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العامة  المندوبية  تشهده  متميز  لنشاط   « الجهوية  التنمية  مجلة   « من  متميز  عدد 
ثالث  لفعاليات  مكثفا  نسقا   2015  -  2014 السنتين  طيلة  تواكب  التى  الجهوية  للتنمية 
اليونان  و  واألردن  لبنان  من  شركاء  مع  االنجاز،  طور  في  الحدود«  عبر  »للتعاون  مشاريع 
اإلتحاد االوروبى... وايطاليا واسبانيا ومالطا، تهدف لدعم متبادل للنهوض بالموارد البشرية وذلك بتمويل من قبل 
فعلى صعيد اورو متوسطي، تم بالشراكة مع والية سوسة، تسجيل تقدما في تنفيذ مكونات 
تجارب  » ولتبادل  الخضراء  المهن «  في  شباب  لتأهيل  يرمى  الذي   EGREJOB مشروع 

عملية فى مجاالت »االقتصاد األخضر« و»التنمية المستدامة«، وهى تجربة واعدة... 
وتجلت هذه الشراكة فى التنظيم الموفق للملتقى الخامس للمشروع بسوسة والذى واكبه، 
ابرز  ومن  المحلي.  المدنى  بالمجتمع  وفاعلون  وباحثون  ومهنيون  خبراء  الشركاء،  على  عالوة 
نتائجه البلورة التشاركية لمحتوى أولي »لميثاق اورومتوسطي حول الوظائف الخضراء« يتعهد 
بمقتضاه الشركاء بمساندة وحفز المبادرة الضامنة الستدامة الموارد والتنمية على صعيد الفضاء 

المتوسطى...
أما عربيا فيتأكد حضور المندوبية العامة للتنمية الجهوية على واجهة  التعاون جنوب 
التنمية  – جنوب باهتمام هياكل مماثلة من المملكة الهاشمية بالتجربة المكتسبة فى مساندة 

المحلية وهو ما يفتح مجاال لتبادل الخبرة بين بلدينا بإرساء شراكة موسعة...
الميزانية  في  »للتصرف  الوطنية  المنظومة  بمقتضيات  العمل  إنطلق  ذاتى،  صعيد  وعلى 
بمهام  الصلة  ذات  ومهنية  نظرية  مسائل  حول  كوادر  تكوين  مع  بالتوازى  االهداف«  الجهوية... حسب  للتنمية  العامة  المندوبية 

وال يسعنا فى ختام هذه » الكلمة« إال أن نعبر عن إرتياحنا لمدى رواج هذا  اإلصدار 
الفاعلين  بتشريك  المساهمة في محتواه  دائرة  توسيع  الرابعة وحرصنا على  التنمية... اإلتصالي فى سنته  ميدان  في 

الشكر... مع 

كلمة العدد
كلمة العدد
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التنمية بهما.  التنمية واال�ضتثمار والتعاون زيارة عمل لكل من واليتي املهدية وزغوان لالّطالع على و�ضع  اأّدى وزير 

واجتمع باأع�ضاء املجل�س اجلهوي وذلك بح�ضور ممثلني عن الفاعلني يف التنمية واملندوبية العامة للتنمية اجلهوية.

وا�ضتعر�س الوزير تقّدم اإجناز امل�ضاريع العمومية بهما للوقوف على اإ�ضكاالت ترتيبية ومتويل وفنية حتول دون حتقيق 

النتائج املرجوة.

االإ�رشاف  حتت  للموؤ�ض�ضات  زياراته  نطاق  يف 

الدويل  والتعاون  واال�ضتثمار  التنمية  وزير  اأدى 

مرفوقا بكاتبة الدولة املكلفة بالتنمية زيارة عمل 

اخلمي�س  يوم  اجلهوية  للتنمية  العامة  للمندوبية 

وبرنامج  اأن�ضطتها  على  لالإطالع   2015 اأفريل   2
عملها للفرتة القادمة.

التخطيط  يف  املكت�ضبة  خلربتها  واعتبارا 

التي  التنمية  برامج  وتنفيذ  وت�ضخي�س  اجلهوي 

دور  اأهمية  على  الوزير  اأكد  وطنيا،  تن�ضيقا  تتطلب 

املندوبية العامة للتنمية اجلهوية يف اإعداد الوثيقة 

التوجيهية للفرتة القادمة واملخطط القادم )2016 

- 2020( بالتن�ضيق مع املتدخلني على امل�ضتويني 

املركزي واجلهوي.

النشاط

وزير التنمية واالستثمار والتعاون الدولي 
في زيارة للمندوبية العامة للتنمية الجهوية...

...وفي زيارة ميدانية لواليتي المهدية وزغوان
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النشاط

»القيادة اإلستراتيجية« في » لقاء األربعاء«...

يف اإطار برنامج الدعم البلدي الدويل لالأردن، نظم املركز 

الر�ضيد )هوالندا( زيارة عمل  الدويل للتنمية املحلية واحلكم 

للمندوبية العامة للتنمية اجلهوية لوفد من اململكة الها�ضمية 

والبلقاء  والزرقاء  عّمان  من  لكّل  حمافظني)واّلة(   4 ي�ضّم 

مّت  الزيارة  وخالل  املحلية.  التنمية  عن  وم�ضوؤول  ومعان، 

تقدمي عر�س حول برنامج التنمية املندجمة من حيث كيفية 

ت�ضّوره واإعداده ثّم تنفيذه ومتابعته وتقييمه، عقبه حوار حول 

خ�ضو�ضيات الربنامج ومدى تقّدم اإجنازه وطرق متويله، عن 

طريق ميزانية الدولة اأو م�ضادر خارجية اأو موؤ�ض�ضات بنكية 

وكذلك ال�ضعوبات التي تعرت�س ح�ضن تنفيذه و�ضبل جتاوزها.

وقد عرّب الوفد االأردين عن اإعجابه بالتجربة التون�ضية يف 

تعتمد  التي  الت�ضاركية  املقاربة  العتمادها  املحلية  التنمية 

عقود الربامج بني ال�ضلطة املركزية وال�ضلط اجلهوية ...

وفد أردني في زيارة لالطالع على التجربة التونسية في التنمية...

ال�ضل�ضلة  الـجهوية  للتـنميـة  الـعامـة  املندوبية  اإفتتحت 

ال�ضهرية »لقاء االأربعاء« لتفعيل مترير وتبادل املعرفة مبداخلة 

فنية حول »القيادة االإ�ضرتاتيجية« توىل تقدميها عادل قويدر، 

مدير عام »معهد القيادة االإدارية«. وقد حظيت مبتابعة متميزة 

القيادية  بالقدرة  لالإرتقاء  اأهمية  من  املادة  هذه  تكت�ضيه  ملا 

لفائدة االإطارات املركزية واجلهوية... 

منظومة   جت�ضيد  واآفاق  و�ضع  حول  حوار  منرب  اإنتظم  كما 

للتـنميـة االإجتماعية على ال�ضعيد املحلي توىل عر�س حمتواها 

د. لطفى الكعبى وواكبتها كفاءات ن�ضيطة فى جماالت متنوعة 

تعمل على تفعيل ال�رشاكة حول هذه املبادرة...  

