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األثري الرتاث يف فالتصر 

  
 (1)التقليدية والفنون والتارخيي األثري الرتاث جملة ملقتضيات وفقا تقليديا أو تارخييا أو أثريا تراثا يعترب

 أو برا عليه يعثر أو عنه يكشف أو السابقة األجيال تركته أو احلضارات فتهخلّ أثر كلّ ،)الرتاث جملة يلي ما يف(
 جملة وفق تصنيفه ومت. له ملكيتهم شرعية اخلواص أثبت ما باستثناء للدولة عاما ملكا الرتاث هذا ويعد. حبرا

  .ومنقوالت تارخيية ومعامل وتقليدية تارخيية وجمموعات ثقافية مواقع إىل الرتاث
  

 إطار بوضع خاصة الثقافة تكليف وزارةمتّ  ،تو�س به تزخر الذي األثري الرتاث أمهية إىل و�ظرا
يف ( (2)للرتاث الوطين املعهد ويعد .تنفيذها حسن على والعمل الرتاث على احملافظة جمال يف للدولة العامة السياسة

 ودراسته إحصائه خالل من خاصة وذلك األثري الرتاث يف التصرف جمال يف الرئيسي لاملتدخ )ما يلي املعهد
 يف خاصة الدولة سياسة تنفيذ) يف ما يلي الوكالة( (3)الثقافية والتنمية الرتاث إحياء وكالة وتتوىل. وإبرازه وصيا�ته

  .فيه والتصرف والتارخيي األثري الرتاث إحياء جمال
  

 العاملي الرتاث قائمة ضمن اليو�سكومنظّمة  قبل من تسجيلهامتّ  اليت التو�سية واملدن املواقع عدد وبلغ
مدن القريوان ج اجلم الروما�ي وردوم ودقة وكركوان قرطاج من بكل األثرية املواقع وهي تارخيية مدن 3و مواقع 4

 944 مجلته ما التو�سية بالبالد واحملمية املرتبة واألثرية التارخيية املعامل عدد ويناهز. القدمية تو�سوسوسة و
 قدره ما بلغت  (4)الرتاث جمال يف الدولة تدخالت لتمويل مالية ختصيص موارد 2012 سنة بعنوان ومت. معلما

  ).د.م 3,937( الوكالة ومن) د.م 20,962( الدولة ميزا�ية من أساسا متأتية د.م 24,929
  

                                                            
متّ  كما التقليدية والفنون والتارخيي األثري الرتاث محاية جملة بإصدار واملتعلق 1994 فيفري 24 يف املؤرخ 1994 لسنة 35 عدد القا�ون  (1)

 .2011 ماي 25 يف املؤرخ 2011 لسنة 43 عدد املرسومإمتامه بو 2001 ديسمرب 6 يف املؤرخ 2001 لسنة 118 عدد بالقا�ون تنقيحه
 األمر مبقتضى احلالية تسميته اعتمادمتّ  وقد 1957 مارس 30 يف املؤرخ العلي املعهد القومي لآلثار والفنون سابقا واحملدث مبقتضى األمر (2)

   .ويعد املعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية 1992 ديسمرب 31 يف املؤرخ 1992 لسنة 2215 عدد
 مارس 3 يف املؤرخ 1997 لسنة 16 عدد بالقا�ون تنقيحهمتّ  كما 1988 فيفري 25 يف املؤرخ 1988 لسنة 11 عدد القا�ون احملدثة مبقتضى (3)

  .وتعترب الوكالة مؤسسة عمومية ال تكتسي صبغة إدارية. 1997
 .الرتاث يف بالتصرف املكلفني األعوان ألجور املخصصة اإلعتمادات احتساب دون (4)
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 هذه إطار يف ومتّ. للمعهد التابعة املركزية الوكالة واملصاحل مصاحل من عددا الرقابية األعمال ومشلت
 املواقع من عددل ميدا�ية بزيارات الرقابي الفريق كما قام. معلومات إىل الباحثني باملعهد طلب توجيه األعمال

 قتوفّ مدى من التأكد إطار يف األعمال هذه وا�درجت. األثرية القطع خلزن املخصصة والفضاءات واملتاحف
 املذكورين اهليكلني تدخالت الرقابية األعمال توخص. األثري الرتاث يف التصرف إحكام يف والوكالة املعهد مصاحل

 إىل 2009 سنة من املمتدة الفرتةأعمال الرقابة  وغطت .وإحيائه ومحايته استكشاف الرتاث األثري جماالت يف
  .سابقة فرتات إىل الرجوع الرقابية املهمة من اجلوا�ب بعض إىل بالنسبة الفحوصات واقتضت. 2012 سنة

  
 وحبث الرتاث باستكشاف تتعلق االخالالت من مجلةالوقوف على  إىل املنجزة األعمال وخلصت

 فضال عن إحياء الرتاث العرضيني العملة وبالتصرف يف الرتاث واملادية هلذا القا�و�ية باحلمايةو ه�شرو األثري
  .واستغالله

  
وبالرغم من . قطاع الرتاث األثري مبهمات رقابية تلدائرة احملاسبات أن خص ه سبقوجيدر التذكري بأ�ّ

هنا اهلياكل املتدخلة باختاذ اإلجراءات الالزمة قصد تفادي النقائص املسجلة ال التوصيات اليت تعهدت يف شأتعدد 
  .والعناية الدعممزيد يزال هذا القطاع الذي حيظى مبوارد مالية هامة يف حاجة إىل 

 
I - و�شره  األثري الرتاث حبثو استكشاف  
  
 األثري الرتاث استكشاف مشاريع بربجمة تعلقت �قائص على الوقوف من الرقابية األعمال نتمكّ

  .وبنشر البحوث والدراسات األثري الرتاث جمال يف الدويل وبالتعاونوتوثيقها  وتنفيذها
  
  وتوثيقها وتنفيذها األثري الرتاث استكشاف مشاريع برجمة –أ

  
يندرج ضمن قائمة مؤسسات التعليم هو و. وفنية علمية مؤسسة (1)له طبقا لألمر املنظم املعهد يعد

 املنظمة وفقا للنصوص ويستوجب ذلك. (2)زدوجالتابعة جلامعة تو�س كمؤسسة ذات إشراف مالعايل والبحث 
                                                            

   .كما متّ تنقيحه 1993جويلية  26املؤرخ يف   1993لسنة  1609األمر عدد  (1)
ملوارد القرار املشرتك بني وزراء التعليم العايل والبحث العلمي والتكنولوجيا والشؤون االجتماعية والتضامن والتو�سيني باخلارج والفالحة وا (2)

والطفولة املائية والصحة العمومية وتكنولوجيات االتصال والشباب والرياضة والرتبية البد�ية والثقافة واحملافظة على الرتاث واملرأة واألسرة 
  .واملتعلق بضبط قائمة مؤسسات التعليم العايل والبحث التابعة لكل جامعة 2007أوت  9واملسنني والسياحة املؤرخ يف 
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املتعلقة  املسائل كل خبصوص الرأي إبداء يتوىل املعهد صلب علمي جملس العلمي إحداث البحث ملؤسسات
   .باملعهد علمي جملس غري أ�ّه وخالفا لذلك مل يتم إحداث. للمؤسسة العلمية بالسياسة

  
 السياسة املذكور أعاله خاصة مبهمة حتديد األمر مبقتضى املعهد فقد عهد له جلسمبا فيما يتعلق مأ

الفنية  امللفات عرض 2012-2009 خالل الفرتة يتم ه ملأ�ّ إالّ. والتنقيب املسح جمال ال سيما يف للمؤسسة العامة
 الرأي إلبداء املعهد جملس أ�ظار الرب�امج السنوي على إليها لعرضاليت يتم االستناد  ملشاريع التنقيب واالستكشاف

  .مناسبتني طيلة الفرتة املذكورة يف إال الس هذا جيتمع ملو .خبصوصها
  

 فنية ملفات تضم مسبقة دراسات إىل احلفريات برجمة تستند ال ،الدولية املواثيق عليه تنص ملا وخالفا
و الباحثني قبل من الغرض يف تعدالربجمة عمليةيف  املعهد يستند الو. خمتصة وفنية علمية جلان على عرضها يتم 
 ويتم. جنازهاإل الالزمة والبشرية املالية واملوارد مشاريعه وأولويات طبيعة دحتد أن شأهنا من واضحة منهجية إىل

 دراستها متت فعلية مشاريع إىل االستناد دوناملعهد  مبيزا�ية قرارهاإ يتم جزافية مبالغ حتديد يف هذا اإلطار
 رادةإ رهينة تبقى اليت املعهد لتدخالت آجال ضبط ال يتم كما .مسبقة بصفة إليها احلاجة مدى وحتديد مهايوتقي

 ىلإ احلاالت بعض يف تعود لفرتات طويلة احلفريات ببعض املتعلقة األشغال تواصل إىل الوضعية هذه توأد. الباحثني
   .2008و 2007و 2006 سنوات

  
 بناء الباحثني على املعنية للسنة املرصودة االعتمادات توزيع ،سنة كل منتصف يف يتوىل املعهدتبين أن و

بلغت  ستهلكةامل غري عتماداتاال تراكم إىل الوضعية هذه وأدت. السنة �فس خالل هبا يتقدمون اليت الطلبات على
   .د.أ 305 ما قدره 2012يف هناية سنة 
  

 احلفر أعمال ممارسة يف الرتخيص جيوز ال هأ�ّ على الرتاث جملة تنص ،شاريعامل تنفيذوعلى مستوى 
 والشروط للرتاتيب طبقا هلا املرخص األطراف قبل من هذه األعمال تتم أن وعلى املختصني للباحثني إال والتنقيب
 ومباشرة بتنظيم باخلصوص املنظم له لألمر ف املعهد وفقاوكلّ. بالرتخيص وحتت مراقبة املصاحل املختصة الواردة
 اخلاصة والشروط الرتاتيب ضبط يتم مل هأ�ّ غري ،األثري الرتاث ميدان يف واالستكشاف والتنقيب البحث

 ومبا وآجال تقدميها املستوجبة والتقارير الوثائق وطبيعة احلفريات ومبراقبة بإسناده قا�و�ا املكلفة واجلهة بالرتخيص
يف  خاصةاملعتمدة من قبل الباحثني  اختالف اإلجراءات إىل الوضعية هذه توأد. التزامات من عنها يرتتب قد

   .املكتشفات التعامل مع
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 االستكشاف مشاريع إحكام برجمة مبا يضمن العلمية صبغته تكريسإىل  املعهد احملاسبات دائرة وتدعو
 مبتابعة تنفيذ هذه املشاريع املعنية واجلهة الرتاخيص طبيعة حتديدو وحسن توظيف املوارد املتاحة والتنقيب
   .تنفيذها آجال وضبط ومراقبتها

  
تفقد  ،االستكشافا فيما يتعلق بتوثيق مشاريع أمالطرف على يتعني أ�ّه على الرتاث جملة �ص 

 تسجيل ن يتموعلى أ جديد اكتشاف بكلّيف اإلبان املختصة بالوزارة املكلفة بالرتاث  املصاحل إعالم له املرخص
 لتسجيل سجالت ال يتوىل املعهد مسك لذلك، وخالفا. عليها باحلفاظ الكفيلة اإلجراءات واختاذ املكتشفات

عالم اإلدارة العامة للمعهد دون إ أثرية بلٌقى مكاتبهم يف حيتفظون الباحثني بعض لوحظ أنو .املكتشفة األثرية اللّقى
   .الضياع أو لتلفومحايتها من ا ومتابعتها قىاحملافظة على هذه اللّ هذه الوضعية من نوال متكّ .بوجودها

  
 تشفع أن جيب ه�ّأ على 1990ميثاق الس الدويل للمعامل واملواقع املتعلق بالرتاث األثري لسنة  وينص

 وذلك املالئم باجلرد مصحوبا الباحثني ذمة علىإثر ذلك  وضعهو مضبوطة ملعايري وفقا إعداده يتم بتقرير حفرية كل
 التقارير لرفع واضحة وإجراءات حمددة آجال بضبط يقم مل املعهد إال أن .احلفريات من اال�تهاء بعد معقولة آجال يف

 احلفريات ملفات بعض افتقار تبينو. الواجب توفريها الوثائق طبيعة حيدد ومل املنجزة احلفريات مبختلف املتعلقة
 مشلها اليت احلفريات وتقارير املسؤولة واجلهة إيداعها وأماكن األثرية اللّقى وطبيعة األحباث �تائج إىل باملعهد املودعة
والوقوف  األشغال تقدم املعهد من متابعة إدارة هذه الوضعية ومل متكّن .2012- 2009 الفرتة خالل املعهد تدخل

  . البحث فرق خمتلف تواجهها اليت على الصعوبات
  

. قى األثرية على حنو يضمن احملافظة عليهااحلرص على تسجيل اللّ ىلإ املعهد احملاسبات دائرة وتدعو
  .الدولية لمعايريل اطبقلتوثيقها  املستوجبة والتقارير الوثائق طبيعة كما تدعو إىل حتديد

  
   الرتاث األثري جمال يف الدويل التعاون - ب
  
           الفرتة خالل والبحث والتنقيب ستكشافاإل جمال يف دويل تعاون اتفاقية 25 املعهد مأبر

 وتنفيذها عدادهاإ مراحل خمتلف يف املعهد جملس على عرض هذه االتّفاقيات يتم مل هأ�ّ إالّ ،2009-2012
وال  .الباحثني عددا حمدودا من االتفاقيات هذهأغلب ت وقد خص. وذلك خالفا ألحكام األمر املنظم للمعهد



6 
 

 
 

 على تساعد أن شأهنا كل الوثائق اليت من املعهد هبا مصاحل حتتفظ اليتاملتعلقة هبذه االتّفاقيات و امللفات تتضمن
 وخاصة االتفاقيات بعض عليها �صت اليت املالحق غياب إىلوالعلمية إضافة  االدارية النواحي من هاتنفيذ متابعة
 السنوي وبالتمويل التدخل ومبنطقة العمل وبرب�امج واألجنبية التو�سية البحث فرق تركيبة بضبط املتعلّقة منها

  . )احلفريات دفاترو خرائطو جذاذات( املعهد إىل تسليمها يفرتض اليت وبالوثائق للمشروع
  
فقد ،واملوضوعة على كاهل اجلهة األجنبيةاملذكورة  باالتفاقياتاملضمنة  بااللتزامات يتعلق فيما اأم 

 عدم ،االتفاقياتهذه  على العلميني املشرفني إىل توجيههمتّ  الذي املعلومات طلب �تائج استغالل خالل من لوحظ
 باألشغال املتعلقة والوثائق املكتشفة األثرية قىاللّ إيداع  ه مل يتممن ذلك أ�ّ. بالتزاماته إيفاء الطرف األجنيب

منها  بنسخ املعهد ومد األحباث �تائج و�شر املعهد لدى...) احلفريات ودفاتر وصور فنية ورسوم جذاذات(
ومل يقم املعهد باختاذ اإلجراءات الالزمة يف هذا الشأن لضمان  .الشبان والباحثني الطلبة تكوين يف واملسامهة

 هاجتديد ضرورة ومن إليها الفعلية احلاجة مدى على للوقوف هامن تقييمن مكّمما ال ي االتفاقياتحسن تنفيذ هذه 
  . عند االقتضاء
  
   االثري الرتاث جمال يف والدراسات البحوث �شر -  ج
  

 أن على الباحثني والتزامات وحقوق العلمية امللكية جمال يف الدولية باملبادئ اخلاصة التوصية �صت
 على تفرض هاأ�ّ كما .سنتني تتجاوز ال معقولة فرتة خالل حفرياهتم لنتائج العلمية امللكية للباحثني تضمن الدولة

 صادر قرارب اآلثار ملكتشفي العلمية احلقوق موتنظّ نتضم أن على الرتاث جملة و�صت .النشر واجب الباحثني
استئثار بعض  ىلإ ىدأا مم 2013 جوان شهر غاية إىل القرار هذا صدارإ مل يتم ه�ّأ إال. بالرتاث املكلف الوزير عن

  .حمددة وحرمان البعض اآلخر من تناول هذه ااالت ضمن حبوثهم العلمية غري الباحثني مبجاالت حبث آلجال
  

  النشاط هذا ومتابعة تنظيم من باملعهد النشر مراحل خمتلف تضبط جراءاتإ غياب ميكّن كما ال
تبين و .املعهد يصدرها اليت النشريات ىلإ بالنسبة ومشموالهتا القراءة جلان تركيبة تضبط مراجع غياب إضافة إىل

 على ميزا�يته  سنوية إعتمادات ختصيص من بالرغم 2012-2009 الفرتة خالل �شر أعمال بأية يقم مل املعهدأن
 تكتسي ال خمتلفة طباعة عمالأ بعنوان د.أ 26 مجلته ما استهالك ومت. د.أ 204 قدره مبا املذكورة الفرتة خالل
   .علمية صبغة
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 تقلص �شر البحوث العلمية يف الفرتة املعنية بالرقابة يعزى إىل عدم إصدار النشريات "وأفاد املعهد بأن
املخصصة للمعهد كمجلة أفريكا بسبب الوضع اال�تقايل باملعهد مما اجنر عنه تراكم املقاالت يف ا�تظار النشر يف ما 

  ". يل من فرص النشر باخلارجعدى تلك اليت ا�تفعت مبا خولته مشاريع التعاون الدو
  
 املطلوبة بالدقة جمال البحوث والدراسات تنظيم على العمل إىل الثقافة وزارة احملاسبات دائرة تدعو لذا

 وتراخيص الزمنية للباحثني ال سيما املدة العلمية امللكية حقوق ممارسة وكيفية شروط ضبط خالل من وذلك
  . النشر بأ�شطة املتعلقة اجلوا�ب تنظيم مزيدوالدويل، إضافة إىل  الوطين املستوى على النشر

 

II- احلماية القا�و�ية 
  

املعامل التارخيية واملواقع كلّ من مكّنت أعمال الرقابة من الوقوف على مجلة من النقائص تعلقت حبماية 
  .راثمن قبل املصاحل املكلفة بالتّ الثقافية واملنقوالت األثرية وبدراسة ملفات الرتاخيص

   
  محاية املعامل التارخيية - أ
  
خذ يف شأهنا أمر ترتيب إذا كا�ت يف ويتّ. وفقا ألحكام جملة الرتاثبقرار محاية املعامل التارخيية  تتم

املعامل املرتبة واحملمية ما  عدد 2013ماي  وبلغ يف موفّى شهر .حالة خطر بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للرتاث
معلما  28على ترتيب  2010 -2002 الفرتةولئن وافقت اللجنة الوطنية للرتاث خالل  .معلما 944مجلته 
عدد املعامل اليت وبلغ  .يف شأهناترتيب أوامر  أية إصدار مل يتم 2013ه وإىل غاية شهر ماي معامل فإ�ّ 7ومحاية 

وثائق عدم توفّر أوامر الرتتيب وقرارات احلماية إىل  التأخري يف إصدارويرجع . معامل 6محاية صدر يف شأهنا قرار 
  . أساسية تتعلق بالوضعية العقارية للمعامل أو بضبط حدودها وإىل ضعف املتابعة من قبل مصاحل املعهد

