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حتحتحتحتققققييييقققق    ااااللللالالالالممممررررككككززززييييةةةة    ممممنننن    أأأأججججلللل    تتتتققققووووييييةةةة    ااااللللببببللللددددييييااااتتتت    ووووحتحتحتحتووووييييللللههههاااا    ااااللللىىىى    ههههييييئئئئااااتتتت    ممممححححللللييييةةةة    ففففععععااااللللةةةة    ففففيييي    تتتتننننممممييييةةةة    ووووتتتتططططووووييييرررر
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تتتتصصصصممممييييمممم    ممممششششررررووووعععع    ممممببببتتتتككككرررر    للللتتتتووووننننسسسس
ظل الـبنك الدولـي واجلــهـــات املانحـــة الدوليـــة شــركـــاء
نشطني للحكومة التونـسية في مجال التنميـة احلضرية
طوال السـنوات اخلــمـس والعــشــريـن املاضــيـــة. وكــان
مشـروع استثـمارات قطاع البلديات الذي نفـذ في عام
١٩٩٢ مـشــروعـاً مــبـتكـراً لتطوير املدن، إذ نقـل بشكل
منتـظم املســؤوليــة عن أنـشطة التنـمــيــة احلــضــرية الى
عـــــاتـق البـلـديات ألول مـــــرة. وشــــــارك في متـويل هـذا
املشــروع كـل من الوكــالة األمـــريكيــة للـتنمــيــة الـدوليــة
مببلـغ ٤ر٣ مليــون دوالر أمـريـكي، واحلكومــة املركــزية
التونسيـة مببلغ ١ر٧٦ مليون دوالر أمريكي، والبلديات

مببلغ ٤ر٥٨ مليون دوالر أمريكي. 
 قبل تنفـيذ هذا املشروع، كـانت البلديات التونسـية
البــالغ عــددها ٢٥٧ بلدية تنفــذ بشكـل تقليــدي اخلطط
املفـروضة عليـهـا من قبـل احلكومة املركـزية التي لديهـا
سلطـة اتخــاذ الـقــرارات وتخـــصــيـص املوارد. ومع أن
التــصـمــيم الذي اســتـخــدم للمــشـروع كــان تصـمــيـمــا
مبـتكرا بالنسـبة لألوضـاع التونسـية املتسـمة باملركـزية
الشــــديدة، فــــقــــد كـــان مـن النوع الـذي ســــانده البـنك

الـدولي لـعـــــدة سنـوات في بـلدان أخــــــرى في مـنطـقـــــة
الشــرق األوسط وشـمــال أفـريـقـيــا، كـاألردن واملغــرب،
باالضــافــة الى مـناطق أخــرى من العــالم. وحـظي هذا
النهج املبـتكر الذي اعتـمده املشـروع للتنميـة احلضـرية
باملسـاندة الـسـيـاسـيـة من أعلى املسـتــويات في تونس،
رئيس اجلـمـهــورية ووزير التـخطيط، مما مـهــد السـبـيل

إلجنازه.
ومتثلـت األهداف الرئيـــســيــة للـمــشــروع في تـقــوية
الهيئة شبه احلكوميـة املعنية بتمويل ومساندة البلديات
(الـصنـدوق)، وحتـــــسـني قـــــدرة البـلديـات عـلى تـقـــــدمي
اخلدمات األسـاسية، وتدعيم قدرات احلـكومات احمللية
على تعزيز التنمية احلضرية، وزيادة مواردها الذاتية.

تتتتددددععععييييمممم    ااااللللصصصصننننددددووووقققق    ااااللللتتتتووووننننسسسسيييي
متت إعــادة إقــراض أمــوال املشــروع من خــالل هيــئــة
مـــركـــزيـة للتــــمـــويل، هي صـندوق قـــروض ومـــســــاندة
السلطات احملليـة، وذلك من أجل متويل االستـثمـار في
البنيــة األســاسـيــة احلـضــرية اخلــاصـة بـالبلديات مــثل
حتسني وتطوير األحياء التي تسكنها األسر املنخفضة

    ااااللللععععدددددددد    ٢٢٢٢١١١١١١١١



ادارة تقييم العمليات بالبنك الدولي٢

الدخل، وحتـديث الـشـوارع واألسـواق واملرافق البلدية. وكـانـت وزارة الداخليـة
هي اجلـهـة التي تقـرر سـيـاسـات وشـروط االقـراض املتـبـعـة فـي الصندوق قـبل
تنفـيذ املـشروع. وأثناء تنـفيـذه، قـدمت اجلهـات املانحـة الثنائيـة، شامـلة فرنسـا
وإيطـاليـــا والواليـات املتـــحـــدة بـاالضـــافـــة الى الـبنك الدولـي، التـــمـــويـل الالزم
ألغــــراض املســـاعــــدة الفـنيـــة والـتـــدريـب ومتكني الـصندوق مـن زيادة قــــدراته