املوؤ�ض�ضة،  بعث  لثقافة  الرتويج  فى  امل�ضاهمة  اإطار  يف 

 « تظاهرة  يف  اجلهوية  للتنمية  العامة  املندوبية  �ضاهمت 

باملركب  املنتظمة   )2015 ماي   3  -  1( املبادرة«  حتدي 

للتجارة   العليا  املدر�ضة  من  مببادرة  وذلك  مبنوبة  اجلامعي 

بعث  لثقافة  للرتويج  تهدف  وهى  منوبة(.  )جامعة  بتون�س 

املوؤ�ض�ضة واملبادرة بالو�ضط اجلامعي. وقد �ضاهمت يف تن�ضيط 

توجيه  ويف  اجلامعي  ال�ضباب  من  م�ضاريع  باعثي  ومرافقة 

من  مرافقتها  متت  م�ضاريع  عر�س  ومت  امل�ضاريع.  اأ�ضحاب 

قبل حم�ضنة املوؤ�ض�ضات مبنوبة. وتعد هذه امل�ضاركة اخلام�ضة 

للمندوبية العامة للتنمية اجلهوية منذ ابرام اتفاقية ال�رشاكة 

مع املدر�ضة العليا للتجارة بتون�س )2012(.

» تحدي المبادرة 2015 «... 
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برنامج التنمية المندمجة سند لالبتكار في الحرف التقليدية…
للتنمية  العامة  �ضاركت املندوبية 

يف  االبتكار  ل�ضالون   32 اجلهوية يف الدورة 

 .2015 ماي   3  - )24 اأفريل  التقليدية  ال�ضناعات 

حرفيني  ملنتوجات  عر�ضا  م�ضاهمتها  وت�ضمنت 

التنمية  برنامج  بتدخالت  املنتفعني  من  وحرفيات 

املندجمة بواليات بن عرو�س )الف�ضيف�ضاء، اخليزران، 

االألياف النباتية( و�ضليانة )الزربية، الفخار التقليدي، 

ال�ضمار(  الزيتون،  )خ�ضب  بوزيد  و�ضيدي  العنرب( 

)الن�ضيج  وقاب�س  املحامل(  على  )التزويق  والقريوان 

اليدوي، االألياف النباتية( وقف�ضة )املرقوم(،

النشاط

تظاهرة  تن�ضيط  فى  اجلهوية  للتنمية  العامة  املندوبية  �ضاهمت 

حلفز اال�ضتثمار بوالية �ضو�ضة )27ماي 2015( التى واكبت فعالياتها 

هياكل م�ضاندة االإ�ضتثمار اخلا�س وطنية وجهوية وجمهور معترب من 

الباعثني وال�ضباب اجلامعي وجمعيات تنموية وطنية وحملية...

»منتدى  فعاليات  اجلهوية  للتنمية  العامة  املندوبية  واكبت  كما 

على  وذلك   )2014 اأكتوبر   18  -  16( والتكنولوجيا«  االأعمال 

الدولية  وال�رشاكة  االإ�ضتثمار  لفر�س  للرتويج  ال�ضابقة  الدورات  غرار 

واقع  لتدار�س  عمل  ور�ضات  وانتظمت  اجلهـات...  لفائدة  الواعدة 

واآفاق اال�ضتثمار وال�رشاكة فى عدة قطاعات �ضناعية وتكنولوجية... 

نوفمرب   20-19( ب�ضفاق�س   2014 باالإ�ضافة اإىل�ضالون املوؤ�ض�ضة 

غرفة  مع  باالإ�ضرتاك  �ضفاق�س  اأعمال  مركز  تنظمه  والذي   )2014
والتجارة  لل�ضناعة  اجلهوي  واالإحتاد  ب�ضفاق�س  وال�ضناعة  التجارة 

ووكالة النهو�س بال�ضناعة والتجديد ووكالة النهو�س باالإ�ضتثمارات 

الوطني  والديوان  التقليدية  لل�ضناعات  الوطني  والديوان  الفالحية 

وجامعة  امل�ضتقّل  والعمل  للت�ضغيل  الوطنية  والوكالة  لل�ضياحة 

�ضفاق�س. 

المندوبية العامة للتنمية الجهوية على واجهة مساندة االستثمـار واألعمال ... 
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الوالي : 
موقعه واختصاصاته وآفاق تطوره على ضوء أحكام دستور 27 جانفي 2014

تنشر هيئة التحرير هذا المقال لما يحتويه 
مسار  آفاق  حول  للقّراء  معرفية  إضافة  من 
لمركز  شاكرة  تونس،  في  الاّلمركزية 
التكوين ودعم الالمركزية )وزارة الداخلية( 

تجاوبه معها.

الوالي واختصاصاته...
التجذر التاريخي،   	

القدرة على التاأقلم،  	

ال�ضيا�ضي  	 النظام  يف  واملواقع  ال�ضفات  تعدد 

واالإداري التون�ضي، 

الوايل  اخت�ضا�ضات  اأهمية  والإبراز 

بال�ضبغة  نذكر  وتعددها  وتنوعها 

لهذه  واالإدارية  ال�ضيا�ضية  املزدوجة 

ال�ضيا�ضي  اجلانب  د 
ّ
ويتج�ض الوظيفة. 

للخطة يف طرق تعيينه وعزله.

التداول  يتم  الداخلّية.  وزير  باقرتاح من  باأمر  يعنّي  اإذ   

فيه مبجل�س الوزراء. ولرئي�س اجلمهورّية �ضلطة تقديرّية يف 

تعيني الوايل... 

التنظيم  يف  االأ�ضا�ضي  االإداري  الهيكل  مبثابة  فالوايل 

الالحموري.

موقعه في النظام االداري...
يحتّل الوايل موقعا مف�ضلّيا يف النظام االداري التون�ضي 

يربط عالقات باالدارة املركزّية واالدارة اجلهوّية واملحلّية.

1 - الوالي كممّثل للدولة
ين�س الف�ضل الثامن من قانون 13 جوان 1975 على 

اأّن الوايل هو »املوؤمتن على �ضلطة الدولة«.

 مبا مينحه �ضفة ممّثل الدولة يف اجلهات على امل�ضتويني 

القانوين وال�ضيا�ضي ميار�س العديد من ال�ضالحيات اهمها: 

- التمثيل القانوين للدولة اأمام الق�ضاء 

- اإبرام العقود.

- الت�رّشف يف ممتلكات واأموال الوالية.

2 - الوالي كممّثل للحكومة
ين�ّس الف�ضل  8 من قانون 13 

جوان 1975 على اأّن الوايل »ممّثل 

من   91 الف�ضل  وين�س  للحكومة«. 

»ي�ضبط  يلي:   ما  على  الد�ضتور 

العامة  ال�ضيا�ضة  احلكومة  رئي�س 

للدولة وي�ضهر على تنفيذها«. 

وميثل الوايل ا�ضتنادا على ما �ضبق: 

 - احلكومة كجهاز جماعي.