  
لة على  وتنصتستدعي قرار حتفظي حلماية العقار يف حالة تعرضه ألخطار متأكدة  اتّخاذ�فس ا
قرارات ، 2013 إىل غاية شهر مارس من سنة 2009املمتدة من سنة وقد صدرت خالل الفرتة . التدخل السريع

محاية حتفظية تتعلق بست لة املذكورةه إال أ�ّ. دةعقارات مهدوخالفا ألحكام ا، أشهر إصدار  4يف أجل  مل يتم
  . جدوى دونقرارات احلماية بشأهنا أو الشروع يف إجراءات ترتيبها مما جعلها 
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�شر قائمة املعامل التارخيية احملمية واملرتبة بالرائد الرمسي للجمهورية  مل يتم ،�فس الةوخالفا ألحكام 
مراجعتها وإعادة �شرها كل مخس سنوات التو�سية ومل يتم .رفع قرارات احلماية وأوامر الرتتيب للمعامل  كما مل يتم

املكلف قا�و�ا باملسامهة يف إعداد امللفات الفنية اخلاصة وهو ر باملعهد وال يتوفّ. إتالفها أو فقدت أمهيتهامتّ  اليت
 هاماملوقع اجلغرايف لعدد  خبصوصملفات مكتملة حول املعامل احملمية واملرتبة تتضمن معطيات  ،باحلماية والرتتيب

معلما مرتبا أو حمميا  944معلما من أصل  690محاية أو ترتيب  أنخاصة منها ووضعيتها العقارية وحدودها 
  . 1925يرجع إىل ما قبل سنة 

  
وتدعو دائرة احملاسبات املعهد إىل القيام جبرد شامل للمعامل احملمية واملرتبة قصد حتيينها وإىل جتميع 

إىل رفع احلماية والرتتيب عن املعامل املندثرة  كما تدعو. مبا ميكّن من تفعيل محايتها القا�و�يةالوثائق املكو�ة مللفاهتا 
  .أو اليت فقدت أمهيتها

  
 من قرطاج واحلمامات عقارا بكلّ 25جملة الرتاث رفع الرتتيب عن  إصدارمنذ متّ  ،من جهة أخرى

املكلّفة وفق  رأي اللجنة الوطنية للرتاثأخذ دون  متّ منهاعقارات  5رفع الرتتيب عن تبين أن و. أمرا 14مبوجب 
عقارات أخرى مبوافقة اللجنة  4ولئن حظي رفع الرتتيب عن . أحكام جملة الرتاث بإبداء الرأي يف هذه املسائل

تنقية املوقع من األراضي اليت مل تعد تكتسي "حسب حماضر جلسات هذه اللجنة هبدف متّ  ذلك املذكورة فإن
  .  ذلك تربرتقارير علمية تفيد وجود حفريات أو أسبار  االستناد إىل ودون..." األمهية األثرية
  

ماية جملة الرتاث على أن تتوىل املصاحل املختصة بالوزارة املكلفة بالرتاث طلب ترسيم قرار احل وتنص
على سند امللكية بالنسبة إىل العقارات املرمسة بامللكية العقارية وعلى أن يقوم الوزير املكلف بالرتاث بتسجيل 

خالل الفرتة  امعلما متت محايته 30خبصوص عينة تتكون من  تبينو. عوضا عن املالكني املسجلةالعقارات غري 
معامل حممية  5بالنسبة ملعلم واحد من أصل  إالّترسيم قرار احلماية على سند امللكية  ه مل يتمأ�ّ 1999-2012

عوضا ) معلما 25وعددها (الوزير املكلف بالرتاث تسجيل أي من املعامل املتبقية  ومل يتولّ. مرمسة بامللكية العقارية
معلما مكو�ا للعينة مما  24معطيات حول مالكي  املصاحل املختصة بالوزارة املكلفة بالرتاثر بوال تتوفّ. عن املالكني

  .ال يساعد على مطالبتهم باحلرص على تعهدها ورعايتها طبقا ألحكام �فس الة
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  محاية املواقع الثقافية - ب
  

إصدار قرارات اإل�شاء وإعداد بو وجود �قائص تعلّقت بتحديد املواقع الثقافيةأعمال الرقابة  بينت
  .   حياء اخلاصة هبا وباقتناء العقارات األثرية وا�تزاعهاأمثلة احلماية واإل

   
إصدار قرارات اإل�شاء وإعداد أمثلة احلماية املواقع الثقافية و حتديد - 1
  واإلحياء

   
إلصدار قرارات إ�شائها والقيام بالرفوعات اهلندسية  خاصةيعد ضبط حدود املواقع الثقافية ضروريا 

فإىل موفى . املطلوب�شاط املعهد يف هذا اال بقي دون املستوى  إال أن. الالزمة للحفريات واالقتناء والتعويض
 % 3موقعا وهو ما ميثل حوايل  242 ،بشأهنا أمثلة حتديد باملعهد ترمل يتجاوز عدد املواقع اليت توفّ، 2012سنة 
 9371من املواقع األثرية البالغ عددها حسب �تائج مشروع اخلارطة الوطنية للمواقع األثرية واملعامل التارخيية فقط 

موقعا بكلفة مجلية  84دراسات بإعداد األمثلة اخلاصة بتحديد التب امك أحدف املعهد وقد كلّ. موقعا أثريا
ة الالزمة وعدم ارتباطها افتقار هذه األمثلة إىل الدقّ أنإال . 2002 -1999د خالل الفرتة .أ 166,805قدرها 

بالنقاط املرجعية الوطنية وعدم إخضاعها إىل املصادقة من قبل ديوان قيس األراضي واملسح العقاري حال دون 
  . إمكا�ية استغالهلا

  
 طوبوغرافيالفنيني املختصني يف العدد ا �قصويعزى ضعف �شاط حتديد املواقع األثرية باألساس إىل 

ومن شأن تدعيم املعهد . وإىل بطء التعامل مع ديوان قيس األراضي واملسح العقاري) أعوان فقط 3( باملعهد
بالعدد الكايف من الفنيني وإبرام اتفاقية بينه وبني ديوان قيس األراضي واملسح العقاري أن يساهم يف تلبية حاجيات 

  .  من كلفة خدماته التعامل مع الديوان واحلد املعهد يف هذا اال ويف التقليص يف آجال
  

ومن جهة أخرى، تنص إ�شاء املواقع الثقافية بقرار مشرتك بني الوزير املكلف  جملة الرتاث على أن يتم
وختضع مبوجب هذا القرار أعمال اهلدم . بالرتاث والوزير املكلف بالتعمري بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للرتاث

وافقت و. والتجزئة ومشاريع البناء والرتميم داخل حدود املوقع الثقايف للرتخيص املسبق من الوزير املكلف بالرتاث
           ه مل يتم إىل غاية إال أ�ّ. ثقافيا موقعا 13على إ�شاء  1994خالل سنة اللجنة الوطنية للرتاث منذ إحداثها 

ويعزى ذلك إىل عدم اكتمال بعض امللفات اخلاصة هبا عند تقديم  .ثنني منهاإإ�شاء سوى موقعني  2013ماي 
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مشاريع قرارات اإل�شاء للمصادقة من قبل الوزيرين املعنيني وإىل ضعف متابعة بعض امللفات األخرى من قبل 
  . املعهد

  
كما تنص لة على أن يتم5إعداد مثال احلماية واإلحياء اخلاصة باملواقع الثقافية يف أجل  �فس ا 

هذا املثال  ويتضمن. 2001قابل للتجديد ا�طالقا من ديسمرب اإل�شاء وهو أجل  سنوات من تاريخ �شر قرار
ص فيها داخل كل منطقة وشروط تراتيب تنظيمية تضبط باخلصوص األ�شطة املرخ ،الذي تتم املصادقة عليه بأمر

املصادقة على هذه  أي أمر خيصمل يصدر ، 2013ه إىل غاية ماي أ�ّغري  .تعاطيها واالرتفاقات اخلاصة هبا
تقلصا البعض منها مساحات  تشهد ،هاقافية وأمثلة محايتها وإحيائويف غياب قرارات إ�شاء املواقع الث. األمثلة

اليت سجلت  "السمريات"و" طةمل"و" هنشري الفوار"واقع مما حصل يف بفعل الزحف العمرا�ي على غرار  ملحوظا
  . مقار�ة مبا كا�ت عليه يف بداية التسعينات  % 47و % 35و % 32ا يقارب على التوايل مبتقلصا 

  
مشروع مثال محاية وإحياء خاص مبوقع قرطاج األثري 1998يف موفى سنة  املعهد كما أعد، إال أن 

مبقتضى متّ  ولئن. سنوات من قرار إ�شاء املوقع أبطل العمل هبذا القرار 5يف أجل  على هذا املثالعدم املصادقة 
واملتعلق باملنتزه األثري القومي لقرطاج سيدي  2011مارس  10املؤرخ يف  2011لسنة  11املرسوم عدد 

ضبط احلدود النهائية  فإن، 2008إىل  1992بوسعيد إلغاء أوامر رفع الرتتيب الصادرة خالل الفرتة املمتدة من 
كلفة بتسوية الوضعيات العقارية وامل 2011للموقع يبقى مرتبطا مبا ستفرزه �تائج أعمال اللجنة احملدثة خالل سنة 

  .باعتبار احلقوق املتعلقة هبا لفائدة الغري
  

ن من عرض ملفات مكتملة على أ�ظار اللجنة الوطنية للرتاث مبا ميكّسبات املعهد إىل وتدعو دائرة احملا
  . عليها اإلعتداء خطرمن  هذه احلماية للحدوإىل تفعيل محاية املواقع األثرية  اليت تضمنإصدار النصوص الرتتيبية 

  
  وا�تزاعها اقتناء العقارات األثرية - 2
  

صفة املصلحة العامة حلفريات أو أسبار  ميكن للوزير املكلف بالرتاث حسب أحكام جملة الرتاث أن يقر
أو أن يرخإالّ. سنوات من قبل املصاحل املختصة التابعة له 5ة ال تتجاوز ص يف إشغال عقارات بصفة وقتية وملد 

يف عديد  بعض املالكنياملعهد ن مل ميكّ ،ويف املقابل. إصدار أي قرار يف هذا الشأن مل يتم،2013ه إىل غاية ماي أ�ّ
ة وجود آثار هبا بتعلّ عقاراهتم إستغاللاجلهات على غرار اجلم وهرقلة وسلقطة والوسالتية وجربة ميدون من 

  .دة ومهملة لعدة سنواتوبقيت تلك العقارات جمم بالرغم من عدم القيام بأسبار وحفريات تثبت ذلك
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وكان من املفروض أن يتوىل املعهد طبقا لنفس الة التثبت من القيمة األثرية للعقارات املعنية وأن ترجع 
ألصحاهبا على حالتها األصلية يف صورة غياب مصلحة يف احملافظة على املكتشفات أو يتخذ قرار يف محايتها 

   .هلا كما كان من املمكن اقتناء هذه العقارات وتعويض كل من ثبت استحقاقه. عند اإلقتضاء
  

عتمادات املخصصة القتناء األراضي األثرية إلا 2012و 2011و 2009خالل السنوات  وارتفعت
عتمادات خالل �فس ومل تتجاوز �سب استهالك اإل .د.م 8,184د و.م 3,079و د.م 4,371 على التوايل إىل

جمال  ويرجع ذلك باألساس إىل غياب خطط مضبوطة حتدد األولويات يف .% 2و % 11و % 9 التوايلالفرتة على 
د األطراف املتدخلة السيما صلب الوزارة املكلفة بأمالك جراءات وتعقيدها وتعداإلالعقارات وإىل طول  اقتناء
ا�تزاعها منذ عشرات السنني مهملة وذلك يف اقتناؤها أو متّ  عديد العقارات اليتت ظلّ ،فضال عن ذلكو. الدولة

 يضااألر ويذكر يف هذا الشأن. غياب مشاريع إلحياء اآلثار اليت حتتويها أو أسيجة حتميها من املخاطر احملتملة
   .1996سنة يف وباحلمامات  1992سنة يف األثرية املنتزعة بكركوان 

  
كما . �1993تزاع اخلاصة مبوقع صربة املنصورية اليت ا�طلقت منذ سنة استكمال إجراءات اإل ومل يتم

قتناء والتخصيص لبعض العقارات املكو�ة إجراءات اإل واستكماليف ضبط مساحته وحتديد مالكيه  سجل تأخري
آر  22 ارهكت 27إىل  1993سنة يف آر  50 هكتار 50إىل التقليص يف مساحته اجلملية من  وقد أدى ذلك. له

بتسوية وضعية هذا العقار وذلك  اإلسراعويستدعي الوضع  .% 46تناهز  أي بنسبة اخنفاض 2011سنة يف 
  . الزحف العمرا�ي محايته منقصد  املالكني وإقامة سياج حولهمنه وتعويض  املساحات املتبقيةباقتناء 

  
  محاية املنقوالت األثرية -  ج
  
لة الرتاث بقرار من الوزير املكلف بالرتاث وذلك بعد أخذ رأي  األثرية محاية املنقوالت تتم طبقا

إصدار متّ  ولئن. مل يتم محاية أي منقوالت أثرية على ملك خواص ،2013وإىل غاية ماي . اللجنة الوطنية للرتاث
ضه على دون عرمتّ  ذلك فإن، 2010فيفري  20قرار وحيد يتعلق حبماية منقوالت على ملك الدولة بتاريخ 

ومل يشمل هذا القرار قطعا . املعنية باحلمايةاألثرية أ�ظار اللجنة املذكورة ويف غياب معايري واضحة ال�تقاء القطع 
  . أثرية ذات قيمة هامة كالكنوز واملخطوطات النادرة
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ألحكام جملة ر باملعهد قائمة شاملة يف جتار القطع األثرية مما جيعل من الصعب مراقبتهم طبقا وال يتوفّ
فإن املعهد مل  ،عامني ة كلّالتجارة بالقطع األثرية ختضع إىل ترخيص مسبق يتم جتديده مر وبالرغم من أن. الرتاث
 املعلومات اليت قدمها التاجر صاحب املطلبمل تشهد و .ا يف هذا الشأنوحيد إالّ مطلبا 2003منذ سنة  يتلق

ومن شأن ذلك  2012وإىل غاية ديسمرب  2005ه أي تغيري منذ ديسمرب حول عدد و�وع القطع األثرية اليت حبوزت
 على مطالب مل يتول املعهد الرد 2013إىل غاية ماي و. أن يضفي شكوكا حول مصداقية هذه املعلومات

د من صحة قصد التأكّهذا التاجر  ةكما مل يقم مبعاينة ومراقبة القطع األثرية اليت حبوز. الرتخيص الواردة عليه
  .  تصرحياته ومشروعية طرق احلصول على هذه القطع

  
  اثصاحل املكلفة بالرتمن قبل املدراسة ملفات الرتاخيص  - د 
  

رتميم أو تغيري العقارات املتعلّقة بأخضعت جملة الرتاث األشغال املنجزة داخل حدود املوقع الثقايف أو 
الة  كما منعت. هلا إىل الرتخيص املسبق للوزير املكلف بالرتاثاحملمية واملرتبة واملتواجدة باملناطق ااورة 

رأيه يف  الوزير املكلف بالرتاث يف إبداء حملّ حيلّاملعهد تبين أن وقد . أو اقتطاع أجزاء منها هدم هذه العقارات
ىتتولّ إىل ذلكباإلضافة . ا جيعل قرارات إسناد هذه الرتاخيص أو رفضها قابال للطعنالرتاخيص املذكورة مم 

للمصاحل املختصة مصاحل البلديات والواليات يف بعض احلاالت الرتخيص يف أشغال دون عرضها على الرأي املسبق 
فني مما يفقدها لّاملعهد احملمعاينة املخالفات من قبل أعوان ال تتم أحيا�ا  ،جملّة الرتاثحكام وخالفا أل. بالرتاث

  . قتضاءاحملاكم عند اإلحجيتها أمام 
  

د املهندسني إىل دراسة مسبقة من قبل أح يف بعض احلاالتديه املعهد يبوال يستند الرأي الذي 
جبهات قفصة وتوزر  2012- 2009دراسة بعض ملفات الرخص خالل الفرتة متّت من ذلك . املعماريني باملعهد

 ويف. اعدريوان من قبل مهندس مست جبهة القوقبلي وسيدي بوزيد و�فطة من قبل باحثني يف الرتاث يف حني متّ
االستناد إليها يف إبداء الرأي حول الرتاخيص املطلوبة ككراسات شروط أو أمثلة محاية  غياب معايري دقيقة يتم

ضمان إبداء آراء و اعتماد توجهات واضحة يف التعامل مع الرتاخيص يتممل  ،وإحياء أو أمثلة صيا�ة وإحياء
ا جعل مطابقة للقا�ون مماحلف يف استعمال املعهد أحيا�ا أمام وضعيات قا�و�ية حمرجة أمهها التعسأو جتاوز  ق

ر فيها البناء أو خيص يف البناء مبناطق أثرية حيجاالرت إسناد بعض املعهد قام باملوافقة على ويذكر أن. االختصاص
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داخل مناطق جماورة ملعامل حممية ممغال أو سحب الرتخيص أو توقيف ى إىل إصدار قرارات إيقاف األشا أد
  .2012-2009تنفيذه خالل الفرتة 

  
ا فيأمل ضمن اللجنة الوطنية واللجان اجلهوية للمقاطع ثّمماملعهد  ما يتعلق بالرتخيص يف فتح املقاطع فإن

معرفة ويتطلب ذلك . إلبداء الرأي يف كل الرخص املتعلقة بفتح املقاطع اليت تكتسي صبغة صناعية أو تقليدية
معاينة  يقتصر علىالرأي الذي يبديه املعهد  إال أن. دقيقة للمواقع األثرية واملعامل التارخيية املوجودة بكل منطقة

على سبيل وقد أبدى املعهد . ذلكمن د تأكّللمدى وجود آثار ظاهرة للعيان باملنطقة املعنية دون القيام بأسبار 
  . الحقا أهنا حتتوي عى آثار هامة تبينا�ة موافقته على استغالل مقطعني بسلي الذكر

  
االستناد إليها عند إبداء الرأي يف فتح مقاطع مبناطق جماورة للمواقع األثرية واملعامل  وجد معايري يتموال ت

 بوتسب. واملسافة الواجب احرتامها مبا يضمن احملافظة على اآلثار املوجودةاملتفجرات التارخيية تتعلق بنوع 
م لت باألساس يف حتطلرتاث األثري متثّحلقت بايف أضرار جسيمة  2012-2009استغالل املقاطع خالل الفرتة 

على مواقع أثرية أو مبناطق جماورة هلا أو زحفها عليها أو  رية أو تصدعها وذلك �ظرا لتواجد هذه املقاطعمعامل أث
اكتشافه بصفة عفوية  مبا يتمأصحاهبا تصريح دم شهد استغالل بعض املقاطع عكما . استغالهلا بصفة عشوائية

املتعلق  1989لسنة  20من آثار وإعالم السلط املعنية فورا بذلك وفق ما تقتضية جملة الرتاث والقا�ون عدد 
  . بتنظيم استغالل املقاطع

  
بالتجهيز لدعوهتما إىل إيقاف  ى املعهد يف عديد املناسبات مراسلة وايل اجلهة أو الوزير املكلفوقد تولّ

غالل املقاطع ال ميكن أن القا�ون املتعلق بتنظيم استبمدة التوقيف املنصوص عليها  إال أن. بعض املقاطع ستغاللا
 2013الوزير املكلف بالرتاث إىل غاية ماي  مل يتولّ ،وبالرغم من خطورة اال�تهاكات املسجلة. اواحدا شهرتتعدى 

ما يتعلق باختاذ قرار حتفظي حلماية في خاصةستعجالية املنصوص عليها ضمن أحكام جملة الرتاث اختاذ التدابري اإل
ض ألخطار متأكّالعقارات اليت تتعراملصاحل املختصة بوزارة الثقافة إىل  ومل تتولّ. ة هبادة أو إيقاف األشغال املضر

ةغاية �فس التاريخ رفع أي الوطين الرتاث خطورهتا علىالرغم من لة بقضية خبصوص التجاوزات املسج .  
  