الداخلية واستقالليته الى حد كبير.
وأصبح الصندوق هيـئة قادرة على مسـاعدة البلديات في إعداد مـشروعات
مقـترحـة عالية اجلـودة لتنميـة وتطوير البلديات تتضـمن تدابير مـحددة لضـمان
اســـتـــمـــرارية هـذه املشـــروعـــات كـــإجـــراءات اســـتـــرداد التكـاليف. وفـي اطار
املشـروع، أضـحى الصندوق أيـضـا جـهـة إدارية أكـثـر كـفـاءة، إذ انخـفض الى
النصف الوقت الالزم لتـجهيـز طلبات القروض التي متنحـها البلديات واملوافـقة
عليــهـا. وباخــتـصـار، ســاعـد املشــروع في حتـويل الصنـدوق من مـجـرد نـافـذة
لصـرف األموال التي متنحـها احلكومـة املركـزية، الى وسيط مـالي فعـال وهيئـة

إمنائية تابعة للحكومة املركزية تختص بالتعامل مع البلديات.
اضطـلعت احلـكومـــة بدور املـقـــتـــرض في هـذا املشـــروع. أي أن الصـندوق
أصـــبـح املقــــتـــرض الرســــمي مـن مـــشــــروع الحق - مما يـشـــيــــر الى التـطور

املؤسسي للصندوق ونضجه وإجنازاته.

ااااللللططططللللــــبببب    ااااللللققققــــــــوووويييي    ععععللللىىىى    تتتتششششــــــــييييــــــــييييــــــــدددد    ااااللللششششــــــــووووااااررررعععع    ففففــــيييي    ااااململململددددنننن،،،،    ووووحتحتحتحتــــــــسسسسنينينيني    ااااململململننننااااططططــــقققق    ااااللللتتتتيييي
تتتتسسسسككككننننههههاااا    ااااألألألألسسسسرررر    ااااململململننننخخخخففففضضضضةةةة    ااااللللددددخخخخلللل،،،،    ووووااااألألألألسسسسووووااااقققق    ااااللللببببللللددددييييةةةة

لتقـييم أثر اسـتثمـارات املشروع، جـرى استعـراض ثالث مدن هي: القـصرين،
وأريانة، واملنسـتيـر. بشكل عام، مـولت أكثـر هذه االستـثمـارات رواجاً عملـيات
لتـشـييـد الشـوارع في املدن، وحتـسني مناطق سكـن األسر املنخـفـضـة الدخل،
وتطـوير األســـواق البـلدية، حـــيـث متثل هـذه األنشطـة ٨٦ في املائة مـن كـــافـــة
اســتــثـمــارات املشــروع. وكــان الطلب عـلى االســتـثــمــار في إضــاءة الشــوارع

والصرف الصحي وامليادين العامة ضعيفاً نسبياً.
ااااللللققققــــــــــــصصصصــــــــــــــــرررريييينننن هي مــــدينة يـبلغ عـــدد سـكانهــــا ٧٤ ألف نســــمـــة وقـــاعـــدتـهـــا
االقتصادية ضعيفة، وتقع في املنطقـة شبه اجلافة قرب احلدود اجلزائرية. وقد
وجدت الدراسة أن األشغال املدنيـة التي أجنزت في املرافق البلدية ذات نوعية

عالية اجلودة، وهي جيدة األوضاع والصيانة. 
أدى حتــسني الشــوارع الى تـسـهــيـل التنقل والوصــول مـن مكان الى آخــر
وحتـسني صـرف امليـاه. وأعـرب سكان املدينة عـن سرورهـم بالتـحـسـينات التي
نفـــذت، ورحـــبـــوا بـإتاحـــة اجملـــال أمـــامـــهم للـمـــشـــاركـــة في قـــرارات تخطـيط

املشروعات املتعلقة مبجتمعاتهم احمللية.

