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This paper focuses on the challenges of economic reform in post-revolution Tunisia. It underlines
the importance of a mixed approach between political economy (positive) and normative economic
analysis to implement an effective public policy reform agenda. The post-revolution situation
underlines the need for a progressive consensual reform strategy to preserve the interests of
different groups and overcome political and legislative polarization. Building an effective reform
system in Tunisia will mean improving institutional public administration capacities, enhancing
government leadership, and building an effective system of coordination, evaluation, and follow up.
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مقدمة
يف سائر البلدان التي مت ّر باالنتقال الدميقراطي ،تعرتض النخبة الحاكمة العديد من الضغوط التي تجعلها تراعي
عدة عوامل ذات أهداف متناقضة .ففي تونس ،تجد هذه النخبة نفسها منهمكة يف دفع عجلة اإلنتاج ،بوصفها
ً
مستعجل ،من خالل سياسات ماكرو  -اقتصادية ،ويف الوقت نفسه عليها أن تستجيب للمطالب ذات الطابع
هد ًفا
االجتامعي  -التوزيعي ،كام أن عليها أن تضع حزم ًة من اإلصالحات ذات الطابع العقالين التي ميكن أن يتفاعل
من خاللها بعض الرشكاء أو أصحاب املصالح ،يف أثناء االنتقال؛ ألهمية دورهم و َت ْوقهم إىل ضامن تحقيق أهدافهم
الربحية أو املصلحية .ولذلك ،فإنّ وضع السياسات العامة واإلصالحات الكربى ُيعترب تحد ًيا يف ح ّد ذاته ،وجب
الوقوف عنده واالرتقاء به ،باعتامد آليات التوافق ً
بديل من املناهج األخرى القامئة عىل التنفيذ املبارش لسلطة الدولة
واستحواذها عىل صالحياتها.
فاملراحل االنتقالية ،عىل ق ّلة عدد حاالت نجاحها ،تجمع بني البعد املؤسيس ،بوصفه محو ًرا أساس ًّيا لالنتقال
الدميقراطي ،والبعد االقتصادي ،بوصفه ً
رشطا أساس ًيا الستدامة الدميقراطية واإلرساع يف استكاملها((( .ونعني هنا
بالتحديات املؤسسية العنارص التي يجب تغيريها ،لدعم قدرة املؤسسة عىل قيادة اإلصالح ،سواء كان ذلك عىل
مستوى املنهجية املتبعة لقيادة اإلصالح ،والوسائل اللوجستية والتنظيمية املتوافرة إلدارة التغيري ،أو عىل مستوى
املوارد البرشية والكادر التقني املتوافر ،أو كذلك القوانني والسياسات املتبعة لتحفيز املؤسسة عىل تبني اإلصالح.
ولنئ كان مبدأ التوافق يف االختيارات االقتصادية واالجتامعية يبدو بطيئًا يف إنجازاته ،فإنّه يف املقابل مينح ثقة بتقدم
أهم أصحاب املصالح .يف الوقت
املشاريع وإمكانية تجاوز التعرثات باعتبار العمل املاقبيل ،ذي الصبغة التنسيقية بني ّ
استئناسا بوجهات النظر
نفسه ،يجب ّأل تخلو هذه التصورات من الصبغة الهندسية التي مت ّيز صياغة اإلصالحات
ً

الحديثة يف علم االقتصاد ومناهجه التطبيقية ،عالو ًة عىل أفضل املامرسات العاملية يف االعتامد التدريجي لإلصالحات،
مع األخذ يف الحسبان واقع االقتصاد التونيس ،وإمكاناته ،وتحدياته الخصوصية وأهم الفاعلني فيه.
ً
انتقال دميقراط ًيا فري ًدا يف العامل العريب من
تهدف هذه الدراسة إىل عرض تجربة اإلصالح يف تونس ،بوصفها تشهد