أكّد باملواد املقطعية فقدمشروع مطار النفيضة  لتزويداختيارها كمقطع متّ  ق باملنطقة اليتما يتعلّا فيأم 

املعهد  ورغم ذلك أبدى .باملواقع األثرية ء هذه املنطقةاثر على �2007وفمرب  6ته باحثة باملعهد بتاريخ تقرير أعد
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دون القيام  من هذه املنطقةمليون مرت مكعب من املواد املقطعية  8موافقته على رفع  �2007وفمرب  17 بتاريخ
كما. د ما جاء بالتقرير املذكورمبعاينات أو أسبار تفن املطار إجناز مشروع  أنعرضه على رأي  املذكور مل يتم

املعهد واحلال أن املوقع الذي شيالشركة الرتكية  تولّتولئن . ثرائها األثريبمن بني املناطق املتميزة  د عليه يعد
لتحديد املواقع األثرية احملتملة ووقايتها من اال�دثار  2008املعهد خالل شهر فيفري دعوة املكلفة بإجناز املشروع 

بوجود اكتشافات عفوية  إعالمهعلى إثر  2008جا�في وأفريل شهري اكتفى بالقيام حبفرييت إ�قاذ يف املعهد  فإن
  .تنفيذ األشغال عند

  
أثرية قطع  وجود 2011جوان  14أحد الباحثني يف املعهد بتاريخ  قام هبااملعاينة اليت  بينتوقد 

 غري أن. قيمتها العلمية وحجمها وعددهامعروضة على مستوى املداخل الرئيسية للمطار ذات أمهية من حيث 
  . يف الغرض باختاذ اإلجراءات القا�و�ية الالزمة 2013إىل غاية ماي مل يقم املعهد 

  
 III- احلماية املادية  

  
يقتضي تأمني احلماية املادية للرتاث األثري معرفة دقيقة ملكو�اته وتوفري الظروف املالئمة للمحافظة عليه 

تعلقت جبرد الرتاث األثري من الوقوف على �قائص مكنت األعمال الرقابية  غري أن. وتأمني الصيا�ة الالزمة له
  .باحملافظة على القطع األثرية وبصيا�ة هذا الرتاثو

  
  جرد الرتاث األثري - أ

  
بعض النقائص شابت . جرد الرتاث األثري مرحلة ضرورية للمحافظة عليه يعد املسح العام إالّ أن

  . للمواقع األثرية واملعامل التارخيية وجرد املنقوالت األثرية
  

ملواقع ذه امشروع اخلارطة الوطنية هلشهد  ،يتعلّق باملسح العام للمواقع األثرية واملعامل التارخييةففي ما 
باستعمال  استكمال إجناز هذا املشروع 2007سنة يف ر وتقر .تعثرا ملحوظا 2006واملعامل إىل غاية سنة 

�سق وخبصوص  ).يف ما يلي اخلارطة" (تيةباخلارطة األثرية ذات القاعدة املعلوما"التقنيات احلديثة وأصبح يعرف 
املوجودة  اآلثاردون ا مل يشمل سوى اآلثار املوجودة بر ،2013إجنازه إىل غاية ماي متّ  ما فإن ،تقدم أعمال املسح
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املتعلق بإعداد اخلارطة و 1992أوت  3املؤرخ يف  1992لسنة  1443وذلك خالفا ألحكام األمر عدد حبرا 
 180خارطة من أصل  71عدد اخلرائط املنجزة بصفة كلية  ومل يتعد. األثرية واملعامل التارخييةالوطنية للمواقع 

بالنسبة إىل املعامل واموعات التارخيية  خارطة 123خارطة من أصل  15بالنسبة إىل املواقع األثرية وخارطة 
  . والتقليدية

  
ا على مستوى متابعة النتائج وتقييمهاأم، مبقتضى األمر  1992اللجنة الوطنية احملدثة منذ سنة  فإن

يف حني كان من املفروض أن جتتمع  2013مل جتتمع إىل غاية فيفري  ،سالف الذكر واملكلفة مبتابعة إجناز اخلارطة
                 اللجنة احملدثة صلب املعهد مبقتضى قرار وزير الثقافة املؤرخ يف كما أن. يف السنة مرتني على األقلّ

واحلال أهنا مكلفة  تعقد أي اجتماعواملتعلق بتنظيم وسري األعمال اخلاصة بإعداد اخلارطة مل  1996أفريل  8
خاصة بضبط بر�امج العمل وحتديد األولويات ومبراقبة ومتابعة األعمال اخلاصة باخلارطة وبإعداد تقارير دورية 

فقد بين النظر . ومل يساعد غياب هيكل يعنى مبراقبة �تائج املسح واملصادقة عليها على ضمان جودهتا. حوهلا
  % 98افتقار ما يزيد عن  ،جردها يف إطار املشروعمتّ  موقعا أثريا 3.731يف بنك املعطيات اخلاص مبا مجلته 

بالرغم من أمهية هذه وذلك إىل معطيات تتعلق مبلكيتها وخبصائصها اجليولوجية أو اهليدرولوجية  من هذه املواقع
عطيات حول الزخارف كما ال حتتوي �تائج جرد اموعات التارخيية على م. املعطيات يف توفري احلماية الالزمة هلا

  .  ن من دراستها وبرجمة التدخالت لصيا�تهاواألمناط اهلندسية واملواد املستعملة يف تشييدها مبا ميكّ
  

ة الالزمة باعتبار عدم تطابق سلم اخلرائط وتفتقر بعض أعمال اجلرد اخلاصة هبذه اموعات إىل الدقّ
الذكر أو عدم تشريك املهندسني  سالف 1992لسنة  1443 عليه األمر عدد املعتمد يف بعض احلاالت مع ما �ص

ويذكر يف هذا اال التناقض يف اآلراء اليت قدمها املعهد بشأن اآلثار . املعماريني يف إعداد الرسوم اهلندسية
بعدم  �2011وفمرب  2ففي حني أفاد املعهد بتاريخ . املتواجدة مبحيط مشروع املسلك اخلارجي لتو�س الكربى

ت يف �تائج إثر التثبعلى  تبين ،م من املسالك احملددة للمشروع 200مواقع أثرية ومعامل تارخيية يف حدود  وجود
  .  موقعا أثريا 142مبحيط �فس املشروع  يوجد هأ�ّ 2012أكتوبر  9املسح بتاريخ 
  
ةفبالرغم من  ،ا من حيث التصرف املايلأمضمن  اخلارطة شروععتمادات املتوفرة لفائدة ماإل أمهي

          د .أ 993,746د و.أ 822,804على التوايل  2012-2009خالل الفرتة بلغت اليت ميزا�ية املعهد 
  % 6ت منخفضة إذ تراوحت بني ظلّعتمادات هذه اإلستهالك ا�سب  فإن ،د.أ 841,807و. د.أ 1.180و
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          باملشروع بقيمة قدرها على التوايلوتضمنت النفقات املنجزة خالص أعوان ال يعملون فعليا . % 30و
ذلك تنزيال خاطئا للمصاريف وهو خمالف  ويعد .2010و 2009 سنيت د خالل.أ 34,339ود .أ 16,555

  .ألحكام جملة احملاسبة العمومية والقا�ون األساسي للميزا�ية
  
 املعهد الوطين للرتاث بعنوان بلغت املنح املسندة من الوكالة لفائدة ،وبالتوازي مع هذه االعتمادات 

هذه املنح ه لوحظ أن  إال أ�ّ. د.أ 50ود .أ 350ود .أ 350على التوايل  2011- 2009الفرتة املشروع خالل 
ملعهد وال تدرج ضمن ميزا�يته بل تبقى باحلساب البنكي للوكالة وتصرف اسب اال حتول إىل احلساب الربيدي حمل

 للنصوصخمالفا  التصرف على هذا النحو ويعد. على مشروع اخلارطة باملعهد بناء على إذن صادر عن املسؤول
لمحاسبة املنظّمة لقواعد المبقتضاه تنفيذ مشروع مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خارج متّ  اجلاري هبا العمل إذ

  . العمومية
  

املنقوالت تبين أن فقد . �قائص عدة شابتهفإن تدخل املعهد رد املنقوالت األثرية جب ما يتعلّقأما في
بلغت وقد  .متحفا 25خمز�ا ملواقع أثرية و 58 علىتتوزع  2013 األثرية اليت هي بعهدة املعهد إىل غاية ماي

�سق تقدم هذا النشاط غري أن  .د.أ 756,359ما قدره  2012-2009املصاريف املنجزة جلردها خالل الفرتة 
جرد خمازن املواقع األثرية عرب التطبيقة املخصصة من ذلك أن  . دون املأمول تظلّوالطرق املعتمدة إلجنازه 

حمدودا من  اومل يشمل إال جزءخمز�ا  58خمز�ا أثريا من أصل  24سوى  2013يف موفى مارس  للغرض مل يغطّ
 غري أ�ّه مل يغطّ ،وجود جرد يدوي ببعض املخازن اليت مل تشملها التطبيقة تبينو. القطع املضمنة هبذه املخازن

زمة الستكمال جرد املخازن الضبط املوارد واآلجال ال 2013املعهد إىل غاية ماي ومل يتول . املعنية كافة القطع
  . هبذه املخازناملوجودة األثرية غياب تقديرات للعدد اجلملي للقطع  وذلك يف ظلّ
  

 ال يوجد ربط بني التطبيقتنيإالّ أ�ّه  .باملتاحفع األثرية املوجودة ويستغل املعهد تطبيقة خمتلفة جلرد القط
ومل يشمل اجلرد سوى جزء ضئيل من القطع . ميكّن من متابعة القطع عند حتويلها من املخازن إىل املتاحف مبا

كما مل يشمل اخلزا�ة . باردو وقرطاج وسوسة واجلم ورقادةمتاحف املوجودة بالعديد من املتاحف على غرار 
على أ�فس القطع املوجودة هبذا املتحف من كنوز وخمطوطات  خاصة أ�ّها حتتويباردو  حة مبتحفاملصفّ

  .وغريها
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ببنك  قطعة أثرية افتقار التسجيالت 2.580عينة مشلت  ن فحصبي ،صوص جودة أعمال اجلردوخب
حتديد سياق  عدمكما تبين  .من العينة % 46إىل الصور بالنسبة إىل جبرد املخازن األثرية  املعطيات اخلاص

يف األثرية التعرف على القطع  ومن شأن ذلك أن ال يساعد على .العينة�فس من  % 11االكتشاف بالنسبة إىل 
استغالل كافة  2013إىل غاية ماي  وال يتم. على دراستها طبقا ملعايري منظمة اليو�سكووحالة فقداهنا 

مبا  يما اجلذاذات املخصصة لتطور حالتهااإلمكا�يات اليت توفرها التطبيقة املخصصة جلرد القطع املتحفية ال س
 4.612حالة  هذه التطبيقة أن تسجيال ضمن 23.093ن من ن فحص عينة تتكوبيو. ميكّن من برجمة صيا�تها

ميكن أن يتسرب إىل القطع األخرىائي يسيئة بسبب تضرر بيولوجي أو كيم قطعة تعد . ن أن6.500كما تبي 
  . متدهورة وتستدعي تدخال عاجالهي يف حالة قطعة  276 وأنقطعة تشكو أضرارا ميكا�يكية أو فيزيائية 

  
  احملافظة على القطع االثرية  -  ب
  

الضما�ات الكافية دائما طرق حفظ القطع األثرية املودعة باملخازن واملعروضة باملتاحف ر ال توفّ
مواقع بكل من  9املعاينات امليدا�ية لفضاءات حفظ وعرض القطع األثرية بعينة تتكون من  بينتفقد . حلمايتها

متاحف بكل من قرطاج  7أوذ�ة ودقة وهرقلة وسيدي خليفة وكركوان وبوبوت و�يابوليس وقرطاج وأوتيك و
من قصر السعيد  والفضاءات املخصصة خلزن القطع األثرية بكلّ وباردو وأوتيك وكركوان و�ابل وسوسة ورقادة

بباردو ومستودع أوالد فرحان بالقريوان أن مواقع ومتاحف  10يف اهلواء الطلق بالنسبة إىل  حفظ بعض القطع يتم
غري  واجهات العرض مبتحف قرطاج وتعد. أو التلف بفعل العوامل املناخيةوخمازن مما جيعلها عرضة إىل السرقة 

كما يفتقر متحف رقادة باخلصوص إىل أد�ى متطلبات السالمة . نة على الوجه الكايف باعتبار سهولة فتحهامؤم
  .سواء من حيث كثرة الواجهات البلورية اخلارجية أو ضعف تأمني واجهات العرض

  
هذه ساعد وال ت .بصفة جزئية مواقع أخرى 4 يف حني متّ تسييجمواقع مشلتها العينة  3 ومل يتم تسييج

تركيز أجهزة إطفاء ضد متّ  ولئن. احملتملة من االعتداءاتهذه املواقع على محاية القطع اليت حتتويها الوضعية 
ومن شأن ذلك أن ال حيمي هذه املواقع  .يف وضع استخدام امنها فقط كا� إثنني احلرائق بسبع مواقع ومتاحف فإن

مستودع أوالد فرحان الذي حيتوي على آالف النقائش اخلشبية املتأتية من أسقف  بالنسبة إىل خاصةخاطر من امل
  . اجلامع األعظم على مدى قرون واليت تعد اموعة الوحيدة يف العامل هبذه األمهية
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دخول وخروج القطع من فضاءات اخلزن أو العرض أو �قلها من فضاء إىل آخر ال  فإن ،وفضال عن ذلك
زمةتماد وثائق دائما باع يتمخالل  إيداع احملجوزات األثرية مبستودع قصر السعيد  متّمن ذلك . ذلكل االثبات الال

. ملخاطرا ملختلف دون حترير حماضر تسليم وتسلم مما جعلها عرضة 2011إىل غاية سنة  2001سنة  الفرتة من
تسجيل عدة  2012-2009خالل الفرتة متّ  فقد ،ومل تساعد هذه النقائص على تأمني احلماية الالزمة للقطع األثرية

  .قطع من موقع دقة 4قطعة من خمازن قصر السعيد و 89 سرقات تتعلق  مبا مجلته
  

الفضاءات املخصصة خلزن القطع يف معظمها فضاءات غري مالئمة من حيث  عدت ،وباإلضافة إىل ذلك
أما بالنسبة إىل فضاءات . املناسبةيف التجهيزات   التهوئة وارتفاع درجة الرطوبة إضافة إىل النقصالنقص يف
فقد لوحظ مبتحف رقادة باخلصوص أن املخطوطات معروضة يف ظروف ال تتطابق واملعايري الفنية  ،العرض

منظمة اليو�سكو خاصة من حيث طول مدد عرض القطع  ا دوليا وال سيما تلك الصادرة عناملتعارف عليه
ي وبالرغم من ترد. بألواح مضادة للحرارة ومرشحات اإلشعاع فوق البنفسجي وا�عدام جتهيز جوا�ب العارضات

على  ما قدره 2012-2010مل تتعد خالل الفرتة  التجهيز والصيا�ة اليت أ�فقتمصاريف  فإن ،حالة املخازن
من  % 6و % 13و % 14 تباعاد أي بنسب إجناز مل تتجاوز .أ 7,573د و.أ 14,897و د.أ 12,703 التوايل

  . للغرض املخصصةاالعتمادات 
  

وتدعو دائرة احملاسبات املعهد إىل القيام بتشخيص شامل لوضعية فضاءات عرض وخزن القطع األثرية 
  .على هذه القطعوإىل وضع خطة عاجلة لتاليف النقائص املذكورة مبا يضمن احملافظة 

  
ها ال تتالءم دائما مع قيمتها وال فقد لوحظ أ�ّ ،ق بإجراءات التصرف يف القطع األثرية الثمينةا فيما يتعلّأم

د الباحثني باملعهد قطعة �قدية مبكتب أح 784على  2012العثور يف بداية متّ  من ذلك أ�ه. تضمن احملافظة عليها
كغ  2,4قطعة �قدية وكنز يزن  10.000وظلت حمجوزات يفوق عددها . 2000أحيل على التقاعد منذ أفريل 

مع معدات غوص يف  2010جوان  5إىل غاية مودعة  2008- 2001خالل الفرتة  متّ حجزهامن القطع النقدية 
          وإىل موفى . �سبة الرطوبة بهأد�ى معايري السالمة من حيث تأمني منافذه ومبقر املعهد ويف غياب  فضاء
قطعة �قدية أصلية  4.163ن من جز تتكوعملية ح 233ال يزال �فس الفضاء حيتوي على حصيلة ، 2013ماي 

  . من معادن خمتلفة
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2013جا�في  5ته باحثة جامعية يف جمال النقديات بتاريخ وأفاد تقرير أعد قطعة �قدية  195 أن
اخلزينة املصفحة ملتحف قد اختفت من  2006- 2003بيز�طية مبعادن خمتلفة قامت بدراستها خالل الفرتة 

استجابة لطلب دائرة متّ  حول اختفاء هذه القطع،ه أعمال الرقابة من وجود قرائن جدية بينتوباعتبار ما . باردو
تعيني جلنة تتكون من أصحاب االختصاص وممن له صفة املعاينة واإلشهاد  2013أفريل  4احملاسبات املؤرخ يف 

وبالنظر إىل ما آلت إليه �تائج أعمال اللجنة املذكورة من تأكيد فقدان . ةضبط حمتوى هذه اخلزينة بدقّلوذلك 
ت دائرة احملاسبات تولّ ،قطعة �قدية إضافية تعود إىل فرتات تارخيية خمتلفة 20القطع البيز�طية املعنية ومن فقدان 

رمية سرقة قطع أثرية من إحالة امللف إىل النيابة العمومية ذات االختصاص قصد مقاضاة املسؤولني عن ارتكاب ج
  .ر عليهاخمازن املتحف الوطين بباردو أو التستّ

 
 صيا�ة الرتاث األثري  -  ج
  

  .أعمال الرقابة �قائص تعلقت بصيا�ة القطع األثرية واملعامل التارخيية واملواقع األثرية وترميمها بينت
  
  صيا�ة القطع األثرية -1
   

ينتفع خالل الفرتةملالتابع للمعهد  ملخطوطات برقادةصيا�ة وترميم ااملخرب الوطين ل لوحظ أن       
�شاطه على املوارد اليت توفرها له مجعية صيا�ة  واقتصر يف متويل املذكور مبوارد مالية من املعهد 2009-2012

ف �شاطه تقريبا من ى إىل توقّا أدوأدى ذلك إىل تقادم جتهيزاته وتعطب بعضها لعدة سنوات مم. مدينة القريوان
  . 2012إىل أفريل  2010جويلية 