أأأأررررييييااااننننةةةة هي مــدينة يبلغ عــدد سكانهــا ١٦٥ ألف نسـمــة، وتقع داخل منطـقـة
تونس العـاصــمـة وضـواحـيـهـا. وتنعم مـديـنة أريانة بقـاعـدة اقـتـصـاديـة مـتـينة،
وتتمـتع بتوفر سـبل احلصول على املوارد الالزمـة لتمويل املشـروعات البلديات.
غـير أن تشـغـيل وصيـانة املرافق ال يحظيـان باهتـمام كـاف. على سـبيل املثـال،
أهملت عــمليــات الصـيــانة في املنطقــتني األولى والثــانيـة من مــشـروع حتــسني
وتطوير حـي املنصـورة. ولم يتم تـنظيف مـجــاري الصـرف السطحي، ولـم يجـر
تصليـح سطح رصـفــة الشـوارع املـهـشـمــة، أمـا جــمع القــمـامـة املـنتـشــرة على
الطريـق فـقــد أدى الى تقــويض التــحــسـيـنات األوليــة التي حتــقـقت فـي مـجــال
الصرف الصحي. ولوحظ في حالة أخرى سوء تخطيط املشروع حيث أصابت
األضرار الفـادحة مسافة كـيلو متر من الطريق السـريع الذي نفذ داخل املدينة
في اآلونة األخــيـرة، ويعـزى ذلـك لألشـغـال املدنـيـة التي نفــذتهـا الهــيـئـة املعـنيـة
بالـصــرف الصـــحي في الـوالية على الـفــور عـــقب إجنــاز املـشــروع. وكـــان من
املمكن تفـادي هذه األضـرار من خالل حتـسني مـستـوى تخطيط املشـروع على

املستوى احمللي بالتنسيق بني املشروعني. 
ااااململململننننسسسســــتتتتــــــــييييــــرررر، هي مــركـز تاريـخي ومنتــجع سـيــاحي مــزدهر يقطنهــا ٥٤ ألف
شـخص. أمــا اخلـدمـات احلـضـرية الـتي تقـدم فـيـهــا فـهي أكـثـر تبــايناً مما في
املدينتني األخريني. فقـد أدخل املشروع حتسينات في عدة شوارع رئيـسية في
املدينة؛ حيـث متت إضاءة العديد منهـا على نحو سليم ألول مـرة، وجرى تنفـيذ
مـشــروعـات في مــجـال الصـرف الـصـحي األسـاسـي. واتضح من اسـتــعـراض
األشــغــال املدنيــة، وال ســيــمــا في اجملــمع التــجــاري وحي الفــوز، أنهــا عــاليــة
اجلــودة، وجـيــدة الصــيــانة، مما ســاهم في تعــزيز النـظافـة وجــعل هذه املـدينة

التاريخية أكثر جاذبية للعديد من السياح األجانب في كل عام.

ممممسسسستتتتووووىىىى    تتتتععععببببئئئئةةةة    ااااململململوووواااارررردددد    ااااللللببببللللددددييييةةةة    أأأأععععللللىىىى    مممممممماااا    ككككاااانننن    ممممتتتتووووققققععععاااا
أتاحت مــسـانـدة املشـروع وتعــبـئــة البلديـات ذاتهـا ملوارد كــبـيــرة اجملـال أمــام
البلديات التـونسـية لتـمـويل عدد من االسـتـثمـارات أكـبر مما كـان مـتصـورا في
األصل. كـما ازداد كـثيـرا صافـي مدخـرات هذه البلديات أثناء تنفـيذ املشـروع
- فـقـد بلغ في عـام ١٩٩٨ ضــعـفي املسـتـوى املتـوقع بالقـيــمـة احلـقـيـقـيـة. وعن
طريـق تراكم صـــافي املدخـــرات، أثبــتـت البلديـات قــدرتهـــا املاليـــة على ســـداد
الديون. هـذا، وقــد أتاح املشـــروع الالحق فــرصـــة هامــة للـحكومــة والـصندوق
للتأكد من اسـتمرار البلديات في تطبيق شـروط سداد مستحـقات القرض على
نحو دقيق، وذلك مبساندة من بعثات اإلشراف التي أرسلها البنك الدولي. كما
أدى احلـــرص املالي الى ازديـاد اإليرادات اجلــاريـة السنويـة مبعــدالت أســـرع
كـثـيـرا (بـنسـبـة ٣ر٢٨ في املائة) مـن مـعـدالت ازدياد اإلنفـاق اجلـاري (بـنسـبـة

٨ر١٦ في املائة) في الفترة ١٩٩١-٠١٩٩٨

ااااسسسستتتتففففااااددددةةةة    ككككااااففففةةةة    ااااململململددددنننن    ااااململململششششااااررررككككةةةة    ففففيييي    ااااململململششششررررووووعععع،،،،    للللككككنننن    
حتحتحتحتققققققققتتتت    أأأأككككثثثثرررر    آآآآثثثثااااررررهههه    إإإإييييججججااااببببييييةةةة    ففففيييي    ااااململململددددنننن    ااااللللككككببببييييررررةةةة

