2019 2018 2017 2016 2015

 )نسبة مئوية( اتالمركبات على الطرق استغاللاهمة المشروع في خفض تكاليف نسبة مس
الطرق غير الريفية 

 -المبنية )كلم( 
 )أساس(

0.00 0.0 7.2 60.3 129.6 137.8 137.8 137.8 

الطرق غير الريفية 
 -المحّسنة )كلم( 

 )أساس(

0.00 0.0 2.3 5.7 7.6 8.7 8.7 8.7 

الفوائد المباشرة 
التي للمشروع )رقم( 

إلناث على ا ستعود
 -)نسبة مئوية( 

 )أساس(

0 
0% 

 إناث

     373,500 
50% 

 إناث

373,50013 
50% 

 إناث

عدد األشخاص الذين 
أشهر  –تم توظيفهم 

0 0 10,800 27,000 36,000 40,800 40,800 40,80014 

                                                           
13

 جزء كل مسار على الواقعة الجنوبية للواليات 2014 تعداد إلى استناداً  السكانية البيانات باستخدام المشروع ألهداف المستهدفة القيمة احتساب يتم 

: 4 الوطني التالية: الطريق المناطقذلك  شمليو. اتالطرق من كلم 2 بعد على يعيشون الذين للسكان مقاربة عبر تحسينه سيتم يذال الطريق من

: 133 الجهوي الطريق. سوسة رياض المساكن، الهاني، سيدي وجنوبها، القيروان شمال: 12 الوطني الطريق. وجنوبها سليانة شمالي برقو، الفحص،

 .مشارقة وبئر زغوان
14

 مستثمر دوالر مليار لكل سنوية عمل فرصة 17،000(: أعاله الواردة 9 رقم الحاشية مراجعة يرجى) التالي النحو على المستهدفة القيمة تقدير يتم  

X  0.2 أمريكي دوالر مليار X 12 شهرا - شخص 40,800=  السنوية للوظيفة شهرا - شخصا 
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خالل المشروع العمل 
 )رقم(

الميزانية المتاحة 
ألعمال الصيانة 
الدورية للطرقات 
المصّنفة )دينار 

 اتتونسي/ كلم للطرق
 المصّنفة(

1,542 1,542 1,619 1,696 1,773 1,850 1,927 1,927 

الشكاوى المسجلة 
فوائد  تنفيذالمتصلة ب
تم تالتي والمشروع 

معالجتها ضمن اإلطار 
الزمني المحدد )نسبة 

 مصنفة -مئوية( 
مقدم جنس حسب 

 وىكالش

ال  ال ينطبق
 ينطبق

80% 80% 90% 100% 100% 100% 

إعداد وتنفيذ خطة 
استثمار وصيانة لمدة 
خمس سنوات 

نظام تطوير باستخدام 
وإدارة الطريق 

 )نعم / ال( السريعة 

 نعم نعم نعم نعم ال ال ال ال

جدوى الدراسة إنجاز 
حول التعاقد على 
أساس األداء والتحقق 

تقنية من المواصفات ال
لمشروع تجريبي في 
 المناطق المتأخرة

 ال(/)نعم  تنمويا

 نعم نعم نعم نعم نعم ال ال ال

النسبة المئوية لشبكة 
الوطنية  اتالطرق

والجهوية )حركة 

0% 0% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 
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المرور وحالة 
 باستخدام اتالطرق

نظام تطوير وإدارة 
 4 الطريق السريعة 

 )نسبة مئوية(
استخدام اإلدارة العامة 

والجسور  اتللطرق
لمبادئ إدارة أصول 

ميزانية  لتقييم اتالطرق
 (الصيانة )نعم / ال

 

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم ال ال

 وصف المؤشر

 األهداف اإلنمائية للمشروع مؤشرات 
الوصف )تعريف  اسم المؤشر

 المؤشر إلخ(
مصدر البيانات /  الوتيرة

 المنهجية
مسؤولية جمع 

 البيانات
اهمة نسبة مس

المشروع في خفض 
 استغاللتكاليف 

المركبات على 
)نسبة  اتالطرق
 مئوية(

 النقل تكلفة تقليص نسبة
 كيلومتر - راكب لكل

 على طن كيلومتر ولكل
 التي البرية الممرات

 تحسينها سيتم

سنوية بعد استكمال 
 األشغال المدنية

 أهداف احتساب تم
استغالل  تكاليف

 باستخدامالمركبات 
نظام تطوير وإدارة 

 4 الطريق السريعة 
 تكاليفال مقارنة عبر

الستغالل  السنوية
 علىالمركبات 

 ال) القائم األساس
 مع( مشروعوجود لل

 .المشروع حالة
 

 أداء احتساب سيتم
 باستخدام المشروع

نظام تطوير وإدارة 
 4 الطريق السريعة 

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع
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 البيانات إدخال مع
 يعكس مما المحدثة

 بعد اتالطرق حالة
 .المدنية األشغال

 
 

ممر الطريق الوطني 
12 

 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

ممر الطريق الجهوي 
133 

 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

ممر الطريق الوطني 
4 

 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

نسبة مساهمة 
المشروع في تقليص 
وقت السفر على 

)نسبة  اتالطرق
 مئوية(

 التي الدقائق عدد متوسط
من وقت  خفضها سيتم

 ممرات علىالسفر 
 سيتم التي اتالطرق

 لمشروعل نتيجة تحسينها

سنوية بعد استكمال 
 األشغال المدنية

 الفعلي السفر زمن
 قبل من المقاس
 العامة اإلدارة موظفي
 والجسور اتللطرق

 توقف أي استبعاد بعد

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع

الطريق الوطني ممر 
12 

 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

ممر الطريق الجهوي 
133 

 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

ممر الطريق الوطني 
4 

 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

عدد الوفيات الناجمة 
 عن حوادث المرور 

 الناجمة الوفيات نسبة
 المرورية الحوادث عن

 . سنويا المعّدلة
 المؤشر عن التعبير يتم

 الوفيات من كنسبة
 الحوادث عن الناجمة

 -مركبة لكل المرورية
 أجزاء على تقع كيلومتر
 سيتم التي الطرق

عند استكمال 
 المشروع

العامة  اإلدارة
 والجسور اتللطرق
مصدر هي 

اإلحصاءات الرسمية 
 الشرطةالتي جمعتها 

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع
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 خالل من تحسينها
 أساس على المشروع،

 خمس مدة متوسط
 احتساب يتم. سنوات
 باستخدام األساس القاعدة
 حوادث قتلى بيانات

 - ركبةلكل م المرور
 بالنسبة للفترة كيلومتر
 يتم. 2012 - 2008

 بنسبة األهداف احتساب
 معدل من المئة في 50

 الناجمة المتوقعة الوفيات
في غياب  السرعة عن

وهي النسبة  المشروع،
 من الهدفالتي توافق 

المبادرة العالمية "عقد 
 أجل من العملمن 

 ."الطرق على السالمة
ممر الطريق الوطني 

12 
 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على

 أعاله
 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

ممر الطريق الجهوي 
133 

 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

ممر الطريق الوطني 
4 

 الوارد النحو على أعاله الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 الوارد النحو على
 أعاله

 مؤشرات النتائج المرحلية
الوصف )تعريف  اسم المؤشر

 المؤشر إلخ(
مصدر البيانات /  الوتيرة

 المنهجية
مسؤولية جمع 

 البيانات
في الطرق المبنية، 
غير المناطق 

الحضرية 
 –)كيلومترات( 

 )أساس(

 الطرق من الكيلومترات
 سيتم التي الريفية غير

 إطار في بناؤها
 في ذلك يشمل. المشروع

 المشروع هذا سياق

 اإلدارةإحصاءات  نصف سنوية
 اتالعامة للطرق

 والجسور

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع
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 اتالطرق جميع تحويل
 للنقل ممرات إلى

أن يشمل  دون المزدوج،
 سيتم التي اتالطرق ذلك

 اتالطرق. فقط تحسينها
هي  الريفية غير

 في المصّنفة اتالطرق
 باعتبارها مختلفة بلدان

أساسية أو  أو رئيسية
 اتطرقأو  ،ثانوية

 اتطرقأحيانا و رابطة،
 اتالطرق تربط. محلية
 العادة في الريفية غير

/ المراكز الحضرية
 السكنية المناطق/  المدن
 نسمة 5000 من ألكثر

 أو البعض بعضها مع
من فئات  طرقاتمع 

مدن التي تعتبر الو ،أعلى
 والمراكزمراكز تجارية 

 اتالطرق. الحضرية
 في مشمولة الحضرية

 الحضرية غير اتالطرق
الطرقات المؤهلة، 
غير الحضرية 

 –)كيلومترات( 
 )أساس(

 من الكيلومترات
 الريفية غير اتالطرق
 فتحها إعادة سيتم التي
 مرور حركة أمام

 إعادةأو  المركبات،
 في هاتحسين أو ،هاتأهيل
 يشير. المشروع  إطار

 هذا إطار في المؤشر
 إلى بالتحديد المشروع

 اإلدارةإحصاءات  نصف سنوية
 اتالعامة للطرق

 والجسور

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع
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 سيتم التي اتالطرق
أن تصبح  دون حسينهات

. المزدوج للنقل ممرات
 الريفية غير اتالطرق
 المصّنفة اتالطرقهي 
 مختلفة بلدان في

 أو رئيسية باعتبارها
أو  ،أساسية أو ثانوية

أحيانا  و رابطة، اتطرق
 تربط. محلية  اتطرق

 الريفية غير اتالطرق
المراكز  العادة في

/  المدن/ الحضرية
 ألكثر السكنية المناطق

 مع نسمة 5000 من
مع  أو البعض بعضها
 ،من فئات أعلى طرقات

مدن التي تعتبر الو
 والمراكزمراكز تجارية 

 اتالطرق. الحضرية
 في مشمولة الحضرية

 غير اتالطرق
 .الحضرية

المستفيدون 
المباشرون من 
المشروع، من بينهم 

 –إناث )نسبة مئوية( 
 )أساس(

 المستفيدين تعريف يتم
 الذين بالسكان المباشرين

 كلم 2 بعد على يعيشون
 اتالطرق من أي من

 في تحسينها سيتم التي
في . المشروع إطار

يتم المشروع إطار 
 القيمة احتساب

 باستخدام المستهدفة

عند استكمال 
 المشروع

 طريقة أفضل
 المؤشر هذا الحتساب

 نظام استخدامهي 
GIS. يمكن ضم 

 كلم 2 تبلغ مساحة
ات المعنية طرقال حول

 خريطة مع المشروعب
 عدد الحتساب سكانية

 المستفيدين

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع
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 استنادًا السكانية البيانات
 2014 تعداد إلى

 الجنوبية للواليات
 كل مسار على الواقعة

 يالذ الطريق من جزء
ة مقارب في تحسينه سيتم

 لسكانحتساب عدد اال
 بعد على يعيشون الذين

ات. الطرق من كلم 2
هذه العملية  وتشمل

 التالية: الطريق المناطق
 الفحص،: 4 الوطني
 سليانة شمال برقو،

 الطريق. وجنوبها
 شمال: 12 الوطني

 وجنوبها، القيروان
 المساكن، الهاني، سيدي
 الطريق. سوسة رياض

 زغوان: 133 الجهوي
 .مشارقة وبئر

 .المباشرين
 
 
 

 نسبة احتساب يمكن
 المباشرين المستفيدين

 بنفس اإلناث من
 أن بما الطريقة،

 مصنفة التعداد بيانات
 .الجنس حسب

وظائف التي تم ال
بمعدل توفيرها 

شهر األ –ص اشخاأل
 خالل المشروع )رقم(

 العدل الذي تم تحديده هو
أو  اشهر - اشخص 20
 سنة - اشخص 1/12

 هذه توفير سيتم سنويةنصف 
 من المعلومات

 عن المسؤولة الشركة
 على المدنية األشغال

 منها التحقق يتم أن
 المستشار عبر

 المشرف

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع

الميزانية المتاحة 
ألعمال الصيانة 
الدورية للطرقات 
المصّنفة )دينار 

 اتتونسي/ كلم للطرق

 اإلجمالية الدولة ميزانية
 تحصل التي السنوية

 التجهيز وزارة عليها
 والتهيئة واإلسكان

 أعمال لتنفيذ الترابية

إحصاءات ميزانية  سنوية
 التجهيز وزارة

 والتهيئة واإلسكان
 الترابية

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع
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 مقسومةالدورية  الصيانة المصّنفة(
 الكيلومترات عدد على

 الشبكة في اتللطرق
. السنة تلك في المصّنفة

 احتساب الميزانية يتم
على أساس متوسط 

 .سنوات خمسالمعدل ل
 المسجلة المظالم
 فوائد قبتحق المتعلقة

 تتم التي المشروع
 ضمن معالجتها
 المحدد الزمني اإلطار

 -( مئوية نسبة)
 جنس حسب مصنفة

 الشكوى مقدم

 الفردية الشكاوى نسبة
 رفع آلية عبر المسجلة
 إنشاؤها يتم التي المظالم

 وثائق ألحكام وفقًا
 يتم التي الضمانات

 نهائي قرار أي) تناولها
 وإبالغ التظلم بشأن

(. بالنتيجة الشاكي
 الزمني اإلطار

 30 هو عليه المنصوص
 وصول بعد يوما

 وزارة إلى الشكوى
 واإلسكان التجهيز
 األرقام. الترابية والتهيئة
 جنس حسب مصّنفة

 .الشكوى مقدم

 التظلم سجالت نصف سنوية
 مركزية، ستكون

 معالجتهاب قوموي
 المتخصص ومراقبتها

 الشؤون في
 وحدة في االجتماعية

 المشروع تنفيذ

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع

 خطة وتنفيذ إعداد
 لمدة وصيانة استثمار
 سنوات خمس

نظام إدارة  باستخدام
وتطوير الطرقات 

 (ال/  نعم) 4السريعة 

 تقنيات استخداميعكس 
 أصول إدارةوبيانات 

 خطة إلعداد اتالطرق
تستمر  مالئمة استثمارية

 أولويات مع سنوات لعدة
 في ارئيسي اتغيير محددة
 اتالطرق إدارة طريقة

 إدراج سيتم. تونس في
 على العقود استخدام

 للحصول تقرير إعداد نصف سنوية
 النهائي االعتماد على

 االستثمارية للخطة
 التجهيز وزارة من

 والتهيئة واإلسكان
 . الترابية

 خالل من التنفيذيتم 
 لتنفيذ عقد توقيع

االستثمار األول ذو 

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع
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 من كجزء األداء أساس
 اتالطرق أصول إدارة

 هذا في إطار
 تنفيذ يجب. مؤشرال
 هذاليكون  خطةال

 .جيدًا المؤشر

 في الوارد األولوية
 .تقريرال

دراسة جدوى إنجاز 
حول التعاقد على 
أساس األداء والتحقق 

تقنية من المواصفات ال
لمشروع تجريبي في 
المناطق المتأخرة 

 )نعم ال(تنمويا 

 على ودليل تقرير وجود
 صحته من التحقق

العامة  اإلدارة  نصف سنوية
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع

 لشبكة المئوية النسبة
 الوطنية اتالطرق

حركة ) الجهويةو
 وحالة المرور
تم تالتي ( اتالطرق

إدارتها باالعتماد على 
نظام تطوير وإدارة 

 4الطرقات السريعة 
 (مئوية نسبة)

 الوطنية الطرق نسبة
 جمع تم التي الثانوية
 الخاصة الصيانة بيانات

 في قاعدة وإدخالها بها
نظام تطوير  بيانات

وإدارة الطرقات السريعة 
 اإلجمالي الطول يبلغ. 4

 شبكة من الجزء لهذا
 4745 الوطنية اتالطرق

 .2015 عام في كما كلم

 قاعدة محتوى مقارنة نصف سنوية
 الطريق جردب البيانات
 الوطني

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع

 اإلدارة استخدام
 اتللطرق العامة

 مبادئل والجسور
 اتالطرق أصول إدارة
 ميزانية تقييم أجل من

 (ال/  نعم) الصيانة

 حالة تقارير إعداد
 السنوية الصيانة
 الوطنية اتللطرق

 المناطق في والجهوية
 وربط تنمويا المتأخرة

 بالمراكز المناطق هذه
 المناطق) االقتصادية

 (الساحلية

 تقارير االطالع على سنوية
 السنوية الصيانة حالة

العامة  اإلدارة
/  والجسور اتللطرق

 وحدة تنفيذ المشروع
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 لمشروع مفّصل ل: وصف 2الملحق 

  النقلطرقات مشروع ممرات الجمهورية التونسية: 

 

تونس على  مناطق وسط فيوالجهوية  الطرق الوطنيةخاصة بممرات ثالثة ب المشروعيهتم المشروع: مجال  (1
 النحو التالي:

 الطول إلى من االسم
 57 القيروان سوسة 12الطريق الوطني 
 65 سليانة الفحص 4الطريق الوطني 

 24.5 تونس زغوان 133ي الطريق الجهو
 

 

المناطق التونسية اقتصاديًا وأقلها حصواًل على  أفقر بعض بين مهمة روابط المستهدف تطويرها هي الممرات (2
 ومنطقة الشرقي الساحل طول على التي تقع كثافة األكثر النقل شبكاتبين و( يوسط غرب ،يشمال غرب)الخدمات 
 النقل خدمات تحسين إلى الرامية إطار جهودها في للحكومة بالنسبة أولوية ذات مجاالت هذه .تونس العاصمة
 .الفقيرة المناطق في االقتصاديةالفرص  وبالتالي

على  السالمة وتحسين الوطنية والجهوية، اتالطرق ممرات تحديث برنامج من اجزء المشروع يدعموف س (3
 .وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةالمؤسسي ل الدعمباإلضافة إلى  األقسام هذه على اتالطرق

ألف دوالر أمريكي من إجمالي  909، بينما تصل قيمة المنحة إلى اأمريكيدوالرا  مليون 200 القرضتبلغ قيمة  (4
 :يلي ما المشروع وسيتضمنمليون دوالر أمريكي.  231.0تكلفة المشروع التي تعادل 

 قرض تمويل ذلك في بما أمريكي، دوالر مليون 228.2 إلى تصل إجمالية بقيمة) تحسين الطريق: 1 العنصر (5
 أقسام تحسين على المشروع سيعمل(. والتعمير لإلنشاء الدولي البنك من أمريكي دوالر مليون 200 بقيمة
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وف وس. نقل ممرات ثالثة على الواحد الممر ذات القائمة والجهوية الوطنية الطرقات من كلم 146 حوالي بمسافة
 :فرعية عناصر أربعة العنصر هذا يشمل

 
 من الطريق ملك 57 حواليعلى امتداد  الضرورة، ، وفقالطريق مستوى ورفع توسعة: 1.1العنصر الفرعي  . أ

 المياه، ومفارق قنوات الجسور، وتحسين رفع مستوى ذلك في بما والقيروان، سوسة بينالرابط  12 رقم الوطني
 .اتعلى الطرق السالمة وتركيب أجهزة المرور وإشارات ،اتالطرق

 من الطريق ملك 65 حواليعلى امتداد الضرورة،  ، وفقالطريق مستوى ورفع توسعة: 2.1 العنصر الفرعي . ب
 المياه، ومفارق قنوات وتحسين الجسور، مستوى رفع ذلك في بما وسليانة، الفحص بينالرابطة  4 الوطني رقم

 .اتعلى الطرق السالمة وتركيب أجهزة المرور وإشارات ،اتالطرق
 الطريق من ملك 24 حواليعلى امتداد الضرورة،  ، وفقالطريق مستوى ورفع توسعة: 3.1 العنصر الفرعي . ت