  
ألف قطعة من الرقوق اجللدية  45املخرب على أكثر من هذا الرصيد احملفوظ مبخازن  ويشتمل

ظروف حفظ هذا الرصيد ال تتطابق  أن غري .، ويعترب ذلك أهم رصيد يف العامل اإلسالميواملخطوطات الورقية
ومعايري اليو�سكو الصادرة يف اخلصوص ال سيما من حيث تأمني درجة الرطوبة النسبية ودرجة احلرارة املالئمة 

تقادم الشبكة الكهربائية ألحد الفضاءات  يف هذا الصدد، تبينو. والتزويد حبواجز متنع دخول احلشرات والقوارض
ترميمه متّ  ما، 2013ال يزال إىل غاية ماي و. رتفاع درجة الرطوبة به بفعل تسرب املياهوا وقاملخصصة حلفظ الرق

  .حمفوظا بنفس الفضاء مع بقية املخطوطات األخرى مما من شأ�ه أن جيعلها عرضة للعدوى وقمن الرق
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املراحل الفنية الواجب اتباعها يف معاجلة املخطوطات وذلك  تبينقة ولوحظ كذلك غياب إجراءات موثّ
ني مما ال يساعد على ضمان جودة التدخالت وتوحيدهافضال عن غياب املتابعة والتقييم ألداء املرمم .وال يتم 

بعد مدير املخرب  واسرتجاعها من قبلمني دائما استعمال وصوالت مرقمة وممضاة عند تسليم املخطوطات إىل املرم
سامهت هذه النقائص يف  وفعال. محاية هذه املخطوطات من الضياع أو السرقةترميمها مما ال ميكّن من التثبت من 

ورقة منها  37مشلت  2009ني اثنني باملخرب خالل سنة تعرض املخطوطات إىل عمليات سرقة من قبل مرمم
  .ورقتان من الرق األزرق

  
ترميم  جمال يف خاصةمبختصني  مزيد الدعم�شاط خمرب الرتاث املنقول بقصر السعيد  ويستدعي

ص لتدوين عمليات دخول القطع إىل املخرب دائما أرقام جردها املخص ال يتضمن السجلّو. اخلشب واملعادن
باملخرب لفرتات قطعة مودعة  64ال تزال ، 2013ماي  موفّىوإىل . مما ال يضمن محايتها ومعطيات حول مصدرها

  .بعد ترميمها سنة 27سنوات و 5تراوحت بني 
  
  صيا�ة املعامل التارخيية واملواقع األثرية وترميمها - 2
  

صيا�ة املعامل واملواقع وترميمها املشاريع املرمسة مبيزا�ية املعهد وتلك املمولة على  خبصوصمشلت الرقابة 
    .اخلاصة مبدينة القريوانوكالة وذلك فضال عن بعض املشاريع الميزا�ية 

  
  مشاريع الصيا�ة والرتميم املرمسة مبيزا�ية املعهد الوطين للرتاث - 1.2

  
بلغت قيمة االعتمادات املتوفرة مبيزا�ية املعهد لتمويل مشاريع ترميم وصيا�ة املعامل واملواقع خالل الفرتة 

تراوحت �سب و .د.م 5,091د و.م 5,080د و.م 3,714د و.م 3,897على التوايل  2009-2012
�قائص على مستوى برجمة التدخالت ومتويلها وضبط  وقد سجلت يف هذا اال .% 58و % 35استهالكها بني 

  . حمتواها وتنفيذها
  

يستوجب  دمعلم مهد 100ضبط قائمة تتضمن  2006توىل املعهد خالل سنة  ،فعلى مستوى الربجمة
�تائج أعمال مشروع  وبينت. أو تنفيذ مشاريع إل�قاذها وضع 2013ه مل يتم إىل غاية ماي أ�ّ إالّ ،تدخال عاجال
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ه مل غري أ�ّ .يف حالة متدهورة تعتربعلما م 546وموقعا  1780 اخلارطة الرقمية للمواقع األثرية واملعامل التارخيية أن
إىل  أحيا�اوال تستند برجمة االعتمادات املخصصة لكل مشروع . يف برجمة أعمال الصيا�ة يتم استغالل هذه النتائج

تتأتى املوارد املرمسة و. 2012- 2009خالل الفرتة  ير كلفتها�وعية التدخالت وتقد متكّن من حتديددراسات 
 د.م 3,438الفرتة ما مجلته س �فبلغت خالل  واليتمبيزا�ية املعهد يف جزء منها من املنح اليت تسندها له الوكالة 

متّ  ذلك غري أنمتّ  ومل تطلب الوكالة من املعهد كشفا فيما. ن أهدافا وآجاال حمددةيف غياب برامج عمل تتضم
وال يساعد هذا الوضع على حسن توظيف . 2012و 2011و 2009صرفه من املنح املسندة له خالل سنوات 

  .املشاريع أو مراقبتها من الناحية الفنية أو املاليةاملوارد املتاحة ومتابعة آجال تنفيذ 
  
التدخالت املنجزة من قبل املعهد يف جمال تبين أن  ،على مستوى ضبط حمتوى املشاريع وتنفيذهاو

إعداد قتصر يو. استغالل هذه املعامل بعد ترميمهايضمن  واقع ال تنصهر يف إطار تصور شاملصيا�ة املعامل وامل
حلالة املبنى ووصف عام للتدخالت دون أن  حمدودالدراسات األولية قبل القيام باألشغال أحيا�ا على تشخيص 

تتضمن تشخيصا لألضرار واحللول املمكنة ملعاجلتها ومراحل إجنازها والرب�امج الزمين لتنفيذها والتقنيات املزمع 
  .استعماهلا

  
من  . ذ بعض املشاريع و�وعية التدخالت املنجزة يف إطارهارت هذه النقائص على آجال تنفيوقد أثّ

  مشاريع ترميم بعض املعامل ال تزال يف طور اإلجناز بالرغم من ا�طالقها منذ عدة سنواتذلك أن. بعض  كما أن
رشيد  دارما متّ باستعماهلا ال تتماشى دائما وخصوصيات هذه املعامل وذلك على غرار متّ  التقنيات واألدوات اليت

يف تفاقم . ودار قائد السبسي ودار الشريف ودار بن عبد ا وقد تسببت بعض أشغال ترميم دار بن عبد ا
  .ملعلمذا ااملشاكل اإل�شائية هل

  
وتدعو دائرة احملاسبات املعهد إىل تكوين جلنة علمية تتوىل املصادقة على الدراسات األولية ملشاريع 

ذها واختاذ القرارات الالزمة يف اإلبان مبا جينب القيام بتدخالت تضر باملعامل بصفة الرتميم قبل الشروع يف تنفي
اسبة ترميم بعض املعامل وحم إىل تشخيص النقائص على مستوى تنفيذ مشاريعالدائرة كما تدعو . يصعب تداركها

  . هاحلقتاملسؤولني على األضرار اليت 
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مبيزا�ية وكالة إحياء الرتاث والتنمية مشاريع الصيا�ة والرتميم املرمسة  - 2.2
    الثقافية

  
تولت هذه املؤسسة  ،ميزا�يته واليت يتم حتويلها إىلعالوة على املنح اليت تسندها الوكالة إىل املعهد 

وبلغت . املعهدحسابات إىل مبالغها  دون حتويللفائدة مشروع ترميم الفسيفساء وذلك للمعهد أخرى إسناد منح 
من قبل  هفيذومتّ تن .2012-2009د خالل الفرتة .أ 751,732املصاريف اخلاصة هبذا املشروع ما مجلته 

خالص �فقات مؤسسة عمومية ذات صبغة  ويعترب. الوكالة بناءا على وثائق صرف يعدها املشرف العلمي باملعهد
   . ا العملرية خارج قواعد احملاسبة العمومية خرقا للرتاتيب اجلاري هباإد

  
املنح اليت أسندهتا الوكالة إىل االس اجلهوية بعنوان مسامهتها يف مشاريع ترميم املواقع  مجلة وبلغت

يف متّ  ذلك أن إالّ. 2011-2009د خالل الفرتة .م 1,120حتت إشراف املعهد ما قدره  يتم تنفيذهاواملعامل اليت 
اتفاقيات ثالثية بني الوكالة واملعهد والس اجلهوي حتدد التزامات كل طرف على مستوى التمويل إبرام غياب 

بعنوان هذه  2009 سنةخالل متابعة ما متّ صرفه من املنح اليت أسندهتا الوكالة  ولئن تولّت. والتنفيذ واملتابعة
فضال عن ذلك بلغت قيمة املنح املسندة من الوكالة و. 2011و 2010فإن هذه املتابعة مل تشمل سنيت  املشاريع

 ،وبالرغم من أمهية هذه املبالغ. د.م 1,328ما مجلته  2012- 2009لفائدة مجعيات صيا�ة املدن خالل الفرتة 
الوكالة مل تقم مبتابعة مدى توظيفها يف األغراض املخصصة هلا فإن .  

  
 القريوانالتصرف يف مشاريع ترميم معامل مدينة  - 3.2

  
بصفة شبه كلية عرب مجعية  2012- 2009تنفيذ مشاريع ترميم الرتاث جبهة القريوان خالل الفرتة  متّ

ويعد رئيس  .ااجلمعية وال تقارير حول إجنازه لقى املعهد سنويا بر�امج تدخل هذهوال يت. صيا�ة مدينة القريوان
. اجلمعية يف اآلن �فسه املسؤول العلمي التابع للمعهد باجلهة ومدير املخرب الوطين لصيا�ة وترميم املخطوطات برقادة

مشلت أعمال الرقابة عينة  ،و�ظرا الرتفاع �سبة املخاطر املرتبطة باجلمع بني عدة مهام يف غياب متابعة إدارة املعهد
  . عليها املعهد بصفته صاحب املشروع أو السلطة العلمية والفنية املختصة من مشاريع الرتميم اليت يشرف

  
" ابن أبي عرفة الشابي"وأوكلت وزارة الشؤون الدينية مهمة تسيري مشروعي تعهد وصيا�ة مقامي 

            إحالة اعتماد قدره 2010مارس  18وتولت للغرض بتاريخ  .إىل املعهد "عبد ا ابن أبي زيد القريوا�ي"و



23 
 

 
 

على التوايل  2013ماي  8إىل غاية  اجلهوي لوالية القريوان صرف منهد لكل مشروع إىل الس .أ 150
املايل  ينيعلى املستوخمتلفة تنفيذ هذين املشروعني شهد إخالالت  إال أن. د.أ 140,205ود .أ 137,136

  .والفين
  
شروعني مل تصرف دائما يف األغراض املخصصة قد تبين يف هذا اال أن املوارد املخصصة هلذين املف

  شاريع أخرىخالص أعوان باشروا العمل مب �2010فقات أجور شهري جوان وسبتمرب  من ذلك تضمنت .هلا
وساهم هذا الوضع يف استهالك اجلزء األوفر من اعتمادات وزارة الشؤون الدينية دون . د.أ 9,599بقيمة قدرها 

  .على غرار أشغال احلدادة واإل�ارة والدهن وكشف األسس وترميم اجلدران وغريهاإمتام األشغال املربجمة 
  
فإ ،ا من الناحية الفنيةأمبعض أعمال الرتميم املنجزة ال تتطابق مع املواثيق الدولية ذات العالقة على  ن

على ضرورة احرتام امليزة األصلية للمعلم وجتا�س اإلضافات مع  الذي ينص 1964غرار ميثاق البندقية لسنة 
ه مهندس معماري باملعهد وشهادة �اظر األشغال أثبت التقرير الفين الذي أعد فقد. طابعه الفين والتارخيي

 سيدي عرفة الشابي معلممال خشب اصطناعي على مستوى سقف استعمتّ  بالقريوان واملعاينات امليدا�ية أ�ه
ا أم. ا للطراز التقليدي القريوا�ي وذلك فضال عن استعمال اآلجر التقليدي ملقربة إسالمية يف بناء سياج لهخالف

ذين متت إضافتهما خيصان حقبة تارخيية خمتلفة وهو لبالنسبة إىل مقام سيدي عبد ا ابن أبي زيد فإن التاجني ال
  .ما يعد تشويها هلذا املعلم

  
مهمة إجناز ومتابعة أشغال معاجلة أبواب  2010أفريل  5وعهدت وزارة الشؤون الدينية بتاريخ 

مها مدير املخرب الوطين كلفة األشغال حسب التقديرات اليت قد وبلغت. ىل املعهدوأخشاب جامع عقبة بالقريوان إ
مدير تبين أن وقد . د.أ 36,495ره ما قد 2010أفريل  12لرتميم وصيا�ة املخطوطات إىل وايل القريوان بتاريخ 

بني اجلمعية والس  2010سبتمرب  14صفته كرئيس مجعية صيا�ة مدينة القريوان إلبرام اتفاقية يف  املخرب استغلّ
د مبقتضاها اجلمعية باقتناء املواد وإجناز األشغال اخلاصة باملشروع دون أن يتخذ املعهد أي اجلهوي بالقريوان تتعه

  .هذا الشأن إجراء يف
  
د بناء على قائميت .أ 36,495الس اجلهوي بوالية القريوان قام خبالص مبلغ مجلي قدره تبين أن و

وتضمنت هاتان القائمتان اقتناء مواد مبا قدره. ثباتئيس اجلمعية دون إرفاقها بوثائق إها رمصاريف أعد           
احلصول عليها يف إطار أعمال الرقابة ما متّ  د يف حني مل تتجاوز قيمتها الفعلية حسب الفاتورة اليت.أ 28,290
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 7خالص أجرة تبين أن عو�ا فقد  11أما بالنسبة إىل األعوان العاملني باملشروع وعددهم . د.أ 6,076قدره 
فقد شاركوا لفرتات متفاوتة يف تنفيذ املشروع ا بقية األعوان أم. على اعتمادات خمصصة ملشاريع أخرىمتّ  منهم

  . ن باملعهد ويف ذلك خرق لقاعدة العمل املنجزوهم أعوان قارالذي أوكل إجنازه إىل اجلمعية واحلال أ�ّ
  
ا من حيث جودة أعمال الرتميمأم، إعدادها على إثر زيارة خبري فر�سي متّ  نت التقارير اليتفقد تضم

ضرورة إيقاف األشغال ملا حلق بعض األبواب من تشويه إىل حني إعداد دراسة  2011يف اال خالل شهر جا�في 
  .د هبذه التوصياته مل يتم التقيإال أ�ّ. باستبدال بعض املواد املستعملةهذه التقارير كما أوصت . فنية مسبقة

  
ل من قبل االحتاد األوروبي أساسا إىل احملافظة على املمو "ريهابيماد"يهدف مشروع  ،ومن جهة أخرى

هلذا د .أ 449,094 اجلا�ب التو�سي ما قيمتهص وخص. اهلندسة املعمارية التقليدية بالبحر األبيض املتوسط
 .شريكا يف تنفيذ املشروع �2004وفمرب  21تاريخ بيف الغرض تفاقية اليت أبرمها عهد حسب اإلامل ويعد. املشروع

. تعيني مدير خمرب صيا�ة وترميم املخطوطات بالقريوان املسؤول واملنسق العلمي للمشروع 2005يف أفريل  ومتّ
 (1)وخيضع تنفيذه أساسا إىل الشروط اخلاصة املنصوص عليها بالعقد الذي أبرمه املمثل القا�و�ي لشركاء املشروع

 حبوايلرت قيمة األشغال املربجمة يف إطار املشروع وقُد. (2)ملضمنة مبالحق هذا العقدمع اموعة األوروبية وتلك ا
قبول عرض مجعية صيا�ة مدينة القريوان  2007فيفري  10فرز العروض يف  ةوتولّت جلن. د.أ 258,528

ها ال متلك صفة مقاول بناء وأشغال عمومية ومل حتصل واحلال أ�ّ) د.أ 247,963(كلفة  صاحبة العرض األقلّ
أو  احملليةعلى مصادقة مسبقة من السلط املختصة ختول هلا إجناز أشغال عمومية حلساب الدولة أو اجلماعات 

  . (3)وفق ما تقتضيه الرتاتيب اجلاري هبا العمل املؤسسات أو املنشآت العمومية
  
هذه اللجنة تتضمن من بني أعضائها املنسق العلمي للمشروع الذي هو يف اآلن ذاته الكاتب تبين أن و

على تفويض من قبل رئيسها يف حق اإلمضاء عنها يف مجيع  1997جوان  21العام للجمعية واملتحصل منذ 
                                                            

حسب بروتوكول إجناز املشروع املمثل القا�و�ي لكافة الشركاء أمام اموعة األوروبية  كما يتوىل ال سيما  CAATBيعد الطرف اإلسبا�ي  (1)
  .طلب اخلالص وطلب قبول األشغال وطلب رفع التحفظات

 4ارجية وامللحق عدد املتعلق بالشروط العامة املطبقة على عقود منح اموعة األوروبية املمضاة يف إطار اإلعا�ات اخل 2امللحق عدد  (2)
   . اخلاص بإجراءات إبرام الصفقات من قبل املنتفعني مبنح من اموعة األوروبية

املتعلق بضبط معايري وصيغ منح وسحب املصادقة اليت تؤهل مقاوالت البناء  1992فيفري  10املؤرخ يف  1992لسنة  320األمر عدد  (3)
  .واألشغال العمومية للمشاركة يف إجناز الصفقات العمومية كما متّ تنقيحه الحقا
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من الشروط ا شرطالوضع تضاربا يف املصاحل وهو أحد الوضعيات املمنوعة وويشكّل هذا . العمليات املالية
  . للعقد املربم مع اموعة األوروبية 4وعدد  2اإلقصائية املضمنة بامللحقني عدد 

  
           املنسق العلمي للمشروع إمضاء العقد اخلاص بتنفيذ األشغال مع �ائب رئيس اجلمعية يف ىتولّو

إبرام العقود واالتفاقيات والصفقات موكولة حسب األمر املنظم للمعهد إىل املدير العام  واحلال أن 2007فيفري  17
آجال تنفيذ األشغال وغرامات التأخري  يتضمنن النظر يف بنود هذا العقد �قائص جوهرية إذ مل وبي. للمؤسسة

عن الوفاء بااللتزامات  وشروط تسليم الطلبات وقبوهلا وشروط اخلالص وطرق تسوية النزاعات وحاالت العجز
متّ  ي املعهد بصفته صاحب املشروع القيام مبراقبة علمية وفنية ملاما يفيد تولّأيضا  تبينومل ي. وحاالت الفسخ

متابعة إجناز األشغال من قبل أحد املهندسني املعماريني املباشرين  متّتولئن . إجنازه من أشغال من قبل اجلمعية
لنصوص املنظمة ذلك خمالفا ل ويعد. مبقابل ومبقتضى عقد أبرمه هذا العون مع اجلمعيةمتّ  ذلك فإن ،باملعهد

لوظيفة العمومية باعتباره يعد ممارسة بعنوان مهين ومبقابل لنشاط خاص دون احلصول على إذن مسبق من رئيس ل
اللهباستق للعون املعين مصلحة مبؤسسة خاضعة ملراقبة املعهد ختلّ اإلدارة وباعتبار أن.  

