المحور األول:

العالقة بين الدولة
و الجمــاعات المحلية

 لئــن كان للنظــام المركــزي فوائــد طــوال العشــريتين اللتيــن عقبتــا االســتقالل فإنــه أفــرز نتائــجســلبية بجعــل الجماعــات المحليــة مجــرد هيــاكل تابعــة للســلطة المركزيــة إذ لــم تكــن لمســيريها

المشــروعية االنتخابيــة الحقيقيــة والســلطة التقريريــة فــي إدارة الشــأن المحلــي التــي يفترضهــا

النظــام الالمركــزي ممــا أدى إلــى اســتئثار الســلطة المركزيــة بتصــور المصلحــة العامــة وبطــرق
تحقيقهــا وانفردهــا باتخــاذ القــرارات ممــا ترتــب عنــه بيروقراطيــة مكلفــة وكذلــك تجــاوزات
عديــدة وتعقيــدات مجانيــة ،فتعطلــت بذلــك األنشــطة االقتصاديــة ومصالــح المواطنيــن وأدى
ذلــك إلــى اهتــراء صــورة اإلدارة لــدى المنظوريــن وضعــف ســلطة الدولــة.

 يهــدف الدســتور الجديــد إلــى تفــادي المركزيــة التــي تحــول دون تكريــس الديمقراطيــة وذلــك مــنخــال إرســاء عالقــات جديــدة بيــن الدولــة ووحداتهــا الترابيــة ،وبنــاء علــى ذلــك فــإن الدولة مدعوة

إلــى المبــادرة بإصالحــات عميقــة وإلــى إعــادة هيكلــة اإلدارة الترابيــة وتمكينهــا مــن صالحيــات
فعليــة للمســاعدة علــى تحقيــق االســتقاللية
اإلداريــة والماليــة للجماعــات المحليــة الســاهرة

الدولة مدعوة إلى المبادرة

إداريــة جديــدة حتــى تســتعيد اإلدارة ثقــة منظوريهــا

وثقــة المســتثمرين الذيــن يحتاجــون للنجاعــة واألمــن

هيكلة اإلدارة الترابية وتمكينها

القانونــي لالســتثمار وخلــق الثــروة ومواطــن الشــغل

على تحقيق االستقاللية اإلدارية

االســتقرار واســتدامة الديمقراطيــة ذاتهــا.

من صالحيات فعلية للمساعدة
والمالية للجماعات المحلية الساهرة
دستوريا على المصالح المحلية

والمســاهمة فــي التنميــة التــي تعــد مــن شــروط
 إن مســار الالمركزيــة يســتوجب بالضــرورة أن تصاحبــهبالتــوازي إعــادة تنظيــم وتطويــر لمكانــة الدولة وحضور

الســلطة المركزيــة علــى المســتوى الترابــي محليــا

االستشارة الوطنية حول مسار الالمركزية

بإصالحات عميقة وإلى إعادة

دســتوريا علــى المصالــح المحليــة .وتصــور منظومــة
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وجهويــا وإقليميــا حفاظــا علــى وحــدة الدولــة وانســجام عملهــا وتكامــل نشــاط مختلــف مكوناتهــا
المركزيــة والالمحوريــة والالمركزيــة.

 كمــا أن إرســاء إدارة ترابيــة للدولــة ســيكون المعبــر عــن حضورهــا والحامــي لوحدتهــا والمواكــبلمســيرة الالمركزيــة والراعــي للتــوازن بيــن احتــرام التدبيــر الحــر وتنــوع معطيــات الواقــع المحلــي
وحاجياتــه مــن جهــة ومقتضيــات الوحــدة الترابيــة للدولــة وانســجام وتكامــل الخيــارات والمصالــح

الوطنيــة الجامعــة مــن جهــة أخــرى.

 السياســة العامــة المتبعــة تعبــر عــن تصــور جديــد يقــوم على التــوازن بين الالمركزيــة والالمحوريةوالتكامــل بيــن الوطنــي والمحلــي فــي منظومــة حوكمــة محليــة ديمقراطيــة تفتــح آفاقــا جديــدة

وتقتضــي تدرجــا فــي التمشــي وشــمولية فــي التصــور وتشــاركية فــي البنــاء ترســي دولــة صلبــة

الركائــز متوازنــة الســلط ديمقراطيــة المؤسســات والمســارات.

 ال يمكــن لالمركزيــة أن تترســخ وتكــون ناجعــة إال إذا صاحبتهــا مراجعــة جذريــة لالمحوريــة ســواءالترابيــة خاصــة فــي مــا يتعلــق بالواليــة أو الوظيفــة فيمــا يتعلــق بالمصالــح الخارجيــة للــوزارات
ومختلــف الهيــاكل المركزيــة.

 .1الالمحورية الترابية القائمة حاليا
• تتجســد الالمحوريــة الترابيــة فــي التنظيــم اإلداري التونســي الحالــي أساســا فــي الواليــة ثــم
المعتمديــة والعمــادة.