وجهت الدعوة الى البـلديات للتعبير عن رغـبتها في املشـاركة في املشروع. ولم
يحدد مسبـقا حجم اإلقراض الذي يقدم للمدن، كمـا لم يضع تصميم املشروع
تصورا معينا لتوقعات تخصيص موارد التمويل حسب نوع املدينة الراغبة في
االقـتراض. وقـد عكس التخـصـيص النهائي ألمـوال املشـروع مصـالح البلديات

ذاتها، ومدى متتعها باألهلية االئتمانية، ومدى جدارة مشروعاتها املقترحة.
تبـــاينـت آثار املشـــروع حـــسب حـــجم املديـنة. في عـــام ١٩٩٨، حظـيت ٢١
مــدينة من أكــبــر املدن التــونســيــة (يعــيش فــيــهــا قــرابة نصف سكان املـناطق
احلضرية في البالد) بنسبة ٤٤ في املائة من قروض املشروع، و ٥٨ في املائة
من الزيادة في الـضـرائب املبـاشـرة. وأسـفـر متويل املشــروع عن زيادة كـبـيـرة
في الضــرائب املبــاشـرة في املدن الـكبـيــرة. ومن منظور القــيم املقــدرة بنســبـة

ااااالالالالسسسستتتتثثثثممممااااررررااااتتتت    ححححسسسسبببب    ااااململململششششررررووووععععااااتتتت    ااااللللففففررررععععييييةةةة
(النسبة من التكاليف الكلية) 
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٣ اخملتصر ٢١١

الفرد، أظهرت النتائج وفـورات احلجم في املدن الكبيرة حيث انخفـضت نسبياً
التكاليف الثابتـة املترتبة على حتـسينات نظام االدارة. ومع أن املدن الصغـيرة
واملتـوسطة احلجم لم حتـقق نفس مسـتوى اجلـباية الذي حـققـته املدن الكـبرى،
لكنهـا عـجلت خطى جبـاية املسـتـحقـات مبعـدالت أسرع مما في املـدن الكبيـرة،
وان كــان من وعــاء ضــريـبي أصــغــر حــجــمــاً. وبالتـــالي، بينمــا كــانـت جــبــاية
الضرائب املباشرة بنسبة الفرد  أعلى بنسبة ٨٩ في املائة بالقيمة احلقيقة في
املدن الكبـيرة في عـام ١٩٩٨ مقارنة بعـام ١٩٩١، فقـد كانت الزيادات املمـاثلة
في املدن املـتــوسطـة والصــغـــيــرة احلـــجم ١٢٨ في املـائة و١٤٩ في املائـة على

التوالي. 

وكـانت الـقـروض التي قـدمــهـا املشـروع، بنـسـبـة الفــرد، أعلى كـثـيــرا في املدن
الصـغيـرة - مما جـعل املشروع وسـيلة ممتـازة لتوجـيـه املساعـدة التي يقـدمهـا

البنك الدولي الى فئات تتجاوز املستفيدين التقليديني في املدن الرئيسية. 

إإإإجنجنجنجنااااززززااااتتتت    ككككببببييييررررةةةة    ففففيييي    ممممججججاااالللل    ببببننننااااءءءء    ااااللللققققددددررررااااتتتت
ااااللللققققصصصصرررريييينننن، أبرز املسؤولون في جهاز االدارة احملليـة املكاسب التي حتققت في 
في مـجـال بناء القـدرات من خالل مـشـاركـة اجملتـمـعـات احملليـة، حيث اشـتـرط
املشـروع عـلى البلديات التـي يحـتـمـل أن تقـتـرض منـه أن تتـشـاور مـع السكان
احملليني لتـحديد أولويات االقـراض واالستـثمـار. وفي هذا السيـاق، دعت بلدية
القصـرين ٥٠ زعيماً مـن زعماء اجملتـمعات احملليـة للتقدم مبشـروعات مقتـرحة
لألحـيـاء التي يقـطنونهـا وإجـراء نقـاش حـولهـا. وحـسب تـصـريحـات املسـؤولني
احملليني، أصـبحت عمليـة التشـاور مع السكان احملليني ممارسة مـعيـارية فيـما
يتــعـلق باتخـــاذ القــرارات بشـــأن إنفــاق مــوارد البـلدية في مـــدينة القـــصــرين.
وساعـد هذا احلوار أيضاً في تـسهيل عـملية استـرداد التكاليف، وجبـاية قرابة