المياه،  قنوات وتحسين الجسور، مستوى رفع ذلك في بما وزغوان،وسط لا جبل بينالرابطة  133 اإلقليمي
 .اتعلى الطرق السالمة وتركيب أجهزة المرور وإشارات ،اتالطرق ومفارق

 ،1.2 ،1.1 العناصر الفرعية تحت بها االضطالع يتعين التي األنشطة على اإلشراف: 4.1 العنصر الفرعي . ث
 (.المقترض من كامل بتمويل) أعالهالمذكورة  1.3و

 اثنين فقط من ممرينمحلية الثانوية وال اتهذا العنصر على تمويل تحسين الممرات الثالث المستهدفة للطرق سيعمل (6
 الضرورة، عندأقسام الطريق  مستوى ورفع المدنية توسعة األعمال تشمل . وسوففي كل اتجاهإلى ممرين إثنين 

أجهزة أمان  وتركيب المرور وإشارات تقاطع طريق، 52قناة ماء، و 230 وتحسين جسرًا 17 مستوى ورفع
 (.الحضرية المناطق في سيما ال) األخرى الطرقات

. نفسه تحسين الطريقلو الحديثةتقنية ال المستهدفة لتتوافق مع المواصفات رفع مستوى الممراتفي  الهدفيتمثل  (7
 المحددة التعديالت من قليل عدد باستثناء، أقصى حد ممكن إلى، تغيير دونعلى حاله  طريق مسار كلسيبقى 

 .ةمحددال الهندسية المعايير مع المطلوبة اتالطرق هندسةالالزمة لتتوافق 
 إعادة طريق عن الحاالت بعض في أو الحالي، محور الطريق جانبي على متناظر بشكل الممرات ستتم توأمة (8

 األعمال محيط في أساسااألخير  الترتيب هذايتم استخدام . الجديد بشكل موازي الطريق وبناء القائم استخدام الممر
القريبة الموجودة  أضرار للشبكاتالتسبب في  لتجنب أو القائمة األعمال على التعدي لتجنب الهيدروليكية الرئيسية،

 (.البصرية األلياف سيما ال)
 تقنية توجيهية مبادئ"السريعة:  اتالوكالة الفرنسية ألبحاث الشوارع والطرق إلى توصيات المشروع أحكام تشير (9

 تعتمد. "الحضرية المناطق في السريعة الفنية للطرقات الشروط بشأن عامة إرشاداتالرئيسية و اتالطرق إلدارة
على كافة  ساعة/  كلم 90المحدد بـ لسرعةل األقصى الحد مع السرعة المتوافقة على إشارة الهندسية الخصائص

 مفارق أو الوعرة، التضاريس أو الحضرية المناطق عبور: المحلية الظروف حسب ،أقل أو ،أجزاء الطريق
 األكبر للجزء بالنسبة التقاطعات تزال الو. 4الطريق الوطني أكثر أقسام  فيالوضع الحالي  هو هذا. اتالطرق
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التي تكون  السريعة اتالطرقفي  لما هو معتمد خالفا ،اتطرق تقاطع أو دوارإما في شكل  مستوى،على نفس ال
 مفصولة بطريقة موحدة. التقاطعات فيها 

بينما يصل عرض  ،أمتار 7عرض كل واحد  ،بمسارين البرية الممرات تصميم تميوفقا للممارسات الحالية،  (10
 ،(بممرات مخصصة لجهة اليسار مجهزةال التقاطعاتاالقتراب من  عندأمتار  5 أو) أمتار 3 إلى يالوسطالحاجز 

 فيمتر. أما  1.5 – 1الترابية بعرض  سواترالومتر  2.5وممرين إثنين للطوارئ )كتف الطريق( بعرض 
 التأثيرات تخفيفو الحفر أعمال من للحد الطريق مالمح تكييف تم قدف ،4الطريق الوطني  من الجبلية المناطق

 .المجاورة األراضي على
 نفسها العرض خصائصعلى  العرضي المقطعيحافظ  ،العبور جسور أو الجسور مثلالكبيرة  لهياكلبالنسبة ل  (11

 تكييف تمفقد  الحضرية، المناطق فيأما . األرصفةب واستبداله الترابي الساتر إزالة فقطيتم . تضييق أي لتجنب
 فترة أساس على الهيدروليكية األعمال حجمتم تحديد قد و. الحضري المركز وخصائص حجممع  العرضي المقطع

 .الكبرى لهياكلل عام 100و التصريف، لقنوات عامًا 50 تصل إلىودة ع
 إمكانية الوصول على والحفاظ تقاطعاتال معالجة ضمانفي  األعمال من النوع هذاأمام  الرئيسي العائقيتمثل   (12

 نوع اختيار كان. الممرات توأمة الرتفاع بعدنحو ا السرعةفيها  تميل محليا في األقسام التي اتإلى الطرق
 في التقاطعات إدارة عن عامة لمحة من أجل تقديم شاملة دراسة موضوع الطريق طول على وتوزيعها التقاطعات

 الضرورة عند متوازية ممرات إنشاء تم وقد. مفتوح منطقة التي تعبر الوسط في Tتم تقليل عدد التقاطعات . الممر
 .مجاورة حضرية نحو منطقة مفارق الطرق أو نحو المحلية المرور حركة بتوجيه للسماح

 التقاطعاتإنارة كافة  أيضًا المتوقع ومن. اتالطرق تصميم دراسة في( القيود) والسالمة اإلضاءةمعدات تم إدراج   (13
 .بالسالمة تتعلق ألسباب المشروع خاللالتي سيتم تجديدها 

مساره  طول سواء على معينة،تقنية  مشاكل أي والقيروان سوسة بينالرابطة  12الطريق الوطني  قسمال يشكل   (14
 بيئة في التنمية خطة في الشرقي الشمالي الجزء تم تضمين) القيروان نحو التحويلعلى مستوى  الحالي أو

 بيئة في الممر، انطالق نقطة على مستوى سوسة، لالذي يؤدي إلى محّويقع المفترق (. ومفتوحة مسطحة
 من وهو أمر مفضل المحيطة، لمبانيا التأثير على دونفي نفس الموقع  المختار البديل وسيتم وضع. حضرية
 لتحديد دراسات إجراء سيتمو. الهاني تحويل سيديمستوى األشغال على  تأجيلب قرار اتخاذ تم. السالمةناحية 

االنتقالية  المرحلة خالل المقرر ومن. المستقبل في للتنفيذ خيارات باعتبارها عليها والحفاظ محتملة جديدة مسارات
لتحديد طريق المخطط لها ال طرفي علىالّدّوار  على اإلبقاء: الحضرية المنطقة هذه لعبور السالمة اتخاذ احتياطات

 الطارئة.مواقف للحاالت  وإنشاء الصحي، والصرف األرصفة وتعزيز الشوارع، إنارة وتحسين المدينة، مدخل
 إصابات مع حادث 183 الذي شهد تسجيل الجزء هذا في اتعلى الطرق السالمة تحسين على المشروع وسيساعد

  .المروريةمرصد الوطني للسالمة لوفقًا ل 384 وإصابة شخصًا 64 مقتل عن تأسفر 2012و 2008 عامي بين
 مع، شاملةتنمية ويشهد عملية  ااقتصادي امركز وزغوان 3الطريق الوطني  نبي 133 الطريق الجهويقسم  يمثل (15

 المادي التخطيط ينطوي ال. القريبة المقالع من والعديد إنشاؤها، يجري التي الصناعية المراكز وجود العديد من
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قالع الم إلى الوصول لضمان المشروع، تصميم خالل خاصًا اهتمامًا بطّلتت النقاط بعض ولكنتقنية  صعوبات على
مرين م إلى زغوان تحويل تغيير األعمال نهايةسيتم مع . والغاز للكهرباء التونسية لشركةل التابعة الخدمة رافقوم

 مواقف السيارات،مواقف )عليه  نوعية تحسينات وإدخال الرصيف تعزيز وسيتم. موقعه التأثير على دون
 .(لخإ الحافالت،

 سليانة، لمدينة أفضل خدمة تقديمإلى  وسليانة الفحص بينالرابطة  4الطريق الوطني  تحديثتطوير و يهدف (16
كما أنه . الزراعي الطابع عليها يغلبالتي  المنطقة لهذه واالجتماعية االقتصادية التنمية في المساهمة وبالتالي
 التخطيطأهداف  مع وهو هدف يتوافقفي مناطق بعيدة  المعزولين السكان دمج إلى خاص بشكل هدفي طريق
 .ةالوطني

مكانية إلمتر بعد األخذ بعين االعتبار  12على طول  اوسطي اخطة العمل حاجز من األولى النسخةاقترحت  (17
 مالءمة أكثر خصائصبإدماج  الحق وقت في الهندسي التصميم تعديل تم. 3x2التطوير المستقبلية على ممرات 

المركزية  قساماألمتر في  1.6األماكن، و معظم متر في 3 بعرض حاجز وسطي: الطريق من النوع لهذا
 األدنى الحد احترام مع الحالي المحور إلى أقرب الجبلي ليكون الجزء هذا فيالمسار توجيه تم تحسين . والجبلية

 على التأثير الحفر، وتقليل أعمال من التقليل على التغيرات تساعد هذه. امتر 200 النحناء نصف دائري يبلغ
 4الطريق الوطني  تخطيطيحل  سوف. األشغال كلفة خفضملحوظ على  تأثير لديها أن كما. المجاورة األراضي

مستوى األشغال على تأجيل تم . الطريق طول على تقعالتي  مختلفةال الفيضانات مناطقب المتصلة الرئيسية القضايا
 خالل نوعية تحسينات تنفيذ سيتمكما . الالزمة األراضي تخصيص وسيتم الدراسة إجراء تم ولكن برقو، تحويل
 .المدينةالذي يجتاز  معبرطول ال على السالمة لضمان انتقالية مرحلة

 :التالي النحو الطريق علىجزء من  لكل المدنية األعمال من واحدال كيلومترللالمادية  التكلفة احتساب يتم (18
 مليون دوالر أمريكي / كلم( 1.21مليون دينار تونسي / كلم ) 2.32: 12الطريق الوطني  . أ

 مليون دوالر أمريكي / كلم( 1.19مليون دينار تونسي / كلم ) 2.27: 133الجهوي الطريق  . ب
 مليون دوالر أمريكي / كلم( 1.45مليون دينار تونسي / كلم ) 2.77: 4الطريق الوطني  . ت

 
فقد تم  المقارنة، سبيل وعلى. الطريق هاب مّري التي الجبلية التضاريس 4للطريق الوطني  وحدة سعريوافق أعلى   (19

 كلم 15جزء من الطريق بمسافة  لتحسين 2014 مايخالل شهر  سوسة والية في مماثلةللقيام بأشغال لتعاقد ا
طريق سريع  لبناء التقريبية التكلفةوتتراوح . كلم/  دينار تونسي مليون 2.3بلغت  بتكلفة 2x2وإحداث ممرات 

2x2 ماليين دينار تونسي / كلم 6إلى  4بين  تونس في. 
 بشكل أعمال الرقابة تنفيذ وسيتم. األشغال على اإلشراف مسؤولة عن والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتبقى  (20

الترابية في  والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة الجهوية الفروعو المشروع تنفيذ وحدة موظفي قبل من مشترك
 اإلشراف شركات من أكثر أو واحدة مع بشكل أكبر عبر التعاقدهذه العملية  سيتم دعمو. الواليات المعنية

 سبيل على اإلشراف) محددة تقنية خدمات وتقديم اليومية اإلشراف مهاممن خالل  تساعد سوف التي االستشارية
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 اإلدارة من ميزانية اإلشراف تكلفة استشاري تمويل وسيتم(. االجتماعيةوالبيئية  اإلدارة على تطبيق خطط المثال
 والجسور. اتالعامة للطرق

 منحة ذلك في بما أمريكي، دوالر مليون 2.8 إلى تصل إجمالية بقيمة) اتالطرق شبكة إدارة تحسين: 2 العنصر (21
التي  طريقةتغيير ال المشروع يدعم سوف(. أمريكي دوالر ألف 909 بقيمة المانحين متعدد االستئماني الصندوق
 هذا وينقسم. العمومية لالستثمارات طوتخّط اتالطرق شبكة الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارةتدير بها 

 :هما فرعيين عنصرين إلى العنصر
 

 اقتناء (:الحكومة قبل من مليون دوالر أمريكي ممّول بالكامل 1.9)بقيمة إجمالية تصل إلى  1.2العنصر الفرعي  . أ
 العاصمة ومختبراته في تونس تقنيات البناءالتجارب ومركز المركزي ل للمختبر الرصد معدات( أ: )يلي ما
 (ب) و والجهوية؛ الوطنية اتالطرق شبكة إدارة تحسين أجل وسليانة من وزغوان والقيروان، سوسة، فيجهوية ال

المذكور  1تحت العنصر  بها االضطالع يتعين التي اتالطرق شبكة على المدنية األعمال على مركبات لإلشراف
 لن يقتصر استخدام. األشغال على واإلشراف الجودة مراقبة لدعم األول المقام في المعدات استخدام وسيتم. أعاله

إال أن  خاصة، مهنية من وجود مختبرات الرغم علىو. فقط المشروعهذا  على المقترض يمولها التي المعدات
تقوم . الفجوة هذه لسدعمومية  وجود مؤسسةوهو ما يتطلب  السليمة، المنافسة لضمان جدًا قلياًل عددها يعتبر

 جودة مجال مراقبة فيدورا أقوى  الخاص لقطاعلعب فيه اي وضع إلى األجل على االنتقال طويلة الخطة
 .أيضا المشروعبعد انتهاء  الجودة مراقبة لدعم العاجلة المعدات ستدعم بشكل فوري االحتياجات ولكن ،اتالطرق

 الجودة مراقبة دورًا مهمًا في تقنيات البناءالتجارب وز مركالمركزي ل يلعب المختبر، الحالي التونسي السياق في
القديمة التي  معداتال بسبب امحدود ولكن هذا الدور يبقى ،هامن والتحققمتابعتها وات الطرق قطاع في والخبرة

 التحديث عجلة دفع في المحوري بدوره الكامل االضطالع أجل من دعماليحتاج المركز إلى و. يستخدمها المركز
 .وصيانتها اتالطرقبناء  مجال في والمعايير واللوائح للقواعد المستمر

الصندوق منحة  من مليون دوالر أمريكي ممّول بالكامل 0.9)بقيمة إجمالية تصل إلى  2.2العنصر الفرعي  . ب
التهيئة وزارة التجهيز واإلسكان وفي  المختارين للموظفين التقنية القدرات : تعزيز(االستئماني متعدد المانحين

واإلنفاق على  اتالطرق خطط أفضل لصيانةوضع القرار ل صنع أدوات وتنفيذ تصميم (1: )في مجاالت الترابية
 في والخاص العام القطاعين استعراض دور( ب) و ؛تنمويا المتأخرة المناطقفي  ذلك في بما العامة، اتالطرق
 ؛ وتعزيزاتالطرق وصيانة تأهيل إلعادة األداء أساس على العقود ذلك استخدام في بما ،اتالطرق قطاع إدارة

 موميةالع والهيئات ، والوزاراتوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةفي  المختارين للموظفين التقنية القدرات
 األداء على القائمة والعقود اتالطرق حديثة ألصولال دارةباإل يتعلق فيما الصلة ذات الخاص القطاع وهيئات
توفير و وإجراء الدراسات، والتدريب، الفنية االستشارية الخدمات تقديم خالل وذلك كله من ؛اتالطرق لصيانة
 :مجاالت ثالثة فيالعمل العنصر الفرعي  يتطلب هذا .والبرمجيات الحاسوب أجهزة
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i. في أفضل، بما العام بشكل المتعلقة بالصيانة واإلنفاق للقيام بعمليات التخطيط القرار صنع أدوات وتنفيذ تصميم 
 إدارة نظام طبيقوت شراء يتم تمويل ألف دوالر أمريكي(. وسوف 606)تنمويا المتأخرة  المناطقفي  ذلك

 يوفر سوف .الطرقات الوطنية لشبكة( 4نظام تطوير وإدارة الطرقات السريعة  مثل) اتالطرق أصول معلومات
 المتعلقة التدخالت من وغيرها القرار للتخطيط للصيانة صنع أدوات عن فضال لألصول موحدة بيانات ذلك قاعدة

 في ذلك في بما)والجهوية  الوطنيةموحدة لوضع الطرقات  نتائج بطاقة النظام كما سيوفر .بأصول الطريق
 الفوائد تعظيم أجل بتحسين عمليات التخطيط لإلنفاق من القرار صنع وستسمح أدوات ،(تنمويا المتأخرة المناطق

 ،اتالطرق شبكة حالة األمر بدوره في تحسينسوف يساهم هذا . اتالطرق على قطاع العام االقتصادية لإلنفاق
 المتأخرة المناطق بشكل أفضل الحتياجات االستجابةعلى  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةيساعد و

 القدرات بناءيتم تحقيق هدف . البيانات مسؤولة عن تمويل جمع والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةستكون . تنمويا
 في بما أخرى، قدرات بناء أنشطة أيأيضا عبر  ولكن ،أساسا تدريب، من خالل الأعاله ألنشطة المذكورةفي ا
 .التقني العمل لدعم ضروريوهو أمر  المحلية الجامعاتفي  سدّرُتالتي يتم إعدادها لالدورات التدريبية  ذلك

ii. إلعادة األداء أساس على العقود استخدام ذلك في بما القطاع، إدارة هذا في والخاص العام القطاع دور استعراض 
 قطاع في الخاص القطاع سيساهم ذلك في تعزيز دور. دوالر أمريكي( 303،000) اتالطرق وصيانة تأهيل
الوطنية والجهوية  اتالطرق وصيانة تأهيل إلعادة األداء على القائمة استخدام العقود على التركيز مع ،اتالطرق

التي  دوليةال خبرةال إلى تونس األداء في على القائمة استخدام العقود اقتراح يستند .تنمويا المتأخرة المناطق في
 الحفاظ في الخاص قطاعالذي يلعبه اللدور الحالي ل كبيرًا هذه المسألة تغييرًا تمثل. الوطني السياق تكييفها معسيتم 
، المحلية المقاوالت وقطاع النقل، وزارة قدرات وف يتم القيام بدراسة حولسو. في تونس اتالطرق أصول على

الدراسة يتم في إطار كما س. تونس في المفهوم هذا لدعم إدخال األخرى المعنية الجهات وجميع المالي، القطاعو
إعداد أيضا سيتم و، تنمويا متأخرة مناطقالواقعة في  اتاألقل من الطرق محتملين علىتجريبّيين  قسمينتحديد 

ستخدامها ال( تصميم الطريق أو تقنيةال المواصفاتعلى أساس  وليس) أساس األداء على قائمةتفصيلية  مواصفات
تدخل  نطاق أيضا ستحدد الدراسة .بشأنهلتعاقد على ا والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتعمل  تجريبي مشروع في

 تدريب، من خالل الأعاله ألنشطة المذكورةفي ا القدرات بناءيتم تحقيق هدف . هوموقع تهومد التجريبيالمشروع 
التي يتم إعدادها لُتدّرس في الدورات التدريبية  ذلك في بما أخرى، قدرات بناء أنشطة أيأيضا عبر  ولكن ،أساسا

 .التقني العمل لدعم ضروريوهو أمر  المحلية الجامعات

 

باإلضافة إلى شراء العامة  واختبار األشغال الجودة لمراقبة معدات شراء 1.2 الفرعي العنصر يمولوف سي (22
 1.9 يعادل ما دينار تونسي أي مليون 3.6 المعدات تكلفة مجموعيبلغ . الطريق على لإلشراف المدنية المركبات