- خمتلف الوزراء.

- كتاب الدولة. 

وعندما ميار�س اخت�ضا�ضاته كممّثل الأع�ضاء احلكومة 

رقابة  وهي  رقابتهم.  وحتت  منهم  بتوجيه  يعمل  فهو 

وظيفية متار�س على وظائف الوايل ولي�س على �ضخ�ضه.

الوالي واإلدارة الجهوّية والمحلّية

د. لطفي طرشونة

الوايل »اأكرثاخلطط الإدارية بعدا 
�سيا�سيا  واأكرثاخلطط ال�سيا�سية 

بعدا اإداريا«.

فكــــرة
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يحتّل الوايل موقع ال�ضدارة يف التنظيم االإداري اجلهوي 

االإدارة  كرئي�س  ال�ضفة  بهاته  ويربز  التون�ضي  واملحّلي 

�ضوؤون  اإدارة  على  االأّول  امل�ضوؤول  فهو  واملحلية.   اجلهوّية 

لالإدارة  كرئي�س  الوايل  �ضفة  تاأ�ضي�س  ميكن  اإذ  الوالية.  

 1975 جوان   13 قانون  اأحكام  على  واملحلّية  اجلهوية 

اأهمها:

الوايل حتت  	 “يبا�رش   : ين�س على  الذي   11 الف�ضل 

�ضلطة وزير الداخلية ادارة ال�ضوؤون العامة للوالية“.

الدولة  	 �ضلطة  على  املوؤمتن  هو  :»الوايل   8 الف�ضل 

وممّثل  للحكومة بدائرة واليته“.

 وين�ّس الف�ضل 10 يف نف�س ال�ضياق على على اأّن :  	

»الوايل ب�ضفته ممثل للحكومة له �ضلطة على موظفي 

واأعوان امل�ضالح الدولّية املبا�رشين بدائرة واليته «

حدود ارتباط الوالي بوزارة الداخلية
تربط  الوايل عالقات متمّيزة 

وين�س  الداخلّية.  وزارة  مع 

الوايل  ارتباط  على   8 الف�ضل 

يلي:  كما  الداخلية  بوزارة 

�ضلطة  املوؤمتن على  ”الوايل هو 
بدائرة  احلكومة  وممثل  الدولة 

�ضلطة  حتت  اداريا  وهو  واليته 

وزير الداخلية“.

الوايل باأمر من رئي�س  يعني 

)رئي�س احلكومة يف  اجلمهورية 

يف  ويتداول  الداخلية  وزير  من  باقرتاح  اجلديد(  الد�ضتور 

�ضان ت�ضميته مبجل�س الوزراء.

لوزارة  ولي�س  باأكملها  للحكومة  عون  باأنه  يفيد  مبا 

الداخلية وحدها.

 يطرح هذا االرتباط االإداري للوالية بوزارة الداخلّية يف 

وقتنا احلايل بع�س  الت�ضاوؤالت :

اىل  منطقيا  تدفع  للحكومة  كممثل  الوايل  �ضفة   -  

ارتباطه اداريا برئا�ضة احلكومة.

مع  املتجان�ضة  الوايل  اخت�ضا�ضات  طبيعة   -

اخت�ضا�ضات رئي�س احلكومة املتميزة يف اغلبها ب�ضبغتها 

االفقية )تن�ضيق، توجيه،رقابة، �ضلطة ترتيبية( تدفع بدورها 

اىل ارتباط الوايل برئا�سة احلكومة.

الالمركزّية  خيار  يف  املتمّثلة  الد�ضتورية  االعتبارات 

مكّلفة  م�ضتقّلة  وزارة  احداث   اإىل  تدفع  اجلهوية   والتنمية 

بال�ضوؤون االإدارّية اجلهوّية واملحلّية. 

إختصاصات الوالي 
ميار�س الوايل اإخت�ضا�ضات نذكر اأهّمها.

أ - اإلختصاصات المسندة
ي�ضتمّد الوايل هاته االإخت�ضا�ضات مبا�رشة من القانون 

وهو مكّلف بـ :

 13 11 قانون  )الف�ضل  العامة للوالية  ال�ضوؤون  اإدارة   -

عاّمة  ترتيبّية  ب�ضلطة  ال�ضفة  بهاته  ويتمّتع   )1975 جوان 

ميار�ضها يف حدود الرقعة الرتابّية للوالية. 

التدابري  اّتخاذ   -

االإداري  بال�ضبط  املتعّلقة 

للوالية  الرتابّية  الدائرة  يف 

اخت�ضا�ضات  مراعاة  مع 

هذا  يف  البلدّية  رئي�س 

املجال..

ب�ضفة  مكّلف  وهو 

اأ�ضا�ضّية يف نطاق ممار�ضته 

االإداري  ال�ضبط  �ضلطة 

االأمن  على  باملحافظة 

العام )ف�ضل 11(

وبعد  العام  االأمن  على  املحافظة  اإطار  يف  وميكن 

امل�ضلحة  القّوة  اإىل  االإلتجاء  احلكومة  من  م�ضبق  ترخي�س 

كّلما اقت�ضت ذلك الظروف االإ�ضتثنائّية )الف�ضل 12(.

وزير  يفتقده  االأهمّية  من  غاية  يف  اإخت�ضا�س  وهو 

لرئي�س  الد�ضتورّية  االإخت�ضا�ضات  من  وهو  نف�ضه  الداخلية 

اجلمهورّية. 

- تنفيذ القوانني والرتاتيب والقرارات احلكومّية )الف�ضل 

.)10

»الوايل هو املوؤمتن على �سلطة الدولة وممّثل  
للحكومة بدائرة وليته«.  وين�ّص الف�سل 10 

يف نف�ص ال�سياق على على اأّن : »الوايل ب�سفته 
ممثل للحكومة له �سلطة على موظفي واأعوان 

امل�سالح الدولّية املبا�رشين بدائرة وليته «
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- تن�ضيط وتن�ضيق ومراقبة امل�ضالح اجلهوّية: 

- يرتاأ�س جميع اللجان اجلهوية التي تهم م�ضالح الدولة  

من ذلك مثال اللجنة اجلهوّية لل�ضفقات العمومّية

- ميار�س �ضلطة على روؤ�ضاء امل�ضالح اخلارجّية:

- ي�ضاهم يف تقييم م�ضارهم الوظيفي ويقع اإعالم الوايل 

التي جترى يف �ضفوف  والتعوي�س  النقل  بحركات  م�ضّبقا 

روؤ�ضاء امل�ضالح اجلهوّية التابعة للدولة )الف�ضل 20(. 

امل�ضالح  لروؤ�ضاء  االإداري  العدد  اإ�ضناد  يف  وي�ضاهم 

اخلارجّية

- ويوّجه  مبا�رشة اإىل الوزراء املعنيني ملحوظة عاّمة 

حول ن�ساط ر�ؤ�ساء م�ساحلهم اجلهوّية يف ميدان عملهم.

ال�ضناعّية  االأعداد  اإ�ضناد  يف  امللحوظة  هاته  وتعتمد   

واالإدارّية من قبل الوزراء.