وجهة نظر صانع القرار ،مستضيئ ًة بخربة الدكتور توفيق الراجحي الذي كان أول وزير لإلصالحات الكربى أكرث من
أربع سنوات يف الفرتة  .2019-2015كام سنعرض نظام اإلصالح الذي اعتمدته الحكومة التونسية والعمليات املنفذة
للتحقق من صحته وتقييمه ومتابعته ،كام صممته الحكومتان املنتخبتان يف الفرتة  (((2019-2014مبساعدة برنامج
 1ينظر:
Oleh Havrylyshyn & Saleh M. Nsouli (eds.), A Decade of Transition: Achievements and Challenges (Washington: International Monetary
Fund, 2001).
ُع ّينت الحكومة األوىل برئاسة الحبيب الصيد ( ،)2016-2015والحكومة الثانية برئاسة يوسف الشاهد (.)2020-2016
2
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صندوق النقد الدويل .غري أننا لن نتناول هنا مشكالت التنفيذ العميل واإلداري التي تختلف اختال ًفا جوهر ًيا عن
مشكالت تصميم اإلصالح وصياغته .وسيقترص نطاق هذا التحليل عىل "اإلصالحات الرئيسة" أو تلك التي أثرت عىل
نحو هيكيل ومستدام يف القطاعات االقتصادية الرئيسة((( ،وساعدت يف تحقيق األهداف الرئيسة للمرحلة االنتقالية،
وخضعت لقوانني التصويت واإلقرار من الربملان.
ولوضع جدول أعامل ف ّعال لإلصالح ،أع ّدت الحكومة التونسية عملية تقييم ومتابعة وطنية ،مبشاركة مختلف
الجهات املعنية من السلطة الترشيعية والتنفيذية واملجتمع املدين .ونظ ًرا إىل السياق السيايس الجديد يف تونس،
ولعنة تشظي السلطة ،تربز الحاجة إىل بناء اسرتاتيجية إصالح توافقية لتعزيز كفاءة املؤسسات السياسية ودور
الحكومة القيادي يف تحسني تنسيق دورة اإلصالح وتسلسلها ومتابعتها من خالل تفعيل نظام التقييم الوطني.
ومنذ  ،2011مثَّل الدعم السيايس عائ ًقا كب ًريا أمام تأييد اإلصالحات وإضفاء الرشعية عىل معظم مشاريع القوانني
يف الربملان .وقد مثّل شهر ترشين األول /أكتوبر  2013بداية عملية التوافق السيايس ،بهدف تجاوز األزمة السياسية
الحادة وتعارض األهداف بني مختلف الفرقاء السياسيني((( .ويهدف التوافق أيضً ا إىل التخفيف من موجات املظاهرات
التي تجتاح البالد بأرسها ،والتي ترفع مطالب اقتصادية واجتامعية قوية.
أ ّثرت املناقشات السياسية املضنية ،يف أثناء الفرتة االنتقالية ،يف النقاش االقتصادي العام ،ومل تساعد يف بناء الزخم الالزم
إلعطاء اإلصالحات االقتصادية األولوية .فقد شهدت الفرتة االنتقالية انخفاضً ا يف معدل منو الناتج املحيل اإلجاميل،
نتيجة صدمات سياسية ومؤسسية واجتامعية؛ ما أدى إىل زيادة اإلنفاق املايل وتدهور أرصدة املالية العامة((( .وأصبح
من الواضح أن هذا املسار االقتصادي غري املستدام يتطلب اسرتاتيجية إلعادة النظر يف هيكل اإلنفاق العام بطريقة
أكرث كفاءة ،وإحداث زيادة كبرية يف اإلنتاج يف القطاعات االسرتاتيجية ذات القيمة املضافة العالية.
ويف هذا الصدد ،يبدو إنجاز اإلصالحات االقتصادية مهمة معقدة ،ولكنها خطوة أساسية لتخطي االنتقال الصعب
يف تونس .يتضمن املحور األول من الدراسة استعراضً ا لألدبيات .ويستعرض املحور الثاين تحديات عملية اإلصالح
وأولوياتها .ويعرض املحور الثالث نظام املراجعة والتقييم الوطني الذي اعتمدته الحكومة التونسية.
ست ركائز مختلفة لإلصالح ،وهي بناء
 3حددت الحكومة قامئة اإلصالحات الرئيسة .ويف الفرتة  ،2019-2015نفذت الحكومة التونسية  53مرشوع إصالح يف إطار ِّ
القدرات وإنشاء هيئات دستورية ،وإصالحات اقتصادية ومؤسسية ،وإصالحات مالية ومرصفية ،وإصالحات املالية العامة ،وإصالحات اجتامعية ،وإصالحات شاملة.
4
Elizabeth Murray & Susan Stigant, "Building a Common Vision of the State: The Role of National Dialogues," in: Chester
Crocker & Pamela Aall, The Fabric of Peace in Africa: Looking beyond the State (Ontario: Centre for International Governance
Innovation, 2017), pp. 289-299.
بلغ متوسط العجز املايل  5يف املئة من إجاميل الناتج املحيل خالل السنوات املاضية ،وزاد الدين الخارجي من  57نقطة مئوية من إجاميل الناتج املحيل
5
إىل  85.5يف املئة من إجاميل الناتج املحيل يف الفرتة .2019-2013
International Monetary Fund, Tunisia: 2021 Article Iv Consultation, IMF Country Report, no. 21/44, 2021, p. 39, accessed on 5/9/2021,
at: https://bit.ly/3kQuwfc
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 ملحة عامة عن األدبيات:أول
ً
 ورسعة،(((مثة جدل مستمر بني االقتصاديني بشأن أفضل اسرتاتيجية إلصالح سياسات تحقيق استقرار االقتصاد الكيل
.((( والنزاعات عىل السلطة السياسية،((( وتسلسل اإلصالحات وتوقيتها،(((وترية اإلصالح
 وتسلط الضوء عىل تحديات الحكامة والتحديات املؤسسية التي،تركز هذه الدراسة عىل مناهج اإلصالح االقتصادي
، فمناهج االقتصاد السيايس عىل وجه التحديد تُع ّد األش ّد تكي ًفا مع سياق بناء توافق سيايس يف اآلراء.يواجهها اإلصالح
، كام يتميز هذا املنهج مبرونته ومقاربته اإليجابية. مثل ما هو الحال يف تونس،يف أثناء الفرتة االنتقالية لإلصالح
 ويساعد عىل فهم أثر عدم االستقرار.مقارن ًة باملنهج املعياري املنبثق من األطر الفنية والنمذجة االقتصادية املعيارية
 ويسمح لنا. ودفع مختلف الجهات الفاعلة إىل البحث عن مصالحها الخاصة،السيايس يف تونس يف مسار اإلصالح
 وكيف أ ّدى ضعف القيادة السياسية إىل امتالك،هذا املنهج بفهم تأثريات لعبة السلطة يف التصويت عىل اإلصالحات
.مجموعات املصالح والتنظيامت االجتامعية مزي ًدا من السلطة والنفوذ
 بتسليط، يتوقف نجاح اإلصالح عىل قدرة الجهات املعنية عىل االنخراط يف مسار اإلصالح ودعمه،ووف ًقا لهذا اإلطار
 وقد شددت كتابات عديدة عىل رضورة مراعاة عوامل االقتصاد.((1( وليس عىل أفضلها،الضوء عىل أكرث الحلول واقعية
.((1( مثل حاالت الهشاشة والنزاع أو الثورات أو حتى التطورات السياسية، ال سيام أثناء التغيريات الهيكلية،السيايس
 عند تحليل الحكومات الدميقراطية الجديدة لالقتصاد، ينبغي أخذ متغريين مهمني يف الحسبان،ووف ًقا لألدبيات
 ستفقد، يتناول املتغري األول مدى ترضر االقتصاد من األزمة االقتصادية؛ ألنه عندما يحدث ذلك.السيايس لإلصالح
ملحة من الجامعات
ّ  وتواجه مطالب،الحكومات دعم الجامعات املتعاطفة مع النظام االستبدادي السابق من جهة
6
Federico Sturzenegger & Mariano Tommasi (eds.), The Political Economy of Reform (Cambridge: The MIT Press, 1998), p. 3.
7
Peter Murrell, "What is Shock Therapy? What did it do in Poland and Russia?" Post-Soviet Affairs, vol. 9, no. 2 (1993), pp. 111-140;
Gerard Roland, "The Role of Political Constraints in Transition Strategies," Economics of Transition, vol. 2, no. 1 (March 1994), pp. 27-41;
Leszek Balcerowicz & Alan Gelb, "Macropolicies in Transition to a Market Economy: A Three-Year Perspective," The World Bank
Economic Review, vol. 8, no. 1 (December 1994), pp. 21-44.
: ينظر8
Alberto Alesina, Silvia Ardagna & Francesco Trebbi, "Who Adjusts and When? On the Political Economy of Reforms," IMF Staff Papers,
vol. 53, no. 1 (2006), pp. 1-29.