 .وسيتكفل المقترض بهذه التكاليف. مليون دوالر أمريكي
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 متعدد االستئماني الصندوق من أمريكي دوالر ألف 909 بقيمة منحة عبر 2.2 الفرعي العنصر تمويل سيتم (23
 مارس 31 في الفرعي العنصر هذا استكمال يتم أن المتوقع ومن. اتالطرق قطاع في التغييرات لدعم المانحين
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التنفيذ ترتيبات: 3 الملحق

 النقل ممرات طريق تونس: مشروع

 

 والتنفيذية للمشروع المؤسسية الترتيبات . أ
 العامة اإلدارة خالل من البري النقل ممرات مشروع بتنفيذ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة ستقوم (1

 ، باستثناءالمصّنفة اتعن إدارة شبكة الطرقوالجسور مسؤولة  اتللطرق العامة اإلدارةستكون . والجسور اتللطرق
. وتماشيا مع سياسة الالمركزية Tunis Autorouteمسؤولية كلم من الطرقات السريعة التي تقع تحت  360

كل ( تتولى افرع 24الترابية في كل والية ) والتهيئة واإلسكان التجهيز فروع جهوية لوزارةتم إنشاء  ةيالحكوم
 . المعدات/  صيانة المركبات مسؤوليةتولي إلى جانب  دارةاإلو صيانةالخدمة اإلشراف على واحدة منها 

الترابية. والمركز  والتهيئة واإلسكان التجهيز ة عمومية تابعة لوزارةهي إدارتقنيات البناء التجارب ومركز  (2
 ،)القار اتمواد الطرق اتمكونلمختلف ات الضرورية للتربة في الموقع، و( القيام باالختبار1مسؤول عن: )

 ستخدامهياكل أو اأصناف معينة من ال ( إجراء الدراسات والتجارب على2لخ(؛ )إ واالسمنت والطين ،والحصى
جميع الدراسات حول تنفيذ ( 3البناء؛ )أشغال استخدامها في حسب بجديدة تحت أحمال ثابتة أو متغيرة مواد 
في المناطق القاحلة، وحماية المدن  اتالطرقفيما يخص األوساخ على وبشكل خاص  المتعلقة بالقطاع،اضيع المو
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( 4) ؛الطرق، والبناء المقاوم للزالزلشغال أالناتجة عن الطريق، واألمراض استهالك دى وممن الفيضانات، 
 ؛والجامعات ومعاهد البحوثاإلدارة بين  عالقاتال( تعزيز 5) ؛مواد وتقنيات البناءوضع معايير ل المساهمة في

ارف ( نشر المع7)؛ تقنيات البناءالتجارب ومركز بعمل ومهام  المتعلق دوليالالتقني ( المشاركة في التعاون 6)
ة بشأن صالحي ( صياغة مشورة تقنية8أو أي وسيلة أخرى مناسبة؛ ) نشوراتالمقطاع عبر الالمتعلقة ب العلمية

 شغالوتوظيف أ باحتسابالمتعلقة تقنية اللوائح ال ( تطوير9جديدة؛ ) ومواد أو معداتأ، عملياتأي استخدام 
( 10جودة المواد وأشغال الهندسة المدنية. )التطبيقية ومراقبة معايير صيانتها من خالل البحوث  وكذلك اتالطرق

اللجنة الوطنية لرصد منتجات رئاسة ( 11تونس؛ ) المستوردة أو المصنعة فيالبيتومين منتجات  تحكم فيال
 .سالمستوردة أو المصنعة في تون البيتومين

 تحميل التربة الذي يتم فيه فحص نسبة قسم( 1: )هي أقسام ستة منتقنيات البناء التجارب و مركزيتكون  (3
، باإلضافة المواد تحبب من أجل تحديد" الرمال معادلة" لتقييموالقيام باختبار بروكتور اتربرغ  كاليفورنيا وحدود

 مقاومة أنجلوس لمقاومة الكسر واختبار اختبار لوس: للحبيبات والفيزيائية الميكانيكية الخصائص تحديد اختبار إلى
 وما تحبب،ال س،أنجلو لوس المادة الرابطة، دورييه، ،PCG مارشال،) السوداء المنتجات الختبار قسم( 2) التآكل؛

 يجري قسم األساسات الذي( 4) االسمنتي؛ والرملالمالط و سمنت،اإل يختبر اإلسمنت الذي قسم( 3)ذلك؛  إلى
يقوم باختبار الذي  قسم الكيمياء( 5. )المسافات عداد اختبارو ،الثالثي المحاور ختباراال المباشر، القص اختبارات
 مكان في مراقبةال اختبارات إجراء قسم السيطرة المسؤول عن( 6)الجبس؛ و محتوى وكذلك األزرق الميثيلين

 (.ذلك إلى وما ،للغشاء ضوءال شدة قياس ق،التحّق بروكتر،)شغال األ
القرن الماضي، ومعظمها إلى ستينيات وثمانينيات  تقنيات البناءالتجارب ومركز المعدات التي يمتلكها شراء عود ي (4

خاصة في تونس  وجود مختبرات من الرغم علىو. الحالية يتوافق مع المعايير وال الحديث لالستخدام غير مناسب
 .اتالطرق قطاعكل ما يتعلق بوقياس  مراقبة في جدًا هامًا دورًالعب يتقنيات البناء التجارب ومركز إال أن 

 في خبرة في مجال تصميم وتنفيذ مشاريع الطرقات الممولة خارجيًا بما والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتملك  (5
 مشاكل تقنيةمواجهة  التجربة فإن مخاطر لهذه ونظرالالستثمار.  األوروبي والبنك للتنمية اإلفريقي البنكمن  ذلك
العامة  اإلدارةتعتبر متوسطة. ومع ذلك لم تعمل المشروع تنفيذ قود المتعلقة بقدرة الهيئة على مع العمشاكل أو 

 هناك وكان، عشر سنوات من ألكثر الدولي البنك بتمويل من اتالطرق قطاعفي  مشاريع على والجسور اتللطرق
تم . واالجتماعية البيئية اإلدارة المالية والضماناتو المشتريات،سيايات  ذلك في بما البنك، لسياسات محدود فهم

 خطةو المناقصة، وثائق ذلك في بما 133والطريق الجهوي  12مشروع الطريق الوطني  أنشطة معظم إعداد
، 4أما بالنسبة للطريق الوطني . التقييم لواالجتماعية قب الخاصة بالتأثيرات البيئية التقييماتو ،التوطين إعادة عمل

إلدارة البيئية اإطار عمل التوطين و إعادة سياسة إطارتم إعداد  فقد ،الذي لم يتم وضع التحديد النهائي لمساره بعد

 .التقييم قبلواالجتماعية، ومراجعتهما ونشرهما / والحصول على االستشارات بشأنها 
 الشامل اإلعداد جوانب جميع عن المشروع مسؤولة داخلية لتنفيذ وحدة والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة أنشأت (6

 هياكل إنشاء تم وقد. البنك الدولي يمولها التي المشاريع المستقبلية المحتملة المقترح وكذلك للمشروع والتنفيذ
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للوحدة فريق عملها الخاص وهي . للتنمية األفريقي والبنك األوروبي االستثمار مماثلة للمشاريع الممولة من بنك
والضمانات مع الهياكل التي تم تشكيلها خالل التعاون مع  والمشتريات الفنية،مسائل الالمتعلقة بتتشارك الموارد 

االجتماعية والبيئية  اإلدارة إلعداد خطط لالستثمار. تم توظيف استشاريين األوروبي والبنك للتنمية اإلفريقي البنك
التوطين  إعادة سياسة ( وإطار133والطريق الجهوي  12التوطين )للطريق الوطني  عادةبشأن إ عمل وخطط
 .( قبل التقييم4)للطريق الوطني  واالجتماعية البيئية إلدارةا عمل وإطار

 :من فريق العمل التالي والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتتألف  (7
 71: مهندسون . ت
 48: وفنيون مساعدون مهندسون . ث
 44: إداريون نموظفو . ج
 182: عمال . ح

 التالية: األقسام واحدة تتضمن إدارة فرعية من تتألف إدارة هي المشروع تنفيذ وحدة (8
 

 133والطريق الجهوي  4مراقبة توأمة الطريق الوطني قسم أ. 

 12توأمة الطريق الوطني  تنفيذ متابعة قسمب. 

 الماليةو اإلداريةالشؤون م ج. قس

 االجتماعيةوالبيئية  اإلدارة خططتطبيق  وتقييم ذلك رصد في بما البيئة وحماية األراضي، حيازة قسمد. 

 .والمشتريات الفنية الدراساتقسم ه. 

 
 المشروع تدريبًا إعداد أثناء والجسور اتالعامة للطرق واإلدارة وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةتلقت  (9

انات مواإلدارة المالية والض المشتريات، مجال في ذلك في بما البنك،موظفي البنك الدولي على سياسات  من مكثفًا
 اتطرق مشاريع على بالفعل تعمل كانت وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية أن واالجتماعية. وبما البيئية
 البيئية الضماناتعلى أكثر للتنمية، فقد تم التشديد  اإلفريقي والبنك األوروبي االستثمار بنك مع كبيرة

 فضال الدولي، البنك يمولها التي للمشاريع البيئية الضمانات بشأن وقامت الوزارة بتوظيف مستشار. واالجتماعية
حول  ندوة البنك مونّظ. التوطين إعادة عمل خطط إلعداد االجتماعية في مجال الضمانات االستشاريين عن

الخاصة ضمانات الوثائق  إلعداد العمل جلسات من اوعقد عدد 2013 ديسمبر في واالجتماعية البيئية الضمانات
 سياسة االجتماعية، إطاروالبيئية  اإلدارة خططإلدارة البيئية واالجتماعية، اإطار عمل ) العمل واالستثمار إطارب

 البيئية المخاطر على اإلبقاء تم القدرات، تحسن من الرغم. على (التوطين إعادة عمل التوطين وخطة إعادة
. األراضي على االستحواذ عملية استكمال في التأخير احتمال االعتبار عند المستوى المرتفع لتأخذ في واالجتماعية
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 الوزارات بين على التنسيق الحكومة التابعة لرئاسة العمل مجموعة سوف تساعد المخاطر، ومن أجل الحد من هذه
. المناسب الوقت في األراضي استمالك عن ودفع التعويضات السليمة اإلجراءات اتباع يتم أن ضمان أجل من
 مرحلة خالل واالجتماعية القضايا البيئية في تعيين متخصصين أو على توظيف المشروع تنفيذ تعمل وحدةوف س

 .التوطين إعادة عمل خطةواالجتماعية و البيئية اإلدارة لمراقبة تطبيق خطط المشروع تنفيذ

 

 

 

 

 والمشتريات المصروفات المالية، اإلدارة . ب

 المشروع ولمحة عن مقدمة

المرورية  السالمة وتحسين الوطنية والجهوية، اتالطرق ممرات تحديث برنامج من اجزء المقترحة تدعم العملية  (10
 .المؤسسات وتعزيز اتالطرق على

 والجسور اتالعامة للطرق إلدارةلبتقييم اإلدارة المالية  10.00رقم سياسته التشغيلية قام البنك الدولي استنادًا إلى   (11
 من الرئيسي الهدف وكان .2014في جوان  وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةالتي تعمل تحت إشراف 

 استخدام بأنه سيتم ضمانات معقولة توفر للمشروع المقترحةاإلدارة المالية  ترتيبات كانت إذا تحديد ما التقييم هذا
 .والفعالية يةاالقتصاد عتباراتالل الواجب االهتمام إيالء مع لها المخصصة لألغراض والمنحة عوائد القرض

 هناك هإال أن عام، مقبولة بشكل المقترحةاإلدارة المالية ترتيبات  أن حين في أنهاإلدارة المالية إلى تقييم  خلص (12
 .للمشروع السلس التنفيذ لضمان التخفيف تدابير يجب اتخاذ العديد منأنه كما يمكن تحسينها أكثر،  مجاالت

 موجز تنفيذي

عن  المشروع بتنفيذ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة وستقوم. ومباشر نسبيًا بسيط هو المشروع تصميم (13
في ما  ذلك في بما اإلجمالية االئتمانية الرقابة عن والجسور، وستكون مسؤولة اتللطرق العامة اإلدارة طريق

قبل  من ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة وكان التقييم قد كشف أن. اإلدارة المالية وإجراءات الصرفيتعلق ب
 إعداد دعم( ب صحيح؛ واألرصدة بشكل جميع المعامالت تسجيل( أ: علىعموما  قادر ألنه مقبولة، المقترض
من جانب  التدقيق المقبولة إلجراءات يخضعكما أنه ( د المنشأة؛ أصول حماية( ج موثوقة؛مالية دورية بيانات 

 بيئة ضمان أجل من يجب معالجتها التي الكبيرة والمخاطر الضعف نقاط من قليل عدد هناك ذلك، ومع. البنك
 اتالعامة للطرق اإلدارةبافتقار ( 1: متعلقة سلس وهي بشكل خاص نحو على المشروع لتنفيذ قوية ائتمانية
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 إدارة المحاسبةعدم استخدام  (2 الدولي، البنك يمولها التي العمليات مع التعاملللخبرة في مجال  والجسور
، والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة داخلإدارة للتدقيق الداخلي  غياب( 3 آلي، محاسبي نظامل الخاصة بالمشروع

بالبنك  إجراءات الصرف الخاصةعلى  بما يكفي والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةفريق عمل عدم اطالع ( 4
الخاصة  السنويةالتدقيق  تقاريرتقديم  إمكانية تأخر( 6و يدويا، للمشروع المالية التقارير ( إعداد5الدولي، 

 .لمشروعبا
 

 والجسور، اتللطرق العامة اإلدارةسوف تعمل  تحديدها، تم التي الضعف ونقاط المخاطر من الحد أجل من (14
 تنفيذ وحدة في متخصصين موظفين توظيف( 1: )التاليةمن المخاطر  الحد إجراءات تنفيذ على البنك،مدعومة من 

 على المتخصص التدريب توفير( 2) للمشروع؛ المالية اإلدارة مع للتعامل جزئي بدوام دارةإلل التابعة المشروع
 والماليين اإلداريين الموظفين قدرات لبناء الدولي لبنكالخاص با الصرف وإجراءات المالية اإلدارة إجراءات
 مرضي مشروع عمليات دليل اتباع( 3. )للمشروع المالية الجوانب مع سيتعاملون والذين اإلدارة في الحاليين

 والصرف المحاسبة، عمليات بالتفصيل يتضمن الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارةمعتمد من و للبنك
 وبالدوالر( للقرض) باليورو دقيقة ومنفصلة، محاسبية بيانات إعداد( 4. )المالية التقارير إعداد وإجراءات
( 5. )التونسي المركزيالبنك  موظفوشرف عليها وي التونسي المركزي البنكفي  توضع( للمنحة) األمريكي
 الذي الميزانية، قرار دعم نظام عبر جمعها تم التي للمشروع المالية المعلومات من ممكن شكل بأكبر االستفادة

 اللتزامات سليمة مراجعة بعملية بالقيام يسمح فإنه للميزانية،ُيستخدم  نظام األساس في أنه من الرغم على
 ستة غضون في المحدد الوقت في لمشروعل الختامية المالية البيانات إعداد ضمان( 6)و والمدفوعات؛ المشروع

 المناسب الوقت في التدقيق بعمليات القيام الخارجي الحسابات دققمل يتيح ماالمالية ب السنة انتهاء تاريخ من أشهر
مخاطر  تصبح التدابير، هذه يتم تنفيذ عندما .الدولي البنك يحددها التي التدقيق متطلبات مع االمتثال أجل من

 .اإلدارة المالية للمشروع متوسطة

 وإجراءات التخفيف المخاطر تقييم

التي تم  ت التخفيفاالتقييم، وإجراء خالل تحديدها تم التي اإلدارة المالية أهم مخاطر المبّين أدناه الجدول يلخص (15
 .على معالجتها المقترضاالتفاق مع 

 
تنصيف  15نوع المخاطر

 المخاطر
 تقييم المشروع تصميم في دمجها تم التي المخاطر من الحد تدابير/  تعليقات

 المخاطر
 المتبقية

 متوسط  جوهري ةالكامن المخاطر
                                                           

15
 نظام أنفي  المالية اإلدارة على السيطرة مخاطروتتمثل . المشروع فيها يقع التي البيئة من تنبع التيتلك  هي المالية اإلدارة بشأن الكامنة المخاطر 

 من العامة المالية اإلدارة مخاطروتتكون . المقصود للغرضفعال و اقتصادي بشكل المشروع أموال استخدام لضمان كاف غير للمشروع المالية اإلدارة
 .العميلكما هو وضعها بعد التخفيف منها من خالل أطر التحكم الخاصة ب مجتمعة السيطرة ومخاطر الكامنة المخاطر
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 لعام القانونية والمساءلة العام اإلنفاق لتقرير الرئيسية االستنتاجات توصلت متوسط مستوى البلدعلى 
 ويوفر سليم المالية لإلدارة واإلداري القانوني اإلطار أن إلى 2010
. الجيدة الرقابة وبيئة المعلومات بموثوقية يتعلق فيماومطمئن  قوي مستوى

 إلى بحاجة تزال ال والمساءلة الشفافية مجال في إخفاقات هناك ذلك ومع
 .معالجة

 متوسط

 مع التعاملفي  تجربة مؤخرًا والجسور اتللطرق العامةلإلدارة  يكن لم جوهري الهيئة
 المشروع يواجه بأن خطر هناك ولذلك الدولي، للبنك المالية العمليات
 مسائل ذلك في بما االئتمانية، البنك متطلبات مع التكيف في مشاكل

 هذه من التقليل أجل من. المشروع تنفيذ خالل المالية واإلدارة صرفال
 مجال في البنك إجراءات على متخصص تدريب توفير سيتم المخاطر،

 داخل الحاليين والماليين اإلداريين للموظفين والصرف المالية اإلدارة
 المالية اإلدارة مسألة سيتولون الذين والجسور اتللطرق العامة ارةاإلد

 . للمشروع

 متوسط

 للمشروع المالية اإلدارة ستكون. وواضح نسبيا بسيط المشروع تصميم منخفض المشروع
 .والجسور اتللطرق العامة اإلدارة مسؤوليةتحت 

 منخفض

 متوسط  جوهري مخاطر المراقبة
 القياسية اإلجراءات من يتجزأ ال جزءا المشروع ميزانية تكون سوف منخفض الميزانية

 وستكون الترابية، والتهيئة واإلسكان التجهيز لوزارة العامة للميزانية
 يوفر الذي النظام الوطني لدعم القرارات المتعلقة بالميزانية في مسجلة
 إلى باإلضافة. المتابعة أغراضلخدمة و الميزانية لمراقبة مقبوال إطارا
 المشتريات خطة أساس على السنوية الميزانية مشروع إعداد سيتم ذلك،
 .البنك سيقبل بها التي

 منخفض

 بالمعلومات االحتفاظ فسيتم ،محوسب محاسبة نظام تمتلك ال اإلدارة أن بما جوهري المحاسبة
 اليدوية المحاسبة تشكل. إكسل بيانات جداول على للمشروع المحاسبية

 مثل الهيكلية، لألخطاء حساسية أكثر البيانات أن بما كبيرة مراقبة مخاطر
 دخالاإل مثل خاطئة،ال بياناتوال صحيح غير بشكل المكتوبةمعادالت ال