ضعفي الضرائب املباشرة التي كانت جتبى قبل تنفيذ املشروع.
وفي أأأأررررييييااااننننةةةة، أفــاد املســؤولـون احملليــون عن حتــسـن بناء القــدرات نـتــيــجــة
التدريب الذي أتاحـه املشروع، وال سيمـا الدورات التي أجراها مركـز التدريب
التــابـع للبلديـة، والذي أنشئ أيضــاً فـي اطار املشــروع. وكــان املســـؤولون في
وضع أفـضل لـفـهم املتطلبــات الالزمـة الدارة شـؤون الضــرائب ووضع املوازنة
بشكل يتـسم بالكفاءة. ونتـج عن تنفيـذ هذا املشروع حتـسن كبـير في مـستـوى
االدارة املالية وتعـبئة املزيد من املوارد. وأصـبحت املدينة مسـاهماً رئيسـياً في
املشـروع، حـيـث اسـتـثـمـرت ٤ر١٠ ملـيـون دينار تونسي خــالل الفـتـرة ١٩٩٢-
٠١٩٩٨ وبنســبـة الـفـرد، احــتلت هذه  املدينة مــرتبــة بني أفـضل عــشــر مناطق
إدارية في البــالد بالنســبـة جلــبـاية الضــرائب. ومع ذلك، شــهـدت مـديـنة أريانة

قصورا في التخطيط والصيانة في مجال تقدمي اخلدمات البلدية.
ااااململململننننسسسستتتتييييرررر، وهي أكثـر املدن الثالث التي غطاها التـقيـيم ازدهاراً، اتخذ وفي 
بناء الـقــدرات شكـل إقــامــة الـشــراكــات وتـقــدمي املزيـد من خــدمـــات التــوعـــيــة
والتــواصـل البلدية. وقـــد مكّن املشــروع املـدينة، علـى ســبــيل املثـــال، من إبرام
عقود لتوريد خدمات متخصصـة مثل أعمال التخطيط والتصميم إذ كانت تنفذ
في املاضي داخل إطـار البلدية. وعـززت البلدية قـدرات جلـنة األشـغـال التـابعـة
لها لتـتولى إبرام عـقود تنفـيذ األشـغال املدنية وتقـدمي اخلدمـات االستـشارية -
وهي خطوة رئيـسية في حتـقيق المـركزية نشـاط كان حتـى عام ١٩٩٦ من بني
مــســؤولـيــات وزارة األشــغــال الـعــامــة واإلسكان الـتــابعــة للـحكومــة املـركــزية.
باالضافة الى ذلك، ازداد مـستوى االستقـالل املالي للبلدية في إطار املشروع،
وارتفع حجم اإليرادات البلدية من جباية الضرائب احمللية من ٦ر٢٩ في املائة

في عام ١٩٩١ الى ١ر٣٨ في املائة في عام ١٩٩٨ .

حتحتحتحتسسسسنننن    ننننووووععععييييةةةة    أأأأججججههههززززةةةة    ممممووووظظظظففففيييي    ااااللللببببللللددددييييةةةة    ووووااااززززدددديييياااادددد    أأأأععععددددااااددددههههمممم
عنت الالمركزية بالنسبة للبلديات ازدياد املسؤوليات امللقاة على عاتقها وتعقيد
املهــام التي تؤديهـا عـلى املسـتــوى احمللي. وفي هذا الســيـاق، سـاند املـشـروع
زيادة حجم قوة العـمل البلدية وحتسني تدريبها. ونظراً لوجـود ٥ موظفني فقط
لكل ١٠٠٠ نســمـة مـن السكان في املنـاطق احلـضــرية، ال تزال نســبـة مــوظفي
البلديـات في تونس منخـفــضـة مـقــارنة بالعـديـد من البلدان األخـرى. وارتـفـعت
أعـــداد املوظفـني املهنيـني في اطار املشـــروع بســـرعـــة شـــديدة، إذ تضـــاعـــفت
أعـدادهم خالل الفـترة ١٩٩١-١٩٩٧، لتـتـجاوز أعـداد املوظفني اإلداريني ألول
مـرة في عـام ٠١٩٩٧ وفي حني تشكل فـئة العـمـال اليـدويني واملؤقـتني الغالـبيـة
بني مـوظـفي البلديات، ازدادت أعـدادهـم مبعـدالت بطيـئــة للغـاية. وبشـكل عـام،
ازدادت أعــداد مــوظفـي البلديات بـنســبــة ٣ر٢٣ في املائة فـي الفــتــرة ١٩٩١-