: ينظر،والستعراض األدبيات التجريبية
Ignacy Sachs, L'écodéveloppement: Stratégies de transition vers le XXIe siècle (Massachusetts: Syros, 1993); Peter Murrell, "How Far has
the Transition Progressed?" Journal of Economic Perspectives, vol. 10, no. 2 (Spring 1996), pp. 25-44; Kazimierz Z. Poznanski, Poland's
Protracted Transition: Institutional Change and Economic Growth, 1970-1994 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997); Jeffrey
D. Sachs & Katharina Pistor, The Rule of Law and Economic Reform in Russia (Boulder: Westview Press, 1998).
: ينظر، تحديدًا،وبشأن الخصخصة
Hilary Appel, "Voucher Privatisation in Russia: Structural Consequences and Mass Response in the Second Period of Reform," EuropeAsia Studies, vol. 49, no. 8 (December 1997), pp. 1443-1449.
: ينظر9
Daron Acemoglu, "Why Not a Political Coase Theorem? Social Conflict, Commitment, and Politics," Journal of Comparative
Economics, vol. 31, no. 4 (2003), pp. 620-652; Dani Rodrik, "Understanding Economic Policy Reform," Journal of Economic Literature,
vol. 34, no. 1 (March 1996), pp. 9-41.
10 Verena Fritz, Marijn Verhoeven & Ambra Avenia, Political Economy of Public Financial Management Reforms: Experiences and
Implications for Dialogue and Operational Engagement. World Bank (15/11/2017), accessed on 15/9/2021, at: https://bit.ly/3hzHpJS
11 Acemoglu, "Why Not a Political Coase Theorem?"
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الثورية من جهة أخرى( .((1ويتعلق املتغري الثاين باستقطاب األحزاب السياسية وترشذمها؛ ما يزيد من النزاعات
السياسية ويشجع اإلدارات التنفيذية عىل تجاوز املؤسسات الترشيعية(.((1
أكد تقرير التنمية يف  2017أهمية توزيع السلطة بني املتدخلني يف السياسات ،وتأثريه يف إصالح السياسات وتغيريها .إنّ إرشاك
املزيد من الجهات الفاعلة التي تتمتع مبستوى عالٍ من الرشعية والتعاون من شأنه أن يزيد من املشاركة (التنافسية) ،ومينح
ولكن تضارب املصالح بني املجموعات االجتامعية  -السياسية املنظمة يفرس
الجهات الفاعلة حاف ًزا أكرب لالمتثال لالتفاقاتّ .
رفض بعض املجموعات لإلصالحات واالستفادة من الوضع الراهن( .((1ومن املرجح أن تحدث اإلصالحات ،عندما تتجاوز تكلفة
خاصة أثناء األزمات االقتصادية
املساومة السياسية بني جامعات النخبة املتنافسة وتأخري اإلصالحات تكلفة تنفيذ اإلصالحاتّ ،
أو عندما تكتسب الحكومة قوة سياسية كافية للتغلب عىل املعارضة( ،((1أو حتى عندما تقبل النخبة التخيل عن بعض املزايا
مقابل املزيد من االنتفاع من السلع العامة( .((1ويف املقابل ،عندما ترفض النخبة التغيريات وترفض أي تخفيض يف امتيازاتها ،فمن
املرجح أن تكون الثورة وسيلتها الوحيدة للتخيل عن سلطتها التفاوضية واملوافقة عىل إعادة توزيع السلطة(.((1
ّ
ساهمت مجموعة من األدبيات الحديثة املتعلقة بإصالح اإلدارة العامة يف هذا النقاش بقولها إن اإلصالحات تكون أنجح
يف دميقراطيات األغلبية  Majoritarian Democracyمنها يف الدميقراطيات التوافقية .Consensus Democracy
ومع ذلك ،ال تعري األدبيات سوى قليلٍ من االهتامم لدور صناع السياسات والقادة السياسيني يف تنفيذ اإلصالح(.((1
ويظهر هذا الفرع من األدبيات أن املؤسسات التوافقية ،مقارن ًة مبؤسسات األغلبية ،متنح رصي ًدا سياس ًيا يف أيدي
منفذي السياسة؛ ألن أسلوب اإلدارة التوافقي املنبثق من هذه املؤسسات قد يحقق إصالحات ناجحة(.((1
موسعة ،ومديرين تنفيذيني ضعفاء ،يرتبط سلب ًيا بتقدم
لقد أكدت أدلة تجريبية عديدة أن وجود حكومة ائتالفية ّ
(((2
اإلصالح( ((2بينام أظهرت أدلة أخرى أيضً ا أن وجود تحالف أوسع يرتبط إيجاب ًيا بتقدم اإلصالح  .والسبب يف ذلك
12 Appel.
13 Ibid.
14 Stuti Khemani, "Political Economy of Reform," Policy Research Working Paper. no. 8224. World Bank, Washington, DC.
15/11/2017. at: https://bit.ly/3tVlDoZ
15 Alesina, Ardagna & Trebbi.
16 Alessandro Lizzeri, & Nicola Persico, "Why did the Elites Extend the Suffrage? Democracy and the Scope of Government, with an
Application to Britain's 'Age of Reform'," The Quarterly Journal of Economics, vol. 119, no. 2 (May 2004), pp. 707-765; Douglass North et
al. (eds.), "Limited Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development," Policy Research Working
Paper no. 4359, World Bank (September 2007), accessed on 14/8/2021, at: https://bit.ly/2VNEcih; Daron Acemoglu & James Robinson,
"Democratization or Repression?"European Economic Review, vol. 44, no. 4-6 (2000), pp. 683-693.
17 Alesina, Ardagna & Trebbi.
18 Tom Christensen & Per Lægreid (eds.), New Public Management: The Transformation of Ideas and Practice (Aldershot, UK:
Ashgate, 2002).
19 Kutsal Yesilkagit & Jouke de Vries, "Reform Styles of Political and Administrative Elites in Majoritarian and Consensus Democracies:
;Public Management Reforms in New Zealand and the Netherlands," Public Administration, vol. 82, no. 4 (December 2004), pp. 951-974
Mark A. Bovens et al. (eds.), Success and Failure in Public Governance: A Comparative Analysis (Cheltenham: Edward Elgar, 2002).
20 Vittorio Grilli et al. (eds.), "Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries," Economic
"policy, vol. 6, no. 13 (October 1991), pp. 341-392; Alberto Alesina et al., (eds.), "Fiscal Expansions and Adjustments in OECD Countries,
Economic policy, vol. 10, no. 21 (October 1995), pp. 205-248.
21 Joel S. Hellman, "Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions," World politics, vol. 50, no.
2 (January 1998), pp. 203-234; European Bank for Reconstruction and Development, Transition Report 1999: Ten years of transition:
Economic Transition in Central and Eastern Europe, the Baltic States and the CIS (London: 1999).
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أن النتائج السلبية تظهر ،عندما مييل تحالف أوسع إىل ّ
شل عملية وضع السياسات بسبب "حروب االستنزاف"(.((2
أما النتائج اإليجابية فتظهر ،عندما يكون من املفيد بناء توافق يف اآلراء تتوصل إليه تحالفات أوسع ،ويراقب ذلك
مديرون تنفيذيون عن كثب.
إن فاعلية تنفيذ اإلصالحات تتوقف يف املقام األول عىل مدى خضوع اإلصالحات لتوافق اآلراء ،ومدى توافر القدرات
املؤسسية لتنفيذ برامج مختلفة .يف تونس ،هناك تحديات عدة ،سواء عىل املستويات الفنية أو املؤسسية أو السياسية،
أدت إىل تباطؤ عملية اإلصالح ،بد ًءا من تصميمها إىل تنفيذها ،وأثرت سلب ًيا يف استقرار االنتقال الدميقراطي عمو ًما.

