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* أعمال اللجنة:
عقدت لجنة التنمية الجهوية جلسة يوم الجمعة  52جانفي  5102لالستماع إلى
السيد وزير الشؤون املحلية والبيئة بخصوص الدعم التنموي للبلديات حديثة إلانشاء
ورؤية الوزارة في كيفية مماهاة مجلة الجماعات املحلية مع املخطط التنموي.
وفي مستهل عرضه ،بين السيد الوزير أنه تم تفعيل تعميم النظام البلدي وفقا
ملقتضيات الدستور وخاصة الفصل  010منه وباالعتماد على املبادئ الدستورية املضمنة
بالفصلين ( 50املساواة في الحقوق والواجبات) و( 05التمييز الايجابي) من خالل توسعة 000
بلدية وإحداث  00أخرى جديدة.
وفي ما يخص الدعم املالي واللوجستي ،أبرز أنه تم رصد اعتمادات مالية في مرحلة
أولى للفترة ( )5100-5100تقدر بـ  22,55م.د بعنوان تركيز البلديات املحدثة وتخصيص
استثمارات جملية للبلديات الجديدة واملوسعة تقدر بـ  022.1م.د ،مضيفا أنه بالتنسيق مع
ألاطراف املمولة وقع إعداد دليل تنفيذ برنامج التمويل وضبط آلياته ومختلف شروطه
والتي تم إدراجها في مشروع قرار مشترك أعد للغرض وسيقع إصداره خالل ألايام املقبلة.
وفي هذا إلاطار ،أفاد أنه تمت دعوة البلديات إلى إنهاء إجراءات فك الارتباط مع
املجالس الجهوية وضبط ما يتوفر لديها من عقارات وإمكانيات بشرية يمكن استغاللها
لتنفيذ املشاريع ذات الصلة والتي يتوقع الانطالق في تنفيذها املادي خالل النصف الثاني
من السنة الحالية .كما تمت دعوة هذه البلديات لتحديد احتياجاتها من املعدات التي
سيقع اقتناؤها في إطار صفقة مجمعة للغرض سيتم تنفيذها في سنة .5102
أما بخصوص دعم برامج التنمية والاستثمار بالبلديات املحدثة ،أوضح أنه تم رصد
اعتمادات مالية في شكل مساعدات لتمويل البرامج التنموية بالبلديات املحدثة للفترة
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( )5150-5102تقدر بـ 101م.د مع تخصيص الجزء ألاكبر منها لبرامج البنية ألاساسية وفقا
ملقتضيات الفصل  12من مجلة الجماعات املحلية.
وفي ما يتعلق بدعم املوارد البشرية ،أورد السيد وزير الشؤون املحلية والبيئة أن
العدد الجملي لألعوان الحاليين بالبلديات املحدثة يقدر بـ  5151عون يمثل صنف العملة
منه  %20وأغلبهم ( )%02من عمال الحضائر املوضوعين على الذمة ،في حين أن نسبة
إلاطار إلاداري ال تتجاوز  % 0ونسبة إلاطار التقني تقارب الـ  ،% 0مؤكدا أنه تم إقرار خطة
وطنية لتدعيم القدرات البشرية للبلديات بهدف الرفع التدريجي من نسبة التأطير بها وذلك
عبر ضخ  2111إطار جديد على مدى  2سنوات حيث سيتم خالل الثالث سنوات ألاولى
وضع  0110إطارا جديدا على ذمة  021بلدية منها  500إطارا جديدا بالبلديات املحدثة.
وتتمثل آلاليات املعتمدة لتنفيذ هذه الخطة في إرساء آلية لتحديد الحاجيات من
املوارد البشرية ( بورصة الخطط البلدية ) وتعزيز الحراك الوظيفي من إلادارة املركزية إلى
إلادارة املحلية وإسناد إمتيازات مادية وترتيبية لكل البلديات لتصبح مركز استقطاب
لإلطارات ،إلى جانب توسيع حظوظ املشاركة لكافة الجهات وتخويل سلطة إلاختيار للبلديات.
وبناء على تقييم لالحتياجات امليدانية للبلديات ،عملت الوزارة على تعميم خدمات
التطهير لتشمل املدن الصغرى واملتوسطة حيث سيتم خالل سنة  5102الترفيع في نسبة
إعادة استعمال املياه املعالجة في كافة املجاالت التنموية وذلك بالعمل على تحسين نسبة
املياه املعالجة املطابقة للمواصفات من  %01حاليا إلى  %02موفى  .5102كما شرعت في
إنجاز صفقات مجمعة القتناء  111آلية للنظافة والعناية بالبيئة سيقع توزيعها على
البلديات املحدثة بداية من السداس ي ألاول للسنة الحالية وسيتم تمكينها من أجهزة
حواسيب لضمان حد أدنى من استغالل املنظومات املعلوماتية.