  
IV- العرضيني األعوان يف التصرف   

  
والصيا�ة والرتميم واحلراسة والتنقيب  ستكشافاإليلجأ املعهد يف إطار القيام مبهامه املتعلقة ب

 عملة 907 حوايل 2011 سنة موفى يف عددهم وبلغ. من سلك العملة عرضيني أعوانوالتنظيف إىل ا�تداب 
  هقدر ما 2012- 2009 الفرتة خالل هم�فقات تأجريوبلغت . 2012 سنة موفى يف عامال 536 إىل واخنفض

     .د.م 15,015
  

 اجلمع حيث من اإلخالالت عديد تضمنت ة للغرضمعد إعالمية تطبيقة على ذلك يف املعهد ويعتمد
 بالتصرف اخلاصة العمليات بكافة يقوم العون �فستبين أن فقد  .والسالمة األمن النقص يف معايريو متنافرةمهام  بني
 عناصر وتغيري وحذفها جدد لعملة خطط إحداث ميكنه كما. واملايل اإلداري جا�بيها يف العرضيني العملة يف

 اخلاصة التصرف املعهد بقواعد وال حيتفظ. آخر عون طرف من املصادقة عليها دون هبا اخلاصة اخلالص
  . ومنتظمة شاملة بصفة املنجزة العمليات حبفظ كما ال يقوم. بالتطبيقة
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عملية ا�تداب أعوان عرضيني  954من خالل فحص وثائق الصرف اخلاصة بعينة تتكون من  تبينو
إدراج �فس رقم احلساب الربيدي لفائدة أكثر من عامل ضمن فيها متّ  وجود حاالت 2012-2010خالل الفرتة 

فيها ا�تداب �فس متّ  هؤالء األعوان وجود حاالتن النظر يف قرارات ا�تداب وبي .القائمات املفصلة ألوامر الصرف
ن يف حاالت أخرى  .ة خالل �فس الشهرالعون أكثر من مركما تبير رقم بطاقة تعريف �فس العون من قرار تغي
رقم املضمن بالقائمة الن بقرار اال�تداب مع رقم بطاقة التعريف املضم وسجل أيضا اختالف .ا�تداب إىل آخر

األجورصرف رفقة بأوامر امللة املفص.    

  
متّ  اليت والبطاقات احلضور ببطاقات احملتسبة العمل أيام عدد بني اختالف حاالت وجود تبينكما 

 حالة 298 مشل فعليا ةغري منجز عمل يوم 1801 احتسابمتّ من ذلك . املستحق األجر تصفية عند اعتمادها
 . د.أ 32,106 يقارب ما حق وجه دون املدفوعة املبالغ رتوقد. عرضيني أعوان خالص

  
 صرف عمليات صحة فإن مزاولة العملة للشغل بصفة فعلية من دأكّالت من متكّن متابعة غياب ظل ويف

من صحة عمليات اخلالص املنجزة  التأكّدقصد و. لفائدهتم تبقى عرضة إىل حصول خمتلف التجاوزات األجور
مقار�ة الوثائق املتعلقة مبؤيدات صرف األجور مع كشوفات عمليات  متّتا ق من املستفدين الفعليني منهوالتحقّ

 2012- 2009التحويل الربيدي املنجزة من حساب حماسب املعهد بعنوان خالص أعوان عرضيني خالل الفرتة 
ن من كوعينة تتيف هذا اال ومشلت األعمال الرقابية . احلصول عليها من مصاحل الديوان الوطين للربيدمتّ  واليت
  .خالص عملية 344

  
 مع دائما تتطابق ال التحويل عمليات بعض من الفعليني املستفيدين هوية أن إىل هذه األعمال وخلصت

سنيت  د خالل 63.567,888حتويل مبلغ مجلي قدره  تبينو. بوثائق الصرف املضمنني العرضيني األعوان هوية
 ا�تفعكما . خمتلفة هويات أصحاهبا حيملمفتوحة لدى مصاحل الديوان الوطين للربيد  حسابات إىل 2012و 2011

 مصاحل الديوان الوطين للربيد لدى املفتوحني حساهبما إىلبتحويالت  باملعهد انان قارعو� على وجه اخلصوص
  د  32.646,617على التوايل  2012-2010بقيمة مجلية بلغت خالل الفرتة  عرضيني أعوان الصبعنوان خ

 حساهبما يف إ�صاف منظومة عرب هلما يصرف الذي الشهري راتبهما إىل باإلضافةوذلك  د 14.381,161و
 2009 سنة منذ فمكلّ العو�ني املذكورين أحد وجتدر اإلشارة اىل أن. للبنوك الدويل اإلحتاد لدى املفتوح البنكي
ة التطبيقة يف فبالتصرالعرضيني األعوان يف للتصرف املعد.  
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اجلزائي تولت دائرة احملاسبات إحالة  القا�ون طائلة حتت تقع جتاوزات من األعمالله هذه وباعتبار ما متثّ
   .ختصاصاإل ذات العمومية النيابة إىل امللفهذا 

  
V- إحياء الرتاث األثري   

  
بإحياء املواقع الثقافية واموعات التارخيية وبإعداد  خاصةم له ف املعهد وفقا لألمر املنظّيكلّ

تحقيق وتنظيم برامج وتُعنى الوكالة وفقا للقا�ون املتعلق بإحداثها أساسا ب .املتاحف وتطوير أساليب العرض هبا
ف فيه لغايات ثقافية وسياحية وجتاريةإحياء الرتاث األثري والتارخيي واملتحفي والتصر.  

  
األعمال الرقابية من الوقوف على إخالالت تعلقت بالتنسيق بني املعهد والوكالة وبتنفيذ نت وقد مكّ

  .املشاريع
  
  التنسيق بني املعهد والوكالة  - أ

  
ة النصوص القا�و�ية وجود إشكاليات على مستوى التنسيق بني املعهد والوكالة وذلك �ظرا لعدم دقّ تبين

دت وقد أكّ. يف جمال إحياء الرتاث واستغالله خاصةهما وجود تداخل يف مهام تبينكما  .ستنيمة للمؤساملنظّ
املتعلقة بإعادة هيكلة املعهد والوكالة اليت أوصت بضرورة حصر جماالت  2002سنة يف ذلك الدراسة املنجزة 

واسرتاتيجية مت الدراسة املتعلقة باإلطار القا�و�ي كما تقد. التداخل واعتماد بروتوكول تنسيق يف الغرض
ومل يتم . من املعهد والوكالة الت كلّاملتاحف بتوصيات حول تكوين جلنة تنسيق تضمن جتا�س سياسات وتدخ

نة بالدراستني املذكورتنياألخذ بعني االعتبار هلذه التوصيات املضم .  
  

جتاوز من  1999ومل ميكّن إحداث عديد اللجان الفنية املشرتكة بني املعهد والوكالة منذ سنة 
فة بالنظر يف املسائل الفنية املتعلقة وذلك على غرار اللجنة الفنية بالوكالة املكلّبينهما إشكاليات التنسيق 

فة بدراسة وتقديم الرأي حول مشاريع بالدراسات واألشغال املنجزة لفائدة الوكالة واللجنة الفنية القارة باملعهد املكلّ
  .واملعامل وبدراسة مجيع املشاريع املوجهة حنو استغالل املعامل التارخييةالتدخل املادي يف املواقع األثرية 
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غرار  ة النصوص القا�و�ية تعهد الوكالة مبشاريع إحداث من اختصاص املعهد علىوقد �تج عن عدم دقّ
 ومل. إحداث متاحف من قبل املعهد دون تشريك الوكالة على غرار متحف كسرىمتّ  كما. بناء متحف املكنني

ستشارهتا حول برجمة إحداث متاحف جديدة وحول الفضاءات الضرورية ألعواهنا إيتم يف بعض احلاالت األخرى 
  . وذلك على غرار مشاريع إحداث املتحفني اجلهويني بسليا�ة وسيدي بوزيد

  
 تنفيذ املشاريع  - ب
  

املندرجة يف إطار مشروع إدارة  نة من املشاريعقت بتنفيذ عيإخالالت تعلّوجود األعمال الرقابية  بينت
  .وإحياء الرتاث الثقايف ومشاريع إحداث وهتيئة املتاحف والتشوير الداخلي والبيا�ات التقدميية للمتاحف

  
 مشروع إدارة وإحياء الرتاث الثقايف - 1
  

يهدف مشروع إدارة وإحياء الرتاث الثقايف إىل ضمان التصرف املستديم يف الرتاث الثقايف قصد تنمية 
لسياحة الثقافية وذلك عرب دعم اإلطار التشريعي واملؤسساتي للهياكل املتصرفة يف الرتاث وتطوير وتنمية املنتوج ا

وقد . ة مواقع أثرية منوذجية وهي مواقع قرطاج وأوذ�ة والقريوان ومتاحف باردو وسوسة وجربةالثقايف وهتيئة ستّ
بني اجلمهورية التو�سية والبنك الدويل لإل�شاء  2001أكتوبر  16ت املصادقة على اتفاقية القرض املربم بتاريخ متّ

على مسامهة البنك يف  والذي ينص 2002جا�في  21املؤرخ يف  2002لسنة  2والتعمري مبقتضى القا�ون عدد 
روع لية للمشد أي بكلفة مجلية أو.م 9,5د فيما تساهم الدولة التو�سية مبا قدره .م 23,8 متويل املشروع مبا يعادل

 .د.م 33,3تناهز 
  
وعلى ختم  2006ديسمرب  31املشروع بتاريخ  أن يتم اال�تهاء من إجنازو�صت اتفاقية القرض على  

 2011و 2010متديد تاريخ ختم القرض تباعا إىل موفى جوان متّ  إال أ�ه. 2007جوان  30القرض بتاريخ 
عتمادات �سق استهالك اإلبطء ى إىل ا أدبرجمته مماملشاريع وفقا ملا متت إجناز وذلك �ظرا لعدم تقدم  2012و

القريوان ومتحفي جربة موقع بالنسبة إىل  2006بالنسبة إىل أشغال التهيئة اليت مل تنطلق إال خالل سنة  خاصة
 مردهم املشروع النسق البطيء لتقد أفادت الوكالة بأنو. بالنسبة إىل متحف باردو 2009سنة خالل وسوسة و

لةدا باإلضافة إىل هذا املشروع يعترب منوذجيا ومعقّ أند األطراف املتدخفيه تعد .  
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ما  2012وبلغت النفقات اجلملية املنجزة بعنوان مشروع إدارة وإحياء الرتاث األثري يف موفى سنة 
أي بنسبة د .م 13,212عتمادات املرصودة مبا قيمته ل املشروع جتاوزا مجليا لإلوقد سج. د.م 46,512قدره 

ويعود ذلك أساسا إىل التجاوز املسجل بعنوان صفقات األشغال وصفقات . عتمادات املربجمةمن مجلة اإل % 40
  .% 59و % 25و % 78الدراسات و�فقات التصرف لوحدة املشروع مبا يعادل تباعا �سب 

  
إخالالت  وجود األعمال الرقابية اليت مشلت تنفيذ مشروعي إعادة هتيئة متحفي سوسة وباردو بينتو

  .تعلقت بتحديد احلاجيات وبإجناز األشغال
  
  حتديد احلاجيات -1- 1
  

ة الدراسات األولية ملشروعي إعادة هتيئة ة حتديد احلاجيات وعدم دقّعدم دقّ األعمال الرقابية بينت
  .ت إثارته من طرف جلان الصفقات املختصة يف عديد املراتوهو ما متّ متحفي سوسة وباردو

  
          والذي افتتح يف شهر . د.م 5,593فقد شهد مشروع متحف سوسة الذي �اهزت كلفته 

إقرار يف هذا الصدد متّ  وقد .من قبل وزير الثقافة 2007، تغيريا يف صيغته األصلية خالل سنة 2012جوان 
عوضا عن املشروع األصلي املتمثل يف إعادة هتيئة وتوسعة ) القصبة(بناء متحف حتت أرضي بالقصر احلسيين 

يف الدراسة إجناز ومت ذلك بالرغم من ا�تهاء . املتحف األصلي احملاذي لسور القصبة بإضافة بناية السجن املد�ي
صاحب الصفقة إذن مصلحة  ومن تسليم 2006يف شهر أكتوبر ومن إمضاء صفقة األشغال  2005موفى 

توقف األشغال إىل حني تعديل دراسة املتحف وفقا  ذلك  عن اجنر وقد. �2006وفمرب  يف شهرال�طالق األشغال 
التفطن عند ا�طالق األشغال إىل وجود آثار وجمموعة متّ  كما. 2007أفريل  يف شهرللتغيريات احملدثة واستئنافها 

متت إضافة أشغال مل تتم برجمتها على غرار أشغال بأسقف املتحف وتركيز  ،وفضال عن ذلك. خزا�ات باملعلم
أبواب جديدة بالربج الغربي وإضافة مدخل ثالث وصنع باب جديد للمدخل املركزي عوضا عن الباب احلسيين 

فسيفساء إحدى لوحات ال عند أخذ مقاسات تسرب خطإ تبينكما .األصلي وتعويض املنصة الرافعة مبصعد
وقد . احلائطية باملتحف من قبل مصاحل املعهد مما اجنر عنه إخفاء جزء من اللوحة وراء التزويق اجلبسي للحائط

  .2011استوجب ذلك إعادة أشغال اجلبس يف شهر أفريل 
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يوما وإىل  758هذه العوامل إىل إيقاف أشغال إعادة هتيئة متحف سوسة لفرتة مجلية �اهزت  ت كلّأدو
من خالل إبرام مالحق مبا مجلته  د.م 2,288 يف حدود الصفقة األصليةب املضبوطةالرتفيع يف كلفة األشغال 

  .يف آجال اإلجناز وإىل التمديد) من مبلغ الصفقة % 52(د .م 1,183
  
ا بسبب ريفقد شهدت أشغال هتيئة املبنى القديم باملتحف تأخ (1)ا بالنسبة إىل مشروع متحف باردوأم

ب يف تعليق فق عليها مما تسبإخالء القاعات وفضاءات العرض من طرف مصاحل املعهد يف اآلجال املتّعدم 
متعلقة بالتهيئة الداخلية أخرى أشغال وكما متت إضافة أشغال هندسة مد�ية جديدة . أشهر 4األشغال لفرتة 

ضاءة وهتوئة الفضاءات املوجودة بالطابق للمبنى القديم للمعلم وتركيز أبواب بلورية للفضاءات التجارية وواقيات إل
حاجيات التهيئة املتحفية من حيث التنوير املتحفي والتجهيزات  األخذ بعني اإلعتبارعدم  تبينكما . حتت أرضي

نقل املعروضاتة املصعد بستائر معد�ية قصد مالءمتها لالسمعية البصرية باإلضافة إىل استبدال أبواب منص .
للصفقة األصلية . د.أ 342,704مببلغ قدره إبرام ملحق هبذا اخلصوص استوجبت مجلة األشغال اإلضافية و

  . د.م 15,568احملددة مبا مجلته لألشغال 
  
   تنفيذ األشغال -2- 1
  

األعمال الرقابية على مستوى التهيئة املتحفية ملتحف سوسة تعطّل األشغال بسبب التأخري  بينت
  . شهرا 19احلاصل يف �قل لوحات الفسيفساء وترميمها من قبل مصاحل املعهد وذلك لفرتات قاربت 

  
نا بالنسبة إىل متحف باردو، فقد أمظرا إىل أشهر � 3تعطل أشغال التأثيث املتحفي لفرتة فاقت  تبي

أشغال إجناز وتثبيت  تتعطلكما  .من قبل مصاحل املعهد املزودعدم وضع الفضاءات املعنية باألشغال على ذمة 
ركائز حلمل املعروضات لفرتتني متتاليتني فاقتا تباعا الشهرين �ظرا لعدم توفري املادة العلمية ولعدم وضع جزء هام من 

  . من قبل مصاحل املعهد املزودالقطع على ذمة 
  

واستوجبت مستلزمات احملافظة على املعروضات مبتحف باردو إبرام ملحق للصفقة األصلية ألشغال 
د وذلك لرتكيز معدات إضافية للتحكم يف التربيد والرطوبة واإلضاءة .أ 114,439التأثيث املتحفي مببلغ قدره 

سحب املخطوطات املعروضة وإيداعها باخلزينة متّ  ال أ�هإثر ا�تهاء األشغ تبين كما. داخل جتهيزات العرض
                                                            

  .2012د ومت فتحه للعموم يف شهر جويلية .م 23,379بلغت الكلفة اجلملية ملشروع هتيئة متحف باردو مبا قدره  (1)
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مالحظة عالمات  متت ،ذلك باإلضافة إىلو. املدرعة �ظرا لعدم توفّر وسائل تعديل احلرارة والرطوبة والضوء
  .على القطع الربو�زية املعروضة �ظرا لتغير ظروف احلفظ بتجهيزات العرض اجلديدة دئتص

  
من متحفي  العلمية من قبل مصاحل املعهد لصاحب صفقيت التشوير املتحفي لكلّومل يتم توفري املادة 

إمضاؤمها متّ  الصفقتني أنعلما ب 2011ومنتصف شهر أوت  2011سوسة وباردو تباعا إىل حدود موفى أكتوبر 
          دية حددتتلقى يف اإلبان إذ�ي مصلحة ال�طالق األشغال وأن اآلجال التعاق املزودوأن  2010يف شهر أكتوبر 

  .أشهر بثما�ية
  
إثر ا�تهاء أشغال هتيئة متحف سوسة وفتحه للعموم غياب البيا�ات التقدميية يف بعض احلاالت  تبينو

وجتدر اإلشارة إىل. ن البعض منها ألخطاء علمية ولغويةوعدم تركيزها يف حاالت أخرى وذلك باإلضافة إىل تضم 
أن مشاريع التهيئة املتحفية باإلضافة إىل خضوعها إىل الرقابة العلمية للمعهد فإهنا قد خضعت إىل متابعة ومراقبة 

متّ صفقة التشوير املتحفي  ومن أن 2011جا�في  شهر من قبل مكتب هندسة خمتص يف إطار صفقة مربمة خالل
  .2011قبوهلا وقتيا بدون حتفظات يف شهر ديسمرب 

  
عدم برجمة ترميم وعرض جمموعة من املنحوتات  إثر ا�تهاء أشغال هتيئة متحف باردو نتبيكما 
يف أماكن متفرقة من املتحف وذلك باإلضافة إىل صعوبة تأقلم هذه اموعة مع فضاء  على األرضاملوجودة حاليا 
غياب أمثلة هندسية جتسد مسالك الزيارة  2013وبينت الزيارات امليدا�ية يف شهر مارس . العرض احلايل

أشغال  أنب علما أخطاء لغوية وعلمية، من البيا�ات التقدمييةوحمتواها يف هبو االستقبال إضافة إىل تضمن البعض 
قبوهلا وقتيا متّ  إضافة إىل أن جممل الصفقات قد هوبعداإلجناز التهيئة قد خضعت إىل الرقابة العلمية للمعهد أثناء 

  . بدون حتفظات 2011خالل سنة 
  
والتشوير الداخلي والبيا�ات التقدميية مشاريع اإلحداث والتهيئة املتحفية  - 2

  للمتاحف واملواقع
  

غياب سياسة تنمية متحفية تضبط أهداف واسرتاتيجية عمل لدعم �شاط  األعمال الرقابية بينت
ه يتم عادة اقرتاح بند لتهيئة املتاحف أ�ّ تبينوقد . دد بصفة مسبقة املشاريع املتحفية املزمع إحداثهاحتاملتاحف و
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 تدخالت عند إعداد مشاريع امليزا�ية السنوية ودون التنصيص دائما على املتاحف املعنية بالتهيئة باإلضافة إىل
  . ظرفية غري مربجمة مسبقا