اجلهوية،  امل�ضالح  وتن�ضيق  تن�ضيط  الوايل من  ولتمكني 

روؤ�ضاء  على  امل�رشع  فر�س 

وكذلك  اخلارجّية  امل�ضالح 

�ضات 
ّ
املوؤ�ض م�ضوؤويل 

وال�ضبه  العمومّية  والهياكل 

عمومّية: 

علما  الوايل  احاطة   -

من  هي  التي  امل�ضائل  بكّل 

باجلهة  ة  خا�ضّ اأهمّية  تكت�ضي  اأن  ميكن  والتي  م�ضموالتهم 

)الف�ضل 19(.

الوزارات  بني  املرا�ضالت  من  ن�ضخة  واحالته   -

وم�ضاحلها اخلارجية.

- احالةبرامج العمل وتقارير التنفيذ التفّقد وجوبا من 

االدارة املركزية اىل الوايل«.

- ممار�ضته رقابة االإ�رشاف على البلدّيات

ب- اإلختصاصات المفوضة
وانواع التفوي�س هي :

- تفوي�س يف االخت�ضا�س

- تفوي�س يف االم�ضاء عادة ما مينح ملمار�ضة اأعمال 

روتينية.

اأما �رش�ط التفوي�ض فهي :

ان ي�ضتند التفوي�س على ن�س قانوين �ضابق الو�ضع  	

يكون على االقل من نف�س القيمة القانونية والن�س 

)االذن  درجة  منه  اعلى  او  لالخت�ضا�س  املانح 

بالتفوي�س(

االخت�ضا�ضات  	 قائمة  ي�ضبط  الذي  التفوي�س  قرار 

�ضاحبة  املفو�ضة  ال�ضلطة  عن  ي�ضدر  املفو�ضة 

االخت�ضا�س. 

كما اأن اآثار التفوي�س تتمثل يف : 	

التفوي�س يف االخت�ضا�س: 	

ينقل ممار�ضة االخت�ضا�س اىل ال�ضلطة املفو�س لها  	

طيلة مدة التفوي�س.  

ينقل امل�ضوؤولية اىل ال�ضلطة املفو�س لها. 	

التفوي�س يف االم�ضاء:  	

ال ينقل ممار�ضة االخت�ضا�س 	

)ممار�ضة  	 امل�ضوؤولية  ينقل  ال 

على  تبقي  االخت�ضا�س 

م�ضوؤولية ال�ضلطة املفو�ضة( 

التفوي�س  	 اهداف  واأهّم 

نذكر :

الالحمورية  	 تدعيم 

املعنوي-  ال�ضخ�س  )وحدة 

التفوي�س من االدارة املركزية اىل الوايل.( فالوايل 

االإخت�ضا�ضات  بجانب  ميار�س  الحمورّية  ك�ضلطة 

اأع�ضاء  قبل  من  املفّو�ضة  االإخت�ضا�ضات  امل�ضندة 

احلكومة..

جناعة  	 لتحقيق  العليا  االدارة  عن  االعباء  تخفيف 

العمل االداري. 

اع�ضاء  من  بتفوي�س  اإخت�ضا�ضات  الوايل  وميار�س 

احلكومة.

كما ان القانون ميكنه من تفوي�س بع�س اخت�ضا�ضاته 

روؤ�ضاء  اىل  او  م�ضاعديه  اىل  �ضانها  يف  االم�ضاء  حق  او 

امل�ضالح اخلارجية للوزارات.

االختصاصات المفوضة من اعضاء الحكومة:
بالتفوي�س  االذن   13 الف�ضل  من  االول  اجلزء  ميثل 

... ففك الرتباط بني الوايل ك�سلطة لحمورية 
والوايل ك�سلطة لمركزية من �سانه ان يدعم 

يف نف�ص الوقت الالمركزية والالحمورية...
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وين�س اجلزء الثاين على �رشورة �ضدور قرار يف التفوي�س. 

ويتخذ قرار التفوي�س �ضبغة االمر مما يطرح اإ�ضكاالت على 

امل�ضتوى القانوين.

وتفيد  املفو�ضة.  ال�ضلطة  في�ضدرعن  التفوي�س  قرار  اأّما 

وتغري  نادرا.  اإاّل  تنّفذ  13 مل  الف�ضل  اأحكام  باأّن  املمار�ضة 

الو�ضع �ضنة 1989 ب�ضدور امر 24 مار�س 1989 املتعلق 

بتفوي�س بع�س اخت�ضا�ضات اع�ضاء احلكومة اىل الوايل.

االختصاصات الذاتية للوالي :
اىل  الذاتية  اخت�ضا�ضاته  يفو�س  ان  للوايل  ميكن 

العمومية  املوؤ�ض�ضات  وروؤ�ضاء  اخلارجية  امل�ضالح  روؤ�ضاء 

املبا�رشين بدائرة واليته. 

 ” يلي:  ما  على   1975 قانون  من   15 الف�ضل  ين�س   

اإىل روؤ�ضاء  اأو جانبا منها  اأن يفو�س كل م�ضموالته  للوايل 

املدنّية  لالإدارات  بالنظر  الراجعة  اخلارجّية  امل�ضالح 

تنفيذ  ق�ضد  وذلك  العمومّية  �ضات 
ّ
املوؤ�ض و  للدولة  التابعة 

الربامج القومّية التي قد تكون الوزارات املعنية توّلت و�ضع 

)تفوي�س  ت�رّشفه.“  حتت  الجنازها   الالزمة  االإعتمادات 

يف االخت�سا�ض م�رش�ط بو�سع االعتمادات حتت ت�رشف 

الوايل(.

اإلختصاصات المفّوضة إلى الوالي:
يحق له تفوي�س االم�ضاء يف �ضانها.

و مييز القانون بني:

- االخت�ضا�ضات املفو�ضة من وزير الداخلية

- واالخت�ضا�ضات املفو�ضة من بقّية الوزراء 

آفاق تطور خطة الوالي... 
رغم   2014 27 جانفي  د�ضتور  ان  ما ميكن مالحظته 

االإ�ضارة اىل  تخ�ضي�ضه لباب كامل لل�ضلطة املحلية مل تتم 

او  فهمه  ي�ضعب  طبيعي  غري  امرا  ذلك  ويعد  الوايل.  خطة 

تربيره ال من الناحية القانونية وال من الناحية ال�ضيا�ضية 

وال من الناحية االإدارية والتاريخية.

التكريس الدستوري لخطة الوالي : 

الوايل هو ممثل الدولة واملوؤمتن على �ضلطتها واحلافظ 

اأ�ضا�ضية �ضمن  لوحدتها. وهو ما يجعل منه ركيزة هيكلية 

التكري�س  يحتم  ما  وهو  للدولة.  املوؤ�ض�ضاتية  املكونات 

اجلمهورية  رئي�س  الوايل  وميثل  الوايل.  خلطة  الد�ضتوري 

فهو  واليته.  دائرة  يف  احلكومة  ووزراء  احلكومة  ورئي�س 

امتداد لكل هذه الهياكل الد�ضتورية على امل�ضتوى اجلهوي 

واملحلي مبا يوؤكد �رشورة التكري�س الد�ضتوري لهذه اخلطة. 