٠١٩٩٧

ممممسسسسااااننننددددةةةة    ااااململململررررككككزززز    ااااللللووووططططننننيييي    للللتتتتددددررررييييبببب    ممممووووظظظظففففيييي    ااااألألألألققققااااللللييييمممم    ووووااااللللببببللللددددييييااااتتتت
قام املشروع بإنشاء املركز الوطني لتدريب موظفي األقاليم والبلديات ملساعدة
هؤالء املوظفني ومـساندتهم بهـدف حتسني مـهارات الكوادر املتـوفرة للعـمل في
أجـهـزة االدارة احملليـة. وقـد بدأ املركـز نشـاطـه في عـام ١٩٩٥، ويعـمل حـاليـاً
بكامل طاقـتـه حيـث يقدم أكـثـر من ١٢٣ دورة تدريبـية مكـثفـة في العـام مـتاحـة
للمــوظـفني من أية بلـدية. ويدل اســتــعــداد البـلديات لدفع الـرســوم مــقــابل هذه
الدورات التــدريبـيــة على الطلـب على هذا النوع من الـتـدريب. كــمـا جــعل نظام
اسـتــرداد التكالـيف املركـز أكــثـر اســتـقــالالً من الناحــيـة املاليــة وميثل وضــعـاً
مــغــايراً ملا كــانت علـيــه احلـال فـي املاضي. وقــد أنشئ املركــز فـي البــداية في
اطار وزارة الداخلية وكان يعـتمد على موارد املوازنة الوطنية لتـمويل أنشطته.
ويعـتـبـر الطلب الـقـوي على التـدريب نتـيـجـة مـبـاشـرة للمــشـاورات املكثـفـة التي

أجراها مركز التدريب مع البلديات بشأن احتياجاتها ومتطلباتها احملددة.
وفي إطار املشـروع الالحق، من املرجح أن تشـمل توجهـات مـركز التـدريب
في املسـتقـبل وضع اسـتراتيـجـية تدريب تـتضـمن االستـعـانة بخبـرات خـارجيـة
وتسـتــفـيـد من أفـضل امـكانات التـدريب املتــاحـة في القطاعني الـعـام واخلـاص

باالضافة الى تلك اإلمكانات املتاحة في البلدان األخرى.

ااااالالالالسسسستتتتننننتتتتااااججججااااتتتت    ووووااااللللددددررررووووسسسس    ااااململململسسسستتتتففففااااددددةةةة
اعــتــبــر التــقــيــيم نتــائج املشــروع مــرضــيــة، ومن املرجح أن يـكون قــادراً على

االستمرار، ومساهمته في التنمية املؤسسية كبيرة.

زيادة التركيز على الفقراء
من الضــروري إيالء املزيـد من االهتــمـام الواضـح الى الفــقـراء. ورغم حتــقــيق
املشروع العديد من النتـائج اإليجابية، لوحظ عدم التركيز عـلى تخفيض أعداد
الفـقراء في مـرحلتي التـصـميم والتنفـيـذ. على سبـيل املثـال، جرى تـنفيـذ بعض
اسـتـثمـارات املشـروع في مناطق تـسكنهـا أسر مـتـوسطة الى مـرتفـعـة الدخل،
وأجـدرها باملـالحظة تنفـيـذ الـشـوارع داخل املدن. وقـد اتضح عــدم إملام بعض
املوظفني احملليني برسالة البنك الدولي املتمثلة في تخفيض أعداد الفقراء، فهم

لم يروا أي تناقض في االستثمار في املناطق األكثر رخاء.
وميكـن اتخـــاذ اخلطـوات التـــالـيـــة لتـــحــــسني هذا الـوضع: (١) ينبــــغي أن
تستهدف العمليات التي تنفذ في املستقبل الفقراء بشكل صريح وأن تبلّغ هذه
األولوية الى البـلديات خـالل الشـهــور السـتـة األولى مـن بداية تنفـيــذ املشـروع؛
(٢) ينبغي تعـزيز زيادة التشاور مع اجملـتمعـات احمللية الفقـيرة واشراكـها في



ادارة تقييم العمليات بالبنك الدولي٤

مـشروعـات البلديات، وقد بدأت هذه اجلـهـود بشكل ناجح في القصـرين؛ و(٣)
ينبــغي أن تسـتــمـر السلـطات احملليـة في تـشـجـيـع منشـآت األعــمـال التـجــارية
الصـغيـرة، وال سيـما في األحـياء السكنيـة حيـثمـا أمكن مراجـعة قـوانني تنظيم

األراضي بهدف الوفاء باحتياجاتها.

