
 
 

 ورقة بیضاء 

 08 سبتمبر 2018 
 

  الالمركزیة الناشئة:
 هل ستمهد الطریق نحو انتعاش اقتصادي على المستوى

 المحلي؟
 
 

 نظمت "أفكار" یوم 8 سبتمبر 2018 نقاشا دار حول موضوع
على اقتصادي انتعاش نحو الطریق ستمهد هل الناشئة:          "الالمركزیة

 المستوى المحلي؟"
 

إثراء في وساهموا مشاركا ثالثین من أكثر اللقاء هذا في            وشارك
وجمعیات التونسیة الحكومة عن ممثلون فیه وحضر         النقاشات.
الجهات مختلف من محلیون منتخبون و الخاص القطاع من           وشركات
كتو مهدي السید الصحفي النقاش وأدار دولیة. منظمات عن           وممثلون
فارس السید Impact Partner لـ العام المدیر مقرره كان           فیما
شملت نقاش بحلقة 2018 لسنة الرابعة النسخة هذه وانطلقت           مبروك .
والدراسات األعمال بعض بعرض قاموا مشاركین أربعة         مداخالت

 الحدیثة التي تتمحور حول مسار الالمركزیة الحالي.
 
الرئیسیة النقاط المشاركون أثار العروض هذه تال الذي النقاش           وخالل

 التالیة:
 
على إداریة كمنظومة الالمركزیة مبدأ اعتماد بدأ الثورة، بعد           مباشرة
في المبدأ هذا 2014 لسنة التونسي الدستور كرس وقد الواقع.            أرض
تنظیم جانب إلى بالالمركزیة تتعلق ومراسیم قوانین وتلته السابع           بابه
البلدیة المجالس تنصیب ومثل .2018 مایو في البلدیة          االنتخابات
 خالل صیف 2018 نقطة حاسمة في جهود تكریس هذه اإلصالحات.

 
مبادرة "أفكار" تمثل     
األطراف بین    تجمع
حلقة في الرئیسیة     المعنیة
امتداد على للتناقش     نقاش
موضوع بشأن كامل     یوم
إقامة أجل من وذلك      معین
عن یتمخض ُمثمر     حوار

 حلول ملموسة.
 
االجتماع هذا    ویرمي
مستوى رفع إلى     المغلق
مساحة بإتاحة    الحوار
األطراف لمختلف    محایدة
وسائل عن بعیدا     الفاعلة
إشكالیة لدراسة    اإلعالم
أرضیة وإیجاد    معینة

 مشتركة.
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في الدولة بها قامت التي اإلصالحات أهم إحدى الالمركزیة تشكل            حیث
المدى على إال أكله یؤتي وال مكلفا النظام هذا یكون وقد تونس.              تاریخ
بین الثقة وُیرّمم الدیمقراطیة القیم یرسخ حیث واعد نظام أنه إال             البعید،
من یخلو ال الحوكمة منظومة في التحول هذا ولكن والمواطنین.            الدولة
نظام إرساء محاولتها في انتكاسات البلدان بعض عرفت فقد           المخاطر.
وتدابیر متأنیة برؤیة المشروع هذا یقترن أن یجب وعلیه،           الالمركزیة.

 محددة.

التحول لهذا المركزي الطابع على التعرف البدایة في المهم           ومن
بل المحلي المستوى من صادرا مطلبا الالمركزیة تكن لم به.            واإلقرار
من بتأیید المركزیة السلطة من أي الهرم قمة من فرضها وقع             باألحرى

  المجتمع المدني والمنظمات الدولیة.

أن المنطلق هذا من بإمكاننا البلدیة، المجالس تنصیب من شهرین            وبعد
 نستخلص بعض الدروس ونستمد على أساسها بعض المقترحات:

متباینة1. بلدیة مجالس انتخاب الُمعتمد االنتخابي القانون خول          لقد
المستقلة القائمات أو الحزبیة القائمات من فسیفساء من          متشكلة
على یتعین فقط. باألمس األصوات على تتنافس كانت          التي
وتشكیل للتعاون سبیال یجدوا أن اآلن المنتخبین         األعضاء

 مجموعات حقیقیة وبلورة رؤیتهم معا والعمل على تحقیقها.

عالقاتها2. ربط في تنجح أن البلدیة المجال على یتعین كما            
وتشكل العالقات. هذه على تحافظ وأن البلدیة         باإلدارة
على هائال تحوال المحلیة اإلدارات لهذه بالنسبة         الالمركزیة
یقع لم الوقت نفس في ولكن والحوكمة. اإلشراف          مستوى
التي للتغییرات مقاومة تبدي قد وبالتالي التحول هذا في           إشراكها

  تعتزم المجالس تطبیقها.

بین3. خاصة البلدیات، بین فیما كبیرا تفاوتا هناك أن إلى            وُیشار
ویظهر قبل. من الموجودة بلدیة 264 والـ الجدیدة بلدیة 86            الـ
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والموارد االحتیاجات مستوى على التباین، نقل لم إن          االختالف،

 واألولویات.