الواليــة اليــوم هيــكل إداري مــزدوج الطبيعــة .فقــد ظلــت تعتبــر تقليديــا دائــرة إداريــة ترابيــة للدولــة
يتولــى شــؤونها الوالــي ثــم اكتســبت إلــى جانــب طبيعتهــا الالمحوريــة صبغــة الجماعــة المحليــة

الالمركزيــة بشــكل صريــح بمقتضــى القانــون األساســي عــدد  11لســنة  89المــؤرخ فــي  4فيفــري

 1989الــذي نــص فــي فصلــه األول علــى أن «الواليــة دائــرة ترابيــة للدولــة ،وهــي عــاوة علــى
ذلــك جماعــة عموميــة تتمتــع بهــذه الصفــة بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل المالــي ويديــر

شــؤونها مجلــس جهــوي وتخضــع إلــى إشــراف وزيــر الداخليــة».

ويعتبــر المجلــس الجهــوي الهيــكل األساســي للواليــة بصفتهــا جماعــة عموميــة ،ورغــم تطــور
تنظيمــه وتغيــر تركيبتــه بالمقارنــة مــع مــا كان عليــه مجلــس الواليــة قبــل  ،1989فــإن هــذا الهيــكل

ظــل مفقــود االســتقاللية عــن الهيــاكل المركزيــة للدولــة وهــو مــا يتجلــى علــى مســتويات تركيبتــة
ومشــموالته وســير أعمالــه وكذلــك الرقابــة التــي يخضــع لهــا.

ويالحــظ فــي هــذه التركيبــة محدوديــة المشــروعية االنتخابيــة فالوالــي الــذي يتــرأس المجلــس
هــو ســلطة غيــر منتخبــة يعينهــا رئيــس الدولــة ســابقا ورئيــس الحكومــة حاليــا ممــا يجعلــه ممثــا

االستشارة الوطنية حول مسار الالمركزية

ولكن الوالية ظلت مع ذلك رمزا للخلط بين الالمحورية والالمركزية.
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للســلطات المركزيــة فــي الواليــة يخضــع لتعليماتهــا ويعمــل علــى تنفيــذ سياســاتها وال يعبــر
بالضــرورة عــن خيــارات ومصالــح مواطنــي الواليــة .أمــا أعضــاء المجلــس النيابــي الذيــن يتـ ّـم انتخابهــم

بدائــرة الواليــة أو بدوائرهــا فلــم يقــع انتخابهــم لتســيير الجماعــة العموميــة .بــل إن وجودهــم فــي
المجلــس الجهــوي كان يثيــر إشــكاال دســتوريا ذلــك أنهــم انتخبــوا لعضويــة المجلــس التشــريعي
لتمثيــل األمــة جمعــاء وفــق نــص الفصــل  25مــن الدســتور الســابق .ومــن جهتهــم فــإن رؤســاء

البلديــات بالواليــة منتخبيــن باألســاس لتســيير الشــؤون البلديــة وليــس الجهويــة .أمــا بقيــة األعضــاء

فــا يتمتعــون بأيــة شــرعية انتخابيــة ال مباشــرة وال غيــر مباشــرة.

مبدئيــا واســعة
• أمــا علــى مســتوى الصالحيــات فلئــن تبــدو مشــموالت المجالــس الجهويــة
ّ
أن المجلــس
ـص الفصــل الثانــي مــن القانــون األساســي المتعلّ ــق بهــذه المجالــس علــى ّ
حيــث ينـ ّ

كل المســائل التــي تتعلّ ــق بالواليــة فــي المياديــن االقتصاديــة واالجتماعيــة
الجهــوي ينظــر فــي ّ
خاصــة إعــداد المخطــط الجهوي للتنميــة ،وأمثلة التهيئة العمرانية
والثقافيــة والتربويــة .ويتولّ ــى ّ

والســهر علــى إنجازهــا
ـت فــي مختلــف البرامــج الجهويــة للتنميــة
فــي المناطــق غيــر البلديــة والبـ ّ
ّ

وعلــى إنجــاز المشــاريع ذات الصبغــة الجهويــة التــي تضبطهــا الــوزارات المعنيــة .كمــا يتولّ ــى

المجلــس التنســيق بيــن البرامــج الجهويــة والبرامــج الوطنيــة بالجهــة وبرامــج البلديــات بالواليــة.

بالتصرف في الممتلكات والمكاسب الراجعة للوالية بصفتها جماعة محلّ ية.
كما يقوم
ّ
التصــرف
البــت والمداولــة فــي ميزانيــة
الصعيــد المالــي ،يتولّ ــى المجلــس الجهــوي
ّ
ّ
• وعلــى ّ
والتجهيز وفي اآلداءات والمعاليم المقترح استخالصها لفائدة الجماعة المحلّ ية ،إال أن تركيبة
المجلــس وخضوعــه القــوي للســلطة المركزيــة يحــد مــن أهميــة هــذه المشــموالت ويحولــه إلــى
مجــرد هيــكل تنفيــذ لخيــارات الســلطة المركزيــة التــي

يخضــع لرقابتهــا علــى أعمالــه وأعضائــه.