ثان ًيا :عملية اإلصالح :التحديات واألولويات
عملية بناء مرشوع اإلصالح

من املهم أن نفهم "دورة مرشوع اإلصالح" نفسها ،قبل مناقشة تنفيذ عملية اإلصالح ،وذلك لتحديد العقبات يف كل
مرحلة ،بد ًءا من تصميم اإلصالح إىل تنفيذه .يف تونس ،تتضمن دورة اإلصالح ثالث مراحل :مرحلة وزارية تشارك
فيها الحكومة ،ومرحلة ترشيعية ثانية عرب مجلس نواب الشعب ،ومرحلة ثالثة عندما يحال االقرتاح إىل الحكومة مرة
أخرى .قليلة هي تلك اإلصالحات التي ال متر عرب املرحلة الترشيعية وهي ،عمو ًما ،اإلصالحات التي توضع مبقتىض أمر
حكومي أو منشور وال تحتاج إىل قانون عىل غرار إصالح منظومة الصفقات العمومية الذي انطلق يف  ،2013وصدر
األمر املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية يف آذار /مارس  ،2014مع التذكري أنّه تم يف  2012تقييم منظومة الصفقات
العمومية باعتامد منهجية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية Organisation for Economic Co-operation
 and Development-Development Assistance Committee, OCDE-DACبتمويل من البنك الدويل والبنك
األفريقي للتنمية ،التي انبثق منها خطة عمل إلصالح املنظومة( .((2وعملت عليها أيضً ا لجنة وطنية جمعت مختلف
األطراف املتدخلة يف املجال ،مبا يف ذلك املجتمع املدين خالل  ،2013وتوجت باألمر املنظم للصفقات يف آذار /مارس
 .((2(2014وبصفة عامة ،تلخص مختلف املراحل املؤدية إىل استكامل اإلصالح ،مبا يف ذلك العوائق القامئة املتجذرة يف
كل مرحلة ،وفق ما يظهر يف الشكل (.)1
املرحلة األوىل التي ميكن تعريفها باملرحلة الوزارية ،مصدر انطالق مرشوع اإلصالح الذي يبدأ من مرشوع أويل عىل
مستوى الوزارة املعنية باإلصالح ليعرض عىل مجلس الوزراء بعد ذلك لالعتامد والتصديق .لكن ،يف حقيقة األمر،
ترتبط رسعة التصديق عىل املرشوع يف آخر املطاف بجودته ومحتواه ،وكذلك مبدى انخراط األطراف االجتامعية
والجهات السياسية ُ
والكتل داخل مجلس نواب الشعب خالل املرحلة التالية من دورة اإلصالح .فعاد ًة ،تُعرض
يتم إرسال
ثم مجلس الوزراء مرة واحدة ،ثم ّ
املشاريع املح ّكمة يف محتوياتها وصياغتها عىل مجلس وزاري مض ّيقّ ،
22 Alberto Alesina & Allan Drazen, "Why Are Stabilizations Delayed?" The American Economic Review, vol. 81, no. 5 (December 1991),
pp. 1170-1188.
 23ضمت هذه اإلصالحات إحداث املجلس الوطني للطلب العمومي ،وتبسيط مسار إبرام الصفقات العمومية ،والرتفيع يف األسقف املالية املوجبة إلبرام
صفقة عمومية ،وإدخال إضافات تتعلق بالتنمية املستدامة والتوازن الجهوي.
 24ينظر:
République Tunisienne, Présidence Du Gouvernement, Commission Supérieure Des Marchés, Rapport final sur l'évaluation du système
national de passation des marchés publics en Tunisie, Appui technique et financier (2012), accessed on 5/9/2021, at: https://bit.ly/3zLzekA
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الشكل ()1
دورة مرشوع اإلصالح

املصدر :من إعداد الباحثني.

يقع إصدار أمر حكومي بعد ذلك .ولكن املشاريع،
النص إىل مجلس نواب الشعب إذا كان
َ
مرشوع قانون أو ُ
مرشوع ّ
التي مل يقع إعدادها جي ًّدا عىل مستوى سلطة اإلرشاف ،تُعرض أكرث من مرة أمام مجلس الوزراء لعدم جاهزيتها؛ ما
ينعكس سلب ًيا عىل وترية تقدم اإلصالحات يف مراحلها األوىل التي ّربا ال تصل أخبا ُرها إىل املواطن العادي.
بتفحص مرشوع اإلصالح ،عىل مستوى اللجنة الخاصة مبجلس نواب الشعب وبالطريقة
وتنطلق املرحلة الثانية ّ
نفسها ،واملشاريع الجاهزة التي تم إعدادها جي ًدا تربمج رسي ًعا لجلسة عامة للتصديق .وأخ ًريا ،تبدأ املرحلة الثالثة
بعودة القانون املعتمد إىل الحكومة من مجلس النواب ويصدر أمر التنفيذ.
إصالحا افرتاض ًيا ،وليس له أثر يف أرض الواقع .ويتضح أن
وما مل مي ّر اإلصالح عرب هذه الجلسات الثالث ،سيظل
ً
التعجيل مبرسوم اإلصالح يعني تقصري مدة مختلف املراحل ،ونقلها برسعة من صياغة نظرية للسياسة العامة إىل
تنفيذها الفعيل .ولكن هذه العملية تتضمن ،عمل ًيا ،تحديات عدة عىل مختلف املستويات ،نذكر منها ما ييل:
ضعف القدرات الفنية للوزارة املعنية

إن ضعف القدرات املؤسسية والقدرات الفنية الالزمة لتصميم مرشوع إصالح مناسب وشامل ميثّل عائ ًقا كب ًريا ،يبطئ
املرحلة األوىل من مرشوع اإلصالح .وتشمل نقاط ضعف تصميم املرشوع مناطق غري واضحة ،وثغرات وأسئلة ال
إجابة عنها ،مثل التأثري يف الجهات املعنية الرئيسة ،وقيمة اآلثار املالية ،وغياب تحليل التكاليف والفوائد ،وما إىل
ذلك .ويف مثل هذه الحاالت ،تُق َّدم املس ّودة مرات عدة إىل مجلس الوزراء مع املراسالت واألوراق املصاحبة جمي ًعا،
وقد تؤدي إىل خالف بني مختلف الوزارات املعنية أو انفصال جهات فاعلة مهمة أخرى .ويف هذا السياق ،يع ّد بناء
القدرات املؤسسية من الظروف الصعبة التي يجب تحسينها يف أثناء الفرتة االنتقالية.
153

 ددعلاا 3 -ددعلاادلجملا  3 -ددعلادعلا
Issue 3 - Volume 2 - September 2021

وفيام ييل العوامل التي تؤثر يف مكونات القدرة املؤسسية املرتبطة بقدرات الدولة :حجم املؤسسة املعنية باإلصالح،
ونوعية املؤسسة ،والقدرات اللوجستية للمؤسسة ،والقيادة يف إجراء عملية اإلصالح.
غياب توافق اآلراء عىل مستوى املجلس

قد يكون غياب التوافق السيايس السبب يف رفض اللجنة املسؤولة يف املجلس ملعظم القضايا ،رغم تصديق الحكومة
عليها .ومتثل هذه املرحلة الخطوة األهم؛ ألن أي فشل سيقود مرشوع قانون اإلصالح إىل جولة أخرى من موافقة
املجلس الوزاري .ويعكس ذلك ،إىل حد ما ،معوقات تتعلق بغياب التواصل داخل الحكومة ،ولكن األهم هو ضعف
تأييد نواب االئتالف الحكومي لإلصالح املقرتح .ويتضح أن التواصل والتشاور مع رشكاء سياسيني رضوريان ،للتغلب
عىل هذه العقبة يف ضوء منهج التوافق املفضل يف إدارة االنتقال الدميقراطي يف تونس.
عدم توافق جدول األعامل داخل املجلس مع جدول أعامل الحكومة