االنتقال من التركيز على نتائج املشروع الى النتائج االمنائية
من الضـروري اآلن زيادة التـركـيـز في النظـر الى النتـائج االمنائيـة ملشـروعـات
تنمــيـة البلـديات، وميكن اتخــاذ عـدة خطوات لتــحـقــيق ذلك. أوالً، يتــعني تدوين
وتوثيق أوضـاع التـنمـيـة األسـاسـيـة في البلديات بوضـوح منـذ البـداية. وثانيـاً،
ميكن ادخـــال إجــراءات في نـظام مــعلـومــات إدارة املشـــروع تتــعلـق بنتــائـجــه
االمنائيــة. وثالثــاً، ينبــغي وضع آلـيـة تـتـيح املـالحظات التــقـيــيــمــيـة التـي متكّن
البلديات من إعداد التقارير روتينياً بشأن التحسينات املتحققة. وأخيراً، يتعني

أن تخضع استثمارات املشروع لتقييم اقتصادي أكثر صرامة ودقة.

تشغيل املشروع وصيانته من أولويات حتقيق استمرارية نتائجه 
تتـدهور اسـتثـمـارات املشروع وتتـوقف عن حتـقـيق املكاسب املتـوقعـة في حـالة
عـدم تنفـيـذ عـمليـات الـصـيـانة الصـحـيـحـة. ولضـمـان اسـتـمـرارية اسـتـثـمـارات
املشــروع، ميـكن االشــتــراط عـلى البلـديات عند التـــقــدم بطلـب للحــصـــول على
قــروض جــديدة أن تعــرض أيضــا خطـة مـقــبــولة لـلصــيــانة وآليــة ملتــابعــة أداء
املشـــروع. كــمـــا ميكـن جــعل املـوافــقـــة على طـلبـــات القــروض الـتي تقـــدم الى

البلديات في املستقبل مشروطة بإجراءات مناسبة لصيانة املرافق القائمة.

مواصلة إصالح البلديات
يعـتـبر إصـالح املؤسـسـات عمليـة تسـتـغرق وقـتـا طويالً، مما يسـتـدعي تسلسل
تنفيذها في مراحل مـتعاقبة. وقد بدأ املشروع األول عـملية اإلصالح من خالل
 بناء قـدرات البلديات في مـجـال التنمـيـة احلـضـرية. وبإمكان املشـروع الالحق
أن يســتـــفــيــد من هـذا األســاس ويســاعـــد املســؤولني في الـبلديات عـلى زيادة
التركيز على النتائج االمنائية املتحققة من جهودهم. وينبغي عقد حلقات نقاش
وندوات لتــركــيــز انتــبــاه املوظفني احمللـيني على النتــائج االمنـائيــة بشكل عــام،
وعلى تخـفـيف حــدة الفـقـر بشكل خـاص. كـمـا ميكن مـسـانـدة البلديات األكـبـر
حـجـمـا في مـجـال جـبـاية الـضـرائب بالكامل من مـجـتـمـعـاتهــا احملليـة. ويتـعني
مــواصلة احلــوار على املســتــوى الوطني لـتـرشــيــد الضــرائب احملليــة وحتــويل

املسؤولية عن جبايتها تدريجيا الى السلطات احمللية.

توسيع نطاق بناء قدرات البلديات
ويجب أن يتخذ بناء قدرات البلديات عدة أشكال. فاملدن اخملتلفة تبني قدراتها
بطرق مــتنوعـة اسـتـنادا الى مـصـاحلــهـا احملـددة وقـدرتـهـا على احلـصــول على
مجموعة من خيارات املساعدة الفنية والتدريب. وقد تراوح نطاق بناء القدرات
أثناء تنـفـيــذ املشـروع مــا بني زيادة مــشـاركــة اجملــتـمــعـات احمللـيـة في اتخــاذ
القـرارات اخلـاصــة بأولويات اسـتـثـمـارات الـبلدية املعنيـة وتدريـب املوظفني في

مجال وضع املوازنة ومتويل األنشطة. 

توحيد وتكامل إجنازات املشروع
يسـتدعي توحـيد إجنـازات املشروع وتكاملـها في إطار املشـروع الالحق تنفيـذ

عدد من اخلطوات:

●  حتـتــاج البلديات الى تـعـبـئــة قـدر هام من املوارد مبـسـتـويات مــسـتـقــرة من

خالل جباية الضرائب، وفرض رسوم خدمات و/ أو ضرائب جديدة.
●  ينبــغي إصــالح النـظام احلــالي املســتند الـى التــحـويـالت املاليــة من مــوارد

الدولة، وال ســيـمـا فـيــمـا يتـعلق بـتـوجـيـه املوارد الـى البلديات الفـقــيـرة ذات
املوارد الضئيلة.