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وبخصوص مالئمة برنامج التنمية مع مجلة الجماعات املحلية ،ذكر السيد الوزير
بالفصل  10من مجلة الجماعات املحلية الذي ينص على أنه " تحقيقا للتضامن بين
مختلف مكونات التراب الوطني ،تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات املحلية على بلوغ التوازن
املالي والاستقاللية إلادارية واملالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل
اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها " صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين
الجماعات املحلية " املمول من ميزانية الدولة.
كما أوضح أنه وقع اعتماد مؤشر التنمية الجهوية املندمج الذي يجمع  00مؤشرا
لترتيب الجهات حسب مدى عجزها واحتياجاتها .كما وقع تطبيقه على املعتمديات
والبلديات فاتضح للوزارة الحاجة الحقيقية واملستعجلة للتدخل لفائدة عدد هام من
املعتمديات تطبيقا ملبدأ التمييز الايجابي.
ومن جهة أخرى ،عرف السيد وزير الشؤون املحلية والبيئة مبدأ التمييز إلايجابي
بتمييز الفئات الهامشية واملناطق ألاقل تنمية التي شهدت تمييزا سلبيا ملدة طويلة بصفة
إرادية أو عفوية ،نتيجة ظروف موضوعية أو اختيارات سياسية ،وهي آلية تبدو غير عادلة
لكنها ضرورية لتحقيق املساواة مستقبال وتعويض الحيف الذي عاشته الفئات والشرائح
واملناطق وبالتالي تصبح مشروعة شريطة توافق اجتماعي-سياس ي .كما أنها آلية تمكن من
تحقيق تكافئ النتائج عوض تكافئ الفرص التي تبين أنها غير كافية لكي تحتل الفئات واملناطق
الهامشية املكانة التي يجب أن تكون لها ،وهو تعامل تفاضلي ومتمايز في شكل امتيازات،
إجراءات ،قوانين وحتى سياسات متكاملة لتوفير نفس الحظوظ والحد من التفاوت
والحيف واختالل التوازن بين الفئات والنوع واملناطق.
وفي هذا الصدد ،أكد ضرورة الانتقال من املساواة إلى إلانصاف ،فاملساواة تزيد في
تفاقم الفوارق وال تمكن الحلقات الهشة من تالفي التدهور والتراجع املتواصل خاصة إذا
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كانت الفوارق هامة ،مذكرا أنه تم على معنى ألامر عدد  1212املؤرخ في  11سبتمبر 5105
اعتماد آلية جديدة لتوزيع املساعدات على أساس املبادئ الدستورية املتعلقة باملساواة
والتمييز الايجابي والتسوية والتعديل.
ومن ناحية أخرى ،أشار السيد الوزير إلى أنه تم رصد مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 512
م.د يحمل على ميزانية الدولة ويوزع في شكل مساعدات على البلديات التي شهدت توسعة
باالعتماد على عدد السكان الذين وقع إدماجهم ومبدأ التمييز الايجابي في ما بينها.
كما تم رصد مبلغ مالي إجمالي يقدر بـ  521م.د لتمويل الاستثمارات للفترة -5102
 5150يحمل على ميزانية الدولة ويوزع في شكل مساعدات على البلديات املحدثة باالعتماد
على الحجم الديمغرافي لكل بلدية ،ومؤشر التنمية املحلية لكل بلدية ومؤشر التنمية
الجهوية وتفعيل التمييز الايجابي للبلديات املحدثة فيما بينها وباملقارنة مع البلديات القديمة
التي شهدت توسعة .وقد أفض ى ذلك إلى تفضيل البلديات التي تشكو صعوبات مالية وذات
مؤشر تنمية منخفض من الانتفاع بمبالغ أهم مقارنة بما تمتعت به خالل الفترة -5101
.5105
أما في ما يتعلق بصندوق دعم الالمركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات
املحلية ،بين السيد الوزير أنه يعنى بتجميع كل ألاموال التي سيقع تخصيصها للجماعات
املحلية وإحالتها وتوزيعها وفقا ملعايير يضبطها النظام املالي للجماعات املحلية وذلك لتفادي
التشتت ولتحييد عملية توزيع املال والنأي به عن الجدل والنزاعات وتحقيقا لألهداف التي
ضبطتها ألاحكام الدستورية.
ومن جهة أخرى ،أكد أنه تم إعداد كافة النصوص التطبيقية وتوجيهها إلى مصالح
رئاسة الحكومة الستكمال إلاجراءات في شأنها واستصدارها ،ما عدى مشروع ألامر
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الحكومي املتعلق بضبط تطبيقية معايير توزيع موارد صندوق دعم الالمركزية ( مرتبط
بإحداث الصندوق ).
ولتطوير منظومة التخطيط والبرمجة ،وقع إقرار مبدأ التخطيط عبر ألاهداف من
خالل مجلة الجماعات املحلية وإحداث هيكل حكومي يعنى باالقتصاد الاجتماعي التضامني.
