السلطة املحلية
الالمزكشية
في مشزوع القاهون ألاساس ي املتعلق بمجلة الجماعات
املحلية

يف ادلس خور
امسوعة احملوَة
حمتخع ابمشخطَة املاهوهَة
حمتخع ابالس خلالمَة االإدارًة واملامَة
وثدٍر املطاحل احملوَة وفلا ملبدأ امخدبري احلر.

ثلوم ػىل أساس امالمركزًة
حٌلػات حموَة.

نوجٌلػات احملوَة موارد ذاثَة

حمتخع بسوعة حرثَبِة يف جمال ممارسة ضالحِاهتا
ًمت حتدًد اميظام املايل نوجٌلػات احملوَة مبلذىض املاهون.

نوجٌلػات احملوَة حرًة امخرصف يف مواردُا حسب
كواػد احلومكة امرش َدة وحتت ركابة املضاء املايل.

امسوعة احملوَة
امالمركزًة

امفطل الول من مرشوع اجملةل ًؼمتد غبارة احلمك احملًل
ثدريج يف اإجناز امالمركزًة.
كراءة نوفطل  5ثفيض اإىل املول بأن املرشوع ًؼمتد مٌحى ّ
(مل ًؼمتد مطعوح اإرساء مثال) .مرشوع اجملةل مل ًضبط أخال الغامتد امالمركزًة.
اإجناز امالمركزًة سُمت وفق معوَة ثلِميَة مؼلدة:
• خعة دلمع امالمركزًة وثعوٍرُا مضن كاهون ثوحهييي (ابكرتاح من احلكومة) ًطادق
ػوََ جموس هواب امشؼب خالل امس ية الوىل من لك مدة هَابَة ( 5س يوات).
ًؼين أن اخلعة كد متخد ػىل غلود
• ثلرٍر س يوي ثلِميي ثؼدٍ احلكومة ثؼرضَ ػىل جموس هواب امشؼب كبل ًوم 15
فِفري (غاًة امؼرض؟)
• ثلرٍر ثلِميي ًؼدٍ اجملوس الػىل نوجٌلػات احملوَة كبل موىف شِر حوان من امس ية
الخرية من ثيفِذ اخلعة امخلاس َة حيَهل اإىل جموس هواب امشؼب واحلكومة
• جملوس هواب امشؼب أن ًعوب من حممكة احملاس بات اإػداد ثلرٍر ثلِميي حلطَةل
اإجناز برانمج ادلمع مفرتة مؼَية

الاس خلالمَة االإدارًة واملامَة







وكع اإكرار املبدأ يف امفطل  2من املرشوع
ومكن ػدًد الحاكم اميت وردت الحلا حتدّ «وسبِا» من ُذٍ الاس خلالمَة سواء يف خاىهبا االإداري أو املايل:
مثال :حني ًفرض امفطل  25أن ال ًخجاوز جحم امخأخري امؼمويم وس بة  50ابملائة من اغامتدات امؼيوان الول
ورضورة امخلِد جبدول االإظارات وربط الاهخداب بوحود الاغامتدات.
أو مثال حني ًلر أغوبَة زوثني الإغفاء اماكثب امؼام من دون بَان أغوبَة اهخدابَ أو ثؼٌََُ
أو مثال حركَبة انوجية اجلِوًة نوهتَئة امرتابَة وامخؼمري وامخمنَة املس خدامة حِر ٍكون اهمتثَل اجلِوي ًلارب 7
من  17غضو,
أو مثال حركَبة انوجية اجلِوًة نوؼلود امؼامة ذات امرتكَبة غري امواحضة واميت جسدشار وحواب يف ضفلات وغلود
ادلاػات احملوَة اميت ثخجاوز مبوغا ًضبعَ أمر حكويم بياء ػىل رأي معابق نوَِئة امؼوَا نوٌلمَة احملوَة
احلدًر غن امَِئة حيَويا اإىل اجلاهب املايل