 لحماية السر كلمة وجود عدم مثل اإلدارية، واألخطاء لألرقام، الخاطئ
 هذه من الحد أجل من. للمعلومات ةالمناسب غير مشاركةال أو البيانات
 للمشروع المالية المعلومات كبير بشكل المشروع يستغلوف س المخاطر

 بالميزانية، المتعلقة القرارات لدعم الوطني النظام عبر جمعها سيتم التي
 يسمح أنه إال لميزانية،خاص با نظام األساس في أنه من الرغم على الذيو

 .والمدفوعات المشروع اللتزامات جيدة بمتابعة

 متوسط

 ومع والجسور اتللطرق العامة اإلدراة في الداخلي للتدقيق إدارة يوجد ال متوسط الرقابة الداخلية
 المالئمة الداخلية الرقابة ممارسات من واسعة مجموعةملك ت هافإن ذلك،
 جيد بشكل يعرفها والتي المؤسسة وإجراءات سياسات في تعريفها تم التي

المهام بين  في واضح فصل هناك ذلك إلى باإلضافة. اإلدارة موظفو
. للمشروع خدمات/  لسلعاالستالم بالنسبة و دفع،الو تسجيل،الو ،التصريح

ضفي وي الداخلية الرقابة أنشطة المشروع عمليات كتّيب يصف وأخيرا

 منخفض
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 .ارسمي اطابععليها 
تتحول أموال  سوف. معقدة ليست المشروع لهذا األموال تدفق ترتيبات متوسط تدفق األموال

 لدى المفتوح للمشروع المحدد الحساب إلى القرض حساب من القرض
 سيعمل. الخدماتزودي وم مقدمي إلى هناك ومن التونسي، المركزي البنك

 بسياساتكبيرة  ومعرفة واسعة بخبرة يتمتع الذي التونسي المركزيالبنك 
 للمشروع المحدد الحساب إدارة على الصرف، مجال في الدولي البنك

 .المقترض عننيابة بال

 منخفض

 في بخبرة تتمتع ال والجسور اتللطرق العامة اإلدارة أن من الرغم على جوهري إعداد التقارير المالية
 خبرة لديها أن إال الدولي، كنبقبل ال من الممولة للمشاريع تقارير إعداد

 إلى مماثلة متطلبات لديها أخرى دولية مالية مؤسسات مع العملفي  واسعة
 للمشروع المالية التقارير إعداد ترتيبات. الدولي البنك متطلبات مع ما حد

 المناسب الوقتفي  إعدادها في ريالتأخ بعضقد يحدث  ولكن معقدة، ليست
يحدد  المخاطر، هذه من وللتقليل. يدويا إعدادها بسبب البنك إلى وإحالتها

 التي والتقارير المالية، التقارير رفع مسؤوليات بوضوح عملياتال كتّيب
 .ومحتواها إيداعها وتاريخالجهات المسؤولة عن إعدادها و إعدادها يجب

 متوسط

 من تونس، في الدولي البنك من الممّولة المشاريع معظم في الحال هو كما جوهري التدقيق
 الرقابة جهة إلى لمشروعل الخارجي التدقيقمهمة  عهدُت أن جدًا المحتمل
 المالية الرقابةمن قبل جهة  التدقيق تقارير إعداد كان. موميةالع المالية

. بسبب الضغط الكبير الملقى على عاتقها وذلك كبير بشكل يتأخرمومية الع
 إغالق على المشروع سيحرص المخاطر، هذه من التخفيف أجل ومن

 المالية البيانات وإعداد ،المناسب الوقت في المالية السنة نهاية في الحسابات
 المالية الرقابةجهة  تتمكن حتى المناسب الوقت في للمشروع الختامية

 السنة إنتهاء من أشهر ستة غضون في التدقيق تقرير إعداد منمومية الع
 بالتخطيطمومية الع المالية لرقابةتمكين جهة ا هشأن منوهذا ما . المالية
 .جوان 30 قبل همن اإلنتهاءو النهائي التدقيق تقرير عدادإل مسبق بشكل

 متوسط

 متوسط  جوهري 
 

 للمشروع المالية الخاصة باإلدارة الترتيبات

 المعامالت جميع تسجيل( أ: ألنه قادر بشكل عام على مقبولة المقترض قبل من ترتيبات اإلدارة المالية المقترحة (16
كما أنه خاضع ( د المنشأة؛ أصول حماية( ج موثوقة؛دورية  مالية بياناتإعداد  دعم( ب صحيح؛ واألرصدة بشكل

 .من البنك إلجراءات التدقيق المقبولة
 

المشروع  بتنفيذ الترابية والتهيئة واإلسكان التجهيز وزارة ستقوم (.التوظيف ترتيبات ذلك في بما) هيئة التنفيذ (17
 ذلك في بما االئتمانية، والرقابةتقني الجانب ال عن مسؤولة كون، التي ستوالجسور اتالعامة للطرق اإلدارةعبر 

 العمل فيتجربة تملك ال  والجسور اتللطرقالعامة  اإلدارةأن  من الرغم على. ترتيبات اإلدارة المالية للمشروع
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 المعترف المنظمات إال أنها أظهرت خبرة واسعة في إدارة المشاريع الممولة من البنك، يمولها التياريع المش مع
 عملت وزارةفي إطار تنفيذ هذا المشروع، . للتنمية اإلفريقي والبنك األوروبي االستثمار بنك دوليًا مثل بها

. اإلدارة المالية للمشروع على شرافلإلجزئي  الترابية على توظيف فريق عمل بدوام والتهيئة واإلسكان التجهيز
العامة للشؤون اإلدارية  اإلدارةعلى دعم  والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتحصل  سوف ذلك، إلى باإلضافة

. بها المتعلقة المسائل جميع وتوحيد للمشروعاإلدارة المالية  شراف علىعلى اإل أيضا تساعد سوف والمالية التي
اإلدارة  على سياسات موظفيها تدريب في الدولي، البنك من بدعم، والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةسوف تستمر 

 .االئتمانية مهاراتهم تعزيز أجل من صرفسياسات الو الدولي لبنكبا خاصةالمالية ال
 

 المالية إلعداد وزارة وضعتها التي المحلية الترابية اللوائح والتهيئة واإلسكان التجهيز سوف تتبع وزارة. الموازنة (18
 يتم نشرها في من ميزانية الوزارة، وسوف يتجزأ ال جزءا المشروع ستكون ميزانية. للمشروع السنوية الميزانية

 ميزانية تسجيلعلى  والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةستعمل  ذلك، إلى السنوي. باإلضافة الموازنة قانون
 لاللتزامات التسجيل السليم يتيحوهو ما س، لدعم القرارات المتعلقة بالميزانية النظام الوطني في المعتمدة المشاريع

 معلوماتتجميع ال المعلومات هذهتدعم أتمتة . وضبطها مراقبة الميزانيةباإلضافة إلى  والمستحقات، والمدفوعات
 الحكومية النقدية كما أن المساهمات. مهامال بينيا كاف وفصال سليمة، بيئة تحكم وفرت ضمنيمما  الميزانيةالخاصة ب
 .للوزارة السنوية الميزانيةضمن  أيضًاستكون 

 
ام الوطني لدعم القرارات الترابية بالدرجة األولى النظ والتهيئة واإلسكان التجهيز سوف تستخدم وزارة. المحاسبة (19

 ،هاوتلخيص هاوتحليل هاوتصنيف هاوتسجيلالخاصة بالمشروع  والمعلومات المالية المعامالت بالميزانية لجمع المتعلق
فإن  لميزانية،خاص با نظام بما أن النظام الوطني لدعم القرارات المتعلقة بالميزانية هو في األساس لكن،. هاوتقديم

سيتم . التي يتم القيام بها يدويا التكميلية سلسلة من اإلجراءات والضوابط المحاسبية سوف يستخدم أيضًا المشروع
 أساس علىيدويا وكما ينبغي،  معاملة كل لتسجيل إكسل بيانات على شكل جداولإعداد  المشروعبالتالي في إطار 

 لمتابعة تفصيال أكثر معلوماتعلى تحتوي حسابات ثانوية دفاتر استخدام ، إلى جانب (أسبوعيا أو يوميا) دوري
العامة  اإلدارةسوف تعمل  المالية، في السجالت استمرار الدقة من أجل ضمانو. المشروع تالتزاما حسابات

النظام الوطني لدعم القرارات المتعلقة بالميزانية التي تم إدخالها في المشروع  بيانات جمععلى  والجسور اتللطرق
سيكون كل من النظام المحاسبي الحسابات الثانوية. ودفاتر  إكسل جداولتم تسجيلها باستخدام والمعلومات التي 

التقارير المالية المرحلية  إلعداد يةاليدوي والنظام الوطني لدعم القرارات المتعلقة بالميزانية القاعدة األساس
 .للمشروع

 
 التجهيز وزارةالمعمول به في  الداخلية الرقابة نظام المشروع يستخدم سوفالضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي.  (20

( 1: يلي النظام ما ويشمل. مرضياالبنك  هويعتبر الحكومة مع نظام النظام هذا الترابية. يتوافق والتهيئة واإلسكان
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 من مستويات مختلفة( 3 ؛بين المهام واضح فصل( 2 وتنفيذها؛ السنوية الموازنة إلعداد مالئمة توجيهية مبادئ
( 5 المالية؛ السجالت حول دقة معقولة تأكيدات توفر التي المصرفية للحسابات منتظمة مطابقات( 4 الموافقات؛
على  والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةعملت  ذلك، إلى باإلضافة. بها السجالت واالحتفاظ لتوثيق مقبولة إجراءات
 في بما الدفع، وطلبات الفواتير جميعالمتعلقة بإعداد  اإلجراءات حددي يذاألموال ال مفصل بشأن دفع دليلتطوير 

 علىهذه  رقابةأنشطة ال تطبيق يتم. خارجية صناديقالممولة من طرف  تكبدةالم المؤهلة بالنفقات المتعلقة تلك ذلك
 القائمة الداخلية الضوابط المشروع عملياتمكّمالت دليل تدعم  وأخيرا،. المشاريع ذلك في بما بأكملها المؤسسة

 .المشروع لتنفيذوأدوات ضبط ومراقبة وظوابط أساسية، ، ومفصلة محددةوتدابير  إجراءات وضع خالل من
 

األموال بشكل مسّبق إلى  "تقديم في والمنحة القرض من لكل األساسي الصرف أسلوبيتمثل . األموال تدفق (21
القائمة للجهة  يتسنى حتى مبكر وقت في المشروع لهذا الالزمة األموال بتوفير يسمح الذي الحساب المخصص"

 في. األمريكي بالدوالر والمنحة باليورو، القرض صرف سيتم. التي يجب تحّملها المتوقعة النفقات عليه تمويل
 واإلسكان التجهيز طلب من وزارةأن ي للبنك يجوز القرض، من تمويلهال يمكن  هناك إنفاق أن البنك قرر حالة

 في عليه المنصوص النحو علىو استثنائية، ظروف في أو المخصص،إلى الحساب  المبلغ رّد الترابية إما والتهيئة
 سياسات البنك المتعلقة بالصرف، تقديم وثائق بديلة. 

 
البنك المركزي التونسي  فإن الخارجية، األموال إدارةفي المنهجية التي تعتمدها الدولة التونسية استنادًا إلى   (22

 متطلبات تجهيز عن مسؤولالهو  كونيس وبالتالي المشروع، عن نيابةبالالحساب المحدد  إدارةسيعمل على 
. وعرالمش نفقات لتمويل بنكقدمها ال التي األموال استخدام عن مسؤواليبقى المشروع  فإن ذلك، ومع صرف،ال
 الخطوطتمّثل في حين  األموالمسار  متصلةال خطوطال تمثل حيث ،األموال مسار التالي البياني الرسمفّصل وي

 :المعلوماتالمتقطعة مسار 
 

 األموال مسار: 1صورة 
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 :البياني الرسم مفتاح

الحساب في أمواال في صورة دفعات مقدمة  الدولي لبنكيودع ا ،والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة طلب على بناء .1
 البنك المركزي التونسي.المفتوح لدى المحدد للمشروع 

 البنك الدولي

فتح البنك المركزي 
التونسي للحساب المحدد 

 بالنيابة عن المشروع

مقدمي السلع، واألشغال 
والخدمات في إطار 

 عناصر المشروع

 

العامة  اإلدارة
 والجسور اتللطرق
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واألشغال  السلعمزودي أموال ل لدفع حاجة هناك كانت كلماتطلب اإلدارة،  الوطنية، استنادًا إلى الممارسة .2
 إلى مباشرة الدفعات تسديد هذهالبنك المركزي التونسي المشروع، من  عناصر من أي عنصر تحت والخدمات

 .من الحساب المحدد المناسب مستشارال أوزود الم
. السابقة دفعات المقدمةتقارير حول استخدام ال إضافية في الحساب المحدد للمشروع عند تقديم دفعاتسيتم إيداع  .3

القرض التي تم إيداعها  أموال استخدام عن شهري خالل المركزي التونسي بإعداد تقريرمن  اإلدارةتقوم  سوف
التي تمت الموافقة  للمشروع اإلجمالية النفقات تلخيص يتم .صرفال لخطابات في الحساب المحدد للمشروع وفقا

 .لينظر فيها الدولي البنك لىإ اتقديمه المركزي التونسي ويتم البنك بيانات النفقات التي يقوم بإعدادها في عليها
 

العامة للشؤون اإلدارية  اإلدارةبدعم من  والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتعمل  .التقارير المالية للمشروع (23
 من يومًا 45 خالل الدولي على أن يتم تقديمها للبنك أشهر، ستة والمالية على إعداد التقارير المالية المرحلية كل

 موضح هو كما والنفقات التمويل كل أنشطة المشروع، وأنشطة التقرير يعكسيجب أن  المتفق عليه.تاريخ التقديم 
 الجهات منالمقدمة  األموال النظيرة، األموال ذلك في بما القانونية، االتفاقيات وفي مشروعالوثيقة تقييم في 

( 1: )التحديد وجه المالية المرحلية علىسوف تتضمن التقارير . وجدت إن العينية والتبرعات األخرى المانحة
على ( تاريخه من بداية العام وحتى) تراكمي وبشكل ،الفترةنص على األموال ي واستخدامات بيان مصادر
 بداية ونهاية األرصدة( 2) الرئيسية؛ وتصنيفات النفقاتاألموال المرصودة الفعلية من  والمدفوعات المقبوضات

. اإلنفاق فئة وحسب العنصر حسب والمخططة الفعلية النفقاتمؤيدة تبين  مقارنة لجداو( 3) للمشروع؛ النقدية
 اتالعامة للطرق اإلدارةسوف تستخدم . بيان الحساب المصرفي( 5) و ؛مالءمة الحساب المصرفي بيان( 4)

ثم  السنوية للمشروعالمالية  البياناتعلى أنها  المشروعسنة  خالل التقارير المالية المرحلية التراكمية والجسور
 .اإلدارةمؤيدات من و تفسيرية مذكراتو المعتمدة، المحاسبية حول السياسات بيانالحقا ب المعلومات تكّمل

 
العام، والنظام الوطني  الدين إدارة نظام صادرة عنال المالية المعلومات والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتستخدم   (24

 بيانات التابعة التي تم إعدادها في جداول المحاسبية المعلوماتباإلضافة إلى  بالميزانية،لدعم القرارات المتعلقة 
 مناقشة التقارير المالية المرحلية واالتفاق عليها بين فريق تتم. للمشروع المالية التقارير إلعداد على شكل إكسل

 .والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةو الدولي البنك
 

 المالية بالتدقيق في البيانات الدولي، البنك عليه يوافق مستقل خارجي حسابات سيقوم مدقق. التدقيق الخارجي (25
المالية  البيانات إعداد ينبغي. والتعمير لإلنشاء الدولي البنك بقرض ذلك الحساب المحدد المتعلق في بما للمشروع،

العامة  اإلدارةتعمل  ،الغاية لهذه تحقيقا. التدقيق المقبولة لمعايير والتدقيق فيها وفقا المقبولة المحاسبية للمعايير وفقا
 ينبغي. للحصول على موافقته البنك التدقيق، وتقدمها إلى الشروط المرجعية ألعمال إعدادعلى  والجسور اتللطرق

 كما ينبغي للرقابة الداخلية، وتقييم المالية، المعامالت مراجعة من التدقيق كال الشروط المرجعية ألعمال تشمل أن
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 العينية المساهمات ذلك في بما مصادر التمويل جميع وكذلك المشروع، إطار في المنفذة العمليات جميع تشمل أن
البيانات  رأيه في ذلك في بما السنوي التدقيق تقرير( 1) سيعمل المدقق بالحد األدنى على إعداد:. وجدت إن

 المشروع تقديم التدقيق إلى البنك تنفيذ ينبغي على وحدة .الداخلية الرقابة بشأن إدارية رسالة( 2)المالية السنوية و
 متعدد االستئماني الصندوق أما بالنسبة لمنحة. المالية التدقيق في السنة انتهاء تاريخ من أشهر في غضون ستة

 يتجاوز ال موعد في يالدول لبنكاواحد إلى  تدقيق حسابات يجب إرسال تقرير أعاله، اإلجراء من وبدال المانحين،
 .إغالق المنحة تاريخ من أشهر ستة

 
تم  الدولي، البنك يمولها التي المشاريع تونس في مجال التدقيق في حسابات اي تتبعهمنهجية التاستنادًا على ال  (26

قد وافق  البنكيكون ة للمشروع السنويالحسابات تدقيق بة جهة مستقلقوم تاالتفاق مع الحكومة التونسية على أن 
 .عليها مسبقا

 
 
 

 للمشروعالقرض  مبالغ صرف ترتيبات

 (2 المباشرة، عاتدفال( 1 للمشروع: القرض مبالغ أربعة أساليب لصرف البنكيعتمد  التقييم، نتائج في النظر بعد (27
. الخاصة االلتزامات( 4و ؛الخاص بالمشروع لى الحساب المحددمبالغ المدفوعة مقدما عال( 3 تسديد النفقات؛

 وصول التمويل لضمانيتم بصفة خاصة استخدام الدفعات المقدمة المحولة على الحساب الخاص بالمشروع سوف 
سيعمل المشروع على فتح حساب  الغاية، لهذه وتحقيقا. المتوجبة على المشروع لتسديد النفقات المناسب الوقت في

األموال مع  هذه وضع يمكن ال .القرضمبالغ  عإيدا محدد منفصل باليورو في البنك المركزي التونسي حيث سيتم
 ،المتفق عليها لمشروعصف رسالة الصرف الخاصة بالمشروع بالتفصيل كل ما يتعلق بنفقات ات. أخرىأموال 

 السحب، طلبات من األدنى الحد قيمةوة القرض،مبالغ  استخدام عن التقارير الصرف، والسحب وتقديم نسبةو
الصرف  معلومات من وغيرها من الحساب المحدد،المتفق عليها  النفقات عن اإلبالغوتواتر  ،مؤيدةال الوثائقو

 .الهامة
 

 المباشرة، المدفوعات( 1ثالثة أساليب صرف:  باستخدام المنحة من حسابإلى المشروع موال يصرف البنك األ  (28
خاصة استخدام الدفعات المقدمة سوف يتم بصفة إلى الحساب المحدد. مبالغ المحولة مقدما ال( 3 تسديد النفقات؛ (2

المتوجبة على  لتسديد النفقات المناسب الوقت في وصول التمويل المحولة على الحساب الخاص بالمشروع لضمان
سيعمل المشروع على فتح حساب محدد منفصل باليورو في البنك المركزي  الغاية، لهذه وتحقيقا. المشروع