  
متاحف جهوية بسيدي بوزيد وبسليا�ة وحبيدرة خالل فرتة املخطط  ه متت برجمة إحداثأ�ّ من ذلك
اختاذه وفقا متّ  قرار إحداث متحفي سليا�ة وسيدي بوزيد مل يصدر عن املعهد بلتبين أن العاشر للتنمية و

يف  2013إىل حدود شهر ماي وال تزال كل هذه املتاحف . العتبارات سياسية خالل االس اجلهوية املمتازة
وتعود أسباب هذا التأخري أساسا إىل تعطل الدراسات الفنية بالنسبة إىل متحف سيدي بوزيد . طور املشروع

  . �طالق األشغال بالنسبة إىل كل املتاحف املربجمةوعدم كفاية اإلعتمادات املخصصة ال
  

 عاتتصد هذه املتاحف تشكو نفرغم أكل من صفاقس وسبيطلة وأوتيك وخبصوص هتيئة متاحف 
باألسقف واجلدران تسب2009من قبل املعهد منذ سنة  مثلما متت معاينته ب املياه وظهور الرطوبةبت يف تسر 

  .قة هبااستكمال أشغال التهيئة املتعلّ، 2013شهر ماي  موفّىه مل يتم إىل �ّفإ
  

نالتشوير الداخلي والبيا�ات التقدميية للمتاحف واملواقع فقد  وفيما خيصتبي ر تأخباحثي املعهد يف مد 
         ازالت هذه املشاريع بصدد اإلجناز إىل موفى مو. مبقابل مادي مطالبتهم إياهاالوكالة بالنصوص املطلوبة أو 

  . قار برباط املنستري وموقع دقة ومسرح اجلمالاملعرض  على غرار 2013ماي شهر 
  

الرقابة لدائرة احملاسبات معاينة غياب البيا�ات ت خالل الزيارات امليدا�ية اليت قام هبا فريق وقد متّ
وعدم توفر التشوير  ض املتاحف واملواقعالتقدميية ببعض املواقع وعدم توفر لوحة تقدميية عامة للموقع يف مداخل بع

التشوير الداخلي والبيا�ات  كما لوحظ أن. ره بصفة غري كافية يف بعض املتاحف واملواقع األخرىالداخلي أو توفّ
 2011-2008  ار الواردة على الوكالة خالل الفرتةيات الزوالتقدميية هي من أكثر اجلوا�ب اليت تضمنتها تشكّ

رها أو بتوفّ بغياب هذه البيا�اتقت تعلّ) % 22(شكاية  867من مجلة شكاية  195ما يقارب تبين أن حيث 
  .   بصفة غري كافية

  
VI- استغالل املتاحف واملواقع واملعامل     

  
من الوقوف على إخالالت تعلقت بالتصرف يف إيرادات استغالل املتاحف  األعمال الرقابيةنت مكّ 

  .واملواقع واملعامل وباأل�شطة الرتوجيية
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 التصرف يف إيرادات استغالل املتاحف واملواقع واملعامل  -  أ
  

املتاحف واملواقع واملعامل  ستغالل بالنسبة إىل الوكالة أساسا من معاليم الدخول إىلتتأتّى إيرادات اإل
وقد بلغ رقم . زمات واإلشغال الوقيتستغالل اليت تشمل إيرادات عقود التسويغ واللّة ومن حقوق اإلاملستغلّ

            د .م 14,962ود .م 15,538تباعا ما مجلته  2012- 2009املعامالت اجلملي للوكالة خالل الفرتة 
  . د.م 7,465و د.م 4,960و

  
األعمال الرقابية إخالالت تعلقت بالتطبيقة اإلعالمية املعتمدة يف الفوترة والتصرف يف املخزون وبينت 

  .وبالتصرف يف عقود التسويغ واللزمات املتعلقة باستغالل الفضاءات الرتاثية
  
 نأغري  .اصة الفوترة والتصرف يف املخزونتشمل خ املداخيللتصرف يف لتعتمد الوكالة على تطبيقة و

ب يف إعادة معاجلة معطياتهذه التطبيقة غري مندجمة مع التطبيقة املعتمدة يف التصرف اإلداري واملايل مما يتسب 
إخالالت على مستوى سالمة استغالهلا تتعلق  تطبيقةهذه ال كما تشكو. لوكالةالفوترة من قبل مصلحة احملاسبة با

ادقة عليها باإلضافة إىل استعمال كلمة عبور واحدة بعدم الفصل بني مرحليت إدراج املعطيات واملصخاصة 
التطبيقة معطيات أساسية ملتابعة الفوترة على غرار قائمة الفواتري وفواتري  هذه ال تتضمنكما . ملختلف املستعملني

لي للفواتري األعمال الرقابية عدم تطابق املبلغ اجلملي الفع بينتكما . منتوج الطرح وكميات املبيعات بالنسبة إىل كلّ
بعني االعتبار ملبالغ  أن هذه التطبيقة ال تأخذإىل  خاصة ويرجع ذلك .مع املعطيات املستخرجة من التطبيقة

  . التخفيضات املفوترة لفائدة وكاالت األسفار املتعاقدة مع الوكالة
  
استغالل ا على مستوى املخزون احملاسيب للتذاكر، فقد لوحظ وجود إخالالت على مستوى سالمة أم

من ذلك اإلدراج اليدوي لألرقام املرجعية للمنتوجات عوضا عن  ،التطبيقة فيما يتعلق بالتسلسل الرقمي للمنتوجات
بالوكالة خمرجات التطبيقة فيما يتعلق مبخزون التذاكر تتضمن أخطاء مما أدى تبين أن كما . إصدارها بطريقة آلية

  .فة يدويةإىل متابعة املخزون احملاسيب للتذاكر بص
  

فقدان  إىل 2012ع املركزي للتطبيقة عن العمل خالل شهر أكتوبر أدى توقف املوزّ ،وإضافة إىل ذلك
هبذا  تبينو .2012املعطيات املتعلقة بالفوترة وباملخزون احملاسيب بالنسبة إىل األشهر التسع األوىل من سنة 

مصلحة اإلعالمية للوكالة حبفظ البيا�ات  دمل تتعه ،املعلوماتيةه خالفا لقواعد حسن التصرف والسالمة أ�ّاخلصوص 
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ن مصاحل الوكالة إال من إعادة إدراج البيا�ات املتعلقة بالفرتة املمتدة من ومل تتمكّ. املخز�ة بالتطبيقة بصفة دورية
  . 2012ماي شهر شهر جا�في إىل 

  
ز بدخول املنظومة اإلعالمية اجلديدة حي املسجلةها ستعمل على تفادي النقائص وأفادت الوكالة أ�ّ

  .2014سنة  ستغالل يف بدايةاإل
  

بلغ رقم  ة فقدباستغالل الفضاءات الرتاثي واإلشغال الوقيت املتعلقةعقود التسويغ واللزمات ب وفيما يتعلق
د .م 0,302د و.م 0,442د و.م 1,313تباعا ما قدره  2012-2009املعامالت اجلملي خالل الفرتة 

إخالالت تعلقت  وجود تبينو .من رقم املعامالت اجلملي للوكالة % 5 لهما معدد وهو ما ميثل .م 0,156و
املبالغ املستوجبة للوكالة بالنسبة إىل عينة متكو�ة من  الفحوصات أن بينتو. اللزماتوبالتصرف يف عقود التسويغ 

على  ما قيمته �2012اهزت يف موفى سنة ) عقود 6(زمات وجممل عقود اللّ) عقدا 61 من مجلة(عقد تسويغ  21
بعنوان عقود التسويغ د .أ 249,848 سوىمصاحل الوكالة مل تقم بفوترة  أن إالّ .د.أ 233د و.أ 300 التوايل

       مقار�ة باآلجال التعاقدية يف بعض احلاالتيف الفوترة التأخري وبلغ . بعنوان عقود اللزمات د.أ 146,326و
  .زماتيوما بالنسبة إىل عقود اللّ 1050و غبالنسبة إىل عقود التسوييوما  640

  
والبالغ قيمتها  لوكالةالراجعة لالفضاءات من متسوغي  استخالصهامتّ  املبالغ اليتتبين أن كما 

يف بعض  بلغتأخري بخالص هذه املبالغ متّ  وقد. من مجلة املبالغ املستوجبة %  55د ال متثل سوى .أ 165,491
زمات واليت أصحاب اللّ وال متثل املبالغ اليت متّ استخالصها من. مقار�ة باآلجال التعاقدية أيام 806احلاالت 
. من مجلة املبالغ املستوجبة % 59د بدون اعتبار غرامات التأخري سوى �سبة .أ 138,382إىل قيمتها ارتفعت 

مصاحل  تتولّ ملو. يوما مقار�ة باآلجال التعاقدية 432احلاالت يف بعض  بلغتأخري بهذه املبالغ  استخالصمتّ  وقد
  . زمات املربمةكل عقود اللّ علىستخالص غرامات التأخري املستوجبة فوترة واالوكالة 

  
 األ�شطة الرتوجيية  -  ب
  

ما قدره  2011-2009التظاهرات واملعارض خالل الفرتة  بعنوانبلغت النفقات املنجزة من قبل املعهد 
         خالل هبذا اخلصوص فيما مل يتم إجناز أي �فقة . د.أ 14,640د و.أ 4,799د و.أ 93,924على التوايل 

كما بلغت النفقات املنجزة من . د.أ 21,878 عتمادات قدرهاإرصد لنفس السنة متّ  هأ�ّبعلما . 2012سنة 
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د .أ 1098,425تباعا ما قدره  2012-2009الفرتة  خاللقبل الوكالة لفائدة االتصال والتنشيط واإلشهار 
  .د.أ 89,824د و.أ 56د و.أ 289,578و

  
غياب سياسة تسويقية تضبط أهداف واسرتاتيجية عمل لدعم املتاحف واملواقع واملعامل وحتدد  تبينو

  . الوكالةعلى مستوى بصفة مسبقة األ�شطة الرتوجيية املزمع إجنازها سواء على مستوى املعهد أو 
  

األ�شطة اليت تتعهد هبا كل من مصاحل املعهد والوكالة يف هذا تبين أن  ،ففيما يتعلق بالعمليات التسويقية
أساسا على تنظيم معارض وطنية ودولية واملشاركة يف تظاهرات ذات عالقة بالرتاث وإجناز حمامل تقتصر  ،اال

  . اقع واب املعهد والوكالة وبعض الفضاءات الرتاثيةعتماد على موإشهارية من مطويات ومعلقات باإلضافة إىل اإل
  
واملتعلقة بإجناز �ظام معلومات وبر�امج اتصال  2004تعرضت الدراسة املنجزة خالل سنة قد و

إحداث عالمة  مثلوترويج للمنتوجات الثقافية إىل مجلة من األ�شطة اليت ميكن اعتمادها قصد دعم أ�شطة الوكالة 
جودة لنقاط بيع املنتوجات الثقافية وتركيز شبكة شركاء متكو�ة من مهنيني ووسائل إعالم ودور �شر خمتصة 
وطنية وعاملية إضافة إىل تركيز بنك معلومات يتعلق ال سيما بالفضاءات الرتاثية اليت ميكن استغالهلا عن طريق 

إىل مجلة من العمليات االتصالية اليت ميكن اعتمادها على غرار �فس الدراسة  ضتكما تعر. التسويغ أو اللزمات
مواقع الواب والتجارة االلكرتو�ية واألدلة الثقافية والسياحية واإلشهار الوثائقي واإلعالم الداخلي واملؤسساتي 

املشاريع  باستثناء بعض األ�شطة االتصالية املنجزة لفائدة جزء منو. لوسط املدرسي واجلمعياتيواملوجه إىل ا
الوكالة  ، فإنيف مواقع واب وكراسات الرتاث أساسااملندرجة ضمن مشروع إدارة وإحياء الرتاث الثقايف واملتمثلة 

   .ذه الدراسةهب ةرداوال املقرتحاتبعني االعتبار  مل تأخذ
  

الوكالة اخلاص بواب الالوقوف على جمموعة من اإلخالالت تعلقت مبحتوى موقع ، متّ ومن جهة أخرى
ويعترب غياب الزيارات االفرتاضية والنظام اإلرشادي اجلغرايف لتحديد مواقع . 2005تركيزه خالل سنة متّ  الذيو

النقائص املسجلة يف الفضاءات الرتاثية واخلدمات عن بعد والتجارة االلكرتو�ية وحمركات البحث املبوبة من أهم 
خدمة عن بعد على غرار احلجز املسبق أو اقتناء التذاكر أو الرتخيص ة أيواب الوكالة موقع ر وال يوفّ. املوقع هذا

أي خدمة تروجيية أو ترفيهية جما�ية على غرار حتميل املوقع  رال يوفّكما . يف الدخول أو االستغالل اا�ي أو مبعلوم
مكتبة فوتوغرافية  للوكالةيدة ذات عالقة بالرتاث خاصة وأن املبيعات أو بطاقات بريدية للمعادليل املطويات أو 

املنتوجات الثقافية للوكالة تشمل ما  منتوجا يف حني أن 52 على املنتوجات الثقافية املعروضة باملوقع وتقتصر. ثرية
  . منتوجا 1226يقارب 
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الرابط املتعلق بالبيع االلكرتو�ي عرب موقع واب الوكالة ليس يف وضع استخدام  نوباإلضافة إىل ذلك فإ
ويف غياب . القتصاد الوطيناحلصول على العملة الصعبة لفائدة اوستغالل من فرص تنمية موارد اإل هاوهو ما حيرم

لكرتو�ي العادي مع احتساب الربيد اإل عن طريقاحلرفاء بعرض مايل  موافاةه يتم فإ�ّ ،لكرتو�يمنظومة للدفع اإل
جراءات اإل وال متكّن هذه .إرسال املنتوجات املطلوبة عرب الربيد يتم يف مرحلة الحقة مصاريف اإلرسال ثم

  . باخلارجمنهم بطيئة من توفري خدمة سريعة و�اجعة للحرفاء ال سيما املقيمني ال
  

  .الواب اخلاص هبا وحتيينهوجتدر اإلشارة إىل أن الوكالة بصدد درس إعادة هيكلة موقع 
  

وتعترب خمتلف هذه األدوات من الوسائل االتصالية والرتوجيية األساسية اليت من شأهنا دعم قطاع 
وذلك إضافة إىل الزيادة يف �سق بيع منتوجات  املطلوبستوى امل إىلخدمات الوكالة والرفع من جودة الرتاث 
  . الوكالة

  
*  

  

*                    *  
 

تخص نه �ّأ إالّ. األثري مبوارد مالية هامة لط العمومية  قطاع الرتاثالسالنقائص املسجلة  تواصل تبي
هذه حالت وقد . تقصري اجلهات املعنية يف اختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية الرتاثإىل �ظرا يف هذا القطاع 

مثل الرتاث األثري إىل اعتداءات خمتلفة  تعرضإضافة إىل بالكيفية املطلوبة  دون محايته واحملافظة عليهالوضعية 
  .  أحيلت يف شأهنا ملفات إىل النيابة العموميةسرقة النهب والأعمال 

  
 وأولوياتد طبيعة حتدمالئمة وضع اسرتاتيجية  ،حبث الرتاث األثري واستكشافه الجمويتطلب 

 اتفاقياتوتدعو دائرة احملاسبات املعهد إىل إحكام إبرام . املعايري الدولية وفقوالبحث  ستكشافاإلمشاريع 
  .تنفيذ بنودهاحسن كشاف واحلرص على تسإلالتعاون الدويل يف جمال البحث والتنقيب وا

  
تفعيل اآلليات القا�و�ية اليت أقرهتا جملة  اقع الثقافية واملنقوالت األثريةالتارخيية واملو ب محاية املعاملوتتطلّ

 . إصدار أوامر الرتتيب وقرارات اإل�شاء وإعداد أمثلة احلماية واإلحياء خاصة منهامحاية الرتاث 
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املعهد إىل  وتدعو الدائرة يف هذا الصدد .حلمايته واحملافظة عليهفعالة جرد الرتاث األثري أداة  وميثّل
اإلسراع باستكمال أعمال جرد املواقع األثرية واملعامل التارخيية واملنقوالت األثرية وذلك من خالل ضبط بر�امج 

د املوارد الالزمة هلذا النشاط وآجال تنفيذه وإىل احملافظة على خمزون املنقوالت ومحايته من التلف واضح حيد
  .والسرقة وحتسني ظروف حفظه

  
جناز األشغال يئة املتاحف واملواقع واملعامل وإالرتاث ضبط برامج إحداث وهتهذا حياء ب إويتطلّ

املربجمة يف اآلجال املضبوطة ومزيد التنسيق بني اهلياكل املتدخلة يف اال ال سيما املعهد الوطين للرتاث ووكالة 
  .إحياء الرتاث والتنمية الثقافية

  
واملواقع األثرية فإن دائرة احملاسبات تدعو املعهد إىل وضع خطة  ا خبصوص صيا�ة املعامل التارخييةأم

ال يف ضوء  أولويات تستنددة شاملة تتضمن أهدافا حمدكما تدعو . على تشخيص شامل حلاجياهتا يف هذا ا
د أن املعه باعتبارو. ا يضمن احلفاظ على اإلرث الوطيناملعهد إىل مزيد احلرص على ضبط �وعية التدخالت مب

تفعيل دوره يف  مزيد إىل مدعو فهومشاريع صيا�ة وترميم الرتاث  السلطة العلمية والفنية املشرفة على تنفيذ ميثّل
  . هذا اال من خالل إحكام متابعة تنفيذ هذه املشاريع واحلرص على حسن توظيف املوارد املخصصة هلا

  
املخطوطات املودعة باملخرب الوطين لصيا�ة وترميم منها  عمال صيا�ة القطع األثرية وخاصةأ وتتطلّب

تنظيم هذا اهليكل ودعمه بوسائل إحكام املخطوطات بالقريوان واليت تعترب أهم رصيد يف العامل اإلسالمي مزيد 
  .   مبا يضمن صيا�تها وفقا ملعايري اليو�سكو اخلاصة بالعناية باملخطوطات وطريقة مناولتها الضروريةالعمل 

  
إىل مزيد التعريف باملتاحف واملواقع األثرية واملعامل التارخيية وتروجيها  مدعوة من جا�بها الوكالة كما أن

يتعين على الوكالة مزيد احلرص على الرفع من �سق و .ية عمل بالتنسيق مع املعهدمن خالل ضبط اسرتاتيج
 . استخالص مستحقاهتا
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  رد املعهد الوطين للرتاث 
  

  حول استكشاف وحبث الرتاث االثري و�شره - 1
  

ومل يتم  2013ديسمرب  25عقد اجتماع بتاريخ  ،يف خصوص إحداث جملس علمي صلب املعهد
  .ويعترب إحداث الس العلمي أمرا متأكدا. االتفاق على إحداثه باعتبار ترابطه مع مشروع إعادة هيكلة املعهد

  
صدار مذكرة إاريع احلفريات والدراسات املتعلقة هبا، مت ما خيص االستناد لربجمة مسبقة ملش ويف