ال4. للغایة ضعیفة تأطیر نسبة من البلدیة اإلدارات معظم            وتعاني
واإلبقاء الكفاءات اجتذاب في صعوبة تجد كما ، %11 1         تتجاوز

 علیها.

المواطنین5. احتیاجات في ارتفاعا األخیرة السنوات        وشهدت
في وخلل للموارد متزاید تراجع مع المقابل في تزامن           وتوقعاتهم
تمثل كانت التي الذاتیة فالموارد الداخلي. التنظیم         توجهات
أصبحت ،2010 سنة البلدیة میزانیة إجمالي من %50          حوالي

  اآلن أقل من %40.

تحول6. بفترة المرور حالیا الجاریة الالمركزیة عملیة         وتستوجب
المحلیة الشؤون وزیر حددها والتي سنوات، عدة على          تمتد
إن واضحة، رؤیة إلى الحالیة الفترة وتفتقر سنة. 27 بـ            والبیئة
الجهویة المجالس (انتخابات المقبلة االستحقاقات بشأن        وجدت،
المحلیة، للجماعات األعلى المجلس وإرساء األقالیم        ومجالس

 وإصدار األوامر التطبیقیة لمجلة الجماعات المحلیة...)

المحلي المستوى على فعلیا یتحقق أن االقتصادي لالنتعاش ُیمكن            وال
جانب إلى ومتحمسة فاعلة جهات وإشراك رشیدة حوكمة غیاب           في

  الموارد الالزمة.

و الثالثة المواضیع هذه على الرئیسیة التوجهات ارتكزت          وعلیه،
 تمحورت حول األهداف التالیة:

القدرات● العامة، (المهارات البلدیة المجالس قدرات        تعزیز
 االستراتیجیة واإلداریة، اإللمام باألطر القانونیة، إلخ.)

 

1Roger PICARD et Ahmed GUIDIRA, “Les prérequis de la décentralisation”, rapport de synthèse sur la   
 performance de la gestion des finances publiques,البنك الدولي، 6 أفریل 2018، الصفحة 37

 
 

 

/www.afkar.tn | www.facebook.com/AfkarAPI |  
 

http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_synthese_vf-2018.pdf
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_synthese_vf-2018.pdf
http://www.collectiviteslocales.gov.tn/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_synthese_vf-2018.pdf


 
 تعزیز القدرات والموارد البشریة في اإلدارات البلدیة.●

 
لیضطلع● المحلي المستوى على المدني المجتمع قدرات         تعزیز

 بدوره لیس كجهة رقابیة فحسب إنما أیضا كمحرك للتنمیة.
 

تقود● رؤیة على المحافظة مع الالمركزیة تطبیق وتیرة          تسریع
 العملیة ومراعاة االستحقاقات القادمة.

 

ولكنها اكتشافها ُیمكن عدة مجاالت واألهداف التوجهات هذه          وتفتح
 أیضا تفتح الباب أمام ظهور مخاطر ینبغي تجنبها:

الجدیدة البلدیة المجالس تشكل المحلیة : الجماعات حول منظومة          تشكیل
احتیاجاتها مستوى على وذلك حقیقیا نشطا مجاال مجلسا، 350           وعددها

 الحالیة والمستقبلیة.

هذه المركزیة السلطة تلبي بأن یقضي البدایة في التوجه وكان            
ومساعدة القروض وصندوق الوزارة، طریق عن        االحتیاجات
من ولكن للغرض. المخصصة العمومیة والمراكز المحلیة         الجماعات
له یؤسس أو المركزیة السلطة على االتكال یعزز أن التوجه هذا             شأن

 وبالتالي سیكون متناقضا مع الالمركزیة.

وسائل باستخدام مختلف نحو على البلدیة المجالس مساعدة ویمكن           
حول فعلیة منظومة إنشاء خالل من وذلك ومبتكرة. جدیدة           وممارسات
المجتمع من جهات من المنظومة هذه وتتكون المحلیة .          الجماعات
في واستشاریین التكوین، ومراكز الخاص، القطاع ومؤسسات         المدني،
متخصصین مالیین ووسطاء وتنفیذها، االستراتیجیات وضع        مجال

 وغیرهم.

القطاع هذا تعزیز في حاسم بدور هنا المركزیة السلطة           وتضطلع
الشفافیة غرار على فیه الممارسات وأفضل القیم وترسیخ          الناشئ
من المرجوة للفائدة رؤیة مجتمعة ستبلور والتي والنزاهة،          واالنضباط

 الجماعات المحلیة والتي ستنعكس على المواطنین.
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في المساعدة أو الرؤیة هذه بلورة في المركزیة الدولة دور یكمن             وهنا
التغییر بعجلة الدفع في هاما عنصرا المركزیة الدولة وأصبحت           ذلك.
باالشتراك البلدیات تساعد مشاریع لتقدیم العروض طلبات طریق          عن

 مع الجهات المانحة على الصعیدین الوطني والدولي.