صف رسالة الصرف ت. األموال مع أموال أخرى هذه وضع يمكن ال .مبالغ القرض إيداع التونسي حيث سيتم
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 التقارير الصرف، والسحب وتقديم نسبةو ،المتفق عليها لمشروعالخاصة بالمشروع بالتفصيل كل ما يتعلق بنفقات ا
 النفقات عن وتواتر اإلبالغ ،مؤيدةال الوثائقو السحب، طلبات من األدنى الحد قيمةوة القرض،مبالغ  استخدام عن

 .الصرف الهامة معلومات من وغيرها من الحساب المحدد،المتفق عليها 
 

 تنفيذ الدعم خطة 

( 1فإن استراتيجية تنفيذ الدعم سوف تتضمن ما يلي:  إلدارة المالية،المتعلق باالمتوسط  لمستوى المخاطر نظرا (29
 مالءمةوضمان  اإلدارة المالية للمشروعمخاطر على عين المكان لمراقبة  السنوية نصف اإلشرافتنفيذ مهام 

 الحسابات مدققي تقارير مراجعة( 3)المرحلية،  التقارير المالية مراجعة( 2) عليها، ترتيبات اإلدارة المالية المتفق
تحديث أداء اإلدارة ( 4) ،حسب ما يقتضيه الحال اإلدارية، الرسالة في الحسابات يثيرها مدققومسائل  أي ومتابعة

نصف المدة إلى  تقرير مراجعةيجب إرسال  .والنتائج تقرير الحالة إعداد خالل من والمخاطر المالية للمشروع
 .لبنكيحدده ا الحق تاريخ أي أو ،2017سبتمبر  30تاريخ  في البنك

 
 

 المشتريات

غير  والخدمات واألشغال السلع شراء: التوجيهية للبنك وفقًا "للمبادئ الخاصة بالمشروع المشتريات تنفيذ يتم (30
 المقترضينومنح  للتنمية الدولية المؤسسة ، وقروضوالتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض إطار في االستشارية

 المبادئ"و ،"(المشتريات إرشادات) " 2014في جويلية  والمنقحة ،2011جانفي " المؤرخة في الدولي البنك من
 المؤسسة ، وقروضوالتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض إطار في االستشاريين وتوظيف اختيار: التوجيهية

 2014في جويلية نقحة ، والم2011جانفي " المؤرخة في الدولي البنك من المقترضينومنح  للتنمية الدولية
مناقصات ال تنفيذ سيتم. والمنح القروض اتفاقيات في عليها المنصوص واألحكام ،"(التوجيهية للمستشارين "المبادئ)

 "المبادئ التوجيهية للبنكأيضا  المشروع على تنطبقمقبولة من البنك. تكون الوطنية باتباع إجراءات  التنافسية
، والتعمير لإلنشاء الدولي البنك قروض قبل من الممولة المشاريع في الغش والفساد ومكافحة بشأن منع الدولي

في نقحة والم 2006 أكتوبر" المؤرخة في الدولي البنك من المقترضين ومنح للتنمية الدولية المؤسسة وقروض
 "(.الفساد لمكافحة التوجيهية المبادئ)"  2011جانفي 

 
ضمان تحقيق أهداف المشروع عن المسؤولة األولى عن تنفيذ المشروع و والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة تكون (31

عن داخلية تكون مسؤولة عن اإلدارة اليومية للمشروع، و وحدة والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة التنموية. أنشأت
في عدد من المستشارين الذي يتمتعون بخبرات محددة  دعم هذه الوحدةيقوم ب. تهاومراقبوحدات المشروع تنسيق 



78 
 

العامة  اإلدارةتضمن ف ،عمليات الشراءب أما فيما يتعلق والمراقبة والتقييم. المالية، واإلدارة مثل المشترياتمجاالت 
 أحكام الشراء مع انسجام إجراءات المشروع، تنفيذ وحدة داخل المشتريات أخصائي خالل من، والجسور اتللطرق

 .بأكمله للمشروع القانونية االتفاقات
 

هيكل ( 1: )في مجال المشتريات. وتناول التقييم ما يلي والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة لقدرات تم إجراء تقييم (32
 وخبرة مؤهالت( 2)، والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتحت  المشتريات المؤسسي وإجراءاتالمشتريات 

بين  المعلومات تدفق( 3)و ،أو يشاركوا فيها يتولوا مسؤولية عمليات المشتريات أن المحتمل من الذين الموظفين
تم،  إذا. واإلسكان والتهيئة الترابيةوزارة التجهيز  أقسام وإدارات من وغيرها والجسور اتالعامة للطرق اإلدارة

 على القدرة والجسور اتالعامة للطرق لإلدارةفإنه سيكون  العمل، خطة في إليها المشار بشكل عام، تنفيذ التدابير
كل  التشخيص يتضمن. االتفاقيات القانونية في كما هو موضح المشروع، إطار في المشتريات إجراءات تنفيذ

وضع اللمسات . العطاءات وتقييم استقبال والخدمات االستشارية؛ المناقصة وثائق التخطيط؛ إعداد) الشراء عمليات
 خلص(. القانونية التفاقياتل اإلجراءات امتثال من التحقق أجل من الوثائق جميع أرشفة العقود؛ األخيرة وتوقيع

 المشتريات وإدارة تنفيذ على القدرة لديهاستكون ( والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةهيئة التنفيذ ) أن إلى التقييم
مرضية  تم تسليم خطة مشتريات. بها بعين االعتبار الموصى أخذ اإلجراءاتتوأن  كافية قدرات حشدت شرط أن

 .بالمتوسطة العامة المخاطر تصنيف تم . وقدلبنك الدوليل التنفيذ من األولى 18لألشهر الـ
 

 .والتوصيات تقييميبّين الجدول التالي مخلص ال  (33
 

 إجراءات التخفيف المخاطر ء اطاقة الشرتحليل 
 في الشراء قرار . مسؤولية اتخاذ1

 المنفذةالهيئة 
 المؤسسات ضمنالشراء  قرارات
 مرسومومحددة وفق  واضحة العامة،

 أما ،التونسيالعمومية  المشتريات
اتخاذ القرارات المتعلقة  مسؤوليات

 والتنسيق اإلدارة ضمنبالمشتريات 
 الرئيسيين المصلحة أصحاب مع

 فيمذكورة بالتفصيل فهي اآلخرين 
 المشروع عملياتكتّيب 

 بوضوح المشروع عمليات دليل يحدد
 مجال في المصلحة أصحاب كل دور

ت دارااإل ،التقنية اإلدارات) المشتريات
العامة للشؤون  اإلدارةالجهوية، 

وزارة التجهيز في  اإلدارية والمالية
 (واإلسكان والتهيئة الترابية

 وضوحو داخليةالعمل ال كتّيبات. 2
 الشراء عمليةفي 

بشكل جيد  مقننة هي الشراء عمليات
، إال أن هذه األخيرة اإلدارةداخل 

تفتقر للخبرة في مجال تنفيذ المشاريع 

 تنفيذ وحدة تدريب المستحسن من
 اتالعامة للطرق اإلدارة في المشروع
 التوجيهية المبادئ على والجسور
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 جانفي طبعة) للمشتريات الجديدة الدولي الممولة من البنك
 من أشهر 3 غضون في( )2011
 (التنفيذ حّيز المشروع دخول

 إدارة ونظام السجالت حفظ. 3
 الوثائق

 المشتريات بسجالت االحتفاظ سيتم
 وحداتال وصاية تحت

العامة  اإلدارة داخل مسؤولةال
 والجسور اتللطرق

 اإلدارةقدرات  حول قلق هناك ليس
أو فيما يتعلق  السجالت حفظعلى 

 الوثائق إدارة نظامب

 اتالعامة للطرق اإلدارة تدريب ضمان
 وتسجيل ظحف من للتأكد والجسور
 بالمشروع المتعلقة والعقود الملفات

 وما المشتريات جميعوالخاصة ب
 غضون في) معامالت من بها يتصل

 حّيز المشروع دخول من أشهر 3
 (التنفيذ

قدرة موظفي من  قلق هناك ليس التوظيف. 4
مع  اإلدارة تجربة لى)استنادًا إ اإلدارة

المشاريع الممولة من بنك التنمية 
متعدد األطراف والمؤسسات المالية 

ال بد من وجود ولكن  ،(ةالدولي
متفرغ بالكامل  مشتريات أخصائي

لعمليات المشتريات في وحدة تنفيذ 
 المشروع 

 اتالعامة للطرق قامت اإلدارة
خصائي مشتريات بتعيين أ والجسور
 للمشروع

 

 اإلدارة خبرة حول قلق هناك ليس لمشترياتل تخطيطال. 5
 تخطيط في والجسور اتالعامة للطرق

 اإلدارة جربةت لىاستنادًا إ) المشتريات
 األطراف متعدد التنمية بنك مع

 مؤسسات من الممولة والمشاريع
 هناك أن إال ،(الدولية التمويل

 حول محددة احتياجات
 مع باالمتثال المشتريات تخطيط
 مجال في للبنك التوجيهية المبادئ

 المشتريات

 
 الدعم الفني بتوفير البنك سيقوم

 والجسور اتللطرق العامة لإلدارة
 فترة طوال) للمشتريات التخطيط بشأن
 (المشروع تنفيذ

وثائق العطاءات، القائمة . 6
 المختصرة ومعايير التقييم

 اإلدارةحول خبرة  قلق هناك ليس
في مجال  والجسور اتالعامة للطرق

 استخدام الوثائق

 في موجودة القياسية المشتريات وثائق
 المشروع عمليات كتّيب

 العامة اإلدارة موظفي أن من التأكد اإلعالنشفافية  حول قلق هناك ليسالسابق للمناقصة مؤتمر الاإلعالن، . 7
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 عن العطاءات وتقديم
العامة  اإلدارة قبل من الشراء فرص
 والجسور اتللطرق

 في المشاركين والجسور اتللطرق
 تم قد بالمشروع المتعلقة المشتريات

 عن اإلعالن كيفية على تدريبيهم
تزويد بما يتطلبه المشروع لل الحاجة

 دخول عند) clientconnection على
 (التنفيذ حّيز المشروع

 إذا مما التأكد من التقييم يتمكن لم دوالتقييم ومنح العق. 8
 دوالعق إسناد على قادرة اإلدارة كانت
 إلىالمدة المحددة وفقا للمناقصة  خالل

 األفضل العطاء صاحب

 العامة اإلدارة موظفي أن من التأكد
المعنيين  والجسور اتللطرق

 تم قد بالمشروع المتعلقة المشترياتب
 العطاءات تقييم دليل على تدريبهم

 لبنكالخاص با
 حّيز المشروع دخول تاريخ من)

 (المشروع تنفيذ فترة طوال/  التنفيذ
 لجنة قبل منالمشتريات  قرارمراجعة  مراجعة قرار المشتريات. 9

قد تكون  الرقابة لجنة أو/ و وزارية
مما  وبيروقراطية مرهقة جدا، بطيئة

 مواقف صعبةيؤدي إلى 

 اتالعامة للطرق اإلدارةمراقب  توعية
 ذات المشتريات ولجان والجسور

 تنطبق التي المشتريات بقواعد الصلة
 أن من والتأكد المشروع على

 فترة طوال) بسرعة ستتم المشتريات
 (المشروع تنفيذ

 اتالعامة للطرق اإلدارةتتمتع  إدارة العقود والشؤون اإلدارية . 10
 بخبرة في هذا المجال والجسور

 اإلدارة إلى المساعدة تقديم من التأكد
 احتاجتها إذا والجسور اتللطرق العامة

 تنفيذ فترة طوال) المناسب الوقت في
 (المشروع

 بالنسبة المشتريات على الرقابة. 11
 هو المشتريات على اإلشراف. إلدارةل

 المشتريات مراقبة لجنة مسؤولية
قد تكون  .اإلنفاقفي  التحكم ووحدة
 مرهقة جدا، بطيئة تكون العملية

مواقف  إلى يؤدي مما وبيروقراطية
 صعبة 

 
 

 قبل من المفرطة المسبقة الرقابةتؤدي 
 سرعةإلى إبطاء  المشتريات هيئة
 المشروع تنفيذ

 اتالعامة للطرق اإلدارةمراقب  توعية
 ذات المشتريات ولجان والجسور

 عمليات تبسيط بضرورة الصلة
 تنفيذ فترة طوال) المسبقة المراقبة

 (المشروع



81 
 

 

 .أدناه الجدول في مفصلةالشراء منهجية مسبقة والمصنفة حسب  راجعةالتي تحتاج إلى مالقصوى المالية  حدودال (34
تنقيح هذه  يمكن. المشروع بداية تطبيق في لعمليات الشراء للتخطيطالحدود المالية القصوى يتم استخدام هذه 

 المراجع وتوصيات استنادًا على نتائج المشترياتكل مراجعة تتم بعد الحصول على  بعدالحدود المالية القصوى 
 .الالحق المخاطر وتقييم الشراء عمليات تنفيذفي  (العكس أو) وبالنظر إلى التحسن الحاصل

 
 (األمريكي بالدوالر)الحدود المالية القصوى التي تحتاج إلى مراجعة مسبقة 

 المخاطر المتعلقة بهيئة التنفيذ متوسطة   نوع المشتريات
 هاتشغيلو والمعدات التالتسليم الجاهز لآلو األشغال

 وتركيبها 
 مليون 15

 مليون 3 بضائع
 غير والخدمات المعلومات تكنولوجيا أنظمة

 االستشارية
 مليون 3

 مليون 1 الشركات االستشارية
 مليون  0.3 االستشاريون األفراد

 
 )بالدوالر األمريكي(الحدود المالية القصوى حسب منهجية الشراء 

 
 تونس

 األشغال البضائع
 مناقصاتال

التنافسية 
 العالمية*

 مناقصاتال
التنافسية 

 المحلية

 مناقصاتال قيمة الشراء
التنافسية 
 العالمية*

مناقصات ال
التنافسية 

 المحلية

 شراءالقيمة 

 ≥الف  300 ≥مليون  10 <مليون  10 ≥الف  200 ≥مليون  3 <مليون  3 
 المقترض توصية على البنك موافقة على بناء العقد قيمة عن النظر بغض استخدامها يمكن*
 

 حوالي تحسين) األشغال( 1: )تتضمنالتي اإلثنين  المشروع مكونات إطار في األنشطة المشروع سيغطي تمويل (35
 سيتم( طرق ممرات ثالث على الوطنية والجهوية القائمة ذات الممر الواحد اتجزاء الطرقأ من كلم 146.5
 متعدد االستئماني بما أن منحة الصندوق ،والتعمير لإلنشاء الدولي البنكالذي سيقدمه  القرض فقط من تمويلها

وزارة لمساعدة  مراقبة معدات شراء) المعلومات تكنولوجيا وأنظمة السلع( 2) المانحين لن تقوم بتمويل األشغال،
 استشارية خدمات( 3) ،(والجهوية الوطنية اتالطرق شبكة إدارةعلى تحسين  التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية
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 الخاص والقطاع الحكومة موظفي قدرات بناء)القدرات  بناء/  التدريب( 4) و (،اتأصول الطرق إدارة نظام تنفيذ)
  (.األداءعلى أساس  عقودالو الحديثة األصول إدارة في مجال

  :الفئةحسب  لمشترياتل مفصلة قائمة أدناه الجدول عرضي (36
 األنشطة الفئة

 12 رقم الوطني من الطريق كلم 57تحسين   األشغال
 والقيروان سوسة بين

 4 الوطني رقم من الطريق ملك 65 تحسين 
 وسليانة الفحص بين

 بين 133 اإلقليمي الطريق من ملك 24 تحسين 
 وسط وزغوانلا جبل

 مستوى ورفع توسعةسوف تتضمن األشغال المدنية 
 مستوى رفعوالضرورة،  وفقأجزاء من الطرق 

المرور  وإشارات ،اتتقاطع الطرق وتحسين الجسور،
وتنفيذ المزيد من اإلجراءت األخرى المتعلقة بالسالمة 

 .اتعلى الطرق
 ةالدولي التنافسية مناقصاتالة: المتوقع ختيارأساليب اال

 التنافسية الوطنية مناقصاتالو
وزارة التجهيز  لمساعدة مراقبة معدات شراء  المعلومات تكنولوجيا وأنظمة السلع

 لشبكة أفضل إلدارة واإلسكان والتهيئة الترابية
 استخدام سيتم. والجهوية الوطنية اتالطرق

 الجودة لدعم مراقبة األول المقام في المعدات
 األشغال على واإلشراف

 المدنية األشغال على لإلشراف المركبات شراء 
 .اتالطرق شبكة على

 ةالدولي التنافسية مناقصاتالة: المتوقع ختيارأساليب اال
 التنافسية الوطنية مناقصاتالو

نظام ) القرار صنع أدوات تطبيق حول دراسة  استشارية خدمات
مستوى  لتحسين( اتأصول الطرق إدارة

 اتالطرق قطاع في للتدخل التخطيط
 المناسبة له وتخصيص الموارد

 وتحديث العام اإلنفاقفعالية  زيادة عن دراسة 
مفهوم  إدخال خالل من اتالطرق قطاع إدارة
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 اتالطرق قطاع في األداء العقود على أساس
 الخدماتء شرا يتم أدناه، عليه منصوص هو ما باستثناء

االختيار  أساس على الممنوحة العقود تحت االستشارية
 يمكن استخدام األساليب. والتكلفة الجودة إلىاستنادًا 
 ،والتكلفة الجودةاالختيار استنادًا على  غيرالتالية، 

 تم التي لعقودل االستشارية الخدماتعلى  لحصولل
أساس  على اختيار( 1: )المشتريات خطة في تحديدها
( 3) ثابتة، ميزانيةفي إطار  اختيار( 2) ،الجودة

 أساس على االختيار( 4) ،تكلفةقل حسب أب ختياراال
 مصدرأحادي ال اختيار( 5) ،االستشاريين مؤهالت

 في المذكورة اإلجراءات( 6، )االستشارية لشركاتل
 الختيار التوجيهية المبادئ من 3.5و 2.5 الفقرتين

 المصدر أحادية إجراءات( 7) و يين األفراد،ستشاراال
 .االستشاريين األفراد الختيار

 الخاص والقطاع الحكومة موظفي قدرات بناء  القدرات بناء/  التدريب
 الحديثة األصول إدارة على( التعاقدقطاع )

 .األداء أساس على والعقود
 
 

( وجدت إن) االستشارية غير والخدمات المعلومات تكنولوجيا وأنظمة والسلع، األشغال، الحصول علىيتم   (37
 المناقصاتوة التنافسية الدولي النموذجية الخاصة بالبنك بالنسبة لكل المناقصات مناقصاتال وثائق باستخدام

 من أجل ضمان .التنافسية الوطنية بالمناقصات المتفق عليها والمرضية بالنسبة للبنك فيما يتعلقالتنافسية الوطنية 
في  التنافسية الوطنية المناقصات استخدام عند التالية سيتم تطبيق األحكام المشتريات، إرشادات مع الواسع االتساق
 :مشروعالإطار 

i. لن  لذلك، وفقاو التوجيهية للمشتريات، المبادئ من األولى المادة بموجب محدد هو كما المناقصين يتم تحديد أهلية
 األول القسم في عليها المنصوص تلك غير أخرى ألسباب مؤهل غير محتمل مناقص أو مناقص يتم اعتبار أي