االزدواج الوظيفي غير طبيعي وغير
ناجع يؤدي عمليا إلى غلبة الصبغة
الالمحورية على الصبغة الالمركزية
ويفرغ هذه األخيرة من جوهر
مقوماتها وخصائصها وخاصة

الجهــوي ضــرورة التمييــز الواضــح بيــن الالمحوريــة
والالمركزيــة .ويبــرز هــذا الخلــط علــى مســتوى تركيبــة
المجلــس الجهــوي التــي يغلــب عليهــا التعييــن وعلــى

مســتوى وظائــف المجلــس وخاصــة علــى مســتوى
الوالــي الــذي يمثــل رئيــس الجمهوريــة والحكومــة

المركزيــة فــي دائــرة الواليــة ويســعى إلــى تنفيــذ

تعليماتهــا وخياراتهــا وسياســاتها مــن جهــة ويتــرأس
المجلــس الجهــوي ويعتبــر بذلــك ممثــل الجهــة

والمدافــع عــن حاجياتهــا وعــن اســتقالليتها .هــذا االزدواج الوظيفــي غيــر طبيعــي وغيــر ناجــع
يــؤدي عمليــا إلــى غلبــة الصبغــة الالمحوريــة علــى الصبغــة الالمركزيــة ويفــرغ هــذه األخيــرة مــن

جوهــر مقوماتهــا وخصائصهــا وخاصــة االســتقاللية والخصوصيــة.

وممــا يزيــد هــذا الخلــط والتناقضــات التــي تنتــج عنــه عــدم مالءمــة التقســيم الترابــي الــذي يخلــط

االستشارة الوطنية حول مسار الالمركزية

االستقاللية والخصوصية

وتفتــرض إعــادة البنــاء التنظيمــي علــى المســتوى
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بيــن الواليــة والجهــة ويجعــل مــن دائــرة الواليــة فــي نفــس الوقــت دائــرة الجهــة ،فالتقســيم

الترابــي الحالــي للواليــات هــو تقســيم إداري مصطنــع كان هاجســه أمنــي باألســاس بحيــث وقــع

تقســيم الواليــات تباعــا منــذ االســتقالل لتضييــق مســاحاتها حتــى تســهل مراقبتهــا والتحكــم فيهــا
بحيــث تطــور عددهــا مــن  13فــي أواخــر الخمســينات إلــى  24فــي الســنوات األخيــرة .بينمــا تقــوم
الالمركزيــة الجهويــة تقليديــا علــى الهاجــس التنمــوي ممــا يفتــرض فضــاء متســعا يكــون أرضيــة

لسياســات تنمويــة ناجعــة وتأخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــات الجغرافية واالقتصاديــة واالجتماعية

بحيــث يفتــرض ذلــك تنظيمــا جغرافيــا يقــوم علــى االنســجام بيــن المجــال الترابــي الواقعــي والمجال

الترابــي الرســمي ويقتضــي عمليــا أن تضــم الجهــة عــددا مــن الواليــات مجتمعــة.

لقــد أدى الخلــط بيــن منطقــي الالمحوريــة والالمركزيــة المختلفيــن جوهريــا وبيــن الواليــة والجهــة

إلــى عــدم نجاعــة السياســات التنمويــة وإفــراغ الالمركزيــة مــن محتواهــا ومــن أساســها الترابــي
المالئــم .ولذلــك يبــدو مــن الضــروري فصــل الواليــة عــن الجهــة بحيــث تقــع المحافظــة علــى
الواليــات باعتبارهــا إطــارا المحوريــا وامتــدادا ترابيــا للســلطة المركزيــة بينمــا تكــون الجهــة كمــا ينــص

علــى ذلــك الدســتور الجديــد جماعــة محليــة يمكــن أن يتولــى تســييرها مجلــس جهــوي منتخــب

ويرأســها رئيــس الجهــة المنتخــب بــدوره مــن بيــن أعضــاء المجلــس الجهــوي.

أمــا علــى المســتوى الوظيفــي فيقتضــي التــوازي والتكامــل )(بيــن الالمركزيــة والالمحوريــة
ّ
ممثلــي الســلطة المركزيــة علــى مســتوى الواليــات والجهــات والمناطــق المحليــة كالــوالة
تمكيــن

والمعتمديــن وخاصــة رؤســاء المصالــح الخارجيــة للــوزارات مــن تفويضــات حقيقيــة لعــدد كاف مــن
االختصاصــات فــي الشــؤون اإلقليميــة والجهويــة والمحليــة وتفويــض االختصــاص يعنــي نقــل

والدوائــر الترابيــة
جانــب مــن اختصاصــات الســلط اإلداريــة المركزيــة إلــى أعوانهــا وممثليهــا بالجهــات
ّ

األخــرى دون أن يعنــي ذلــك اســتقاللية المفـ ّـوض إليــه عــن اإلدارة المركزيــة.

وهكــذا تتمكــن اإلدارة الالمحوريــة مــن االســتجابة الســريعة للحاجيــات والتنســيق مــع الجماعــات

المحليــة واتخــاذ القــرار عــن قــرب ويقــع بالتالــي تجنيــب الهيــاكل الالمركزيــة انتظــار وصــول الملفــات
والقــرارات مــن المركــز مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن بــطء وثقــل وتعطيــل لديناميــة العمــل المحلــي وســرعة
وجــود الخدمــات والمرافــق المحليــة وفــي نهايــة األمــر عرقلــة مجهــودات التنمية المحليــة والجهوية.

وفــي هــذا أإلطــار يتعيــن وضــع خطــة عمــل علــى المــدى المتوســط قصــد إرســاء الالمركزيــة

وتفعيــل الحوكمــة المحليــة يكــون قوامهــا تشــريك مختلــف األطــراف المتدخلــة بالمجــال (جهــات
بالمســألة لمختلــف مســتويات الجماعــات المحليــة (الجوانــب التشــريعية واإلجرائيــة والماليــة).