نماذج تقترح ملفات طریق عن الواقع أرض على الرؤیة هذه             وسُتطبق
 ألنشطة ومشاریع ُذكر البعض منها خالل النقاش:

على1. التأكید مع محلیة جماعة لكل اجتماعیة مؤشرات          وضع
 المشاكل ذات األولویة التي ینبغي معالجتها

على التأكید مع محلیة جماعة لكل اجتماعیة مؤشرات وضع           سُیمكن
المجالس فعالیة تعزیز من معالجتها ینبغي التي األولویة ذات           المشاكل
عن أعوام لخمسة استراتیجیة وضع علیها سیتعین التي ونجاعتها           البلدیة
البلدیة واإلدارة المواطنین بإشراك فیه تقوم تشاركي تمش          طریق

 والمجتمع المدني.

المجلس2. بین العالقات حیث من الممارسات أفضل اعتماد          
 واإلدارة البلدیة

وزارة عن فصلها وقع والتي والبیئة، المحلیة الشؤون وزارة نشأت            
.2016 جانفي 7 في ُأجري الذي الوزاري التحویر إطار في            الداخلیة،
الداخلیة لوزارة تخضع كانت إدارة حوكمة في التغییر          وإلنجاح
أن الطرفین هذین على یتعین البلدي، المجلس لتوجیهات حالیا           وتخضع
الخالفات كل على السیطرة من للتمكن سلیمة ممارسات ویرسیا           یتعاونا

 والحد منها.

بإعادة3. و قدراتها بتعزیز البلدیات صالحیات توسیع اقتران          
 تنظیم هیكلي:

من أطراف لعدة موجهة تكوینیة خطط عدة وتطبیق وضع           أي
البلدیات في والموظفون البلدیة، المجالس أعضاء المحلیة:         الجماعات
القیادة حول باألساس التكوینیة الدورات هذه وتتمحور         والعمال.

 واإلدارة والتصرف في الموارد البشریة والمالیة وغیرها.

/www.afkar.tn | www.facebook.com/AfkarAPI |  
 



 
طابع4. ذات "مؤسسة صفة إسناد المحلیة الجماعات         تولي

  اجتماعي"

طابع ذات "مؤسسة صفة إسناد المحلیة الجماعات تتولى أن           اقُترح
والتي والنزاهة الشفافیة بمعاییر تلتزم التي المحلیة لألطراف          اجتماعي"
وحوافز بتدابیر المؤسسات هذه تنتفع أن وُیمكن اجتماعیا. تأثیرا           تحقق
في والمشاركة األماكن مختلف إلى الدخول وسهولة مالیة،          (امتیازات

 طلبات العروض، إلخ.)

 وضع استراتیجیة مستدامة للتعاون فیما بین الجماعات المحلیة5.

فیما والتبادالت المحلیة الجمعیات تعاون على تشجع أن الدولة على            
تنظیم مثل ذلك في تساهم التي المشاریع أو التدابیر بتمویل            بینها
الدولي المستوى على التوأمة إمكانیة وإتاحة المحلیة الجماعات          معرض
المستوى على المحلیة الجمعیات بین فیما التبادالت تعزیز          وخاصة
من تستفید أن بلدیة 86 وعددها الجدیدة البلدیات وبوسع           الوطني.

 تجربة البلدیات الموجودة من قبل و عددها 264 بلدیة.

 وضع جدول متابعة لمتابعة تنفیذ اإلنجازات6.

تضع أن المحلیة الجماعات على یتعین األداء، ونجاعة الفعالیة           لدواعي
وبعض السلیم التفكیر باستخدام و المشاریع. تنفیذ متابعة          جداول
المحلیة الجماعات بإمكان سیصبح األساسیة، التكنولوجیة        األدوات
غیر مشاكل أو خلل أي لتجنب بخطوة خطوة المحرز التقدم            متابعة
الخاص والقطاع والبیئة المحلیة الشؤون وزارة وبإمكان         متوقعة.

 والمجتمع المدني أن یقدموا لها نماذج تحتذي بها.

  وضع معاییر توظیفیة تتماشى مع الواقع7.

واقع مع تتماشى توظیفیة معاییر تضع أن المحلیة الجماعات على            
الشباب المتخرجین اجتذاب من ذلك سیمكن وعلیه، المطلوب.          العمل
تقدیم وعقود الفردي التعاقد تعتمد أن یمكن كما البلدیة. في            للعمل
وقتها في أنشطة لتنفیذ والبلدیة الجدد المشاریع باعثي بین           الخدمات

 المناسب.
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إنجازه. كیفیة في إنما إنجازه یجب فیما یكمن ال الحقیقي التحدي              ولكن
في الحقیقي الرهان هو المركزیة الدولة دور معالم رسم إعادة            وتشكل
تتخلى أن في هنا المقترح التغییر ویتمثل الالمركزیة، من المرحلة            هذه
وعن والتنظیمیة المالیة الشؤون على سیطرتها عن المركزیة          الدولة
وتضمن فعلیة استراتیجیات تضع جهة إلى لتتحول القواعد          فرضها

 الالمركزیة وتفسح المجال أمام المنظومة لتتطور وتتحقق.
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