 .التوجيهية للمشتريات المبادئ من
ii. ناقصةللمشاركة في الم بتقديم طلبشركة أجنبية لسماح للن يكون التعاون مع شركة محلية شرطًا ل. 
iii. ناقص ومعايير منح المناقصة ومعايير أهلية الم ،روضالع تقييم عملية بوضوح المناقصة وثائقأن تحدد  على يجب 
iv. تمكين المشاركين ل يوما( 30) ثالثين عن يقل ال ما قبلمناقصات في ال المشاركة فرص عن اإلعالن يجب

 ناقصة للمالمحتملين من اإلعداد 
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v. في  أو فورا المظاريف وسيتم فتح واحد، وقت في علنًا والمالية التقنية مناقصاتالعروض المشاركين في  يتم فتح
 .العلنية المظاريف ة فتحعروض خالل جلسأي  تقييم يجوز ال. العطاءات لتقديم النهائي الموعد أقرب وقت بعد

vi. العطاءات النموذجية التي يتم استخدامها في يجب تقديم مسودة وثيقة ، العطاءات لتقديم األولى الدعوة إصدار قبل
 .عليهاليوافق  الوطنية إلى البنك الدوليالمناقصات 

vii. حومنالم عقدالوتفاصيل  التقييم نتائج نشر اإلجراءات يجب أن تتضمن. 
viii. القيمة حيث من وكميا، تحددها وثائق العطاءات أخرى معاييرأساس  وعلى السعر أساس العطاءات على تقييم يتم 

 المعاملة أشكال من آخر أي نوعاعتماد  أو وطنيتفضيل مناقص على أساس أنه مشارك  ال يجب .النقدية
 العطاءات امتثال من التحققال يجب أن يقتصر . الوطني المنشأ ذات لسلعل أو الوطنية للشركات التفضيلية
 .سعر ي تقدم بأقلللمزايد الذ الفني العرض لىع المناقصة وثائق في عليها التقنية المنصوص للمتطلبات

ix. القيام بأي مفاوضات يجوز والعرض تم تقييمه، أدنى  قدمالذي  المؤهل العرض لمقدم العقد يتم منح. 
x. أو على الشركاتالتي ُتفرض الدولي بشأن العقوبات  سياسة البنك أحكام مناقصةوعقد  وثيقة كل تتضمن أن يجب 

 حقفي  المبادئ التوجيهية للمشتريات وكذلك في عليها األفراد المتورطين في عمليات احتيال وفساد المنصوص
 .والتدقيق في التفتيش البنك

إذا كانت تقديرات  الوطنيين االستشاريين من بالكامل مؤلفة قصيرة قوائمباإلمكان إعداد  ستشارية،اال خدماتبالنسبة لل. 38
للخدمات  التوجيهية المبادئ من 5.2 الفقرة حكامأل وفقاألف دوالر أمريكي للعقد الواحد وذلك  300ة خدماتهم دون تكلف
 .ةستشارياال

 (السياسات الوقائية ذلك في بما)واالجتماعية  البيئية التأثيرات . ت
 يتم لم ذلك، ومع. تأهيلها التي سيتم توسيعها وإعادة اتأقسام من الطرق ثالثة عملية تحسين تمويلعلى  يقوم المشروع (39

 تمر الطرقات عبر .االعتبار بعين للمركبات وأمنها ىوالسرعة القص أخذ الطريق الوطني بالضبط مع سارم تحديد بعد
 تضاريس كما أنها تمر عبر. الغابات أراضي أطراف ( يالمس4ضي وأحدها )الطريق الوطني اأجزاء متنوعة من األر

هذا  من المساكن الطبيعية. لن تتأثر الذي يمر فوقها جسرالتوسعة  ووديان حيث يجب النظر في إمكانية صخرية
 من اصغير ا. ولكن في الوقت نفس فإن جزء4.04لبنك رقم السياسة التشغيلية لإجراءات وبالتالي لم يتم تفعيل  المشروع،

 لذلك، نتيجة. بالمشروع يتأثر سوف منصور، جبل محيط سيتم توأمته في الذي 4منطقة الطريق الوطني  في الغابة
 التأثيرات البيئيةويصف تقييم  محددة مواقع في( الغابات) 4.36 لبنك رقمالسياسة التشغيلية لإجراءات جرى تفعيل 
 دائمال ستخدامالبا المرتبطة اإلجراءات وجميع تتأثر،الغابات التي سوف  ومناطق التدخل، مجال بالتفصيل واالجتماعية

تخفيف واضحة للتدابير هناك ، والطريق توسعة هذا آثارمن الممكن التحكم في  ،حتى اآلن .الغابات لمناطق جزئيال أو
رقم  لبنكالسياسة التشغيلية لالفئة باء وفق إجراءات  ضمن المشروع هذا تصنيف تم ولذلك ،من المخاطر المرتبطة بها

 األمطار مياه المنحدر، وإدارة واستقرار التربة، تآكل( 1)مسائل المتعلقة بما يلي: الاإلجراءات  هذه وتشمل. 4.01
 الجسور، وبناء المياه وتدفق الصحي، الصرف( 4)واألشجار،  النباتات إدارة( 3) المقلع، إدارة( 2). الرواسب ومراقبة
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 مياه تصريفو والحطام، النفايات، موقع مثل بالبناء المتعلقة مسائلال (6) بالصدفة، ايتم العثور عليهاألشياء التي ( 5)
 ومريح آمن مرور( 7. )األخرى واالنبعاثات واالنسكابات والضوضاء، الصحي، والغبار، الصرف مياهو األمطار

المسائل المتعلقة ( 8)و ،اتمشروع الطرقالمحاذية ل والماشية وإمكانية الوصول إلى الممتلكات والمشاة للمركبات
 .لمناطق تدخل المشروع جاورةالم المحليةموعات السكانية والمج وسالمة المارة للعمال المهنية والسالمة الصحةب

الثالث  اتواالجتماعية للطرق البيئية بالتأثيرات الخاصة والجسور التقييمات اتللطرق العامة اإلدارةأجرت  (40
مع  12والطريق الوطني  133االجتماعية للطريق الجهوي والبيئية  اإلدارة خططالمحددة، كما تم إعداد ومناقشة 

 فياالجتماعية والبيئية  اإلدارة خططسيتم إدراج . عنها عالنوتم اإل المشاورات الرئيسين خالل المصلحة أصحاب
 العناية اتباع إجراءات لضمانتم متابعتها وست التنفيذ، ووثائق الخاصة بالمقاولين ووثائق المناقصة التصاميم

 أيضًا موضع تشاور مع وكان 4للطريق الوطني  إطار عمل لإلدارة البيئية واالجتماعية إعداد تم وقد. الواجبة بدقة
 بعد 4للطريق الوطني  تحديد المسار النهائي من يتم االنتهاء أن المتوقع من. عالن عنهوتم اإل المصلحة أصحاب

إطار عمل اإلدارة البيئية تفاصيل  يتم االنتهاء من تحديدأن  وبعد المشروع، على من الموافقة أشهر بضعة

إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية سسيتم إرسال االجتماعية(. والبيئية  اإلدارة خططذلك  في بماواالجتماعية )

 .العطاءات تقديم عملية بدء قبل عنهاحولها واإلعالن  التشاور وسيتم للحصول على موافقته، لبنكإلى ا
واإلبالغ،  لإلشراف، المؤسسية الترتيباتالبيئية االجتماعية  اإلدارة خططتشمل  التخفيف، تدابير إلى باإلضافة (41

ما يمكن  سيتم وصف إجراءات أدوات فحص. المصلحة أصحاب من بين العديد والتنسيق والتدريب والمراقبة
 وقد. اكتشافها يتم قد أو تاريخية ثقافية عناصر أي لحمايةاالجتماعية والبيئية  اإلدارة خططمواجهته بالصدفة في 

 من التخلص الخاصة، األراضي على األشجار فقدان عن مثل التعويض) االجتماعية ن القضايايقام المقترض بتضم
البيئية  اإلدارة خططفي ( إلخ التحتية البنية بناء وإعادة بالقرب من األراضي الخاصة، والتهجير النفايات

 األفراد المتأثرين بالمشروع.شكاوى وتعليقات استقبال مواصلة لالمعتمدة  المظالم رفع آليةتم وضع . االجتماعيةو
 ذلك في بما األخرى، الدولية المالية المؤسسات مع العمل في بالخبرة والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتتمتع   (42

 وليست ،خالل العقود الماضية الدولي البنك مع تعمل لم هاولكن لالستثمار، األوروبي والبنك للتنمية اإلفريقي البنك
 ولكن ضمن فريق عمل المقترض، بيئي خبير يوجد ال. الدولي البنك وضمانات كافية بسياسات دراية على

. الدولي للبنك التشغيلية بالسياسات ضليعاالجتماعية والبيئية  اإلدارة خططالذي يعمل على إعداد  البيئي المستشار
 البيئة شؤون مستشار بين التنسيق تحسين إلى حاجة هناك ولكن التقييم، قبل والتدريب التوجيهات البنك قدم كما

 واألراضي السهول)المناطق البيئية  من نوع لكل البيئية لآلثار أوضح فهمللتوصل إلى  اتالطرق تصميم وفريق
 اتالعامة للطرق اإلدارةسوف تقوم . من الطريق جزءبكل  المرتبطة( والغابات الجبلية والمناطق الزراعية
 االمتثال لضمان واإلشراف التنفيذ أثناء المشروع فريق لدعم كامل بدوام في مجال البيئة خبراء توظيفب والجسور
الخاصة  التقييمات وضع نتائج لضمان والتنسيق اإلشراف وتوفيراالجتماعية، والبيئية  اإلدارة خططل المستمر

البيئية  اإلدارة خطط ميزانية في وقد تم إدراج اعتمادات. التصميم وثائق فيواالجتماعية  بالتأثيرات البيئية
 البيئية الجوانب فيجهوي وال الوطني الصعيدين على المقترض مشروععمل  لفريقالفني  لتدريبل االجتماعيةو
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 بعد مستقل بيئي تدقيق بإجراء البنك سيقوم. المستمرة والصيانة واإلبالغمراقبة، وال والتنفيذ ،اتالطرق لتصميم
 .االجتماعيةوالبيئية  اإلدارة خططل االمتثال لتقييم البناء مرحلة

 تحديد تم التياألساسية  اتأقسام الطرق من العديد وتحسين توسيع المشروع هذا سيدعم: االجتماعية الضمانات (43
 غير األراضي استخدام ذلك في بما األراضي، شراءللكن المجال الكامل  .ةالوطنيشبكة الطرقات  لتحسين أهميتها

 التصميم ه لم يتم االنتهاء منبما أنبالكامل  غير معروفيبقى  ،ةالمحتمل ةالمادي التوطين إعادةوعمليات  الطوعي،
بشكل  تدعم التي المشاريع من العديد مع الحال هو كماو ذلك، ومع. كامل بشكل المحددة اتلطرقل النهائي الهندسي
إلى الحد  طوعي غيربشكل  األراضي استخدامتقليص نسبة  الممكن منفإنه  ،هاوتحسين الطرق توسيعرئيسي 
فإن  ذلك، إلى وباإلضافة. والمشاورات الدقيق التخطيط خالل من (خصوصًا التغيير المادي لمكان اإلقامة)األدنى 
 وشراء) المناسب الوقت في التعويض توفيرتغيير مكان اإلقامة، و الناجمة عن الخسائر تعويض على االتفاق

 خالفاتلألشغال نتيجة ال الزمني الجدولتأخر  خطر من كثيرا يقلل أن يمكن البناء،األشغال  بدء قبل ،(األراضي
سياسات  تباععن استعداده ال أعرب المقترضرغم أن و .المناسب الوقت فيالتعويضات  ودفع األرض قيمة حول
ساهم بتأخير تقديم اقتراح يساعد  المقترضعمل  فريق لدى االجتماعية الخبرة نقصإال أن  وقائية،ال الدولي البنك
 من الرغم على. 4.12لبنك رقم السياسة التشغيلية لاالمتثال إلجراءات المتوقعة من  المرجوة النتائج تحقيقعلى 

 هذه مثلعلى  اآلنإال أنه لم يحصل حتى  االجتماعية الخبرات هذهالمخصصة لمثل  الميزانية لديه المقترض أن
 البنك وخاصة األخرى، الدولية المالية المؤسسات مع العملفي  األخيرة الوزارة تجربةوّفرت . ةالمؤهّل المساعدة
 المناسبة القدرات بناءستكون عملية . التعزيز من مزيد إلىالتي ما تزال تحتاج  الخبرة بعض لالستثمار، األوروبي
 الخامس، القسم انظر) لذلك وفقًاالتخطيط للمشروع  ينبغي، ولمشروعن بالنسبة لان مهمتامسألت هالموّج والتدريب
دخول األشغال حّيز  قبل القدرات بناءل الرسمية األنشطة إدراج سيتم(. التخفيف وإجراءاتالرئيسية  المخاطر

 واسعة مجموعة ذلك في بما المستهدفين السكان مع مشاوراتوتم في إطار المشروع إجراء . التنفيذ التنفيذ وأثنائها
بطريقة جيدة وقد أخذ  المتأثرة سرلأل اجتماعيومسح  تعدادتنفيذ و المدني، المجتمع من المصلحة أصحاب من

 مخاوف أية مع مناسب بشكل للتعاملإنشاء آلية لرفع المظالم أيضا  تم. المشروع هذه المعلومات بعين االعتبار
 الضمانات تنفيذعلى  وثيقال شرافيساعد اإل ذلك، إلى وباإلضافة. المناسب الوقت في المدنيالمجتمع  يعبر عنها

والطريق  12الطريق الوطني  من لكل التوطين عادةإل عمل ةخط إعداد تم وقد. جيدة مشروعإدارة  ضمانعلى 
 ،الذي لم يتم تحديد تصميمه ومساره الدقيق بعد 4للطريق الوطني  التوطين عادةإل سياسة إطارو 133الجهوي 

تحديد االنتهاء من  بمجرد 4وتم نشر كل ذلك قبل التقييم. سيتم إعداد خطة عمل إلعادة التوطين للطريق الوطني 
 .بدء األشغال قبلنشرها  وسيتم ،هتصميممساره و

بأن  133والطريق الجهوي  12والطريق الوطني  4للطريق الوطني  الدولي لبنكاستخلصت الزيارات الميدانية ل  (44
المالك  نقل( 1: )الغالب في تشمل وسوفباالستحواذ على األراضي متعلقة التأثيرات االجتماعية األكبر ستكون 

 األراضي من ضيقةمساحات  على االستحواذ( 2) بديلة، مواقع إلىضي الخاصة وأراضي الدولة من األرا
 عمل فريق تكليف تم. الطريق طول على واألكشاك الصغيرة المباني هدم( 3) و الطريق، طول على الزراعية
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 اإلجراءات ضمان أجل من الوزارات بين لتنسيقللمساعدة على ا 2014في ديسمبر  الحكومة رئاسة مستوى على
 .األراضيصحاب ودفع التعويضات أل المناسبة

 في النقل ممرات مشروع تنفيذ في التقدم مدى مراقبة عن ةمسؤول والجسور اتللطرق العامة اإلدارة ستكون  (45
 المتعاقد األعمال في المادي التقدم على مباشرة باإلشراف والجسور اتللطرق العامة اإلدارة موظفو سيقوم. تونس
 .الجهويةاإلدارات  مهندسي إشرافتحت  بها القيام سيتم الذي عليها

 التي المشروع تقارير بإعداد المشروع تنفيذ وحدة وموظفيقوم  خارجيًا، الممولة للمشاريع المتبعة للممارسة وفقا (46
تكون هذه التقارير ، والدولي البنك إلى إرسال التقارير الفصلية يتم. المشروع أنشطة جميع في المحرز التقدم تبّين

 المالية المؤسسات أو/  و األخرى الحكومية للوكاالت المشروع في المحرز التقدم عن التقارير تحضير فيمفيدة 
كما يتم إرسال مراجعة . الدولي البنك من مطلوب هو كما سنويًا التدقيق تقارير إعداد يتم. المطلوب وفق الدولية

ي موعد الحق قد في أأو  2017سبتمبر  30 بتاريخاء نصف مدة المشروع إلى البنك لتقدم المشروع بعد انقض
 يحدده البنك.

 اتللطرق العامة اإلدارةو الدولي البنك يعمل موظفو العادية، السنوية نصف التنفيذ دعم بعثة إلى باإلضافة (47
 العامة اإلدارة ميزانية من المشروع تنفيذ وحدة تكلفة تسديد يتم. المشتركة النتائج رصد لضمان معا والجسور

 .المنحة أو القرض من تمويلها يتم وال بالكامل والجسور اتللطرق
 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي المانحين متعدد االستئماني منحة الصندوق نتائج رصدسيتم إدراج  (48

 .المشروعمراقبة  مسؤوليات من كجزء 2.2العنصر الفرعي  يمول
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 : خطة دعم التنفيذ4لحق الم

 (P146502) طريق النقلممرات  – تونس

 

 دعم التنفيذ يةنهجماستراتيجية و

إلى االستراتيجية هدف تو. عنهالمرتبة لى طبيعة المشروع والمخاطر إدعم التنفيذ استنادًا تم تطوير استراتيجية  (1
تدابير التخفيف من  على تنفيذاالستراتيجية ، وسوف تركز فعاليةأكثر مرونة و للعميلجعل عملية دعم التنفيذ 

 ".التخفيف وإجراءاتالمخاطر الرئيسية " الخامسالقسم محددة في المخاطر ال
( توفير التدريب الكافي ألعضاء وحدة تنفيذ المشروع 1) :في هذا المجال شمل دعم التنفيذيسوف  المشتريات: (2

في الوقت  إلى وحدة تنفيذ المشروعالمالحظات قديم وت ( مراجعة وثائق الشراء2؛ )المشترياتالذين يشاركون في 
و  ؛المشترياتللبنك بشأن توجيهية المبادئ الوحدة تنفيذ المشروع بشأن إلى ( توفير إرشادات مفصلة 3) ؛المناسب

 المفصلة. المشترياتبالمقارنة مع خطة تقدم المشتريات مراقبة ( 4)
في هذا  فإن استرايتيجة دعم تنفيذ المشروع تحديدها، تم لمخاطر اإلدارة المالية التيبالنظر إلى ا. اإلدارة المالية (3

وضمان  مخاطر اإلدارة المالية للمشروع لمراقبة السنوية نصف اإلشراف ( بعثات1 :يلي تشمل ما سوف المجال
 مدققي تقارير مراجعة( 3)المرحلية،  التقارير المالية مراجعة( 2) عليها، ترتيبات اإلدارة المالية المتفق كفاية

تحديث أداء ( 4) كما هو مناسب، اإلدارية، الرسالة في الحسابات يثيرها مدققو قضايا أي ومتابعة الحسابات
  .والنتائج تقرير الحالة إعداد خالل من والمخاطر اإلدارة المالية للمشروع

دخول  بعد والبيئية االجتماعية على الضمانات الرقابة حول عمل ورشة تنظيم سيتم. الضمانات البيئية واالجتماعية (4
 المتفق واالجتماعية اإلدارة البيئية خطط تنفيذ على اإلشراف عن كثب على البنك سيعمل فريق. االتفاق حيز التنفيذ

بمجرد أن تتم ) 4والطريق الوطني  133والطريق الجهوي  12طني التوطين للطريق الو إعادة عمل خطةعليها، 
االجتماعية أو والبيئية  لإلدارةمستقبلية  خططأي  وكذلك ،(4عن تلك المتعلقة بالطريق الوطني الموافقة والكشف 

 إطارعن  فضال إطار عمل اإلدارة البيئية واالجتماعية ألحكام وفقاالتوطين التي يتم تطويرها  إعادة عمل لخطة
 اإلرث قضايا مع للتعامل العمل خطة تابعةتم متس. 4التي تم إعدادها للطريق الوطني  التوطين إعادة سياسة