وتمهيــدا لهــذا التغييــر الجوهــري المرتقــب لمنظومــة الجماعــات المحليــة ،فإنــه مــن الضــروري
أآل تكتفــي المرحلــة الحاليــة باتخــاذ التدابيــر لمجابهــة المشــاكل العاجلــة بــل يجــب أن تراعــى فــي
تناولهــا لهــذه المســائل مقتضيــات المراحــل المقبلــة وأن يتــم خاللهــا الشــروع فــي الدراســات

واألعمــال التحضيريــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد الجهــات المكلفــة بتفعيــل اإلصــاح الالمركــزي
علــى أداء مهامهــا فــي أحســن الظــروف.

االستشارة الوطنية حول مسار الالمركزية

حكوميــة وممثلــي الجهــات والمجتمــع المدنــي والخبــراء) ودراســة جميــع األبعــاد المتعلقــة
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 .2المنظومة الجديدة لالمحورية
• يهــدف الدســتور الجديــد إلــى تفــادي المركزيــة التــي تحــول دون إرســاء الديمقراطيــة وذلــك

مــن خــال إرســاء عالقــات جديــدة بيــن الدولــة ووحداتهــا الترابيــة ،وبنــاء علــى ذلــك فــإن الدولــة
كمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك آنفــا مدعــوة إلــى المبــادرة بإصالحــات عميقــة وإلــى إعــادة هيكلــة

اإلدارة الترابيــة وتمكينهــا مــن صالحيــات فعليــة للمســاعدة علــى تحقيــق االســتقاللية اإلداريــة
والماليــة للجماعــات المحليــة الســاهرة دســتوريا علــى المصالــح المحليــة .وتصــور منظومــة إداريــة

جديــدة حتــى تســتعيد اإلدارة ثقــة منظوريهــا وثقــة المســتثمرين الذيــن يحتاجــون للنجاعــة واألمــن
القانونــي لالســتثمار وخلــق الثــروة ومواطــن الشــغل والمســاهمة فــي التنميــة التــي تعــد مــن
شــروط االســتقرار واســتدامة الديمقراطيــة ذاتهــا.

واعتبــارا لكــون الالمحوريــة شــديدة االرتبــاط

إن المبادئ التنظيمية لإلدارة

بالالمركزيــة ،فــإن المشــرع مطالــب بضبــط اختياراتهــا

الوقت آلية لحماية وحدة الدولة

المبــادئ المنصــوص عليهــا خصوصــا بالفصــل 15

الالمحورية التي تعد في نفس
وسندها في دعم الالمركزية،
تفترض أن يتم تنظيمها بنص
تشريعي مماثل لقيمة النص
المنظم لالمركزية

ومبادئهــا الكبــرى لضمــان تحقيــق الالمركزيــة وبقيــة
مــن الدســتور .وبالتالــي ،فــإن تماســك وترابــط هذيــن

النمطيــن لتنظيــم إدارة الدولــة يســتوجبان أن يكــون
ضبــط مبــادئ التنظيــم الالمحــوري وســيره بقانــون،
لكــي ال يبقــى التــزام الدولــة بتجســيد الالمركزيــة
دون تحقيــق علــى األرض واقــع كمــا كان الشــأن فــي
ظــل دســتور 1959

• إن المبــادئ التنظيميــة لــإدارة الالمحوريــة التــي تعــد فــي نفــس الوقــت آليــة لحمايــة وحــدة

الدولــة وســندها فــي دعــم الالمركزيــة ،تفتــرض أن يتــم تنظيمهــا بنــص تشــريعي مماثــل لقيمــة
النــص المنظــم لالمركزيــة ،اعتبــارا للترابــط العضــوي بيــن التنظيميــن اإلدارييــن ،تبعــا لذلــك تكــون
مبــادئ توزيــع الصالحيــات بيــن اإلدارة المركزيــة واإلدارة الالمحوريــة مــن مجــاالت القانــون

األساســي نظــرا الرتبــاط هــذه األخيــرة وتعلقهــا بالســلطة المحليــة.

• ولئن كان تحديد اختصاصات المصالح اإلدارية يرجع وفقا لمقتضيات الفصل  92من الدستور لرئيس
يمكــن بدونــه إرســاء الالمركزيــة ممــا يوجــب تدخــل القانــون األساســي لضمــان فعاليــة الالمركزيــة.

• حيــث ال يقتصــر مشــروع القانــون األساســي علــى تعويــض النــص التشــريعي الحالــي المتمثــل
فــي األمــر العلــي المــؤرخ فــي  21جــوان  1956كمــا تــم تنقيحــه بعديــد النصــوص مــن أهمهــا
قانــون  13جــوان  1975المتعلــق بالوالــي ،وإنمــا يطمــح إلدخــال إصــاح جوهــري يطــال أداء

المصالــح اإلداريــة القريبــة مــن المواطــن حيــث مــا وجــد بالتــراب الوطنــي مــن خــال إعــادة تنظيــم

اإلدارة الترابيــة للدولــة وتعصيرهــا لكــي تســتجيب لواجــب خدمــة المواطــن وفــق مبــادئ الحيــاد
والمســاواة واســتمرارية المرفــق العــام والشــفافية والنزاهــة والنجاعــة والمســاءلة.