●  يحـتـاج نظام متـويل اسـتـثـمـارات هيـئـات االدارة احملليـة ملزيـد من التـوحـيـد

والتـوسيع وذلك بتـحويل الصندوق الى مـؤسسـة ماليـة تتيـح مجـوعة واسـعة
من األدوات تنـســجم مع االحــتــيــاجـــات املتطورة ألجــهــزة االدارة احملـليــة،

ومنظمات اجملتمع احمللي، وأصحاب املصلحة احلقيقية اآلخرين.
●  من الضروري وضع حلول تكمـيلية أو بديلة بالنسبـة لتنمية املوارد البـشرية

داخل وحول أجهزة االدارة احمللية، شاملة جعل نظام التدريب ظاهرة ثابتة
في هيئات االدارة احمللية.

●  ينبـغي تقـويـة البـرامج الرامـيـة الى حتـسني وتطويـر هيـئـات االدارة احملليـة،

وتعجيل خطاها، وجعلها مفتوحة، مع تعديلها مبا يالئم بيئاتها الذاتية. 

Robert Picciotto مدير عام إدارة تقييم العمليات: روبرت بيتشيوتو
Gregory Ingram  مدير إدارة تقييم العمليات: غريغوري انغرام

Alain Barbu رئيس اجملموعة املعنية بتقييم العمليات القطاعية ومحاور التركيز: أالين باربو
Roy Gilbert رئيس فريق العمل: روي غيلبرت

اسـتند هذا العـدد من  اخملـتـصر الـى تقيـيم أجـراه روي غـيلبـرت Roy Gilbert، رئيس فـريق
العـمل التــابع للمـجـمـوعـة املـعنيـة بتـقـيـيـم العـمليـات القطاعــيـة ومـحـاور التـركـيــز، إدارة تقـيـيم

العمليات.

ااااخملخملخملخملتتتتصصصصرررر
●  Osvaldo Feinstein رئيس اجملموعة املعنية بالشراكات واملعرفة: أوسفالدو فاينستني ●

● Elizabeth Campbell-Pagé  رئيسة التحرير: اليزابيث كامبل-باجى
 ● Caroline McEuen محررة السلسلة: كارولني مكيون

● Juicy Qureishi-Huq التوزيع: جوسي قريشي-حق

 ااااخملخملخملخملــــتتتتــــصصصصــــرررر مطبـوعـة توزع على املـديرين التنفـيـذيني للبنـك الدولي ومـوظفـيـه، وميكن احلـصـول
عليها من وحـدة الوثائق الداخلية ومن مراكز خـدمات اإلعالم االقليمـية، وهي متاحة للجـمهور
العــــام من دار املـعلومــــات الـتـــابـعـــة لـلبنـك الدولي. ميـكن احلــــصـــول أيـضـــا عـلى نـســـخ من
اخملــتــصــر باجملــان عن طـريق االتصــال مبكتب االســتــعــالم التــابع إلدارة تقــيــيم العــمليــات

.(eline@worldbank.org هاتف: ٤٤٩٧-٤٥٨-٢٠٢-١؛ بريد إلكتروني)

ببببييييــــاااانننن    ععععــــددددمممم    ممممسسسســــؤؤؤؤووووللللييييــــةةةة: مـختـصـرات إدارة تقـيم العـمليـات هـي عـبـارة عن نشـرات تعـدها وحـدة
التواصل والتوزيع التابعة للمـجموعة املعنية بالشراكات واملعرفة، إدارة تـقييم العمليات بالبنك
الدولي. اآلراء الـواردة في هذه الدراســة هـي وجــهــات نظـر مــوظفي إدارة تقـــيــيم العــمـليــات
واحملـررين املعنيني، وال يجب أن تـعزى الى الـبنك الدولي، أو املنظمـات التـابعـة له، أو مـديريه

التنفيذيني.

اخملتصر باللغتني الفرنسية واإلسبانية في شبكة اإلنترنت على املوقع: 
http://www.worldbank.org/html.oed

إإإإددددااااررررةةةة    تتتتققققييييييييمممم    ااااللللععععممممللللييييااااتتتت

رقم التسجيل الدولي ٦٢٩٧-١٥٦٤ اخملتصر رقم ٢١١     تقوية البلديات التونسية من أجل تعزيز القدرات احمللية لتنمية وتطوير املدن   