ومبمار�ضته لرقابة اال�رشاف على البلديات، يعترب ال�ضامن 

امل�ضتوى اجلهوي واملحلي. وهو ما  امل�رشوعية على  ملبداإ 

ميثل مربرا اإ�ضافيا لذلك.

التخلي عن ازدواجية صفة الوالي : 
وذلك باعتبار ان د�ضتور 27 جانفي 2014 يعتمد نهج 

الالمركزية ب�ضفة وا�ضحة ال لب�س فيها.

الالمركزية واعتمادها  الدولة بدعم  14 »تلتزم  الف�ضل 

بكامل الرتاب الوطني يف اطار وحدة الدولة«

اأ�ضا�س  على  املحلية  ال�ضلطة  تقوم   «  :131 الف�ضل 

الالمركزية«

�املجل�ض  للد�لة  كممثل  الوايل  بني  االرتباط  -فك 

اجلهوي:

املجل�س  داخل  اجلهوي  املجل�س  رئي�س  بانتخاب  وذلك 

ومن �ضمن اأع�ضائه.

-تكليف الوايل مبهمة متثيل الدولة واحلكومة واالإدارة 

الوايل ك�سلطة الحمورية  العامة للجهة. ففك االرتباط بني 

والوايل ك�ضلطة المركزية من �ضانه ان يدعم يف نف�س الوقت 

الالمركزية والالحمورية:

أ ـ تدعيم الالمركزية
الوايل كممثل للدولة ويوؤكد  ُيحرر املجل�س اجلهوي من 

على م�ضوؤولية اجلهة  كجماعة عمومية المركزية يف ت�ضيري 

ال�ضاأن اجلهوي.

)انتفاء  وامل�ضوؤولية  احلرية  بني  الربط  �ضانه  من  مبا 

ان  باعتبار  ال�ضابق  الو�ضع  يف  اجلهوي  املجل�س  م�ضوؤولية 

احلدود بني الالمركزية والالحمورية مل تكن ممكنة(.



11 2015 الأوىل  -ال�سدا�سية   2014 الثانية  ال�سدا�سية  وال�سابع  ال�ساد�س  العددين 

ب ـ تدعيم الالمحورية
-بتخفيف االأعباء عن الوايل وذلك بنزع االخت�ضا�ضات 

والوظائف التي ميار�ضها ك�ضلطة المركزية مما يح�ضن اداءه 

نف�س  يف  يتحتم  للدولة،  ترابية  كدائرة  الوالية  اإدارة  يف 

ال�ضياق

م�ضوؤوليته  على  والتاكيد  التنموية  الوايل  وظيفة  -دعم 

يف تنفيذ ال�ضيا�ضة التنموية للدولة.

-التاأكيد على دوره يف ال�ضهر على التنفيذ والتن�ضيق بني 

خمتلف الربامج القطاعية للتنمية على امل�ضتوى اجلهوي

-دوره يف دعم التعاون بني البلديات

واالإدارة  املحلية  اجلماعات  بني  ال�رشاكة  دعم  -يف 

الالحمورية والقطاع اخلا�س.

-دعم الوظيفة التنموية لالإدارة الالحمورية )املعتمديات 

والواليات(

اإلقرار بدور الوالي في ضمان 
احترام المشروعية ...

 2014 ل�ضنة  التون�ضي  الد�ضتور  138 من  الف�ضل  ين�س 

يتعلق  فيما  املحلية  اجلماعات  :»تخ�ضع  يلي  ما  على 

ت�ضدر  ان  يفرت�س  الالحقة« مما  للرقابة  اعمالها  ب�رشعية 

القرارات  هذه  تدخل  ان  اأوال،  قراراتها  املحلية  اجلماعة 

حيز النفاذ ثم تتدخل يف مرحلة الحقة �ضلطة اال�رشاف اذا 

تبني خرق للم�رشوعية من قبل اجلماعات املحلية. وميكن 

اإبقاء هذا االخت�ضا�س  اما  الالحقة  الرقابة  لتكري�س خيار 

ل�ضالح الوايل على ان ميار�س بعد تدخل اجلماعة املحلية او 

ان ي�ضند هذا االخت�ضا�س اىل الق�ضاء االإداري مع �رشورة 

الوايل  ومنح   اجلهات  يف  ابتدائية  اإدارية  حماكم  احداث 

�ضلطة اخطار هذه املحاكم اذا تبني له خرق للم�رشوعية من 

قبل اجلماعات املحلية.

النحو  على  املنوال  هذا  اعتماد  مت  اذا  الرقابة  وتنظم   

التايل:

ا�ضدار القرار من قبل اجلماعة العمومية 	

دخول القرار حيز النفاذ باعتبار ان القرار ال يخ�ضع  	

اىل امل�ضادقة

ملجرد  	 اإ�ضداره  تاريخ  من  الوايل  اىل  القرار  اإحالة 

االعالم بهذا القرار

اىل  	 الوايل  قبل  من  ال�رشعية  غري  القرارات  اإحالة 

الق�ضاء االإداري لرقابة م�رشوعيته.

�رشعية  على  متار�س  الالحقة  الرقابة  بان  االإ�ضارة  مع 

من  تبقى  التي  املالءمة  عنا�رش  اىل  ابدا  متتد  وال  القرار 

تقدير اجلماعة املحلية. �رشورة االإ�ضارة كذلك اىل ان رقابة 

نف�س  اىل  تخ�ضع  املالية  ال�ضبغة  ذات  والقرارات  االأن�ضطة 

ال�ضيغة لكن االخت�ضا�س ي�ضند اىل الق�ضاء املايل ) دائرة 

املحا�ضبات عرب اأجهزتها اجلهوية وباخطار من الوايل(

احداث خطة والي اإلقليم ...
اجلماعات  ثالث من  »االإقليم« ك�ضنف  احداث  يف حال 

املحلية من�ضو�س عليه بالف�ضل 131 من الد�ضتور اجلديد 

ميكن ح�رش اخت�ضا�ضات »وايل« االإقليم يف:

- جمال التنمية والتهيئة.

- دفع التعاون بني اجلهات وبني اجلهات واالأقاليم.

- التن�ضيق بني برامج التنمية يف االإقليم.

- التن�ضيق بني الوالة يف االإقليم.

 )136 )الف�ضل  اجلهات  بني  الت�ضامن  على  احلر�س   -

والتوازن اجلهوي )بالف�ضل 12 من الد�ضتور(.                            

د. ل.ط

فكـــرة
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الفعلي  الت�رشيك  يف  للتنمية  الر�ضيدة  احلوكمة  تتمثل 

بينها  فيما  االأدوار  توزيع  مع  املعنية  لالأطراف  وااليجابي 

العامة  احلياة  يف  تفاعلية  م�ضاركة  من  املواطن  ومتكني 

بتوظيف تكنولوجيات االت�ضال...