االستشارة الوطنية حول مسار الالمركزية

الحكومــة ،فــإن التوزيــع الفعلــي لالختصاصــات بيــن المركــز واإلدارة الالمحوريــة يعــد شــرطا أساســيا ال
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• يقــوم مشــروع القانــون علــى إعــادة النظــر فــي العالقــة بيــن المركــز والمصالــح الخارجيــة لتقريــب

اإلدارة مــن المواطــن وتوفيــر خدمــات أفضــل ولدعــم مســار الالمركزيــة فــي ظــل المعطيــات
القانونيــة والسياســية الجديــدة.

• إن نقــل الصالحيــات لفائــدة المصالــح الترابيــة يتــم علــى أســاس جديــد للتوزيــع تتعهــد مــن خاللــه

اإلدارة الالمحوريــة بالســلطات التــي لــم تســندها النصــوص صراحــة إلــى الســلطة المركزيــة .كمــا أن

التناســق الترابــي وفعاليتــه يفتــرض تنظيمــا جديــدا لــإدارة الترابيــة تكــون الواليــة محــوره الوحــدة
الترابيــة المرجعيــة لتنظيــم مختلــف مصالــح اإلدارة الالمحوريــة واإلدارات التــي تقــوم مقامهــا

• يقتضــي تأكيــد دور الوالــي كمؤتمــن علــى مصالــح الدولــة والمدافــع عنهــا ،وضــع المصالــح

الخارجيــة تحــت ســلطته وإشــرافه ،باســتثناء المصالــح التــي تبقــى مرتبطــة بالســلطة المركزيــة
لــوزارات الدفــاع والعــدل والداخليــة والتعليــم العالــي ومصالــح الضرائــب والديوانــة واالســتخالص
والمســائل البيداغوجيــة التربويــة .ومــن شــأن جعــل المصالــح الخارجية ورؤســاء مصالح المؤسســات
والمنشــآت العامــة تحــت ســلطة الوالــي ترشــيد اســتعمال وســائل المصالــح الخارجيــة بصــورة أنجــع

وإعــادة نشــرها واســتعمالها حســب مقتضيــات المصلحــة العامــة بقطــع النظــر عــن االنتمــاء لهــذه

الــوزارة أو تلــك ،ومــن شــأنه كذلــك تيســير دعــم الدولــة للجماعــات المحليــة.

 .3عالقة الالمحورية بالسلطة الالمركزية
• بالنســبة للمهــام التــي يواصــل المجلــس االضطــاع بهــا فتتعلــق بوضــع مخططــات للتهيئــة

الترابيــة بالجهــة وإنجــاز التجهيــزات العموميــة ذات البعــد الجهــوي والمتعلقــة خاصــة بمســالك

التوزيــع والبيئــة والثقافــة والرياضــة والشــباب والشــؤون االجتماعيــة والتشــغيل والمســنين أمــا
بقيــة القطاعــات االقتصاديــة وأساســا التعليــم والصحــة والفالحــة ...فقــد بقيت ضمن مشــموالت
الســلطة الالمحوريــة.

• أمــا المهــام الجديــدة والتــي تشــترك فيهــا مــع الســلطة المركزيــة يمكــن تقســيمها إلــى

قســمين األول ذي أبعــاد اقتصاديــة والثانــي ذي ابعــاد اجتماعيــة .يتمثــل النــوع االول مــن المهــام

فــي إنجــاز المناطــق الصناعيــة والحرفيــة والتجاريــة والســياحية بالتنســيق مــع المنشــآت العموميــة
النقــل الحضــري ذي البعــد الجهــوي.

• أمــا المشــاريع ذات الصبغــة الوطنيــة والتــي تنجــز بالجهــات علــى غــرار الســدود والمطــارات

والطرقــات الســيارة وغيرهــا فــا نجــد أي إشــارة لتمكيــن المجالــس الجهويــة مــن إبــداء الــرأي
حولهــا قبــل إقرارهــا.

• ومــن بيــن األســئلة األساســية المطروحــة العالقــة بيــن المخطــط الــذي تعــده الجماعــة
المحليــة والبرنامــج الجهــوي للتنميــة الــذي كان يمثــل العمــود الفقــري لنشــاط المجلس الجهوي
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المختصــة واإلحاطــة بالمســتثمرين المنتصبيــن بالجهــة ودعــم باعثــي المشــاريع إضافــة لتنظيــم
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والركيــزة األساســية لالمركزيــة فــي صيغتهــا القديمــة _هــل ســيواصل المجلــس الجهــوي االضطالع
بهــذا الــدور فــي المجــال التنمــوي أم ســيقع تقاســمه مــع المجالــس البلديــة باعتبــار تعميــم النظــام
البلــدي علــى كامــل تــراب الواليــات بمــا يتطلــب إدخــال البلديــات ضمــن هــذا البرنامــج.

• ال شــك إن الوضعيــة الجديــدة تتطلــب تعديــات جوهريــة علــى ســير البرنامــج الجهــوي
للتنميــة لكــن فلســفة هــذا البرنامــج تركــز علــى البعــد الجهــوي للتنميــة فــي مقاربــة شــمولية ممــا

يتطلــب أن يبقــى المجلــس الجهــوي المســؤول األول علــى هــذا البرنامــج ليتســنى لــه التدخــل على

المســتوى الجهــوي ومعالجــة الوضعيــات المتأكــدة والتــي تحتــاج تدخــل خــارج البرامــج العاديــة
والمندرجــة ضمــن المخططــات الخماســية للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

• بخصــوص عالقــة الوالــي بالمجالــس المحليــة مــن خــال أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة:

كثيــر مــن الحديــث فــي شــأن الوالــي ودوره الجديــد يعبــر عــن اتجاهــات مختلفــة ومتناقضــة ،البعض
يــرى أنــه تــم تهميشــه ولــم يعــد لــه دور والبعــض يــرى أن حضــوره يمكــن أن يكــون خانقــا للجماعــات
المحلية.