كما تم اعتماد مقاربة جديدة «استراتيجيات املدن» وقعت تجربتها في  2مدن تونسية.
وبخصوص تحسين الخدمات البلدية ،تم وضع مخطط مديري لتطوير النظم
املعلوماتية والرقمية بالوزارة والجماعات املحلية للفترة  ،5155-5100ويهدف إلى تعميم
الخدمات إلالكترونية لفائدة املواطن ،تطوير نظم املعلومات بالوزارة والجماعات املحلية
بما يمكن من إضفاء نجاعة على قيادة البرامج وألانشطة إلادارية ،ودعم استعماالت
التكنولوجيات الرقمية في مختلف مجاالت التصرف البلدي بما يساهم في إرساء متطلبات
املدن الذكية ،وأيضا تعميم آلاليات الضرورية لتكريس مبدأ النفاذ للمعلومة.
ومن جهتها ،أوضحت السيدة كاتبة الدولة أن املجالس البلدية سبقتها تجربة
النيابات الخصوصية التي تميزت أغلبها بوضعها املتدهور وضعف نسبة التأطير وسوء
التصرف فيها ،مؤكدة أن وزارة الشؤون املحلية والبيئة لها استراتيجية واضحة من حيث
تطوير قدرات التصرف والتسيير بالبلديات وتعزيز برامج التكوين والدعم املالي لها.
كما أبرزت السيدة كاتبة الدولة أن هذه الوزارة لم تعد سلطة إشراف فحسب بل
أصبحت سلطة مرافقة ودعم للمسار الجديد الذي يميز هذه املرحلة في بالدنا.
وفي تدخالتهم ،ثمن السيدات والسادة النواب الحضور جهود الوزارة وإطاراتها
وتفاعلها الايجابي مع لجنة التنمية الجهوية من حيث متابعة توصيات اللجنة لتنمية
الجهات وحلحلة املشاريع التنموية املتعطلة فيها .كما تطرقوا إلى عدة مسائل ومقترحات
تعلقت بامللكية العقارية ملقرات البلديات وكيفية تسوية وضعياتها ومشاكل تأجير رؤساء
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البلديات ومساعديهم وضعف املوارد املالية والتأطير والتكوين والحوكمة بالبلديات وأهمية
تحديد وتدقيق مهام كل من الشرطة البلدية والشرطة البيئية ،إلى جانب ضرورة تطبيق
مبدأ التمييز إلايجابي في اختيار إلاطارات التي سيتم ضخها لدعم املوارد البشرية للجماعات
املحلية بإعطاء ألاولوية لبناء املناطق البلدية املعنية بذلك .هذا باإلضافة إلى وجوب إعطاء
البلديات الصالحيات وآلاليات الالزمة لتنفيذ قراراتها وأهمية توضيح العالقة بين املجالس
البلدية والسلطة الجهوية وضرورة استكمال املنظومة القانونية والترتيبية املتعلقة بمجلة
الجماعات املحلية كإحداث املجلس ألاعلى للجماعات املحلية وصندوق دعم الالمركزية
والتعديل والتضامن بين الجماعات املحلية...
وفي نفس السياق ،أكد عدد من أعضاء اللجنة أهمية التسريع بضبط برنامج
لتكوين وتأطير املسؤولين املنتخ ِبين واملوارد البشرية ملختلف الهياكل املحلية وإعداد خطة
لتعزيز التنسيق والتعاون في املجال بين وزارة الشؤون املحلية والبيئة وبقية الوزارات
وضرورة مساعدة البلديات على نسج عالقات تعاون خارجية لتوفير مساعدات وإعانات
مالية تطور مواردها املالية ،إضافة إلى اعتماد سياسة إعالمية للتوعية والتعريف بالبرامج
الاصالحية التي ستعتمدها الوزارة لتركيز املنظومة الجديدة لالمركزية والحكم املحلي.
وتجدر إلاشارة إلى أن رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية
ألاساسية والبيئة أعلم في تدخله أنه سيتم طلب إبداء رأي لجنة التنمية الجهوية في مشروع
القانون ألاساس ي املعروض عليهم واملتعلق بهيئة التنمية املستدامة وحقوق ألاجيال القادمة
في الجوانب الداخلة في اختصاص اللجنة لالستئناس به.
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* قرار اللجنة:
وقررت اللجنة مواصلة تنفيذ برنامج عملها والاستماع إلى ممثلين عن الهيئة العامة
للتنمية القطاعية والجهوية يوم الاثنين  50جانفي  5102لالستنارة برأيهم في ما يخص:
 التقييم املرحلي للمخطط التنموي ،5151-5100 تقييم البرامج التنموية، برنامج "إرادة" لدعم التنمية الاقتصادية املستدامة، -كيفية دعم البلديات حديثة الاحداث في اعداد مخططاتها ومشاريعها التنموية.
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