ومن اإ�ضكاليات �ضيا�ضة التنمية : 

• املحلية 	 للجماعات  امل�ضندة  االخت�ضا�ضات  غمو�س 

معتمديات(   قروية،  جمال�س  واليات،  )بلديات، 

وتداخلها

• جهة 	 اأم  والية   : »اجلهة«  ملفهوم  قانوين  غمو�س 

اقت�ضادية ؟ 

• تباين بني التخطيط املجايل والتخطيط االقت�ضادي 	

• للجماعات 	 واملادية  الب�رشية  االإمكانيات  توا�ضع 

املحلية مبا يحد من دورها ...

تحديات ومبادئ وتوجهات ... 
االإدارة  الر�ضيدة تنطوي على تكامل االأدوار بني  احلوكمة 

بامل�ضاركة  املدين  واملجتمع  اخلا�س  والقطاع  العمومية 

وتعزيز  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  ويف  امل�ضئولية  حتمل  يف  والت�ضارك 

دولة القانون والالمركزية...

ومن حتديات ار�ضاء منظومة احلوكمة الر�ضيدة للتنمية :

• اأكرث قربا من املواطن وحاجياته برتجمها 	 اأن تكون 

على  والقدرة  للموارد  اأف�ضل  با�ضتعمال  م�ضاريع  اإىل 

اإعادة الثقة والتقومي الذاتي.

• الب�رشية 	 مواردها  تعزيز  عرب  فعالة  حملية  اإدارة 

بالتكوين والتحفيز وتعبئة مواردها املالية. 

• ال�ضاأن 	 لتدبري  والتنظيمي  القانوين  االإطار  مالءمة 

املحلي...

• لتحقيق 	 املحلية  اجلماعات  قرار  اإ�ضتقاللية  تدعيم 

واالرتقاء  املواطن  م�ضاركة  تفعل  حملية  دميقراطية 

�رشاكة  اإىل  واملحلية  اجلهوية  بالهياكل  بعالقته 

وتن�ضيط دور املجتمع املدين املحلي.

• تو�ضيع �ضالحيات اجلماعات املحلية باإعادة لتوزيع 	

االأدوار بني الدولة واجلماعات املحلية.

• املالية 	 لتوازناتها  املحلية  اجلماعات  اإ�ضتعادة 

وحت�ضني قدرات ت�رشفها، 

• اآليات 	 اإر�ضاء  ي�ضتوجب  مما  املنا�ضب  التمويل  توفري 

واإن�ضاء موؤ�ض�ضات للتمويل ك�ضندوق للتنمية اجلهوية 

مع حتوير جملة اجلباية العامة واملحلية. 

• على 	 لتتوفر  بهيكلتها  املحلية  االإدارة  دور  تفعيل 

تنظيم حمكم ونظام معلوماتي حديث،

• اجلهة، 	 الدولة،  والت�ضاركي:  التعاقدي  ال�ضكل  اعتماد 

البلدية، القطاع اخلا�س، املجتمع املدين 

• االعتبار 	 بعني  تاأخذ  حملية  ترابية  مقاربة 

اخل�ضو�ضيات 

• تاأهيل اجلماعات املحلية وهياآت املجتمع املدين 	

• الت�ضاور والتداول والتبادل بني الفاعلني 	

• الالمركزية 	

فى حوكمة التنمية *...

* امل�شدر : »تقرير حول حوكمة التنمية املحلية واجلهوية« 
 )وزارة التخطيط والتنمية اجلهوية- تون�س 2012(
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يف  الفاعلني  مع  التوا�ضل  دعم  نحو  توجهها  اإطار  يف 

و�ضع  يف  الت�ضاركي  املنهج  والعتماد  التنموي  املجال 

العامة للتنمية اجلهوية  التنموية ت�ضعى املندوبية  الربامج 

اإىل ت�ضخي�س �ضبل واليات عمل مالءمة.

التنموي  املجال  النا�ضطة يف  اجلمعيات  وللتعرف على 

بالواليات مرجع النظر ا�ضتوجب ذلك:

• ح�رش اإح�ضائي للجمعيات التنموية باجلهات،	

النا�ضطة  التنموية  اجلمعيات  حول  ا�ضتبيان  اإعداد  فتم 

املادية  القدرات  على  لالإطالع  النظر  مرجع  بالواليات 

الهياكل  واملالية للجمعيات ولتقييم قابليتها للتفاعل مع 

احلكومية للتنمية،

وذلك بهدف:

• املدى 	 على  الت�ضاركي  العمل  وجمال  اإطار  حتديد 

املتو�ضط والبعيد،

• تركيز منظومة للتوا�ضل،	

• اإر�ضاء �رشاكة. 	

االإدارات  عرب  ا�ضتجوابا   135 جتميع  للغر�س  واأمكن 

اجلهوية للتنمية ليتم اعتماد 100 ا�ضتجوابا منها )74%(.

ويربز حتليل املعطيات الواردة باال�ضتبيان اال�ضتنتاجات 

التالية :

1 - على م�ضتوى خ�ضو�ضيات اجلمعيات 
• بعد 	 جمعية  و45   2011 �ضنة  قبل  اأحدثت  جمعية   48

هذا التاريخ مبا ميثل على التوايل %52 و48%. 

• املحلي و20 جمعية 	 امل�ضتوى  75 جمعية على  تن�ضط 

على امل�ضتوى اجلهوي وتن�ضط 17 جمعية على امل�ضتوى 

الوطني. 

• عدد من اجلمعيات تن�ضط يف اأكرثمن جمال ترابي	

• يف 	 االإدارية  الهيئات  اأع�ضاء  من   77% الرجل  ميثل 

حني متثل املراأة %23  فقط. 

• فقط 	 الرجال  من  تتكون  املديرة  الهيئات  من   25%
فقط.  الن�ضاء  من  املديرة  هيئتها  تتكون  منها  و5% 

  60% الرجال  اأغلبها من  تركيبة  ذات  الهيئات  ومتثل 

الرتكيبة  ذات  الهيئات  اأما   .2% الن�ضاء  من  واأغلبها 

املتنا�ضفة اأو املتقاربة فتمثل  ن�ضبة 7%.

ومن خ�ضائ�س الهيئات التنفيذية :

• )40-60 �ضنة( 	 الكهول  : متثل �رشيحة  ال�ضن  من حيث 

 40 )دون  ال�ضباب  �رشيحة  تليها   62% بـ  ن�ضبة  اأكرب 

 60 يزيد  ملا  العمرية  ال�رشيحة  ثم   21% بن�ضبة  �ضنة( 

�ضنة بن�ضبة 17%. 

• من حيث امل�ضتوى التعليمي : ميثل اأ�ضحاب امل�ضتوى 	

الهيئات  للمنتمني  �رشيحة  اأكرب  العايل  التعليمي 

التنفيذية بن�ضبة %79 يليها اأ�ضحاب التعليم الثانوي 

بن�ضبة 21%.

