حلقة اإلصالح اإلداري واملؤسس ي
 15أكتوبر 2017

التوصيات :
نظم املعهد املوريتاني للدراسات االستراتيجية يوم  15اكتوبر  2017بمدينة نواكشوط ،حلقة نقاش
فكرية حول موضوع اإلصالح اإلداري واملؤسس ي ،شارك فيها عدد من كبار املوظفين ،والخبراء واإلداريين
والعمد وأساتذة الجامعة
وقد اتضح من مسار النقاش  -الذي استعرض تجارب الالمركزية في بالدنا والتحديات التي واجهتها -
أهمية اإلصالح الالمركزي الذي تعتزم السلطات املوريتانية إصدار قانون بشأنه .وأن سن التشريعات
الالزمة وما يترتب عليها من نقل فعلي للصالحيات ،سيسهم في تحقيق األهداف املرجوة .وأن اإلصالح
اإلداري واملؤسس ي هو شرط بناء دولة القانون القوية ،ومنطلق التنمية الحقيقي ،والحكامة الرشيدة مما
يحتم على بالدنا بلورة صيغة فعالة ،قادرة على تحقيق مبدأ اإلدارة الحرة ،والحفاظ على حضور الدولة
املركزية في نفس الوقت .
وبناء عليه فقد ارتأى املعهد املوريتاني للدراسات االستراتيجية أن يوص ي بما يلي:

أ) تعزيز صالحيات وقدرات التجمعات املحلية
 توطيد مبدأ اإلدارة الحرة للمجموعات املحلية الذي هو جوهر سياسة الالمركزية من خاللاستكمال املدونة التشريعية الالزمة
 نقل وتعزيز الصالحيات التي يخولها القانون حاليا للمجموعات املحلية .وتزويدها باملصادر املالية،والبشرية املؤهلة ،والصالحيات القانونية من أجل تمكينها من أداء الدور املنوط بها.
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تخويل الجهات وظائف أساسية في مجاالت الخدمات العمومية األساسية من تعليم أساس ي )
كما ورد في توصية ورشة سابقة( وصحة قاعدية ،باإلضافة إلى البيئة والسياحة واالنشطة
الثقافية والرياضية والنقل العام.
منح "الجهات" الصالحيات الضرورية من أجل تنسيق استراتيجيات التنمية واإلعداد الترابي في
املناطق الداخلية لكي تكون رافعة استراتيجية للنشاط التنموي للدولة على مستوى املناطق
الداخلية.
تخويل "الجهات" الصالحيات التشريعية املناسبة في مجال السلطة العمومية من خالل أجهزتها
اإلدارية :من توقيع عقود إدارية ،وتسيير الصفقات العمومية الخاصة بها مع مراعاة السلبيات
التي قد تنجم عن الخروج على قواعد املحاسبة الوطنية ،أو االستدانة دون مبرر.
تشجيع االستثمارات الخاصة في الجهات من خالل خلق أقطاب اقتصادية وصناعية تتناسب
وخصوصيات كل "جهة" .والعمل على استقطاب التمويل الخارجي للبرامج واملشاريع الجهوية.
منح "الجهات" الصالحيات الكافية في مجال التخطيط االقتصادي.
إعطاء دور أساس للمصالح العمومية غير املركزية حتى تقوم بوظيفة تسيير ومتابعة نشاطات
التنمية املحلية وتنسيقها
إعادة تأهيل املصادر البشرية الجهوية ،ودعم التكوين املنهي وإعداد الكفاءات املحلية التي تحتاجها
سوق التشغيل الجهوية.
وضع نظام جهوي للوظيفة العمومية
ب) التقطيع الجهوي
اعتماد تقطيع جهوي يتناسب مع املعطيات املوضوعية) :الجغرافية واالقتصادية والثقافية
والسكانية...الخ( بما يخدم االستراتيجيات التنموية واالقتصادية ،وسياسات االعداد الترابي ،وهو
ما يقتض ي مراجعة تدريجية للتقطيع االداري الحالي
مراجعة التقطيع البلدي الحالي لسد اختالالته ،وفق معطيات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية
موضوعية
مراجعة نظام البلديات الحالي للتمييز بين البلديات الحضرية وشبه الحضرية والريفية .االمر الذي
قد يقتض ي دمج بعضها مع بعض
تجنب التسميات التي يمكن أن تثير حساسيات اجتماعية ،واعتماد تسميات محايدة.

ج) الرقابة االدارية واملالية
 إنشاء سلطة عليا مستقلة لالمركزية تتكفل  -على املستوى الوطني  -بضبط وتعزيز النظامالجهوي.
 -إنشاء مجالس جهوية للرقابة االدارية واملالية

-

د) العالقة بين الدولة واملجموعات املحلية
معالجة االختالالت التي قد تنجم عن تداخل الصالحيات بين القطاعات املركزية نفسها ،وبينها
وبين املجموعات املحلية.
التخفيف من الطابع املركزي للمصالح العمومية ،بحيث يكون لكل مجموعة محلية مصالحها
العمومية املناسبة.
إعداد املخططات والبرامج التنموية الوطنية انطالقا من املقتضيات والحاجات التي تعبر عنها
املجموعات املحلية.
ضرورة مراعاة املخطط التنموي "للجهات"  -في حدود مواردها الذاتية ،وما يوضع تحت تصرفها -
للتوجهات واألهداف الوطنية ،واألوليات التي تحددها السياسات القطاعية.
تأهيل املجموعات الجهوية املرتقبة ألداء دور الجسر االقليمي والفني بين اإلدارات املركزية
للدولة ،واملجموعات املحلية .
اعتماد نظام أمني على مستوى البلديات و"الجهات" ،واقامة نظام شرطة محلية بإشراف
السلطات العمومية .
اعتماد نظام جبائي جهوي يكمل املصادر املالية للجهات باإلضافة إلى ما تمنحها الدولة من إعانات
وما تكفل لها برامج التعاون الخارجية من امكانات

ه) تدابيرإجرائية :
 اعتماد نظام االقتراع املتبع حاليا في االنتخابات البلدية ،لكونه يجمع بين ميزات نظام األغلبيةونظام النسبية .ويضمن استقرار املجالس املنتخبة
 اتخاذ االجراءات املناسبة للتعاون والتنسيق والتكافل بين املجموعات املحلية من بلديات وجهاتعلى أن يتم تفادي وصاية بعضها على بعض.

