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  :في اطار دعم اصالح القطاع المالي و تعزيز الحوكمة و الالمركزية في تونس

والبنك الدولي يطلقون المرحلة  واالتحاد األوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا تونس

 التنمية "مساندة" آلليةالثانية 

المبذولة لتنسيق دعم لالصالحات والتنمية في تونس، قام كل من البنك الدولي و سويسرا والمملكة  الجهودفي اطار 

مساندة الدعم "مساندة" الذي يهدف الى  آلية المتحدة و االتحاد األوروبي و تونس باطالق المرحلة الثانية من 

الحوكمة و تقديم الدعم على المستوى  آليات   وتعزيز بما في ذلك تحديث وإصالح القطاع الماليتونس  االصالحات في

 المحلي والجهوي في سبيل  انجاح ترسيخ منظومة الالمركزية .

 تم بعث مليون دينار تونسي، حيث 23أي ما يعادل  مليون دوالر 10الدعم بما يقارب آللية تقدر القيمة الحالية و

بمبادرة من البنك الدولي وسويسرا. "، انضم كل من المملكة المتحدة و االتحاد األوروبي الى  2014"مساندة" سنة 

للمساههة في تنسيق الدعم المقدم للتنمية واإلصالح في  هذه اآللية الجهات المانحة األخرى خالل المرحلة الثانية من 

 تونس. 

المالي لمساندة االصالحات التي و التقني توفير الدعم مبادرة "مساندة" بهدف العديد من األطراف الفاعلة في تساهم و

 .وقع تخطيطها و تقريرها بناءا على األولويات التي حددتها الحكومة التونسية 

"مساندة" على االستجابة بطريقة ديناميكية و مرنه الحتياجات االدارة التونسية في المجاالت التي  آللية يشجع كما 

تسعى المبادرة الى  توفير الدعم التقني و هذا تفادي التكرار.  وها المبادرة بهدف تنسيق مشاريع  التنمية بنجاعة تغطي

 .أفضل الخبراء المحليين و الدوليين بهدف زيادة  فعالية المشاريع الممولة اعتماد من خالل 

، مليون دوالر 3تقارب ال( بقيمة 2016-2014) المرحلة االولى للصندوق خاللعدة مشاريع دعم تقني  م تمويلتوقد 

الحوكمة داخل  دعمواإلدارة مجالس  إعادة هيكلةمن خالل  البنكي العموميالقطاع  اصالح على المرحلةركزت هذه حيث 

الحوكمة الرشيدة من خالل مشاريع دعم قدرات خدمات المراجعة  تعزيزكما عملت المشاريع على  المشرفة.الوزارة 

 .المصاريف العمومية على المستوى المحليادارة  وتقييمالداخلية للحسابات 
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