• من حيث املهنة : ميثل موظفو القطاع العمومي اأغلب 	

يليهم    54% بن�ضبة  التنفيذية  للهيئات  املنتمني 

العاملون بالقطاع اخلا�س بن�ضبة %25  ثم املتقاعدون 

بن�ضبة %17  والعاطلون عن العمل بن�ضبة 5%، 

 وفاق عدد املنخرطني باجلمعيات املعنية باال�ضتبيان 

الواحدة  للجمعية  االنخراط  معدل  بذلك  ليبلغ  األف   35،5

آفاق العمل التشاركي مع الجمعيات التنموية ...
المرحوم عبد المجيد بالحاج بوبكر

* ننشر هذا املقال تكرميا لروح كاتبه.

استبيان
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استبيان

انخراط  اأكرب معدل  ال�رشقي  الو�سط  355 منخرطا. �ي�سجل 
512 منخرطا يليها ال�ضمال ال�رشقي بـ304 منخرطا ثم  بـ 

تون�س الكربى بـ209 منخرطا.

وتتمثل خ�ضائ�س املنخرطني : 

• اأكرب 	 االإطارات  ميثل   : االجتماعية  الفئات  حيث  من   

العملة  يليها   74% بن�ضبة  املنخرطني  من  �رشيحة 

ورجال   8% بن�ضبة  املتقاعدين  ثم   13% بن�ضبة 

االأعمال بن�ضبة %4 وال�ضيا�ضيني بن�ضبة 1%. 

• % من املنخرطني 	  من حيث النوع : ميثل الرجال 54 

 .% والن�ضاء 46 

ميدان  م�ضتوى  على   -  2
التدخل والفئات امل�ضتهدف

• املحلية 	 التنمية  متثل 

عدد  حيث  من  االأهم 

النا�ضطة  اجلمعيات 

اي  جمعية   70 والبالغة 

م�ضاندة  تليها   21%
الباعثني بن�ضبة %15 ثم 

الفئات ذات االحتياجات 

بن�ضبة  اخل�ضو�ضية 

باملوؤ�ض�ضات  والنهو�س  ال�ضغرى  والقرو�س   12%
ال�ضغرى بن�ضبة %11 . ومتثل حماية املحيط والبيئة 

واملعلومات  البحوث  اأما   10% باملراأة  والنهو�س 

والنهو�س باالأحياء ال�ضعبية فتمثل على التوالـي ن�ضبـة 

%7 و%6 وتن�ضط %8 من اجلمعيات مبيادين خمتلفة 
اأخرى : 

• األف 	  30 اجلمعيات  بتدخالت  املنتفعني  عدد  فاق 

منتفعا، 

• اأدلت 63 جمعية باإجابة حول ال�رشاكة مع اأطراف اأخرى 	

منها 40 جمعية لها �رشاكة مع اأطراف وطنية فقط اأي 

%63،5  و5 جمعيات لها عالقات �رشاكة مع  بن�ضبة  

لها  جمعية  و18   ،8% بن�ضبة  اأي  فقط  اأجنبية  اأطراف 

�رشاكة مع الطرفني وهو ما ميثل 28،5%،

3 ـ على م�ضتوى االمكانيات واملوارد: 
• يتوفر لدى %70 من اجلمعيات امل�ضتجوبة مقر ت�ضتغله 	

%50 منها عن طريق الكراء و%33 على �ضبيل الهبـة  
و%17  على وجه امللكية. 

• اأ�ضخا�س 	  5 مبعدل  اأي  �ضخ�ضا   504 اجلمعيات  ت�ضغل 

للجمعية الواحدة مت انتداب 174 منهم ب�ضفة مبا�رشة 

على  ميثل  ما  وهو  الت�ضغيل  اآليات  طريق  و330عن 

التوايل %34.5 و65.5%،

لل�ضنة  مبيزانيتها  �رشحت  التي  اجلمعيات  وح�ضب 

ال�ضابقة لالإ�ضتبيان فاإن ميزانية اجلمعيات متاأتية 51،1% 

وبن�ضبة  الذاتي،  التمويل  من 

العمومي  التمويل  من   36،8%
التمويل اخلارجي ن�ضبة  وميثل 

%12،1 من ميزانية اجلمعيات.
4 - على م�ضتوى ال�ضعوبات 
التي  اأهم ال�ضعوبات  تتمثل 

اأدلت  التي  اجلمعيات  تالقيها 

باإجابة يف التعامل مع الهياكل 

الت�رشيك  عدم  ويف  احلكومية 

يليها  معها،  التن�ضيق  و�ضعف 

التمويل والتعهد بااللتزامات واالإجراءات االإدارية، 

وتتمّثل ال�ضعوبات يف ممار�ضة مهامها واجناز براجمها 

التعامل  يليها  واملالية  املادية  باملوارد  املرتبطة  تلك 

وتنظيم  الب�رشية  املوارد  وتوفري  العمومية  الهياكل  مع 

التظاهرات. 

5 - على م�ضتوى الربامج : 
• التنمية 	 نحو  للجمعيات  امل�ضتقبلية  الربامج  تتوجه 

واالإحاطة واإ�ضناد القرو�س والبحوث واملعلومات.

• الهياكل 	 مع  ال�رشاكة  يف  رغبتها  جمعية   83 اأبدت 

جمعية   11 اأبدت  حني  يف   88% بن�ضبة  اأي  العمومية 

وترغب   ،12% يعادل  ما  وهو  ذلك  يف  رغبتها  عدم 

%42 من اجلمعيات يف ال�رشاكة مع الهياكل العمومية 
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و26%   اجلهوية  االإدارة  مع  منها  و32%  املركزية 

منها مع املجال�س اجلهوية واملحلية. 

• اإر�ضائها 	 اأهداف اجلمعيات من ال�رشاكة التي تاأمل يف 

 41% بن�ضبــة  امل�ضاندة  يف  احلكومية  الهياكل  مع 

املوارد  وتوفري   26% بن�ضبة  واملايل  املادي  والدعم 

الب�رشية بن�ضبة 22%... 

• الهياكل 	 مع  التعاون  اتفاقيات  اأن  اجلمعيات  تعترب 

الربامج  الإجناز  ت�ضاركي  اإطار  اأف�ضل  احلكومية 

امل�ضتقبلية بن�ضبــة %53 ويف 

اإطار اإبرام عقود اأهداف بن�ضبة 

عمل  برامج  اإطار  ويف   29%
ظرفية بن�ضبة 18%.

6 - ا�ضتنتاجات :

• اجلمعيات 	 من  هام  عدد 

جتربة  لها  لي�س  العهد  حديثة 

التدخل يف املجال  لها  تخّول 

التنموي على امل�ضتوى املحّلي بالفاعلّية املطلوبة.

• نق�س يف تدخل اجلمعيات يف البحوث واملعلومات.	

• الذاتية 	 مبواردها  الت�رشيح  اجلمعيات  عديد  ترف�س 

وهو ما يحّد من اإمكانية تقييم قدراتها.

• املحلي 	 امل�ضتوى  على  معروفة  غري  اجلمعيات  عديد 

من  متكنها  لعدم  املطلوب  بالوجه  لتتموقع  واجلهوي 

اآليات االإت�ضال والتوا�ضل.