الحقيقــة مغايــرة ،الوالــي هــو ممثــل الدولــة فــي المناطــق الترابيــة (الواليــة) وبالتالــي هــو الــذي
ســيتولى متابعــة نشــاط ومرافقــة الجماعــات وإعانتهــا عنــد الطلــب.

اللمركــزي تولــى ضبــط العالقــة بيــن الجماعــات المحليــة والوالــي باعتبــاره ممثل الســلطة
التنظيــم ّ
المركزيــة بالمناطــق الترابيــة ضروريــة ألن رقابــة اإلشــراف وكل أنــواع الرقابــة األخرى المســبقة وقع

التخلّ ــي عنهــا .فلــم تعــد نفقــات الجماعــات تخضــع لرقابــة مصالــح مراقبــة المصاريــف .وســيقتصر

دور الســلطة المركزيــة علــى المراقبــة الالحقــة إذ لــم يعــد بإمكانهــا الترخيــص أو المصادقــة أو
اإلبطــال ألي عمــل مــن أعمــال الجماعــات المحليــة.

وتبعــا لذلــك فــإن الجماعــة المحليــة مطالبــة بتمكيــن الوالــي بصفتــه مؤتمــن علــى ســلطة الدولــة

وعلــى الشــرعية ،مــن كل القــرارات واإلجــراءات التــي تتخذهــا قبــل نشــرها حتــى يتســنى لــه التأكــد
مــن مــدى شــرعية تلــك القــرارات واألعمــال بصــورة متوازيــة وعنــد االقتضــاء التوجــه للقضــاء

اإلداري أو المالــي كل حســب اختصاصــه لطلــب إلغــاء قــرارات أو لتصحيــح أعمــال تصــرف مالــي
قــد تخــرق القانــون أوقــد تنــال مــن وحــدة الدولــة التــي يســهر عليهــا الوالــي داخــل الواليــة لضمــان

وحــدة الدولــة المنصــوص عليهــا بالفصــل  14مــن الدســتور ولــن يكــون لممثــل الســلطة المركزيــة
الوالــي مؤتمــن علــى شــرعية تطبيــق القانــون فــي كل المجــاالت والســؤال المطــروح كيــف

تتجســم عالقــة الوالــي بالجماعــات المحليــة مــن خــال أحــكام مجلــة الجماعــات المحليــة ؟

تمــت صياغــة مجلــة الجماعــات المحليــة وفقــا لمبــادئ دســتورية وهــي تكريــس حريــة التدبيــر
واالســتقاللية الماليــة واإلداريــة للجماعــات المحليــة والتخلــي عــن أشــكال اإلشــراف علــى

الجماعــات المحليــة والمصادقــة القبليــة علــى قراراتهــا بالتــوازي مــع اتخــاذ كل االجــراءات والتدابيــر

البلديــة بمــا يضمــن اســتمرارية المرفــق العــام وضمــان حياديــة وشــفافية وحســن التصــرف فــي
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أي صالحيــة لتوجيــه تعليمــات أو لمنــع تنفيــذ قــرارات الجماعــات.
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المــوارد الموضوعــة علــى ذمــة الجماعــات المحليــة (المــوارد الماليــة والبشــرية واألمــاك وفقــا
للتشــريع الجــاري بــه العمــل.

واعتبــارا للــدور المحــوري للوالــي كممثــل للســلطة التنفيذيــة علــى المســتوى الجهــوي واإلشــراف
علــى كل المصالــح اإلداريــة الالمحوريــة التابعــة للدولــة .حرصــت المجلــة علــى اتخــاذ الضمانــات

القانونيــة بهــدف التدخــل التابــع الســتقرار المرفــق العــام وحســن التصــرف فــي المــال العــام ،وبنــاء

عليــه ألزمــت مجلــة الجماعــات المحليــة المجالــس المنتخبــة بالرجــوع إلــى رأي الوالــي فــي عديــد
المســائل مــن ذلــك :

 إعــام الوالــي بــكل القــرارات وخاصــة منهــا المتعلقــة بمتابعــة عمــل المجالــس البلديــة ضمانــالوحــدة الدولــة.

 القرارات ذات المصلحة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ.وفــي هــذا اإلطــار فــان البلديــة مدعــوة إلحالــة مختلــف القــرارات قبــل نشــرها بالجريــدة الرســمية

للجماعــات المحليــة فــي أجــل ال يتجــاوز  10أيــام مــن تاريــخ المــداوالت إلــى الوالــي وأميــن المــال

اإلداريــة االبتدائيــة علــى شــرعية
الجهــوي ،وللوالــي حــق االعتــراض عــن االقتضــاء لــدى المحكمــة
ّ
القــرارات (أحــكام الفصــل .)143

إعالم الوالي بميزانية الجماعات المحلية:
البلديــة مدعــوة إلحالــة الميزانيــة وجوبــا فــي أجــال ال يتجــاوز  5أيــام مــن تاريــخ المصادقــة عليهــا
إلــى الوالــي وأميــن المــال الجهــوي وللوالــي خــال  10أيــام مــن تاريــخ إعالمــه حــق االعتــراض عليهــا