يف أثناء الفرتة االنتقالية يف تونس ،سيطر جدول األعامل السيايس والترشيعي عىل نشاط الربملان؛ ما جعل من العسري
أن يحظى جدول أعامل اإلصالح االقتصادي باالهتامم الكايف ،عىل الرغم من إلحاح التحديات االقتصادية .ونظ ًرا إىل
االضطرابات السياسية ،فشلت الحكومة يف إدراج برنامجها االقتصادي يف جدول األعامل السيايس املزدحم واإللزامي
للمجلس .وقد أثر ذلك ،عىل نحو بعيد ،يف تنفيذ اإلصالحات التي ُشع فيها منذ  .2012ويف الوقت نفسه ،ظ ّلت بعض
هذه اإلصالحات عالقة يف جدول أعامل املجلس( .((2وكان الحل لغياب هذا التنسيق بني الفرعني الترشيعي والتنفيذي
للحكومة هو ترجمة نتائج اتفاقية قرطاج( ((2إىل اسرتاتيجية توحد السلطتني التنفيذية والترشيعية لالئتالف حول
خطة عمل براغامتية وعملية.
التحدي اإلجرايئ وتأخر إصدار األوامر التنفيذية

يف معظم الحاالت ،تحال مشاريع القوانني إىل مجلس نواب الشعب غال ًبا من دون أوامر تنفيذ؛ أي قبل حصول الوزارات
عىل موافقة الهيئة الترشيعية لبدء العمل عىل أوامر التنفيذ .يستغرق هذا اإلجراء وق ًتا ً
طويل ،ويتسبب يف تأخري تنفيذ
اإلصالح ،ال سيام عندما يتطلب اإلصالح عد ًدا كب ًريا ج ًدا من أوامر التنفيذ .وللتخفيف من هذه املشكلة اإلجرائية،
ُيقرتح إعداد مس ّودة أوامر التنفيذ مبارشة بعد موافقة مجلس الوزراء ،من دون انتظار التصديق الترشيعي .إضافة
إىل ذلك ،ينبغي تحديد عدد أوامر التنفيذ املرفقة ،كام يجب زيادة قدرة وحدات الترشيع اإلداري داخل الوزارات.
الدور القيادي للحكومة يف دعم اإلصالحات

يتطلب تنفيذ اإلصالحات تعبئة الحكومة لدعم مرشوع اإلصالح ،ومشاركة مختلف الجهات الفاعلة ،ومن بينها
الجهات الفاعلة يف التحالف السيايس .وهذا يتطلبً :
أول ،قيادة سياسية قوية متفهمة عىل نحو جيد ألهداف
 25نذكر عىل سبيل املثال مرشوع قانون جودة املعلومات االئتامنية ،ومرشوع إصالح منظومة الدعم ،وقانون إصالح املؤسسات العمومية ،ومرشوع املجلة
الرقمية الجديدة.
ُ
صِ
 26يف تونس ،يغَ االتفاق السيايس لعام  2015من خالل "وثيقة قرطاج" و"حكومة الوحدة الوطنية".
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اإلصالح؛ ثان ًيا ،حوا ًرا مجتمع ًيا مع مختلف الرشكاء؛ ثال ًثا ،وضع نظام تقييم وعملية متابعة لتسوية أي تناقضات تنشأ
عن تنفيذ اإلصالح.
ً
أول ،فيام يتعلق بالدور القيادي للحكومة ،يتطلب ذلك مستوى عال ًيا من التنسيق بني مختلف الوزارات ومكتب
رئيس الحكومة؛ ألن اإلصالحات يف معظم األحيان غري متزامنة (توقيت الرشوع يف بعض اإلصالحات يختلف من
إصالح إىل آخر) ،وقد تتداخل وتغطي قطاعات عدة .وتزداد الحاجة إىل التنسيق عىل نح ٍو خاص عندما يركز
موضوع اإلصالح عىل خطط الحامية االجتامعية ،مبا فيها إصالح صناديق الضامن االجتامعي ،وتعبئة املوارد لتمويل
االقتصاد ،واإلصالحات املتعلقة باملوازنة واملوارد البرشية ،وإصالح القطاع املايل .فعىل سبيل املثالُ ،ت ِّوج اإلصالح
الرضيبي املتقدم ،الذي ُشع يف مناقشته يف  ،2008ويف  2013بالتمييز بني قضايا الحكامة من جهة ،واإلصالح
االقتصادي الهيكيل من جهة أخرى ،ومن َث َّم اع ُتمد يف  ،2015بعد سباق طويل من جهود التنسيق بني مختلف
الوزارات والسلطات املعنية.
ثان ًيا ،من املهم تحفيز الحوار االجتامعي عرب مشاورات مكثفة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة .واعتامد منهج
تدريجي يتمتع مبيزة غرس الثقة بني األطراف ويساعد عىل إدراج تعديالت أثناء الحوار ،ويحد من الشكوك بشأن
املخاطر الناشئة عن العملية التشاركية .فنجاح الحوار االجتامعي يتطلب إعداد أدوات وعمليات تقييم إلقناع
مختلف الرشكاء باستدامة اإلصالحات .وال ميكن القيام بذلك من دون دعم أو إنشاء مؤسسات دامئة مسؤولة عن
تصميم أساليب تقييم وتنفيذها ،وتبادل املعلومات املتعلقة باستدامة اإلصالح.
ثال ًثا ،عىل الرغم من أن النهج التشاريك ودور الحكومة القيادي ال يزاالن القوتني الدافعتني الحقيقيتني لنجاح
اإلصالحات ،فمن املتوقع أن تكون الحكومة أش ّد عرضة للنقد والتحفظات واملطالبات بالتعويض .ويبدو أن التعويض
رضوري للح ّد من دواعي القلق من اإلصالح وتقليل آثاره الجانبية املبارشة ،ولكن ال ينبغي أن ميس روح اإلصالحات
نفسها وطبيعتها .ولهذا السبب ،فإن وجود حيز مايل يزيد من فرص نجاح اإلصالحات بتخصيص تعويضات ملصلحة
الخارسين بعد اعتامد اإلصالحات.
تنسيق اإلصالحات

يتطلب عدد كبري من اإلصالحات املقرتحة التشاور والتنسيق بني مختلف الجهات املعنية يف االقتصاد التونيس ،وتحدي ًدا
بني مكتب رئيس الحكومة ومختلف الوزارات والجهات املعنية يف السوق ،والرشكاء االجتامعيني والجهات املانحة.
وتساعد وحدة متابعة اإلصالحات التي أنشئت يف مكتب رئيس الحكومة إىل حد بعيد يف وضع إصالح شامل ويف
عمليات املتابعة .وإلنجاح مهمة اإلصالح ،يوىص بوضع مخطط تفصييل ،مع "مؤرشات رئيسة" قابلة للقياس ميكن
تقييمها ومراجعتها ،وتتميز بالقدرة عىل تسهيل تحديد أولويات اإلصالح .إضافة إىل ذلك ،ال ب ّد من إنشاء فريق
عمل رفيع املستوى لقيادة اإلصالحات ،وتوسيع مهمة وحدة املتابعة لتغطية مهامت التنسيق ،بوصفها خطوة رئيسة
لترسيع عملية اإلصالح .فبعض اإلصالحات نحو إصالح القطاع املايل يتطلب تنسي ًقا متعدد القطاعات نظ ًرا إىل أهميته
االسرتاتيجية وتعدد املبادرات والجهات الفاعلة املعنية .وتشمل القطاعات التي يجب منحها األولوية يف التنسيق
أهم القطاعات من حيث حجمها ،ومساهمتها يف موارد الدولة ،وتأثريها يف التوظيف وخلق فرص العمل ،مثل قطاع
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السياحة وقطاع العقارات ،وما إىل ذلك .كام يجب األخذ يف الحسبان وجود الرشكات العمومية االسرتاتيجية العاملة
والدور الذي تؤديه يف القطاع ،مثل رشكة فسفاط قفصة والرشكة التونسية للكيامويات وغريها.
ترتيب أولويات اإلصالح