الاس خلالمَة املامَة جشكو من ػدًد اميلائص:
 رضورة اموكوف غيد امَِئة امؼوَا نوٌلمَة احملوَةُ :ذٍ امَِئة ثخدخل يف املامَة احملوَة يف ٍلوِا,
 حركَبهتا :مركزًة ابمذَاز (اهمتثَل اجلِوي :غضوان ًؼَهنٌل رئُس اجملوس الػىل نوجٌلػات احملوَة (فطل )64
 دورُا :ختخص ابميظر يف لك املسائل املخؼولة ابملامَة احملوَة ( رأي معابق يف غلود وضفلات ادلاػات
احملوَة ،ثخوىل ثلِمي الغباء اميت ثرتثب غن حتوًل الاخذطاضات وثؼرض ملرتحاهتا ػىل احلكومة وجموس
هواب امشؼب ،يه اميت حتدد كامئة ادلاػات احملوَة املؼيَة بربانمج حتلِق امخوازن املايل ،ويه اميت ثضع
املؼاًري املؼمتدة يف ثوزًع الاغامتدات اخملططة نودسوًة وامخؼدًل فضال غن رأهيا خبطوص اإحاةل
الاغامتدات واموسائل املشار امََ ابمفلرة  2من امفطل  35وحضور أغضاهئا الاحامتع امس يوي نومجوس
الػىل نوجٌلػات احملوَة خالل شِر حوان دلراسة وضؼَة املامَة احملوَة,
 اميلعة الخرية حتَويا ػىل امدساؤل خبطوص ادلور امِاميش مِذا اجملوس

املوارد اذلاثَة
 رضورة بووغ ُذٍ املوارد وس بة اميطُب المه من مجةل املوارد املامَة (امفطل )24
 املوارد اذلاثَة حمددة ابمفطل  148من املرشوعُ .ل ميكن أن حرثلي ُذٍ املوارد اإىل امًس بة املشار امََ
ابمفطل 24؟
 ضفة احملاسب امؼمويم اذلي ًمت جسمَخَ بلرار من وزٍر املامَة؟ (مسأةل الاس خخالص) فضال غن دورٍ اذلي
ًطل أكطاٍ ما ورد يف امفطل 207
مبدأ امخدبري احلر.
مت ثثبِت املبدأ يف امفطل  9ومكن:
مثال :امفطل 176
ثؼمل ادلاػات ػىل ثيفِذ برامج وهمٌلت ًمت حتدًدُا بأمر حكويم بياء ػىل اكرتاح من امَِئة امؼوَا نوٌلمَة احملوَة.

مسأمخني:
 دور اموايل يف اًلاف مسدشار بدلي (فطل  )280أو مسدشار هجوي (فطل )335
 اغخبار اجملوس مٌحال يف ضورة ػدم املطادكة ػىل املزياهَة كبل  31دٌسمرب (امفطل )197

الاستنتاج
ا -المركسية غير مثبتة من حيث املبدأ
أ -التدرج في إنجاز الالمركسية (خيار قاهووي /ثقييم مزكشي /غياب ألاقاليم /غياب رسهامة
لتنزًل الباب السابع نهائيا حيز التىفيذ)
ب -بقاء التدخل املركسي بقوة (دور الهيئة العليا للمالية املحلية ،دور الوالي ،غياب دور
رئيس ي للمجلس ألاعلى للجماعات املحلية /أمين املال /بعض اللجان الجهوية),,,
حر ّ
اا -مبدأ تدبير ّ
مقيد ومحدود
أ -املوارد الذاثية (موارد غير كافية /موارد محالة بتقييم مزكشي /ثأثير على الاهتداب
والتصزف).....
ب -الصالحيات املحدودة (الاستخالص /ارثباط الصالحيات باملوارد /ثحدًد الصالحيات
املحلية بالقاهون /سلطة ثزثيبية غير واضحة وجلية)....