مــن أجــل عــدم تــوازن الميزانيــة أو عــدم إدراج نفقــات وجوبيــة وإدراج مبالــغ ماليــة غيــر كافيــة لــذات
النفقــات (الفصــل .)174

• في باب الصفقات :
يمكــن للوالــي أو ألميــن المــال الجهــوي االعتــراض علــى أية صفقة لدى هيئة محكمة المحاســبات
المختصــة ترابيــا لغيــاب أو عــدم توفر االعتمادات الكافية (الفصل .)163

االســتعمال العــام وضمــان شــفافية التســيير المالــي للجماعــات المحليــة وهــو دور وقائــي اعتبــارا

للحفــاظ علــى شــرعية األعمــال ()La légalité
الضوابط التي تضمن استمرارية المرفق العام:

• في مجال التنسيق والتعاون بين البلديات والسلطة المركزية:
باعتبــار الوالــي هــو رئيــس اإلدارة الالمحوريــة علــى المســتوى الجهــوي يمكــن للجماعــات المحليــة
فــي نطــاق التشــجيع علــى التشــغيل وبعــث المشــاريع إبــرام اتفاقيــات مــع الدولــة فــي مجــاالت
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هــذه األمثلــة الثالثــة المذكــورة آنفــا تؤكــد علــى دور الوالــي المحــوري فــي حســن ترشــيد
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مختلفــة منهــا دعــم االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي (الفصــل  )109التشــغيل وبعــث المشــاريع

(الفصــل  )110ومشــاريع فــي مجــال االقتصــاد األخضــر والبيئــة فضــا عــن مســاعدة األشــخاص

وذوي اإلعاقــة وفاقــدي الســند والمســنين...

إبــرام اتفاقيــات تنســيق وتعــاون بيــن الجماعــات المحليــة والمصالــح الخارجيــة لــإدارة المركزيــة
والمنشــآت والمؤسســات العموميــة التابعــة لهــا لمــا يحقــق نجاعــة تدخــات األجهــزة اإلداريــة
(الفصــل .)21

يتم ضبط هذه الصيغ بأمر حكومي بصدد اإلعداد.
وضــع إطــارات علــى ذمــة الجماعــات المحليــة لمــدة محــددة فــي إطــار اتفاقيات بيــن اإلدارة المركزية

والجماعــات المحليــة لســد الشــغور فــي بعــض الخطــط الوظيفيــة ويتــم فــي هــذا الصــدد التنســيق
بيــن الجماعــة المحليــة وخاصــة اإلدارة الالمحوريــة الجهويــة بحكــم االختصــاص (الفصــل )161

الــوزارة بصــدد بلــورة هــذا التمشــي فــي إطــار اســتراتيجية وبعــد التشــاور فــي أهدافهــا ومخرجاتهــا
كمــا يتــم حاليــا العمــل علــى إصــدار أمــر حكومــي يضبــط شــروط وإجــراءات تنفيــذه.

• دور الوالي في مجال التهيئة العمرانية :
تنــص أحــكام الفصــل  113مــن المجلــة علــى التنســيق والتعــاون بيــن الســلطة المركزيــة والجماعات

المحليــة فــي مجــال التهيئــة الترابيــة والتعميــر وفقــا الختصاصــات كل واحــدة منهــا لضمــان نجاعــة

التدخــل فــي التــراب الوطنــي بمــا يضمــن مالئمــة بيــن المتطلبــات المحليــة للتهيئــة العمرانيــة

والبرامــج الوطنيــة ويضمــن احتــرام القانــون والتراتيــب العمرانيــة.

وفــي صــورة عــدم احتــرام التشــريع الوطنــي خاصــة فيمــا يتعلــق باالتفاقــات ذات المصلحــة العامــة

أو عــدم التنســيق بيــن أمثلــة التهيئــة العمرانيــة أو االضــرار بالمشــاريع ذات الصبغــة العامــة تتولــى
الســلطة المركزيــة أو ممثليهــا بالجهــة (الوالــي) إشــعار الجماعــات المحليــة كتابيــا باإلخــاالت
واتخــاذ االجــراءات الضروريــة (الفصــل )121

االستشارة الوطنية حول مسار الالمركزية
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أهم اإلجراءات التي يتعين درسها وتفعيلها
• فك االرتباط بين المجلس الجهوي والوالية
تعتبــر مســألة فــك االرتبــاط بيــن المجلــس الجهــوي كجماعــة محليــة والواليــة كســلطة ال محوريــة خــال المرحلــة
االنتقاليــة الــى حيــن تركيــز المجالــس الجهويــة موضوعــا رئيســيا يجــب ان يتــم االعــداد لــه خالل هذه الفتــرة ويقتضي
جملــة مــن األعمــال التحضيريــة علــى مســتوى كل واليــة.