هذه  خالل سيقوم البنك من. منفصل بشكل 2005و 2000 عامي االستحواذ على األراضي بينبعمليات  المتعلقة
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بتعيين  المشروع تنفيذ قامت وحدة. قضايا أي لمعالجة المشروع تنفيذ وحدة إلى التوجيهات تقديمب ة أيضًاتابعالم
 بما االجتماعية، والضمانات البيئية قضايامسؤولة عن ا واحدة اتصال كجهة خبير بيئي واجتماعي للمشروع للعمل

 .ملآلية رفع المظا ذلك في
 الحكومة مع حوارمن خالل  ،السليم التنسيق مثل القطاع، مستوى على المخاطرمعالجة  ستتم .قضايا أخرى (5

 .المشروع تنفيذ وحدةو
 

 خطة دعم التنفيذ

 اإلقليمية في المكاتب وفي واشنطن،العاصمة األمريكية  البنك الدولي في مقر في البنك فريق أعضاء يعمل معظم (6
القيام بعمليات اإلشراف  سيتم. للعمالءحيني ومناسب دعم تنفيذ فّعال وتقديم  لضمان( تونس الرباط،) المنطقة
 .سنوي بشكل نصف الميدانية والزيارات الرسمية

 :الدولي البنك فريقحول الدعم الذي سيقدمه فيما يلي المعلومات  (7
 تحسين على في العمل المحرز التقدم ضرورية الستعراض بشأن هندسة الطرقعلومات الم. التقنية المعلومات ( أ)

. ة التي تم التعاقد عليهابااللتزامات التقني الوفاء لضمان الفني مطلوب اإلشراف. الثالث المستهدفة الطرق قطاعات
 .طوال فترة تنفيذ المشروع سنوي نصف أساس على ميدانية زيارات في البنك بإجراء اتسيقوم مهندسو الطرق

المتخصصين في البنك في مجال اإلدارة المالية  قبل من التدريب توفير سيتم .االئتمانية المتطلبات والمعلومات ( ب)
 والجسور اتالعامة للطرق اإلدارةتنفيذ المشروع. كما سيقدم فريق العمل المساعدة إلى في  البدء والمشتريات قبل

المشتريات.  كفاءة إدارة القدرات في مجال اإلدارة المالية وتحسين بناء ووحدة تنفيذ المشروع لتحديد احتياجات
 الوقت في ن في اإلدارة المالية والمشتريات من تونس مقرًا رسميًا من أجل توفير الدعمصوسيتخذ المتخص

على  الرقابة تنفيذ حين سيتم في سنوي، ل نصفأما اإلشراف الرسمي على اإلدارة المالية فسيتم بشك. المناسب
 .العميلقبل  من مطلوب هو كما المناسب الوقتفي المشتريات 

رامج من الضروري تنفيذ ب. الدولي البنك الخبرة على صعيد ضمانات إلى المشروع تنفيذ تفتقر وحدةالضمانات.  ( ت)
 نصف الميدانية كما أن الزيارات .ورفع التقاريرالتدريب على الضمانات البيئية واالجتماعية المتصلة بالمراقبة 

 في من االستشاريين إلى جانب الدعم سيتم توفير المعلومات من خبراء البيئة والمجتمع،. ة ضرورية أيضاسنويال
 اإلضافية االستشارية االستعانة بالمزيد من الخدمات خيار على باإلبقاء الدولي البنك فريق يقوموف س. تونس

 .خالل التنفيذ األمر لزم إذا المشروع تنفيذ وحدةلدى  ضماناتالمتعلقة بال قدرةال لتعزيز
 العميل بين التنسيق وكذلك التشغيلية، الجوانب باإلشراف اليومي على جميع العمل فريق سيقوم قائد العمليات. ( ث)

  .الدولي لإلنشاء والتعمير البنك فريق وبين
 برنامج دعم التنفيذالنقاط األساسية التي يركز عليها  يبّين الجدول أدناء ملخص (8

 اإلدارةدور الشريك )تقديرات الموارد  المهارات المطلوبة التركيز التاريخ
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المالية )بالدوالر 
 األمريكي(

 اتالعامة للطرق
 (والجسور

 ،العمل فريق قائد إطالق المشروع 2015سبتمبر 
اإلدارة  المشتريات،

المالية، الضمانات 
 واالجتماعيةالبيئية 

  ألف 25

من خالل  الضمانات فصلي
زيارة موقع 

 األشغال 

اختصاصيو/ مستشارو 
 الضمانات

مسؤولة عن  آالف 8
 الضمانات

 ،العمل فريق قائد بعثة دعم التنفيذ نصف سنوي
اإلدارة  المشتريات،

المالية، الضمانات 
، واالجتماعيةالبيئية 

 خبير هندسي

ألف للبعثة  35
 الواحدة

استقبال ومرافقة 
 البعثة

 ،العمل فريق قائد  2017ديسمبر 
اإلدارة  المشتريات،

المالية، الضمانات 
، واالجتماعيةالبيئية 

خبير هندسي، خبير 
اقتصادي بشؤون النقل، 
مراجع نصف مدة تنفيذ 

 المشروع

 البعثة، استقبال ألف 50
المعلومات  توفير

لمراجعة نصف مدة 
 تنفيذ المشروع

 

 المهارات المطلوبة

 المهارات المطلوبة
 

 المالحظات عدد الرحالت عدد العمال األسابيع

 مقره في المغرب 4 8 قائد فريق العمل
 مقره في المقر الرئيسي 2 6 شريك قائد فريق العمل

 اتمهندس في مجال الطرق
 السريعة

 مقره في أوروبا 2 4

 المقر الرئيسيمقره في  2 6متخصص في الضمانات 
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 البيئية
متخصص في الضمانات 

 االجتماعية
 مقره في المقر الرئيسي 2 6

 مقره في تونس 2 4 متخصص في المشتريات
متخصص في اإلدارة 

 المالية
 مقره في تونس 2 4

متخصص في إدارة أصول 
 اتالطرق

 مقره في أوروبا 2 4
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 : التحليل االقتصادي5الملحق 

 (P146502) ممرات طريق النقل –تونس 

 

 مقدمة

 

من كلم  15،000في المئة أي حوالي  77الرئيسية، منها  اتكلم من الطرق 19440تضم الشبكة الهيكلية لتونس  (1
 معّبدة.ال اتطرقال

فضاًل عن  اتمحلية. يجري حاليًا تعبيد الطرق اتوطنية وجهوية وطرق اتيتم تصنيف شبكة الطرقات إلى طرق (2
، التي تم اتأمتار بالحد األدنى وذلك في إطار سياسة التحسين التدريجي لشبكة الطرق 7بمسافة  ع عرضهايتوس

بالمقارنة طبقة سطحية بالمعبدة  اتفي المائة من الطرق 53. عاما 20جري تنفيذها منذ أكثر من يالتب إقرارها و
تعزيز إلى تهدف المجال، سياسة منهجية في هذا هناك أيضا . ولكن خرسانة اإلسفلتيةبالالمعبدة في المئة  47مع 

 خرسانة اإلسفلتيةبالمعبدة بطرقات بطبقة سطحية  جزاء الطرق المعبدةألتدريجي ال الستبدواالوضعية الطرقات 
تونس إلى جانب هذه الشبكة )أو "الشبكة المصّنفة"(، شبكة هامة جدا  تملكفئة. المصنفة في أعلى  اتبدءًا بالطرق
كلم معّبدة. ال تشكل هذه  15،000كلم، منها  50،000التي يبلغ طولها حوالي المسالك الريفية أو  اتمن الطرق

هتم بصيانتها لك جزء من الشبكة التي تديرها وتالمسارات جزءا من الشبكة الهيكلية، ولكنها على الرغم من ذ
 والجسور. اترقاإلدارة العامة للط عن طريقوزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية 

تعمل تونس، في إطار سياسة التطوير المستمرة، على تطوير وتنفيذ خطة خمسية تحدد األولويات في مجال  (3
والجسور  اتاإلدارة العامة للطرقالهيكلية والمسارات. تعمل  اتتعزيز كافة شبكة الطرق كذلكوتحسين وطوير ت

 بوضع الخطة الثالثة عشرة. حاليًا على استكمال الخطة الثانية عشرة وستبدأ قريبا
في الخطة الثانية عشرة من األجزاء المتبقية من الشبكة الهيكلية التي تم تضمينها  اسيغطي المشروع المقترح جزء (4

 تم معالجتها حتى اآلن.توالتي لم 
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 وتشمل هذه:

  0يسي عند الكيلو ، ودمج التقاطع الرئ50إلى الكيلومتر 5 الكيلومتر ممرات من 4إلى  4توسيع الطريق الوطني 
 في سوسة، ولكن أيضا األجزاء األخيرة من الطريق الفرع في القيروان.

 بما في ذلك تعزيز الطريق  22 إلى الكيلومتر 0 الكيلومتر منممرات،  4إلى  133الجهوي  توسيع الطريق
 في زغوان. يالفرع

  65 إلى الكيلومتر 0 الكيلومتر ممرات من 4إلى  4توسيع الطريق الوطني. 

 

لمشروع. وقد تم تحليل كل مشروع الداخلة في ايغطي التقييم االقتصادي وتحليل التكاليف والفوائد الطرق الثالث  (5
)بالمقارنة مع تكاليف الصيانة التي سيتم توفيرها لمستخدمين والتي ستعود على افرعي من خالل تقييم الفائدة 

 األولية. وفيما يلي تلخيص نتائج التقييمات: ( وخصم التكاليف االستثماريةغياب األشغالسيناريو 

 

 ملخص نتائج التقييمات االقتصادية – 3الجدول 

المستخدم )مليون على تكاليف التقليص 
 دينار تونسي(

 12: الطريق الوطني 1الطريق 
 133: الطريق الجهوي 2الطريق 
 4: الطريق الوطني 3الطريق 
 المجموع

253.7 
80.9 

151.5 
517.3 

)مليون دينار وكالة تكاليف الفي زيادة 
 تونسي(

 12: الطريق الوطني 1الطريق 
 133: الطريق الجهوي 2الطريق 
 4: الطريق الوطني 3الطريق 
 المجموع

65.35 
17.22 
108.4 
208.2 

 294.9 المجموع 
 12: الطريق الوطني 1الطريق  معدل العائد الداخلي

 133: الطريق الجهوي 2الطريق 
 4الطريق الوطني : 3الطريق 
 المجموع

42.4% 
52.2% 
15.2% 
29.5% 

 

 

 منهجية التقييم االقتصادي
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 مقدمة

التونسية والمجتمع، لتقييم ما إذا كانت الفوائد الصافية  ةيقيس التقييم االقتصادي للمشاريع تكاليفها وفوائدها للدول (6
 الناتجة تصل على األقل إلى مستوى الفوائد التي من الممكن الحصول عليها مع غيرها من االستثمارات.

. تم إعداد التقييم 4 –السريعة  الطرق وإدارة تطويرتم إجراء التقييم االقتصادي للمشاريع هنا باستخدام نموذج  (7
هي السنة األساس. وافترض النموذج بدء األعمال في  2014عامًا مع اعتبار سنة  20أساس نموذج لفترة على 
 6مع تأخير يصل إلى  4، حيث سيتم تنفيذ مشروع تطوير الطريق الوطني 2018واستكمالها في عام  2016عام 

ى التعديالت. تتيح ج تلك التواريخ علأشهر. اعتمادا على التقدم على صعيد المناقشات بشأن اتفاق القرض، قد تحتا
مع والنقل  اتدمج دورة الصيانة األولى بعد أعمال البناء األولية، ومقارنة تطور أحوال الطرقفترة التحليل 

 .تنفيذه عدمسيناريو تنفيذ المشروع و سيناريو
ما فإن التكاليف والفوائد بالتالي، نسبيًا. ا مرتفع معدالوهو ما يبقى في المئة،  10تم تحديد سعر الخصم بنسبة  (8

تحليل السنوات العشر ال تؤثر تأثيرا كبيرا على النتائج االقتصادية. تمّكن مدة التحليل من إثبات مالءمة وراء 
 الصيانة واالستثمار في المستقبل، في حالة تنفيذ المشروع أو عدمه. احتياجاتالحلول الفنية والمقارنة بين 

 البيانات

 :إلىحليل االقتصادي بشكل رئيسي استند الت (9
  4والطريق الوطني  133، الطريق الجهوي 12التصميمات األولية الثالثة للطريق الوطني 
 والجسور حول  اتإلدارة العامة للطرقالجهوية ل داراتلتي تم الحصول عليها من اإلبيانات إحصاء حركة المرور ا

 2012الوطني عام التعداد استنادا إلى استخدام الطرق والصيانة 
 عداد البيانات الخاصة بأسطول المركبات في تونسإاستشاري محلي قام ب 
  مشروع اتطرقالمتعلقة بالسيما  اإلدارة العامة للطرق والجسورمقترحة من النسبة تكاليف الصيانة 

 

 مشروع الطرقات

لى مستوى إرئيسي الثالث إلى أجزاء فرعية، وذلك استنادا بشكل  اتبالنسبة للدراسة اقتصادية، تم تقسيم الطرق (10
رؤية حالة الأو سيتم توسيعها. تم تقدير هي بالفعل أربعة ممرات التي  –حركة المرور والمسافة العرضية الحالية 

 المسوحات التي أجريت كجزء من التصميم األولي والزيارات الميدانية. باالستناد إلى
مسارات مع مستويات خدمة  إنشاءضمن المشروع فقط عمليات توسيع، ولكنه يهدف أيضًا إلى وبالتالي ال يت  (11

 10على أنها تشمل متجانسة، وإدخال تحسينات مختلفة وفقا للحالة الراهنة. بشكل عام، يتم وصف الطرق الثالثة 
 متجانسة مع خصائص مختلفة، بما في ذلك جزء واحد جديد سيتم تشييده. أقسام
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 أجزاء المشروع – 4 الجدول

 

 األشغال المخططة الشكل الحالي الطول )كلم( الجزء الطريق
 
 

 12الطريق الوطني 

 بناء تقاطع على مستوى التقاطع 1 تقاطع سوسة
 2x2ممرات  ناثنان اممر 45 كلم 50 – 5

الطريق الفرعي في 
 جنوبي القيروان

 2x2ممرات  ناثنان اممر 6.8

الطريق الفرعي في 
 شمالي القيروان

قسم جديد، ممرات  غير قائم 4.2
2x2 

 
الطريق الجهوي 

133 

 تعزيز 2x2ممرات  3.4 األجزاء الحضرية
 2x2ممرات  ممرين إثنين 18.6 الجزء الرئيسي

الطريق الفرعي 
 زغوان

 تعزيز ناثنان اممر 2.5

 
 4الطريق الوطني 

 تعزيز 2x2ممرات  1.5 كلم 1.5 – 0
 2x2ممرات  ناثنان اممر 62.2 كلم 65– 1.5

 تعزيز 2x2ممرات  1.3 كلم 65 – 63.7
   146.5 المجموع

 

 أسطول المركبات 

وزارة التجهيز واإلسكان تم اعتماد أسطول المركبات التالي مع ستة أنواع من المركبات وذلك انسجامًا مع تعداد  (12
، وهذه أيضا ال تظهر في أمر مدهشوالتصميم األولي. غياب الشاحنات المتوسطة والثقيلة والتهيئة الترابية 

. يعرض الجدول التالي التكاليف والخصائص وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةاإلحصاءات وتصنيف 
 الرئيسية لكل مركبة. جميع التكاليف هي بالدينار التونسي.

 

 تأسطول المركبا – 5الجدول 

 حافلة سيارة 
نقل 

 صغيرة

شاحنة 
 صغيرة

شاحنة 
 مقطورتين

شاحنة 
 مفصلية

 حافلة
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 تكاليف الوحدة اقتصادية
 

      

 سعر السيارة الجديدة )دينار / للمركبة(
 

27000 33000 70000 115000 192000 144000 

سعر اإلطارات الجديدة )دينار / 
 اإلطار(

153 190 375 450 850 800 

 الوقود )دينار / لتر(تكلفة 
 

0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 تكلفة مواد التشحيم )دينار / لتر(
 

 تكلفة الصيانة )دينار / ساعة(
 

15 15 15 15 17 17 

 تكلفة طاقم العمل )دينار / ساعة(
 

0 7 7 6.7 8 9.5 

 النفقات العامة )دينار(
 

0 800 800 1300 2000 2000 

 سعر الفائدة )٪(
 

10 10 10 10 10 10 

 2.2 0 0 0 6.4 6.4 تكلفة العمل بالوقت )دينار / ساعة(
 0 0.5 0.3 0.2 0.05 0 تكلفة الشحن بالوقت )دينار / ساعة(

 االستخدام واألحمال
 

      

 75000 86000 70000 45000 40000 23000 القيادة السنوية بالكيلومترات )كلم(
 القيادة السنوية  )ساعة(ساعات 

 
600 1200 1300 1500 2350 1750 

 )سنوات(مدة االستخدام )حياة المركبة( 
 

10 8 10 10 12 10 

 نسبة االستخدام الخاص )٪(
 

100 0 0 0 0 0 

 30 0 0 0 1 2 عدد الركاب
 الرحالت المتعلقة بالعمل )٪(

 
75 40 0 0 0 75 
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 (نحمل التشغيل )ط
 

1.2 1.5 2 7.5 28 6 

المحور المقابل كحمولة ) ESALعامل 

 (واحد
 

0 0.01 0.1 1.25 4.63 0.7 

 المصدر: مستشار محلي وتقديرات

 

المركبات، بالدينار التونسي للكيلومتر الواحد لطريق مستقيمة في حالة  الستغالليبين الجدول التالي التكاليف النموذجية  (13
 جيدة

 
 م( لطريق في حالة جيدةلك/ دينار )الستغالل تكاليف ا - 6الجدول 

عربة  سيارة 
نقل 

 صغيرة

شاحنة 
 صغيرة

شاحنة 
 مقطورتين

شاحنة 
 مفصلية

 حافلة

 التشحيم وزيوت الوقود
 

0.108 0.081 0.101 0.142 0.401 0.135 

 0.050 0.145 0.027 0.029 0.009 0.009 اإلطارات

       الغيار وقطع الصيانة
 0.093 0.115 0.238 0.427 0.822 0.287 

 0.205 0.193 0.181 0.160 0.099 0.119 رأس المال

 والنفقاتالعمل  طاقم
 العامة

0.000 0.074 0.086 0.089 0.102 0.122 

 0.619 0.017 0.012 0.011 0.041 0.103 الوقت تكلفة

       مجموعال
 :)مؤشر وعورة الطريق( (خشونةال) اتقالطر نوعيةحسب  المركباتاستغالل  تكاليف تغير التالي الجدول يعرض (14

 

 الطريق سطح نوعية حسب( كم/  دينار تونسي) المركبات استغالل تكاليف تطور - 7 الجدول
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عربة نقل  سيارة مؤشر وعورة الطريق
 صغيرة

شاحنة 
 صغيرة

شاحنة 
 مقطورتين

شاحنة 
 مفصلية

 المعدل حافلة

2.0 0.43 0.42 0.62 0.88 1.68 1.42 0.91 

3.0 0.43 0.42 0.63 0.89 1.70 1.43 0.92 

4.0 0.44 0.43 0.66 0.94 1.79 1.49 0.96 

5.0 0.45 0.45 0.70 0.99 1.88 1.55 1.00 

6.0 0.47 0.47 0.73 1.04 1.96 1.64 1.05 

7.0 0.48 0.49 0.77 1.09 2.03 1.73 1.10 

8.0 0.50 0.52 0.81 1.14 2.11 1.85 1.16 

 