يثري تنفيذ اإلصالحات أسئلة تتعلق باملنهجيات املعتمدة لتحديد أولوياتها ،ال سيام ترتيبها وتقييمها .فمهام كانت
االسرتاتيجية التي تعتمدها الحكومة ،فمن األهمية القصوى إجراء استعراض منتظم للتقدم املحرز يف تنفيذ اإلصالح
استنا ًدا إىل إطار عمل واضح ومؤرشات موضوعية .ويف هذا الصدد ،مثة أسئلة كثرية تحتاج إىل إجابة ،مثل :ما طرائق
التقييم التي ينبغي وضعها؟ وما املؤرشات التي ميكن استخدامها لتقييم فاعلية حكامة اإلصالحات (التقدم والتحسن
املنجز ،ومصادر التعطيل وما إىل ذلك)؟ وعالوة عىل ذلك ،ما املوازنة التي يجب تخصيصها للفرتات املقبلة؟ وما نوع
املوارد التي يجب تعبئتها لتمويل مختلف الخطوات ،سواء عىل املستوى الداخيل أو الخارجي؟
ُيع ّد ترتيب أولويات اإلصالحات أم ًرا رضور ًيا لتحقيق الكفاءة؛ نظ ًرا إىل ضخامة عدد اإلصالحات وتنوعها ،ومحدودية
املوارد يف ظروف االنتقال السيايس .كام يتطلب التداخل بني اإلصالحات ترتيب الخطوات يف إطار متكامل؛ تفاد ًيا
لتداخل اإلجراءات وإهدار املوارد الالزمة إلصالحات مامثلة .فعىل سبيل املثال ،تتطلب إعادة صياغة قانون االستثامر
تفك ًريا مسب ًقا والتزا ًما مصاح ًبا لإلصالح الرضيبي .ولذلك ،إذا كان إصالح قانون االستثامر أولوية ،فإن اإلصالح الرضيبي
هو أيضً ا أولوية ،نظ ًرا إىل أهمية الحوافز املالية لالستثامر.
عالوة عىل ذلك ،تظل اإلصالحات ذات الطابع املؤسيس والتنظيمي واملنظم أولوية نظ ًرا إىل طبيعتها .وميثل دور
عنرصا أساس ًيا يف اعتامد السياسات السليمة وتنفيذها وترجمتها إىل نتائج إيجابية عىل
املؤسسات (والبيئة التنظيمية) ً
أرض الواقع .ويف غياب مثل هذه اإلصالحات ،حتى السياسات السليمة ،ال ميكن أن تحظى بفرصة تحقيق األهداف
املرجوة عىل املدى القصري أو املتوسطأو الطويل.
وأخ ًرياُ ،يعد التسلسل الزمني لإلصالحات أم ًرا ً
مهم ،وينبغي بوجه خاص تحديد أولويات اإلصالح وف ًقا للجدول الزمني
لنتائجها املتوقعة .وتجدر اإلشارة إىل أنه ،يف سياق االنتقال ،يكون لإلصالح ذي األثر القصري األجل أفضلية عىل اإلصالح
ذي األثر املتوسطوالطويل األجل .ومن املهم أيضً ا مراعاة ديناميات التكلفة والفوائد االجتامعية ألي مرشوع إصالح،
مبا يف ذلك القدرة عىل تحقيق أهداف اإلصالح عىل املستوى الجزيئ ،وكذلك عىل املستوى الكيل .وبنا ًء عليه ،ميثّل
االتساق الزمني لإلصالحات ورضورة تسلسلها رشطني أساسيني لتحقيق صدقية اإلصالح بكفاءة عالية.
السلطة والفساد

ُيع ّد فهم ديناميات السلطة بني مجموعات املصالح ،ال سيام تلك التي تتمتع بسلطة النقض ،أم ًرا رضور ًيا يف وضع جدول أعامل
اإلصالح .فهذه املجموعات تستغل االنتقال بوصفه فرص ًة للبحث عن مصلحتها الذاتية وتوسيع نطاق نفوذها لالستفادة من
اإلصالحات .ويف حالة تونس ،شاركت بعض هذه املجموعات من خالل النفوذ النقايب ،مثل املحامني واألطباء واملديرين وغريهم،
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يف تعطيل اإلصالح الجبايئ .يف حني كانت مجموعات أخرى جز ًءا من القطاع الخاص ،تبحث بقوة عن نشاطات ريعية( .((2وأخ ًريا،
كانت بعض هذه املجموعات تعمل يف القطاع غري الرسمي ومتارس نشاطات فاسدة وتسعى وراء السلطة لتغطية أعاملها(.((2
يف عام  ،2014اقرتحت الحكومة عف ًوا( ((2عا ًما عن مسؤويل النظام القديم ورجال األعامل املدانني بالفساد والجرائم
املالية ،وقد القى هذا العفو اعرتاضً ا كب ًريا من املجتمع املدين( .((3وبعد اتفاق قرطاج يف عام  ،2016شنت الحكومة
حر ًبا عىل الفساد ،بهدف تحسني بيئة األعامل ،وتفكيك الروابط بني دوائر الفساد وهشاشة االستقرار االجتامعي
التي تسببت فيها الجامعات الفاسدة واإلرهاب .وقد كشفت االنتقادات املوجهة إىل هذه املعركة عن انتقائية يف
اختيار املشتبه بهم ومحاولة للتخلص من الخصوم السياسيني .ويف هذا السياق ،سيكون من الصعب الحث عىل مسار
اإلصالح وتعزيز بيئة من الثقة بني أصحاب املصلحة.