• توجد 	 وال  منا�ضبتية  احلكومية  الهياكل  مع  ال�رشاكة 

�سيغ �اآليات متكن من االرتقاء بها.

• واملالية 	 املادية  باالإمكانيات  تتعلق  �ضعوبات 

ل�ضمان  التنموي  املجال  يف  الفاعلني  مع  والتوا�ضل 

جدوى التدخالت امليدانية.

• املعامل 	 وا�ضحة  غري  احلكومية  الهياكل  مع  ال�رشاكة 

التي يرى اأغلبها اأّن الهدف منها يكمن فقط يف الدعم 

املادي واملايل والّلوج�ضتي.

• ترّكز اجلمعيات اهتماماتها على امليادين ذات اأولوية 	

والعناية  الباعثني  وم�ضاندة  املحلية  كالتنمية  وطنية 

بالفئات االجتماعية اله�ّضة واإ�ضناد القرو�س ال�ضغرى.

• مكوين 	 من  هاّمة  ن�ضبة  العايل  التعليم  اأ�ضحاب  ميثل 

الهيئات التنفيذية للجمعيات مبا ي�ضاهم يف و�ضع خطط 

عمل وبرامج كما اأن تواجد عدد هام من املنتمني اإىل 

للجمعيات  التنفيذية  الهياكل  �ضلب  العمومي  القطاع 

من �ضاأنه اأن ي�ضهل تعاملها مع الهياكل احلكومية.

• اجلمعيات 	 �سلب  ينخرط 

مبعدل  املواطنني  من  هام  عدد 

باجلمعية  منخرطا   355(

وعيا  يعك�س  ما  وهو  الواحدة( 

اجلمعياتي  العمل  باأهمية 

اإطارا  يوفر  الذي  والتطوعي 

عن  التعبري  من  ال�ضكان  ميكن 

م�ساغلهم  �تبليغ  حاجياتهم 

يف  الفّعالة  امل�ضاركة  وبالتايل 

اختيار امل�ضاريع والربامج التي  ت�ضتجيب حلاجياتهم 

اأّن ن�سبة االنخراط باجلمعيات بني الرجال   ف�سال عن 

والن�ضاء متقاربة )على التوايل %54 و46%(.

• التدخل 	 مناطق  �ضكان  من  اجلمعيات  ت�ضتهدف 

يتوزعون بن�ضبة متوازية بني الرجال والن�ضاء وهو 

مبا يدّل على اإملامها بامل�ضاغل احلقيقية لل�ضكان.

كما توجد رغبة لدى عدد هام من اجلمعيات %88 يف 

املجال  يف  النا�ضطة  الهياكل  بقية  مع  والتعامل  التوا�ضل 

ت�ضاركية  ي�ضاعد على معاجلة  اأن  �ضاأنه  التنموي وذلك من 

الإ�ضكاليات التنمية املحلية. 

ويف االأخري يت�ضح من خالل هذه البيانات  االإح�ضائية 

تعيق  نقائ�س  من  ت�ضكو  التنموية  اجلمعيات  اأّن  االأّولّية 

قدرتها على امل�ضاركة بالوجه املطلوب يف البناء التنموي 

الأن  قابلة  القدرة  من  هام  ر�ضيد  لها  املقابل  يف  املحلي. 

�س لعمل ت�ضاركي باجلهات.
ّ
توؤ�ض

ع.م.ب

عالقات ال�رشاكة بني اجلمعيات 
والهياكل احلكومية منا�سبتية ول توجد 
�سيغ واآليات �رشاكة وا�سحة متكن من 

الرتقاء بال�رشاكة اإىل تقاليد تعامل 
دائمة ومتينة.
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والية تونس : قطب اورو - متوسطي...

خصائصها
والية تون�س موطن ح�ضارات عريقة وهي عا�ضمة 

البالد ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية وهى على مدى �ضاعة 

من املجال الرتابي االوروبي. توؤم ما يزيد عن مليون 

ن�ضمة )منو دميغرايف : 1.4 %(. 

بنية اأ�ضا�ضية ع�رشية للنقـــــل واالت�ضاالت

�ضبكة نقل ح�رشي متطورة ) املرتو،  �

احلافالت، �ضيارات االأجرة(

�ضبكة حديدية جهوية وداخلية متتد على  �

اإقليم تون�س 

�ضبكة طرقات ع�رشية مدعمة مبحوالت  �

وطرقات �رشيعة نحو ال�ضاحل و�ضفاق�س وبنزرت 

وال�ضمال الغربي...

مواين بحرية )02( ومطار دوىل »تون�س –  �

قرطاج« 

�ضبكة ات�ضاالت ع�رشية ورقمية )قار  �

وجوال( ذات كثافة مرتفعة )100/184 �ضاكنا( 

ترابط باالأقمار ال�ضناعية وبوا�ضطة القنوات الب�رشية �

70 مركز نداء �

الفضاء الصناعي

06 مناطق �ضناعية )حلق الوادي وال�رشقية وابن  �
خلدون وجبل جلود والعقبة( 

8  مراكز فنية  �
 4 حما�ضن املوؤ�ض�ضات  �

قطب جامعي وصحي وطني ومغاربي

37 موؤ�ض�ضة )95 األف طالب( �

تحقيقات



– 9 مدار�س عليا – 22 معهد عال � – 6 كليات  5 جامعات 
مدار�س وجامعات خا�ضة ب�رشاكة دولية  �

17 م�ضت�ضفى جامعي  - 30  م�ضحة خا�ضة - كلية للطب                                      �
 20 م�ضت�ضفى جهوي وجامعي و 30 م�ضحة خا�ضة �

الكفاءات

منظومة تكوين مهني مالئمة   �

20 مركز تكوين )10561 متدرب( �

اخت�شا�شات :  �

- الكهرباء و�ضيانة التجهيزات البيو�ضحية، 

- ال�ضناعات االلكرتونية والكهربائية، 

- الغدائية،

- ال�ضيانة ال�ضناعية، 

- احلرف وامل�ضالح االإدارية، امل�ضوغ وال�ضاعات، 

- املالب�س... 

صناعات متنوعة ...

376 موؤ�ض�ضة �ضناعية منها 140 م�ضدرة كليا  �
ت�ضغل 40428 عامل

من اأهمها »االك�ضاء واجللود واالأحذية« )144(  �

وال�ضناعات الغذائية )56( واملختلفة )60( و امليكانيكية 

والكهربائية )55( و الكيماوية )44( 

 ... فى مجاالت واعدة 

الربجميات االإعالمية والبحث والتجديد  �

�ضناعات ال�ضيدلة واالك�ضاء واالأحذية رفيعة اجلودة  �

 مكونات ال�ضيارات والتجهيزات املنزلية  �

�ضياحة نوعيا رائدة  ذات مقومات... �

23 نزال وفندقا من  � األف �رشير( منها    20 111 وحدة فندقية )حوايل 
الفئة الراقية للموؤمترات واالأعمال مع ف�ضاءات و خدمات ترفيهية دولية ومراكز 

للعالج الطبيعي واقامات رفيعة 

فالحـــــة بيولوجية )120.65 هك( �
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