 

ومن جهة  .الوقودوسعر  مدخولبمتوسط ال مقارنة بأسعار الشراء المرتفعة للغاية التونسي المركبات أسطول يتميز (15
ي يبقى مستوى الت ليبيا من لوقودعمليات البيع غير الشرعية لالوقود منخفضة للغاية بسبب  أخرى فإن أسعار

 .امنخفضفيها الضرائب على الوقود 

 

 الوقت قيمة

 المستخدم وقت تكاليف

. من الصعب دائمًا تحديدها ولكن بتحسين وتوسعة الطريق، المرتبطة الفوائد لتقييم أساسي هي عنصر الوقت قيمة (16
 الراتب أساس متوسط على الوقت التحليل تم تقدير قيمة الساعة. بالنسبة لهذاعلى  رباألج العمل وقت قيمة ترتبط
 في أخذي معاملوفقا ل األساسي الراتب تم تعديل هذا. دينار تونسي في الساعة 2.7ما يعني  شهريًا،/  دينار 500

 وقتالتم تقدير . موميةالع النقل وسائل السيارات ومستخدمي أصحاب بين اإليرادات في االختالفات االعتبار
 :المقترحة القيمفيما يلي . العمل وقت قيمة من المائة في 25 خارج ساعات العمل بنسبة

 ساعة/  دينار 6.4 العمل وقت - السيارة مستخدم 
 ساعة/  دينار 1.9خارج وقت العمل  – السيارة مستخدم 
 ساعة/  دينار 2.2 وقت العمل – مستخدم الحافلة 
 ساعة/  دينار 0.6 العمل خارج وقت – الحافلة مستخدم 

 
 مثل مختلفة في العالم. وقد اعتمدت بلدان مستمر تطور هي في الوقت قيمة ولكن مرتفعة، القيم تبدو هذه قد  (17

دوالر أمريكي  11.16دوالر أمريكي و  4.1دوالر أمريكي،  8.3القيم التالية  ورومانيا وكازاخستان البرازيل،
 .لتونس المقترحة القيم من بكثير أعلى قيمة يعني على التوالي. وهذا

 قيمة الشحن



99 
 

من . التحليل من القيمة ذهستبعد هكثيرًا ما ُت السبب، ولهذا الحمل،على  ساعة - سيارةلكل شحن ال قيمةتعتمد  (18
 1 و 0.01 بينقيمة تتراوح يمكن اعتماد و الشاحنة، حجم على البضائع من طن لكل القيمةتعتمد  العملية،الناحية 

 في الرئيسية البضائع تتمثل المشروع، في المدرجة الطرقصعيد  على. كقيمة عادية ساعة/  تونسي دينار
 .ما حد إلى منخفضة قيمذلك تم اقتراح لو ،األقل المضافة قيمةذات ال الزراعية المنتجات

 

 

 ساعة الشحن تكاليف -8 الجدول

 تكلفة الشحن بالساعة )دينار تونسي / ساعة( المركبة 
 0.05 نقل صغيرة حافلة
 0.2 صغيرة حافلة

 0.3 شاحنة مقطورتين
 0.5 مقطورات 3شاحنة 

 

 حجم حركة المرور

 للمرور في إطار التصميم األولي واإلحصاء الوطني لحركة اليدويالتعداد  من المرور حركة بيانات تجميع تم (19
البيانات الطرقات.  وصيانة / إدارة استغالل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابيةقبل  من 2012 المرور لعام

اإلحصاءات خالل  في وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الترابية قبل من المستخدمة المركبات لفئات وفقًا مصنفة
 .خمس سنوات

 2013 عام اليومية في المرور للحركة السنوي المتوسط - 9 الجدول

 
 

نقل  حافلة سيارة
 صغيرة

شاحنة 
 صغيرة

شاحنة 
مقطور

 تين

شاحنة 
 مفصلية

المجموع حافلة
 ة

 
 
 

الطري
ق 

 
 سوسة

16617 665

9 

92

9 

379 55

3 

33

5 

2547

3 

النقطة  
الكيلومترية 

5  _17   

7131 2120 350 203 430 67 10301 
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الوطن
 12ي 
 

النقطة 
الكيلومترية

17-50 

9674 2046 633 692 805 123 13972 

وسط 
 القيروان

3559 4174 459 28 390 124 8735 

جنوب 
 القيروان

1546 1748 263 47 155 17 3776 

شمال 
 القيروان*

3049 3575 393 24 335 106 7483 

   
 

الطري
ق 

الجهو
ي 

133 

 الجزء
 الحضري

5059 2230 510 806 1390 228 10223 

النقطة 
الكيلومترية

17-50 

4839 2922 793 761 741 215 10273 

 10360 123 913 583 930 2161 5650 زغوان

  
 

الطري
ق 

الوطن
 4ي 

0-7.5 
النقطة 

 الكيلومترية

3071 2908 248 205 350 84 6865 

النقطة 
الكيلومترية

7.5  
63.7– 

2603 2402 139 139 185 113 5582 

النقطة 
الكيلومترية
63.7 65– 

4532 4344 281 310 348 119 9936 

 

 2014أفريل  –، جانفي APSالمصدر: 

 .2016تقديرية لعام  المرور حركة بيانات القيروان،الطريق الفرعي في  شمال*سيتم بناء 
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 تكون ال قدنسبيًا  مرور أقل حركة مع أجزاء إلى باإلضافة عالية، مرورية كثافة ذات أجزاء اتالطرق كلتضم   (20
 .متجانسة خدمة مستوى لتوفيرالعملية  من كجزء تحسينها ولكن يجب الراهن، الوضع لتحسين مبررة بالضرورة

 

 المرور ركةح تطور

 وعدد اإلجمالي المحلي لناتجلالمقدر  النمو إلى استنادا حركة المرور، نمو توقعات األولي يعرض التصميم  (21
 .السكان

 فترةالو المشروعحسب  الثقيلة/  الخفيفة للمركبات المروريةنمو الحركة  -  10 الجدول

 الطريق 
 الفترة 

 
 

 12الطريق الوطني 
 المركبات

  )%( 133الطريق الجهوي  )%( 4الطريق الوطني 

 3.15 5.62 6.35 متوسط النمو التاريخي 2012 – 2007

النقل السيارات وحافالت  2016 – 2013
 الصغيرة

4.0 4.0 5.5 

 5 4.8 4.8 الشاحنات والحافالت 

السيارات وحافالت النقل  2026 - 2016
 الصغيرة

4.6 4.6 5 

 4.5 5.5 5.5 الشاحنات والحافالت 

السيارات وحافالت النقل  2036 - 2026
 الصغيرة

4.1 4.1 4.5 

 4 5 5 الشاحنات والحافالت 

 2014أفريل  –، جانفي APSالمصدر: 

 عامي بين قسامالتي تم قياسها على األ النمو معدالت متوسط مع مّتسقة هاولكن ،ةمرتفع المتوقع الحركة نمونسبة  أن يبدو
 جدًا باينامت ،2012-2007 الفترة خالل نموال معدل كان .والسياسية االقتصادية األزمة من الرغم على ،2012 و 2007

 من بالقرب المئة في 29 و الريفيةجزاء األ بعض في المئة في 0 بين تتراوحتسجيل النمو معدالت  مع ،جزاء الطريقأ بين
 المحليين االستشاريينوتشير تقديرات . التوقعات من أقل فقط 133في الطريق الجهوي  النمو متوسط كان .المدن مراكز
الطريق  على خاص بشكل التركيز مع مستمرة االقتصاديةالتنمية  مع بسرعة تنموس األرجح على المرور حركة أنإلى 

 .تحليلالتي تم استخدامها في عمليات ال التاريخية البيانات عموما تقديراتهم،تؤكد . 133الجهوي 
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 ونسب الحوادث تكاليف

الترابية من  والتهيئة واإلسكان التجهيز الطرقات في وزارة وصيانة استغالل من إدارة بيانات الحوادث توفير تم (1
 التالي، الجدول للغاية وهي مبّينة في مرتفعة الحوادث نسبة. 2012-2008 خالل الفترة الوطنية اإلحصاءات

 .الثالث اتالطرقأقسام لكافة 

 2012-2008 للفترة المشروع أجزاء على الحوادث -11 الجدول

 133الطريق الجهوي  4الطريق الوطني  12الطريق الوطني  نوع الحادث
 24 27 64 حوادث قاتلة

 37 155 384 إصابات نتيجة الحوادث 
 

 :التالي الجدول فيتظهر  تونسفي  الحادث تكاليف متوسط

 الحوادث ةفكل وحدة -12 الجدول

 )دينار تونسي( الحوادثوحدة كلفة  نوع الحادث 
 ألف 70 حوادث قاتلة

 ألف 14 إصابات نتيجة الحوادث 
 آالف 5 الماديةحوادث تقتصر على األضرار 

 

 االستثمار والصيانة تكاليف

 المنصوص النحو على ،باألجزاء بأكمله، للمشروع المالية التكلفة هي التقييم في المستخدمة المشروع تكاليف إن (23
 .األولية التصاميم تكاليف تقديرات في عليه

 (APS تقديرات) مشروع تكاليف - 13 الجدول

 المادية )مليون دينار تونسي(التكلفة  الطول )كلم( الطريق
 180  4الطريق الوطني 

 17 7.5 7.5-0 النقطة الكيلومترية :1الجزء 
-7.5 النقطة الكيلومترية :2الجزء 
63.7 

56.2 158.8 

-63.7 النقطة الكيلومترية :3الجزء 
65 

1.3 4.2 
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 121  12الطريق الوطني 
 11 - سوسة

 12 4.2 الطريق الفرعي في القيروان )شمال(
 11 6.8 الطريق الفرعي في القيروان )جنوب(

 105 45 الجزء األساسي
  50 

 46.9 22 الجزء األساسي
 3.1 2.5 الطريق الفرعي في زغوان

 351  المجموع 
 DAO، وتحديثات APSالمصدر: 

 بعد للصيانة أيضا ولكن ،"عدم تنفيذ المشروع"حالة  في الصيانة، لسيناريوهات الصيانة متوسط تكاليف تم استخدم (24
 بالدول مقارنة ما نوعا منخفضة هيشغال األ أنواع لكل الوحدة تكلفة متوسط". في حالة "تنفيذ المشروع التحسينات

 .األخرى

 للصيانةبالنسبة  الوحدة تكلفة متوسط - 14 الجدول

التكلفة االقتصادية )دينار  الوحدة نوع األشغال
 تونسي(

التكلفة المالية )دينار 
 تونسي(

 ألف 600 ألف 480 كلم تحسين / تعديل العرض
 ألف 300 ألف 240 كلم تعزيز

 120 100 طن إجمالي األسفلت
 8 6.4 متر مربع طحن واستبدال

 6 4.8 متر مربع معالجة اسفلت سطحية مفردة
 8 6.4 متر مربع معالجة اسفلت سطحية مزدوجة

 16 13 متر مربع ترقيع الحفر
 2.5 2 متر مربع سد الفجوات

 3,000 2,400 كلم صيانة دورية *
 ألعمال الصيانة الدورية، التكاليف تختلف حسب فئة الطريق العامة للطرق والجسور اإلدارةالمصدر: 

 

 االقتصادي التحليل نتائج
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، إال أن معدل العائد الداخلي متغير قساماأل بين كبير حد إلى متفاوتة األجزاء واألشغال المقترحة بأن العلم مع  (25
رفع  حيث من السطح، ونوعيةالطريق  سطح تجديد سيتم الحاالت، جميع في. المختلفة أجزاء المشروع على أيضا

( المالحظ 5-4) المستوى  المتدهور مع المستوى ، بالمقارنة(2)المستوى  جديد مستوى إلى مستوى الخشونة
عند األجزاء . األشغال قبل قيمتها من المئة في 30 إلى تصل بنسبة المركباتاستغالل  تم تخفيض تكاليف. حاليًا
فإن  الزدحام المروري،النسب العالية لالتي تختنق حاليًا من  سوسة،لى مستوى مخرج ع السيما الحضرية، شبه

 .االزدحام على القضاء أو/ و األشغال ستساهم في خفض
تونسي على  دينار مليون 295 هو حوالي الطرق من كيلومترًا 150 على االستثمارات،صافي القيمة الحالية لكل  (26

في  29.5 االستثمارات هو لجميع الداخلي العائد معدل(. أدناه أنظر) الثالثة المشروع طرق جميع تقييم أساس
 .المئة

 

 االقتصادي التحليل نتائج - 15 الجدول

)مليون  صافي القيمة الحالية الجزء الطريق
 دينار تونسي(

 )%( الداخلي العائد معدل

 12الطريق الوطني 
 133الطريق الجهوي 
 4الطريق الوطني 

 القيروان –سوسة 
 – 3الطريق الوطني 

 زغوان
 سليانة -الفحص 

188.4 
63.6 
42.9 

42.4% 
52.2% 
15.3% 

 %29.5 294.9  المجموع
 

 

 المرور حيث حركة من تجانسا األكثر هو الجزء هذا ألن الداخلي عائد معدل أعلى 133يحقق الطريق الجهوي  (27
على تكلفة بناء للكيلومتر مرور، أ حركة أعلى حاليا يتحمل الذي 12الطريق الوطني سوف يكلف . المطلوبة شغالواأل

الفرعي في أيضًا جزأين للطريق  هذا المشروع يشمل. على مستوى سوسة تقاطعلالتكلفة العالية لمن بينها ، الواحد
هي  بشكل عام المرور حركة. دنىهي األ 4لطريق الوطني النتائج بالنسبة ل. أهمية أكثر المرور القيروان حيث حركة

 مراكزعن  الموقعبعد  بسبب نسبيا مرتفعة البناء تكاليفإال أن  كلم، 50على طول جزء طويل يصل إلى  ةمنخفض
المرورية في الممرات  السالمة تحسن بسبب الحوادث ةفكل في مهم تخفيض من األقسام جميع تستفيد. المواد إنتاج

 .المزدوجة

 :اتمشروع الطرقاستنادًا على  مفصلة نتائج يلي وفيما
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 الطريقوفق أجزاء  االقتصادية نتائجال - 16 الجدول

الطول  الطريق
 )كلم(

الفرق في 
االستثمار )مليون 

 دينار تونسي(

الفوائد على صعيد 
العضوية المرّكبات 

المتطايرة )مليون 
 دينار تونسي(

الفوائد على 
صعيد الوقت 
)مليون دينار 

 تونسي(

الفوائد على 
صعيد خفض 
عدد الحوادث 
)مليون دينار 

 تونسي(

إجمالي 
صافي القيمة 

الحالية 
)مليون دينار 

 تونسي(

صافي القيمة 
 الحالية  
NPV/C 

معدل 
العائد 

 الداخلي

الطريق 
الوطني 

12 

56 77.5 180.71 66.54 42.22 212.0 2.245 41.1 

الطريق 
الجهوي 

133 

24.5 26.3 57.6 28.57 2.54 62.5 1.886 43.6 

الطريق 
 4الوطني 

65 108.6 87.3 48.2 15.8 42.9 0.35 15.2 

 

 

 حساسيةال دراسات

 :التالية االختالفاتمع األخذ بعين االعتبار  الحساسية دراساتتم إجراء  (28
 20 -+ /  البناء، تكاليف٪ 
 20 -/+ 16اليومية المرور للحركة السنوي المتوسطفي  حركة المرور إجمالي٪ 

 اختبار نتائج. النتائج على كبير تأثير العامل ذالم يكن له ولكن المرور، حركة نمو على االختبارات بعض إجراء تم كما
 :التالي الجدول فيمبّينة  الحساسية

 المشروع حساسية – 17 الجدول

سيناريو  الطريق
 الحساسية

معدل العائد 
 الداخلي

NPV / C  الفرق في
االستثمار 

)مليون دينار 
 تونسي

مجموع الفوائد 
)مليون دينار 

 تونسي

إجمالي صافي 
 القيمة الحالية

)مليون دينار  
 تونسي

                                                           
16

 .يوما 365 على مقسوما كامل، عام مدى على واحد طريق على المسافرين حركة إجمالي أساس على احتسابها يتم 
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الطريق 
 12الوطني 

 %20-التكلفة 
 %20التكلفة +
 المتوسط
 حركةل السنوي
 اليومية المرور

-20% 
 المتوسط
 حركةل السنوي
 اليومية المرور

+20% 

51.6 
35.9 
30.9 
60.5 

2.4 
2.13 
1.25 
4.0 

52.3 
78.4 
65.3 
65.5 

253.7 
253.7 
170.4 
398.9 

201.4 
175.3 
105.1 
333.4 

الطريق 
 133الجهوي 

 %20-التكلفة 
 %20التكلفة +
 المتوسط
 حركةل السنوي
 اليومية المرور

-20% 
 المتوسط
 حركةل السنوي
 اليومية المرور

+20% 

61.8 
45.2 
40.0 

663.2 

2.79 
2.50 
1.66 
3.72 

13.78 
20.66 
17.04 
17.46 

80.87 
80.87 
56.73 

107.78 

67.085 
60.20 
39.69 

90.32.4 

الطريق 
 4الوطني 

 %20-التكلفة 
 %20التكلفة +
 المتوسط
 حركةل السنوي
 اليومية المرور

-20% 
 المتوسط
 لحركة السنوي
 اليومية المرور

+20% 

19.4 
12.2 
10.1 
20.7 

0.53 
0.17 
0.01 
0.75 

86.7 
130.2 
108.5 
108.5 

151.4 
151.4 
108.8 
201.4 

64.6 
21.2 
0.5 

92.8 
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 الخالصة

 وجود مع االستثمار، على اإيجابي ااقتصادي اعائد تمثل المشروع في اتالطرق جميع أن االقتصادي التحليل يظهر (29
 كلتم دراسة . ةالمقترح شغالواأل الراهن والوضع المرور، حركة حيث من لتنوع الحاالت نظرا مهمة اختالفات

 .اقتصاديًا المشروعمدى مالءمة  من سير التحقق خط
 السيما بالنسبة لمركبات مهمة المركباتاستغالل  تكاليف حيث أن جدا عائد عالية تظهر معظم األجزاء معدالت (30

قسام عن األقسام األ تعّوض هذه. تقليص حوادث السيرهامة على صعيد  ك فوائدكما هنا. الثقيلة البضائع نقل
 مستوى ستمراريةا من أجل ضمانتم دمجها  التيو ،األخرى التي يكون فيها العائد على االستثمار أقل أهمية

 .بالنسبة للطريق الفرعي في القيروان الخصوص وجه علىالحال  هو وهذا الطريق، طول على الخدمة
التحليل  أن الحساسيةاختبار  ظهري. جديدة مرور حركة أي االعتبار بعين يأخذ لم أنه بما معتدال التحليل يعتبر (31

. البناء حركة المرور وتكاليف مستوى: بالنسبة للبيانات األكثر أهمية حتى على صعيد البيانات، حساسًا للغاية ليس
عند االفتتاح،  المرور حركة حجمهو  أهمية األكثر العامل يبقىو. األحوالسوء في أحتى  مرضية النتائج تبقى
وال بد من اإلشارة على أن الخطة تنص على بدء . المرور حركة لنمو المحورية باألحمال مقارنة السائد وهو

، ومن 2018واستكمالها مع نهاية عام  2016 في عام 133والطريق الجهوي  12األشغال على الطريق الوطني 
 .2018 عام منتصفواستكمالها في  2016 منتصففي  4وطني المقرر البدء باألشغال على الطريق ال

 

 : خريطة6الملحق 

 النقل اتتونس: مشروع ممرات طرق

 

 

 



108 
 

 

 

 

 

 