مما سيمكن من  2015لدعوة الباحثني لتقديم مشاريعهم بالنسبة مليزا�ية التنمية لسنة  2014مارس  10بتاريخ 
  . إعداد ميزا�ية التنمية باالستناد إىل مشاريع فعلية ومدروسة

  
برامج احلفريات والدراسات املتعلقة هبا ودعوة أما يف ما يتعلق بضبط آجال لتدخالت املعهد يف 

لى ع 2007الباحثني الحرتام هذه اآلجال، �صت املراسالت املوجهة للباحثني املنتفعني باعتمادات منذ سنة 
  .ومت على إثر ذلك سحب تلك اليت مل تصرف . 2013وجوب صرف هذه االعتمادات خالل سنة 

  
  حول جرد الرتاث االثري - 2
  

ىل تاليف النقائص إيف ما يتعلق جبرد اللقى األثرية وبسجالت التسجيل، يسعى املعهد الوطين للرتاث 
  :املسجلة يف هذا اال ومن ذلك 

يتضمن كل املعطيات  (code à barres)إعادة صيا�ة جذاذة جرد القطع األثرية بإدراج معرف  -
  ...) ..مكان االكتشاف، مكان اخلزن، �وعية القطعة(الالزمة 

التنصيص يف املذكرة املوجهة للباحثني القرتاح مشاريع احلفريات على وجوب التعهد باللقى األثرية  -
  .املكتشفة ومن ذلك توثيقها وجردها

إحداث فريق من احملافظني مبختلف اجلهات للعمل بالتنسيق مع الباحثني للتعهد بعملية جرد اللقى  -
ألثري لتحيني واستكمال سجالت اجلرد ورقمنتها بعد أن مت االثرية وبالتايل التدقيق يف املخزون ا

  . إعداد قاعدة بيا�ات يف الغرض بالتعاون مع مصاحل اإلعالمية باملعهد
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حجز (االكتظاظ املسجل باملخازن األثرية وتنامي ظاهرة النهب والسطو على الرتاث  أن ويشار إىل
  .اجلرديعطّل عملية ) 2013قطعة أثرية خالل سنة  2000

   
مشروع إلعادة النظر يف اخلارطة اجلغرافية للمخازن األثرية، مبا اقرتاح  2014ومت مبيزا�ية التنمية لسنة 

هبدف تسهيل عملية تصنيف ) 2014سنة يف تو�س الكربى وسبيطلة ( يف ذلك إحداث خمازن جهوية منوذجية 
ومل حيظ هذا الطلب بالقبول . س العلمية املطلوبةاموعات األثرية وإعادة ترتيب حمتوى املخازن طبقا للمقايي

  .�ظرا للضغوطات اليت تعيشها ميزا�ية الدولة
  
  حول �شر البحوث والدراسات يف جمال الرتاث االثري - 3
  

مل يتم تفعيل النصوص الرتتيبية لة الرتاث منذ إصدارها  ،يف ما خيص احلقوق العلمية ملكتشفي اآلثار
الذي ينص على أن احلقوق العلمية تُضمن وتُنظّم مبقتضى قرار صادر عن  72ومن ضمنها الفصل  1994سنة يف 

ويتطلب جمال احلقوق العلمية عمال دقيقا بالتنسيق مع خمتلف الدوائر الفنية باملعهد مبا يف . الوزير املكلف بالرتاث
واملوضوع حمل  املواقع ودائرة التنمية املتحفيةمل وذلك دائرة الربجمة والتعاون والنشر والتكوين ودائرة صيا�ة املعا
  .  اهتمام باملعهد ومن ذلك الشروع يف تكوين فريق عمل يف الغرض

  
  حول التعاون الدويل يف جمال الرتاث االثري - 4
  

 الدوائرحنن حريصون يف هذا اال على التنسيق مع كل مديري  ،الدولية باالتفاقياتيف ما يتعلق 
أ�ه ال ينعقد بصفة  باعتبارهذا وقد تعذر عرضها على جملس املعهد  اختصاصه،وتشريك الباحثني كل حسب 

  .دورية
  

على مسألة تكوين الطلبة والباحثني الشبان  األطراف األجنبيةكما حنرص يف �فس هذا اإلطار مع 
  . اتزاماهتبكامل ال هذه األخريةفي تأن  ىوسنعمل مستقبال على التأكيد عل ،باملعهد
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يف ما يتعلق بلجنة القراءة فهي موجودة فعليا ومتارس مهامها وترتكب من جمال النشر وأما يف خصوص 
عطائها صبغة قا�و�ية وإحداث قرار يضبط تركيبتها إىل إالسيد املدير العام وكافة مديري الدوائر وسنسعى قريبا 

  . ومهامها
  
-2009على عكس ما ذكر هبذا التقرير من أ�ه مل تقع أي عملية �شر خالل الفرتة املمتدة من بني و

  :يلي �فيدكم بأ�ه مت يف هذه املدة �شر ما  2012
  

- ATP XV2009  

- La Carthage Punique ( Ahmed Ferjaoui) 2010 

- Histoire et patrimoine du littoral Tunisien (Actes du colloque) 2010 

-Carthage et les autochtones de son empire du temps de Zama 

(Hommage à Mr Hassine Fantar) 2010 

- La femme en Afrique à l’époque romaine (Leila Sbai) 2011 

-Inscription de Haidra et des Environs  

  
امللتقى "وكذلك حمتوى " أفريكا"من الة العلمية  23بنشر العدد  2013كما قام املعهد يف سنة 

  ".الدويل السابع لتاريخ السباسب التو�سية
 

  حول برجمة مشاريع الصيا�ة والرتميم املرمسة مبيزا�ية املعهد - 5
  

تتمثّل يف ختصيص ميزا�يات صيا�ة للواليات ويقع حتديد  2013لقد وقع إتباع خطة جديدة منذ بداية 
ملفات علمية ، فنية وتقديرية يعدها الباحثون واملهندسون املكلفون على مستوى الوالية التدخالت حسب 

 واملهدية والكاف إحدى عشرة والية وهي بنزرت 2013وقد مشلت االعتمادات  اجلهوية  يف سنة . املعنية
أي ميزا�ية بدون وجود ملف  ومل تسند. جندوبة وقابسو والقريوان والقصرين وبن عروس و�ابلتو�س و وسوسة
  .فني وتقديري للمعامل املربجمة للصيا�ة علمي
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 وزغوان واملنستري وباجة س املنهج بالنسبة لواليات سليا�ةفقد اعتمد�ا �ف 2014أما بالنسبة لسنة 
  .سيدي بوزيد وصفاقسو

  
ال يوجد أي مشروع صيا�ة مرسم ، حول مشاريع الصيا�ة والرتميم املرمسة مبيزا�ية وكالة إحياء الرتاثو

قد أصبحت كل ، فقالتصرف يف مشاريع صيا�ة معامل مدينة القريوانأما خبصوص  .2011مبيزا�ية الوكالة منذ 
معامل مدينة القريوان حتت تصرف املعهد الوطين للرتاث ومل يعد جلمعية صيا�ة املدينة أي تدخل يف املعامل وتوقفت 

  .2012الرتاث منذ ميزا�ية وكالة إحياء 
  
  حول مشروع إدارة وإحياء الرتاث الثقايف - 6
  

لدائرة التنمية املتحفية سياسة تضبط أهداف واسرتاتيجية عمل كل متحف وحتدد املشاريع املزمع 
احداثها فالبريوقراطية والتأخري يف خالص املزودين والعمل بفريق سينوغرايف واحد وعدم وجود وسائل لتحفيز 

ق جتعل من املشروع املتحفي يتأخر جناز مهامهم باآلجال املنصوص عليها كلها عوائإعلى ...الباحثني واملهندسني
  .يف االجناز

  
غري البداية  �ظرا للحالة األمنية  بالنسبة هلذا املتحف تعطلت األشغال يف:  متحف حيدرة •

حداث تغيريات إستقرة بالبالد ثم أضيفت قطع جديدة للمتحف مما استلزم اقتناء واجهات إضافية وامل
قد مت التنسيق مع فريق الكهرباء التابع للوكالة إلكمال وتصليح و .بالسينوغرافيا ومشل ذلك خاصة االضاءة

  .الشبكة الكهربائية كما ستتكفل الوكالة بتلميع البالط
  
ل هذا املشروع يعود أساسا إىل رفض املسؤول العلمي للجهة السيد أمحد تعطّ:  متحف سليا�ة •

ى أساسه ستتم الدراسة الفنية واهلندسية للمتحف الفرجاوي مد دائرة التنمية املتحفية بالرب�امج العلمي الذي عل
  .2004وذلك منذ 
  .با�تظار الدراسة العلمية هلذا املشروع: سيدي بوزيدمتحف  •
  
الوكالة بالنصوص العلمية  وقع مد ،خالفا ملا جاء بتقرير دائرة احملاسبات:  متحف النفيضة •

  .وبقائمة هنائية للقطع املربمج عرضها واملعهد الوطين للرتاث ينتظر الرتمجة من العربية إىل اال�قليزية
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سيقع بدأ حيث عادة هتيئة هذا املتحف جاهزة على املستوى النظري إ: متحف سبيطلة  •
شتغال بدائرة التنمية املتحفية لذا ال ميكن اإلن لدينا فريق سينوغرايف واحد االشغال بعد فتح متحف حيدرة أل

عداد كراس شروط قصد تسليمه إىل شركة إبصدد  س الوقت ودائرة التنمية املتحفيةعلى عدة مشاريع يف �ف
  .مقاوالت خاصة الجناز التهيئة املتحفية

  
 ءميتالثري بصفاقس الدائرة التنمية املتحفية ترى أن مبنى املتحف األ:  متحف صفاقس •

والعرض املتحفي فاملبنى هو عبارة عن جزء من القصر البلدي الذي يعود للفرتة االستعمارية وبالتايل ال ميكننا 
حداث تغيريات هبذا اجلزء املخصص للمتحف كما أن مساحته حمدودة و�ظرا لثراء اموعات املتحفية جبهة إ

بتشريك كل من  اتمع  فاقس وذلكفالدائرة تتطلع إىل إحداث متحف جديد وعصري مبدينة ص. صفاقس
  .حداث متحف يليق بعاصمة اجلنوبإالسلط احمللية ورؤوس األموال يف املد�ي و

  
 .بصدد الدراسة العلمية : متحف أوتيك •
  
  عوان العرضينيحول التصرف يف األ - 7
  

العرضيني للقيام العملة ت السنني على تشغيـل األعــوان ولقد دأب املعهـــد الوطين للرتاث منذ عشـرا
و �تيجة لتطور عدد . باملهام املنوطة بعهدته و ذلك يف حدود ما يتوفر له من االعتمادات املالية املرصودة للتأجري

العملة املوزعني على كامل خمتلف جهات اجلمهورية تـم السعي إىل حتسني التصرف يف هذه املوارد البشرية خاصة 
رف يف األجور  لسرعة باالعتماد على اإلعالمية  اليت تعترب من أفضل السبل للتص فيما يتعلق باجلا�ب املايل و ذلك

نب األخطاء اليت قد تنجر عن معاجلة جتقليص آجال اخلالص والرتكيز على تطوير هذا النظام  لتاإلجنـاز  و
من خالل اقتناء  2007وتبعا لذلك،  تــم الشروع يف  تنفيذ هذا الرب�امج منذ سنة . األجور بالطريقة اليدوية

  .من املركز الوطين لإلعالمية و هي تطبيقة معتمدة من بعض املؤسسات العمومية"أجور"تطبيقة 
  

 جممل اإلجراءات اليت تـم ضبطها للتصرف يف أجور األعوان و العملة العرضيني  )1
  

 عرفهحرصا على مواصلة حتسني عملية خالص أجور العملة العرضيني خاصة بعد التطور الذي 
مهورية الربامــج املتعلقة بالرتميم و صيا�ة الرتاث مبختلف مكو�اته بكامل تراب اجلاملعهد من حيث تعدد املشاريـع و
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عقد جلسة  30/01/2009من حيث تطور  املوارد البشرية اليت تعتمد عليها املؤسسة للقيام مبهامها، تـم  بتاريخ و
لعمومية و ممثل أما�ة املال اجلهوية بتو�س وحماسب وممثلي املعهد الوطين عمل مبقر املعهد حبضور مراقب املصاريف ا

للرتاث وقع خالهلا النظر يف كل اإلشكاليات ذات الصلة و التباحث يف ذلك إلجياد آليات جديدة �اجعة وكفيلة 
 .مبواكبة التطـــور لتخفيف ضغط   التصرف يف األجور

  
من  % 50ليها اعتماد التعهد االحتياطي لكل مشروع بنسبة ومن بني اإلجراءات اليت تـم االتفاق ع

االعتمادات املخصصة للتأجري وذلك قصد تقليص آجال تسديد األجور ثم لتخفيف الضغط على مراقب 
كما تـم االتفاق و ألول مرة على اعتماد احلسابات الربيدية اجلارية لتحويل أجــــور العملة  . املصاريف العمومية

عني املكــان و بكامل تراب اجلمهورية و تفادي لتجنيب إدارة املعهــد تكاليف تنقــالت وكـالء الدفوعات على 
كما تـم حـث املعهد على .  خماطر الطريق حفاظا على األموال العمومية إضافة إىل تسهيل عمـل احملاسب

استعمال اإلعالمية على غرار بلدية تو�س اليت تشغل عددا هاما من األعوان العرضيني واستغالل كل الوسائل 
بتمكني العامل العرضي من مرتبه يف أحسن الظروف و تضمن يف �فس الوقت سالمة التصرف املتطورة و الكفيلة 
  .يف األموال العمومية

  
 مصدر التطبيقة اإلعالمية اليت تـم اعتمادها يف عملية خالص العملة  )2

  
از تـم االتصال عديد املرات باملركز الوطين لإلعالمية باعتباره اهليكل املختص يف اال قصد إجن

العملة العرضيني من حيث تغير عدد  تطبيقة خاصة باملعهد تأخذ بعني االعتبار كل اإلشكاليات اخلاصة بتأجري
أيام العمل يف كل شهر و تغيري حتميل النفقة من فرتة إىل أخرى وعدم إحالة  أوراق حضور العملة يف �فس التاريخ 

دون معاجلة األجور دفعة واحدة و يف زمن حمدد مـما  و هي  إشكاليات قد حالت .. إىل املصلحة املالية إخل
اليت تـم اقتناؤها من "  أجور"لذا فإن تطبيقة . مثل ذلك صعوبة كبرية إلجياد تطبيقة تستجيب هلذه احلاجيات

تعترب من أفضل ما توصلنا إليه يف �طاق هذه املساعي خاصة بعد إدخال حتسينات  2007هذا املركز يف سنة 
و رغـم حمدوديتها فقد . بل الفنيني التابعني لنفس املزود جلعلها تستجيب لبعض خصوصيات املؤسسةعليها من ق

كا�ت هلا عدة إجيابيات منها سرعة اإلجناز يف تصفية األجور دون أخطاء حسابية و االستغناء عن املعاجلة 
  .اليدوية بصفة هنائية
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 التطبيقة اإلعالمية  حمدودية )3
  

ما ميكن اإلشارة إليه من �احية حمدودية هذه التطبيقة أهنا أقرب إىل اآللة احلاسبة يتم استغالهلا من 
الذي قبل عون واحد و بواسطة حاسوب واحد و قد شكلت هذه السلبية عائقا يف مواجهة ضغط العمل األمر 

جعلنا �لتجئ مرة ثا�ية  إىل �فس املركز لرتكيز هذه التطبيقة على حاسوب ثان  وتكليف عون ثان بنفس املهمة 
علما أن عملية االستغالل تتمثل يف اعتماد حاسوب واحد لرتكيز هذه التطبيقة  حتى ال تفقد . بعد تقسيم العمل

  . جناعتها كأداة لضبط األجور دون أخطاء
  

يقة ال تسمح خبزن املعطيات الشهرية لألجور اليت تتـم معاجلتها والتوثيق يتم فقط من كما أن هذه التطب
خالل احملافظة على الوثائق و ترتيبها  باملصلحة املالية  مبا أن قاعدة املعطيات  تتغري كل شهر بتغيـر قائمات 

  .هراألجور من حيث أمساء العملة و عدد أيام العمل وبيا�ات حتميل النفقة والش
  

لذا فإن ما تــم  اعتباره يف التقرير بإخالالت يف التطبيقة اإلعالمية هو ميثل  �قائص مبا أن هذه التطبيقة 
ال ميكن مقار�تها مبنظومة إ�صاف أو منظومة أدب حيث يكون استعماهلما مرتبطا بإسناد مفتاح عبور للعون ويف 

  . ل عمليةحدود مشمــوالت معينة و مقسمة وتتطلب تصديقا على ك
  
 كيفية استغالل التطبيقة اإلعالمية  )4
  

هـذه التطبيقة مت استغــالهلا يف البدايــة من قبل عو�ني قد تـم تكوينهما يف الغـــرض، وحبكم حمدودية 
األعوان باملصلحة املالية أصبح فيما بعد يتم استغالل التطبيقة باالعتماد بصفة تكاد تكون كلية على عون 

  . واحد
  

وم هذا العمـل على التثبـت يف مرحلة أوىل من أوراق حضــور العملة و مراقبة املعطيات وكل ويقــ
البيا�ات  املتعلقة بأمساء العملة و أصنافهم و عدد أيـام عملهم وأماكـــن عملهم و املشـــاريع اليت ستنزل عليها 

تمادات ثم حتال هذه الوثائق إثر ذلك إىل العون أجـــورهم و ضبط الشهــــر و إمضاء املسؤولني ولتأكد من توفر االع
استخراج قائمات األجور لتحال بعد ذلك بيا�ات املوجودة بأوراق احلضور واملكلف باستغالل التطبيقة إلدخال ال
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كما يتم عن طريق �فس التطبيقة إجناز القرص . إىل عون آخر إلعداد اقرتاحات التعهد عن طريق منظومة أدب
من لألجور الذي يوجه الحقا إىل حماسب املعهد مرفوقا بتأشرية مراقب املصاريف العمومية  و املضغوط  املتض

  .بقية املؤيدات و بأوامر الصرف اليت يعدها أعوان آخرون عن طريق منظومة أدب
  
لذا، فإ�ه ال ميكن يف حقيقة األمر اعتبار ذلك باجلمع بني الوظائف املتنافرة ألن العمليات اخلاصة  

ولكن عدم توفر ضوابط األمن و السالمة يف جمال .  صرف يف جا�بها اإلداري و املايل ال يتوالها عون وحيدبالت
تكنولوجيا املعلومات  بالنسبة هلذه التطبيقة مثلما متت اإلشارة إليه يف التقرير ليس السبب الرئيسي يف حدوث 

  . اليت سأشري إليها يف ما يليهذه التجاوزات بل هناك عوامل أخرى قد تكون سامهت يف ذلك و 
  
 ضعف اهليكلة وحمدودية الكفاءات املختصة يف التصرف املايل   )5
  

املعهد الوطين للرتاث من أكرب مؤسسات وزارة الثقـافة من حيث امليزا�ية اليت تتجاوز          
عون قار دون اعتبار األعوان و  2000د ومن حيث عدد األسالك و عدد األعوان الذي يفوق  40.000.000