• إعادة توزيع العنصر البشري بين مصالح الوالية والمجلس الجهوي
يتعيــن القيــام بعمليــة توزيــع األعــوان واإلطــارات حســب اإلدارة األصليــة لــكل عــون ليتســنى تحديــد الحاجيــات

المســتقبلية لــكل هيــكل تبعــا للنقــص الــذي ســيتم تحديــده إثــر هــذا التوزيع.وبالنســبة لإلطــار البشــري يتعيــن مــن
االن تعييــن «المديــر التنفيــذي» للمجلــس ،مــع الحــرص علــى انتــداب هــذا النــوع مــن اإلطــارات مــن بيــن المتخرجيــن

مــن الجامعــات والمدرســة الوطنيــة لــادارة او ممــن لهــم مؤهــات وتجربــة إداريــة علــى أن يتــم منــذ اآلن تكوينهــم
مــن اجــل هــذه المهمــة.

• إعادة تنظيم مصالح الوالية خالل الفترة االنتقالية
يقتضــي فــك االرتبــاط إعــادة توزيــع الدوائــر والدوائــر الفرعيــة بيــن مصالــح الواليــة ومصالــح المجلــس الجهــوي
ويمكــن اقتــراح إعــادة التوزيــع التالــي فــي مرحلــة أولــى خــال الفتــرة االنتقاليــة تبعــا للتوزيــع الجديــد للصالحيــات
الــذي جــاءت بــه مجلــة الجماعــات المحليــة.

• تحويل العقارات
بالنســبة للعقــارات نــص الفصــل  397مــن مجلــة الجماعــات المحليــة علــى تحــول أمــاك الوالية،باعتبارهــا جماعــة
محليــة علــى معنــى القانــون األساســي عــدد  11المــؤرخ فــي  4فيفــري لســنة  ،1989لفائــدة الجهــة ،وذلــك إثــر
اإلعــان النهائــي عــن نتائــج أول انتخابــات جهويــة وهــو مــا يعنــي وان فــك االرتبــاط علــى مســتوى البنــاءات المدنيــة
والمقــرات لــن يتــم خــال الفتــرة االنتقاليــة .ولكــن نظــرا الختــاف الوضعيــات مــن جهــة ألخــرى ،حيــث ان بعــض

المجالــس لهــا مقــرات باســمها بينمــا جهــات اخــرى تشــغل مقــرات علــى ملــك وزارة الداخليــة ،يتعيــن خــال هــذه

الفتــرة االنتقاليــة تحديــد الحاجيــات واالســتعداد ســواء بالبحــث عــن مقــرات تابعــة للدولــة بالنســبة للمجالــس التــي
ليــس علــى ملكهــا مقــرات او اللجــوء للكــراء.

لإلشــارة فــان عمليــة الفصــل بيــن الهيكليــن علــى مســتوى المقــرات تعتبــر ضروريــة ومتأكــدة لتجســيم اســتقاللية

المجلــس الجهــوي علــى الســلطة الالمحوريــة ولتجنــب ايــة إشــكاليات يمكــن أن تطــرح فــي المســتقبل خاصــة
علــى مســتوى التســيير ولترســيخ فكــرة اســتقاللية المجلــس الجهــوي عــن الســلطة السياســية لــدى المواطــن

ولمســاعدة هــذا الكيــان للبــروز كجماعــة محليــة منبثقــة عــن المواطــن وفــي خدمتــه.

لضمــان المــال العمومــي :الدســتور يمكــن التوجــه لمحكمــة المحاســبات المختصــة لتفــادي الخروقــات التــي يمكــن

أن تحصــل فــي المجــال المالــي (الميزانية-الصفقــات) ليــس هنــاك مصادقــة وال ترخيــص وال مراقــب مصاريــف.

الرقابة على الجماعات المحلية:
• تعتبــر الرقابــة علــى الجماعــات المحليــة إحــدى ضمانــات دولــة القانــون ومــن أهــم شــروط المحافظــة علــى وحــدة

الدولــة فحســب الفصــل  14مــن الدســتور «تلتــزم الدولــة بدعــم الالمركزيــة واعتمادهــا بكامــل التــراب الوطنــي
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تم إعداد  4محاور إلعتمادها في اإلستشارة الوطنية :

المحور 1

العالقة بين الدولة والجماعات المحلية

المحور  2دور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية
المحور  3المنظومة المالية والجبائية والنظام المحاسبي والموارد البشرية
المحور  4استكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني لمنظومة الالمركزية
تم إعداد التقرير األولي من طرف :
 السيد مختار الهمامي ،خبير السيد أحمد زروق ،خبيربمساعدة :
 األستاذة منى بوراويتم االعتماد في صياغة التقرير على :
 جانب من ورقات العمل التي أعدها الخبراء واألساتذةياسين التركي ـ هند بن عثمان ـ عبد اللطيف الميساوي ـ مراد بن جلون ـ
الهدار ـ حافظ زعفران ـ بسمة الغالي ـ ريم حسن ـ محمد العيادي ـ
محمد
ّ
بوراوي بن عبد الحفيظ ـ أحمد السوسي ـ نائلة شعبان ـ لطفي الخالدي ـ
أنيس الوهابي ـ مصطفى بن لطيف ـ سلسبيل القليبي ـ شوقي قداس ـ
نجالء براهم
 أعمال ومنشورة أو محاضرات لخبراء مختصينمحمد الصالح بن عيسى ـ ناجي البكوش ـ عصام بالحسن ـ شفيق الصرصار ـ
عفاف المراكشي ـ عمر بالهادي ـ محمد الصغير الزكراوي ـ صالح بوسطعة ـ
حاتم المليكي ـ فيصل قزاز ـ عندة القفضي ـ بسام الكراي ـ رشيد الطوزي ـ
لطفي طرشونة
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