ثالثًا :أنظمة املراجعة والتقييم الوطنية
صناع القرار باألدوات
تقييم السياسات العامة ومراجعتها املنهجية ركائ َز اإلدارة الحديثة للشؤون العامة ،ويز ّود َ
ميثِّل ُ
الفعالة لتحليل املشكالت وصياغة الحلول األشد فاعلية .وقد عزز الدستور التونيس الجديد هذا املبدأ يف الفصل ،15
الذي ينص عىل أن" :اإلدارة العمومية يف خدمة املواطن والصالح العام ،تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد واملساواة
واستمرارية املرفق العام ،ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساءلة"(.((3
كام يعزز نظام املراجعة والتقييم الوطني النهج القائم عىل األدلة إلدارة الشؤون العامة ،ويعزز املساءلة ،واإلرشاف
عىل املشاريع العامة ،ومي ِّكن صناع القرار من الوقوف عىل مستوى كفاءة السياسات وتخصيص املوارد .ويجب
التشديد عىل عدم وجود تعريف واحد لنظام التقييم ،ولكن ميكن تعريفه عمو ًما بأنه املنهج النظمي الذي يتجاوز
مجرد إنتاج املعلومة املتعلقة باألداء ليأخذ يف االعتبار أهمية القدرة عىل توفري الحجة املتينة (عىل مستوى عرض
املعلومة) ،وكذلك قدرة األفراد واملؤسسات عىل استعامل هذه املعلومة (عىل مستوى طلب املعلومة) ويحدد مدى
صلة األهداف وتحقيقها ،وكفاءة التنمية ،والفاعلية ،وأثر واستدامة سياسة أو مرشوع ما(.((3
 .1نظام التقييم الوطني

يف تونس ،تتوىل لجنة عليا مراقبة السياسات العامة وتقييمها ،وهي ملحقة بديوان رئيس الحكومةُ ،أنشئت يف
آب /أغسطس  ،2015وطورت العملية التالية:
27 Eva Bellin, "The Politics of Profit in Tunisia: Utility of the Rentier Paradigm?" World Development, vol. 22, no. 3 (1994), pp. 427-436.
 28مجموعة األزمات الدولية ،االنتقال املعطل يف تونس :فساد مايل ونعرات جهوية ،تقرير الرشق األوسط رقم ( 177بروكسل 10 :أيار /مايو ،)2017
شوهد يف  ،2021/8/15يفhttps://bit.ly/3miJv47 :
" 29ما هو مرشوع قانون املصالحة؟" ،البوصلة ،2016/7/4 ،شوهد يف  ،2021/8/2يفhttps://bit.ly/3lnmYm8 :
" 30مرشوع قانون املصالحة انتكاسة لالنتقال الدميقراطي يف تونس" ،هيومان رايتس ووتش ،2016/7/14 ،شوهد يف  ،2021/8/15يف:
https://bit.ly/3fmmxEE
 31الجمهورية التونسية ،دستور تونس الصادر عام  ،2014الباب األول ،الفصل الخامس عرش ،تونس  ،2014ص  ،5شوهد يف  ،2021/9/9يف:
https://bit.ly/3zNULJB
32 Ministry of Foreign Affairs, "Evaluation Policy and Guidelines for Evaluations," (October 2009), p. 5, accessed on 10/8/2021,
at: https://bit.ly/38H8khT
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الشكل ()2
نظام التقييم واملتابعة

املصدر :اللجنة العليا ملراقبة وتقييم السياسات العامة ،وثيقة داخلية (غري منشورة).

158

تاسايس قاروأو ريراقت
لا لاقتنالا ءانثأ يف سنوت ةلاح :ةيداصتقالا تاحالصإلا ةدايق يف ةيسسؤملا تايدحتلا

تنقسم العملية إىل مرحلتني رئيستني ،هام:
مرحلة التقييم

يتم تنسيق هذه املرحلة بني اللجنة العليا للتقييم والجهة اإلرشافية العامة املسؤولة عن تقييم موضوع السياسة.
ويجري اختيار موضوع عملية التقييم ،بالتنسيق مع الهيكل اإلرشايف ،أو بحسب أولويات جدول أعامل الحكومة،
نهج تشاريك ،عرب إنشاء لجنة وسيطة تضم
بينام ُيصدر رئيس الحكومة أم ًرا باملهمة .تتميز هذه املرحلة باعتامد ٍ
مختلف الجهات الفاعلة يف امليدان ،وممثيل املجتمع املدين ،ملراقبة عملية التقييم .ويقترص دور اللجنة العليا للتقييم
عىل مرافقة الجهة اإلرشافية العامة يف عملية التقييم ،بد ًءا من صياغة اإلطار املرجعي إىل اختيار الخرباء ،عىل أن تتم
العملية وف ًقا للمعايري الدولية والحكم الرشيد عىل النحو املنصوص عليه يف الدستور .وإىل جانب ذلك ،تراقب اللجنة
وتضمن دعم النهج التشاريك ونرش تقرير التقييم مبا يف ذلك التوصيات القابلة للتطبيق .وتهدف عملية املراقبة هذه
وضع تصو ٍر لإلصالحات عىل أساس
إىل تنفيذ سياسات سليمة ،عرب تحسني دورات حياة املشاريع العامة ،وتسهيل ِ
األدلة العلمية والتقييم(.((3
متابعة القرارات املنبثقة من عملية التقييم

تع ّد هذه املرحلة الخطوة األش ّد فاعلية .وتهدف إىل تعزيز فاعلية عملية التقييم وجدواها بأكملها .وتوضح إىل
أي ح ٍّد ُيع ّد التقييم عملي ًة إلجراء تغيري حقيقي وتكييف السياسات للتغلب عىل أوجه القصور ومالءمتها مع
الواقع عىل األرض ،بنا ًء عىل التجارب املقارنة .وتع ّد هذه املرحلة عملية مستمرة ومنهجية لجمع املعلومات ،تجري
وف ًقا إلطار عمل واضح ومؤرشات محددة جي ًدا ،تز ّود صانعي السياسات ببيانات عن التقدم املحرز واألهداف
املحققة واألموال املخصصة.
وإضافة إىل جمع املعلومات عىل املستوى الكيل ،تركز اسرتاتيجية املتابعة أيضً ا عىل جمع املعلومات عىل املستوى
الجزيئ ،عرب نظام إدارة معلومات إلكرتونية متطور ُأنشئ منذ عام  .1990ويجري حال ًيا تعميم استغالل منظومة
متابعة املشاريع العمومية "إنجاز" وتقييمها؛ ما من شأنه أن يساعدنا عىل متابعة تنزيل السياسات العمومية إىل
برامج ومشاريع باعتامد نظام معلومايت جغرايف .((3(Système d'information géographique, SIG
إضافة إىل ذلكُ ،أنشئت إدارة مالية عامة جديدة ،من خالل التصويت عىل قانون جديد يف  13شباط /فرباير .2019
ويهدف هذا القانون الجديد إىل تضمني املزيد من املساءلة املالية العامة والشفافية وتسهيل متابعة اإلدارة املالية
العامة باالنتقال إىل نظام عميل ف ّعال؛ إلعداد املوازنات القامئة عىل األداء ،وتحسني وضع املوازنات متعددة السنوات،
وتبسيط الرقابة عىل املالية العامة يف املستوى املحيل(.((3
 33يف  20ترشين األول /أكتوبر  ،2017أصدرت الحكومة تصاريح للجنة العليا بإجراء مهمتها األوىل يف تقييم سياسات اإلدماج االجتامعي للشباب.
 34الجمهورية التونسية" ،املنظومة املعلوماتية الخاصة مبتابعة وتقييم وتنفيذ املشاريع العمومية" ،بوابة رئاسة الحكومية ،2014/4/24 ،شوهد يف
 ،2021/8/15يفhttps://bit.ly/3AM1V0K :
 35ينظر :الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،قانون أسايس عدد  15لسنة  2019مؤرخ يف  13فيفري  2019يتعلق بالقانون األسايس للميزانية" ،الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ،العدد  ،2019/2/19 ،15ص  ،484شوهد يف  ،2021/9/14يفhttps://bit.ly/3EjGlDK :
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 .2عملية التنسيق