إضافة إىل ذلك ما شهدته املؤسسة يف السنوات األخيــــرة من تطور كبري لعـــدد املشاريع و . العملة غري القارين
الربامــج واملهام بكامل تراب اجلمهـــورية يف غياب تركيــز إدارات  فرعية و جهوية لتخفيف ضغط العمل على 

  .و ما شكل صعوبات كبرية من �احية التصرف اإلداري و املايلاإلدارة املركزية وه
  

كما جيب التعرض إىل عديد النقائص األخرى منها خاصة املتعلقة باهليكل التنظيمي للمؤسسة و 
تنظييم تسيري العمل باملواقع و باملتاحف و هي �قائص حتول دون ضمان حسن التصرف يف قطاع الرتاث بكل 

من جممــل اخلطط الوظيفية وهو ما من  % 50جود عدد هام من الشغــورات بنسبة تفوق فضال  على و. مكو�اته
شأ�ه أن يعرقل سري العمل العادي للعمل صلب مصاحل املعهد ملا يرتتب عنه من إضعاف هلذه اهلياكل للقيام 

  .مبهامها
  

قع على عاتقها عبء ومن أهم اهلياكل اليت تفتقر إىل الدعم و وسائل العمل الكتابة العامة اليت ي
خذ القرارات مبا أن اال�تدابات من حيث أوإجناز العمل من حيث تنفيـــذ اإلجـــراءات و التصرف اإلداري و املايل

). الدوائـــر واملصاحل(التقديرات املادية املتعلقـة حباجيات املشــاريع موكولـة إىل اإلدارات الفنيـــة للمؤسسة و
ة طيلة سنوات و إىل حـد هذا التاريخ على حاهلا من �احية حمدودية عدد رؤساء وحيث بقيت الكتابة العام
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  وعلى سبيل املثال ال يوجد رئيس % 50املصاحل وعدد املصاحل اليت ال تتجاوز أربع مصاحل و شاغرة بنسبة 
ا�ب املتعلق ورغم ذلك فقد أثقلت مهامها بأعباء إضافية كبرية هلا تأثريها على اجل. مصلحة للتصرف املايل

بالتصرف اإلداري و املايل وهو ما يغرق املؤسسة يف مزيد من مشاكل التصرف بصفة عامة خاصة يف غياب 
متصرفني مؤهلني للقيام مبهام التصرف اإلداري واملايل وفق تنظيم حمكم للعمل وحسب قواعد التصرف القا�و�ية  

  .اليت تضمن سالمة األموال العمومية
  
 ليت أدت إىل وقوع هذه التجاوزات األسباب األخرى ا )6
 
مراقبة حضور العمال ت الفنية املشرفة على املشاريع والربامــج على متابعــة وعدم قــدرة اإلدارا -

  .الراجعني إليهم بالنظر و متابعة خالص أجورهم بصفة منتظمة
  . هي آلية غري �اجعةاملضغوط إلدراج حتويالت األجور واعتماد القرص  -
األجور عن طريق احلسابات الربيدية قد سهلت كثريا وقوع هذه التجاوزات، خاصة من حتويل  -

 .حيث صعوبة متابعة التحويالت اليت تنجز يف هذا النطاق
غياب رقابة احملاسب على حمتوى القرص املضغوط املتضمن لألجور ملقار�ته بقائمات األجـور  -

 .واملؤيدات املصاحبة
ملراقبة تطابق لديها غياب رقابة مصاحل الربيد اليت تقوم بعمليات التحويل دون وجود آلية  -

 .احلساب اجلاري املعتمد يف عملية التحويل مع هوية املستفيد
 

 اإلجراءات اليت تــم اختاذها إزاء هذه التجاوزات  )7
 
اوزات اليت تقع حتت طائلة  القا�ون تــم اإليقاف الفوري للعو�ني مع إبالغ النيابة العمومية هبذه التج -

  .اجلزائي و ذلك عن طريق املكلف العام بنزاعات الدولة مع طردمها هنائيا من العمل
أما�ة املال اجلهوية بتو�س يف خصوص مسؤولية احملاسب يف هذا النطاق تـم إعالم وزارة املالية و  -

 .الذي مازال يواصل عمله باملؤسسة إىل اآلن
 .مل الفريق املكلف بتصفية أجور العملة العرضينيتـم تغيري كا -
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تكليف عون ثان حمايد لإلطالع والتثبت من حمتوى يد املراقبة على القرص املضغوط وتشد -
 .القرص والتأشري عليه مع حفظ �ظري منه باملصلحة املالية للتوثيق

وبصفة خاصة قائمة التــزام احملاسب مبراقبة القرص املضغوط الذي يسلم له مع بقية املؤيدات  -
 .األجور املستخرجة من �فس القرص
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  رد وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية    
 

  مشاريع الصيا�ة والتّرميم املرسمة مبيزا�ية املعهد الوطين للتّراث - 
    

إىل حني  �2012ظرا لغياب برامج عمل وصيغ متابعة، متّ إيقاف متكني املعهد من متويل مشاريعه سنة 
 .مدة اإلجناز وطريقة اإلجنازو ريع بـدراسات مسبقة هتم اجلدوىإرفاق املشا

  
 مشاريع الصيا�ة والتّرميم املرسمة مبيزا�ية وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثقافية - 
  

حساباهتا تقوم الوكالة بتمويل بعض هذه املشاريع، حيث تؤمن هذه اجلمعيات صرف هذه األموال ضمن 
وقد متّ إيقاف رصد أي اعتماد  .دون تدخل الوكالة يف مراقبة التوظيف الفعلي هلذه األموال باملشاريع املرصودة له

 .لفائدة مجعيات صيا�ة املدن إىل حني اإلتّفاق يف الظوابط اخلاصة بصرف املنح ومتابعة إجناز املشاريع املتعلقة هبا
  

امج عمل من املعهد إحياء الرتاث والتنمية الثقافية ، وبطلب مرفوق برب� ت وكالةدتعو منذ التسعينات،
تقوم الوكالة بإبرام اتفاقيات مع املعهد  ،وعلى هذا األساس. حتويل اعتمادات للمجالس اجلهويةعلى  الوطين للرتاث

بذلك، حيث أن األجر هذه االس خالص أجور العملة، وحنن على علم    واالس اجلهوية تنص على أن تتوىل
اليومي لعمال احلضائر التابعني للمجالس اجلهوية منخفض جدا، مقار�ة بأجور عملة الوظيفة العمومية، وهي طريقة 

  . لتشغيل أكرب عدد ممكن من العمال وحتى ال يضطر ال�تداهبموطين للرتاث يعتمدها املعهد ال
  

ذي يقوم بذلك وباملوافقة، كما يكون الصرف عن طريق أما بالنسبة للمتابعة فالس العلمي للمعهد هو ال
مبراسلة االس  2010سنة يف رغم ذلك فقد قامت الوكالة و .مراقب الدولة التابع للمعهد أو الس اجلهوي

مرفوقا بقائمات العملة الذين مت خالصهم من هذه االعتمادات كما كان  ااجلهوية يف هذا الغرض وتلقت ردا منه
  .  منتظرا

             
مل تقم الوكالة باتفاقيات مثلما هو احلال بوالية القصرين ألهنا على علم بأن هذه االعتمادات خصصت و 

واليت هي يف األصل خمصصة (فعال خلالص أجور العملة، مع العلم وأن االعتمادات املخصصة ملعامل مدينة القريوان 
اليت يرتأسها السيد مراد الرماح الباحث  مجعية صيا�ة املدينة سالفة الذكريتم حتويلها لفائدة ) للمعهد الوطين للرتاث
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باملعهد الوطين للرتاث واملسؤول اجلهوي، وكذلك بعض مجعيات أخرى اليت خصصت هلا اعتمادات بسيطة يف 
عود قررت اإلدارة العامة مستقبال وحني ي ولذلككما �عرتف بأن هذه التجربة هبا إخالالت عديدة .  املاضي

النشاط السياحي لطبيعته وتتحسن عائدات الوكالة بأن حتول إعتمادات للمعهد فقط طبق برامج عمل مشرتكة 
   .بينهما

  
   إعادة هتيئة متحفي سوسة وباردومشروعي  حتديد حاجيات -   

  
متّ حتديد حاجيات التهيئة املتحفية من قبل مكاتب دراسات ومصممني خمتصني وهلم جتربة يف هذا 

ولكن �ظرا لتعقّد هذا النوع من األشغال الّيت ترتبط أساسا بنوعية وكيفية تقديم الفضاءات واملعروضات . امليدان
) كتكملة(األشغال  ، متّت إضافة بعض)معلم تارخيي(املوجودة بداخله واألخذ بعني االعتبار خصوصية املبنى 

ي أشغال متّ التفطّن إىل ضرورة إجنازها بالتّوازي مع تقدم أشغال وه .للصفقات األصلية واخلاصة بالتّهيئة املتحفية
تكنولوجية «تدخل يف �طاق إضافات متّ إدراجها بطلب من مصممي مشروع التّهيئة املتحفية وو أالتهيئة املتحفية 

الدراسات متّ حتديد احلاجيات مسبقا من قبل مكتب و. مل تكن موجودة عند إعداد كراس الشروط» جديدة
وإجناز كراس شروط خاص هبذه الصفقة غري أن املشروع مل ينجز ألن مصاحل املعهد الوطين للرتاث مل تقم بتوفري 

حيث متّ حتديد احلاجيات  « les maquettes »الشأن بالنسبة لقسط  وكان كذلك .املادة العلمية الالزمة
غري أن املشروع مل ينجز ألن مصاحل املعهد اص هبذه الصفقة وقام مكتب الدراسات بإعداد كراس الشروط اخل

مع اإلشارة إىل أ�ّه قد متّ إجناز واجهات لعرض هذه التجسيمات . الوطين للتّراث مل تقم بتوفري املادة العلمية الالزمة
  .وهي موجودة بفضاءات املتحف خالية

  
  متحفي سوسة وباردوإعادة هتيئة املتعلقة مبشروعي  تنفيذ األشغال - 
  

ملحق للصفقة األصلية ألشغال  استوجبت مستلزمات احملافظة على املعروضات مبتحف باردو إبرام
وذلك لرتكيز معدات إضافية للتحكّم يف التربيد والرطوبة واإلضاءة داخل جتهيزات (...) التأثيث املتحفي 

متّ سحب املخطوطات املعروضة وإيداعها باخلزينة املدرعة وبالرغم من ذلك تبين إثر ا�تهاء األشغال أ�ّه . العرض
مل تشمل األشغال اإلضافية اخلاصة بالتحكّم يف الرطوبة و�ظرا لعدم توفّر وسائل تعديل احلرارة والرطوبة والضوء 

افظ إدارة التهيئة املتحفية و حم(واجهات املتحف بل جزءا منها فقط متّ حتديده من قبل مصاحل املعهد  كافة
   :الرطوبة كما متّ كذلك اختيار طريقة التحكّم يف ). املتحف
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  ) déshumidificateurs(بواسطة معدات مزيلة للرطوبة  �شيطة - 
  .le gel de silice  :مادةبواسطة  سلبية - 
  

وبعض )  variateurs(  ويف خصوص تركيز أجهزة تعديل اإلضاءة يف واجهات املخطوطات
متّ ذلك بطلب من مصمم املشروع إلضفاء أكثر مجالية على طريقة العرض من �احية  األخرى فقدالواجهات 

  .والتحكّم يف كثافة وحجم اإلضاءة من �احية أخرى
  

أما فيما يتعلّق بتقنيات تعديل الرطوبة داخل الواجهات فهي تقنيات متداولة ومستعملة عامليا يف مجيع 
من ) والذي يتمتّع بتجربة يف ميدان التهيئة املتحفية(تب الدراسات املكلّف املتاحف و متّ اختيارها من قبل مك

هذا وتبقى ظروف حفظ املعروضات . للرتاث �احية، و من �احية أخرى صادقت عليها مصاحل املعهد الوطين
   : الربو�زية رهينة مدى

  
طة حبجم الواجهة واملدة الزمنية احرتام توفري الكميات الالزمة من املادة املعتمدة للغرض و املرتب -

   .بالنسبة للطريقة السلبية  جديد هذه املادة ودورية تزويدهالت
  .بالنسبة للطريقة النشيطة صيا�ة املعدات وتعهدها -
  
مل تتم صيا�ة وترميم املنحوتات من قبل مصاحل املعهد الوطين للرتاث الذي اكتفى بالقيام ببعض أشغال و

كما اتضّح خالل استعداد مصاحل املتحف لوضع  .لبعض املنحوتات تزامنا مع عرضها" الطفيفة"الصيا�ة 
األماكن اجلديدة املعدة هلا وجود مشاكل هيكلية بالبعض منها حال دون إمكا�ية �قلها لعرضها أو  املنحوتات يف

يف املشروع من �احية �ظرا أل�ّها مل تكن مربجمة  ) socle(خلزهنا من �احية أو عدم توفّر القاعدة الالزمة لعرضها 
  .تبعا لذلك متّ تركها أرضا من قبل مصاحل املعهد الوطين للرتاث يف ا�تظار �قلهاو... أخرى 

  
متّ تغيري جزء هام من مشروع العرض من ضمنه  2012وبقدوم الفريق اجلديد باملعهد يف جوان 

و ذلك حبسب ما جاء ) كن املعهد قد أمتّ بعد وضع املعروضات بأماكنهاقبل شهر من فتحه للعموم مل ي(املنحوتات 
  .واحلال أن املشروع مصادق عليه من قبل املعهد الوطين للرتاث" لصعوبة التأقّلم"على لسان حمافظة املتحف 
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أمثلة ببهو االستقبال يف أماكن حددها مصمم مشروع التهيئة املتحفية حتتوي على متّ تركيز لوحات و
  ...املتحف وتربز خمتلف احلقب التارخيية وأمساء القاعات و املدارج واملصاعد  وخمتلف املنافذ 

  
الوطين للرتاث وليس لوحدة  املعهدالباحث ومسؤولية من  وى العلمي للبيا�ات التقدمييةاحملتويعترب 

  .تدخل يف حمتوى النصوص ومناقشتهاحق الاملشروع الكفاءة العلمية 
  
بالنسبة لألخطاء اللغوية، فإن املسؤول العلمي للنص قد قام مبتابعة مجيع أطوار الطباعة مع الشركة و

  .املكلّفة وصادق عليها
  
  املتاحف واملواقع واملعامل األثرية استغاللالتصرف يف إيرادات  - 
  

اإلعالمية اجلديدة حيز ستعمل الوكالة على تفادي النقائص الّيت متّت مالحظتها بدخول املنظومة 
  .التّطبيق

  
قد متّت فوترة كلّ عقود تسويغ املشارب و�قاط البيع والفضاءات ف بعقود التسويغ واللزماتويف ما يتعلق 

ومتّت يف مرحلة الحقة فوترة مشرب  دينار 259.615,166ما يناهز  2012سنة يف التّجارية والّيت بلغت قيمتها 
               دينار ليصبح املبلغ اجلملي لفوترة كراء املشارب والفضاءات التجارية 31.550مهرجان قرطاج مببلغ 

فال يتم توظيفها إىل حد التّاريخ باعتبار أن عقود الكراء  التأخريأما فيما يتعلّق بغرامات . دينار 291.165,166
  .رام العقود اجلديدةال حتتوي على مثل هذا البند وسيتم اعتماد غرامات التأخري عند إب

  
إن إدارة اإلعالمية ف حول اإلخالالت املتعلّقة مبحتوى موقع الواب واملنظومة اإلعالمية بصفة عامةو

 2009عدت خطة  منهجية إلعادة هتيئة املوقع املذكور منذ سنة أقامت بدراسة ملوقع واب الوكالة احلايل و
  :اعد كراس شروط يف الغرض  تضمن احملاور التالية  2010واعتمادا على هذه اخلطة ويف اواخر سنة 

  
  التقيناحملور  - 
  

عداد املوقع اجلديد إلوجيات احلديثة اليت سيقع اعتمادها يف تصميم ووحددت اخلطة املذكورة التكن
كما .حبار يف صفحات املوقعميكية والسهولة يف عملية اإلان تدخل مزيدا من الدينأن هذه التكنلوجيات أومن ش

  . ضافة العديد من العناصر مما جيعل املوقع يتماشى مع التطورات احلاصلة يف هذا امليدانإمتت برجمة 
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  احملور االعالمي  - 
  

ليتم بعد ذلك تصميم املعلومات  ،سيقع تكليف جلنة خمتصة يف صياغة احملتوى الرقمي واملصادقة عليه
  .بغاية عرضها عرب املوقع يف حماولة لتحيني املوقع احلايل

  
   امللتيميدياحمور  - 
  

تغطي بصفة تدرجيية مجيع املواقع واملتاحف اليت دماج الزيارات االفرتاضية ثنائية وثالثية االبعاد إسيقع 
. الزيارات االفرتاضية ثالثية األبعاد ستكون مبقابل نإىل أيف حماولة جللب املزيد من الزوار و�شري يف هذا اإلطار 

  .كما سيقع إحداث فوتوتاك جتمع عديد الصور والفديوهات اليت تربز املخزون الثقايف
  
  :حمور اخلدمات عن بعد - 
  

  : ا احملور بــيهتم هذ
  

 .إسناد تراخيص جما�ية الستغالل املواقع األثرية واملتاحف واملعامل لتنظيم تظاهرات ثقافية 
  .إسناد تراخيص جما�ية لزيارة املواقع األثرية واملتاحف واملعامل 
 .إسناد تراخيص مبعلوم الستغالل املواقع األثرية واملتاحف واملعامل لتنظيم تظاهرات ثقافية 
 .ىل املواقع واملعامل واملتاحفإاحلجز املسبق للدخول  
 .كراء معدات الصوت واإل�ارة 
و سينمائي داخل املواقع االثرية أو مبعلوم إلجناز شريط وثائقي أسناد تراخيص جما�ية إ 
 .واملتاحف واملعامل

  
  حمور التجارة االلكرتو�ية - 
  

  : يهتم هذا احملور بــ
  

ىل املواقع واملتاحف من خالل صفحات عرض مميزة إر الدخول عرض املنتوجات الثقافية وتذاك 
 .وجالبة للمبحرين عرب سياسة تسويقية حمددة
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وضع خدمة الدفع االلكرتو�ي مع ضمان السالمة املعلوماتية الالزمة من خالل اتفاقيات مع  
 .املصاحل املختصة

 .غريهإمضاء اتفاقات لتوزيع املبيعات عرب النات مع الربيد التو�سي او  
  

جال االجناز واالستغالل كما حددت الكلفة التقديرية هلذا املشروع آن اخلطة تضمنت أيف اخلتام �علمكم 
جناز املشروع على إ 2010سنة يف فقد قررت جلنة القيادة  ،و�ظرا الرتفاع الكلفة. ف دينارألمائة  ربعأحبواىل 
  : مرحلتني

  
املواقع  ألهملف دينار تغطي بعض اخلدمات عن بعد وزيارات افرتاضية أ 250بكلفة  ،مرحلة أوىل -

  ...املواقع املصنفة عامليا مثل باردو وقرطاج واجلم منها خاصة
  .لف دينارأ 150يتم تعميم بقية اخلدمات على كافة املواقع بكلفة  ،ويف مرحلة ثا�ية -
  

  .فري التمويالت الالزمةىل حني توإرجاء هذا املشروع إوبرغم هذا التقسيم فقد مت 
  