ُيع ّد التنسيق أم ًرا أساس ًيا لترسيع االنتقال الدميقراطي ،وتحديد وترية اإلصالحات الهيكلية .ويتضمن تعزيز التواصل
بني مختلف مستويات صنع القرار يف مساره الهرمي العمودي العادي ،إضافة إىل التكامل األفقي ملختلف مراكز صنع
القرار ،لتحقيق األهداف نفسها التي حددها جدول أعامل الحكومة.
إضافة إىل آليات التنسيق اإلدارية القدمية (مكتب رئيس الحكومة ،وجلسات العمل الوزارية ،وغريها)ُ ،أنشئت
آلية جديدة للمساعدة يف تنسيق املساعدة اإلمنائية املالية الخارجية لتمويل اإلصالحات الرئيسة من خالل التعاون
الدويل( .((3وتع ّد هذه اآللية أداة اتصال بني الدولة التونسية والرشكاء املاليني الدوليني ،وتوفر لوحة عرض بيانات،
ً
متكامل يهدف إىل تحسني
تهدف إىل تسهيل عملية تعبئة املوارد .ولذلك متثِّل هذه املكونات جمي ًعا املذكورة نظا ًما
العمل الحكومي عىل مختلف املستويات ،بد ًءا بوضع االسرتاتيجية ومفهومها وتنفيذها ومتابعتها ،إىل تقييم
السياسات والربامج واملشاريع .وتجدر اإلشارة يف هذه املرحلة إىل الخطوات الرئيسة املستخدمة لتسهيل تنفيذ
نظام املتابعة والتقييم(:((3
öالرؤية :تُرجمت رؤية اإلصالح عرب مبادرة أطلقها رئيس الحكومة عام  2015إىل نظام وطني للمتابعة
وحددت األهداف والتوقعات عىل نح ٍو ج ّيد يف إطار هذه املبادرة ،إضافة إىل إنشاء منصب وزاري
والتقييمُ .
مسؤول عن اإلصالحات يف عام .2017
öتشخيص النظام :هي عملية يتم من خاللها تحديد مكامن الضعف والقوة عىل مستوى توفري املعلومة
وعىل مستوى استغاللها بهدف مأسسة املتابعة والتقييم عىل املدى البعيد ،وأجريت آخر عملية تشخيص
يف عام  .2016وقد حددت أوجه قصور عدة ،و ُوضعت خطة لتعزيز قدرات الهياكل املتعددة عرب تدريب
نحو ثالثني فري ًقا عىل مستوى اإلدارات املركزية واإلقليمية .و ُوضع أيضً ا برنامج وطني لتنمية القدرات خالل
الفرتة أيلول /سبتمرب  - 2016نيسان /أبريل  ،2017لتعزيز قدرات املوظفني العموميني .وق ّدمت املدرسة
الوطنية لإلدارة العامة يف كندا دورة تدريبية يف التقييم تدرب فيها  10قضاة من قسم املحاسبة و 10مراقبني
عا ّمني و 10موظفني آخرين من الهياكل اإلدارية .وأخ ًريا ،نُظمت عدة منتديات دولية لزيادة الوعي بتقييم
السياسة العامة.
نهجا
öوضع خطة عمل :نظ ًرا إىل أهمية بناء نظام موثوق يعكس الخصائص التونسية ،تب ّنت السلطات ً
تشارك ًيا ،باستخدام مدخالت مختلف الجهات الفاعلة ،مبا يف ذلك تجارب مقارنة مستمدة من بلدان
املنطقة .وتضمنت الخطة تعزيز نظام املعلومات عرب مراجعة منهجية ودورية ،ووضع سياسة متنع استخدام
املعلومات غري اآلمنةً ،
فضل عن إضفاء الطابع املؤسيس عىل هيكل دائم مسؤول عن تنفيذ خطة العمل .وقد
وضعت هذه الخطة يك تنفذ يف إطار خطة التنمية الوطنية  2020-2016وخطط التنمية املقبلة.
 36مروان املعرش ومارك بيرييني وألكساندر جريايس" ،بني الوعد والوعيد :إطار جديد للرشاكة مع تونس" ،مؤسسة كارنيغي ،2016/4/14 ،ص  ،24شوهد
يف  ،2021/8/15يفhttps://bit.ly/3yS6fvc :
 37الجمهورية التونسية ،رئاسة الحكومة" ،حول االنخراط يف املنظومة الوطنية ملتابعة وتقييم املشاريع والربامج العمومية" ،منشور عدد  ،2017 ،13شوهد
يف  ،2021/8/31يفhttps://bit.ly/3kDqt5U :
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خامتة
عنرصا ً
مهم لترسيع اإلصالحات االقتصادية يف تونس ما بعد االنتقال .ومن أهم العوامل
مثّلت التحديات املؤسسية ً
املؤثرة يف ترسيع نسق اإلصالحات ضعف القدرات املؤسسية والفنية ،خاصة القدرات اللوجستية والقدرة عىل القيادة
يف إجراء اإلصالحات داخل املؤسسات العامة .ويف ظل غياب التوافق بني األطراف املتدخلة يف عملية اإلصالح ،وغياب
القدرة عىل فرض أجندة اإلصالحات يف مجلس النواب ،يصبح عامل االقتصاد السيايس ً
مهم لترسيع نسق اإلصالح.
يف الوقت نفسه ،تساهم قدرة الحكومة عىل القيادة والتعبئة لدعم مرشوع اإلصالح يف نجاح اإلصالحات ،وذلك من
خالل القدرة عىل التنسيق ،وتعزيز مبدأ الحوار والتشارك ،وتخصيص املوارد الالزمة للتعويض .وتحتاج اإلصالحات
أيضً ا إىل بناء منظومة تقييم ومتابعة تعمل ضمن مبادئ الحياد واملساواة ،وتعتمد الطرق العلمية الحديثة.
واجهت عملية اإلصالح يف تونس ،شأنها شأن تجارب بلدان أخرى ،مخاطر جسيمة تتعلق بالهشاشة االقتصادية
وصعوبة إقامة تنسيق بني الجهات الفاعلة جمي ًعا نتيجة األزمة السياسية .إضافة إىل ذلك ،تعاين املؤسسات العامة
ضعف القدرات اللوجستية والفنية؛ ما ساهم يف تعطيل عملية اإلصالح .وساهمت أيضً ا األزمة السياسية يف تأخري
اإلصالحات ،من خالل تعطيل التوافق ،وخفض مستوى التنسيق ،وتعطيل نسق العمل داخل املجلس نتيجة
التجاذبات السياسية.
إن إجراء إصالحات يف فرتة انتقالية يتطلب بالرضورة اتباع نهج متعدد األبعاد ،ملواجهة التحديات ،واكتساب حصانة
اقتصادية وسياسية ومؤسسية .وهذا أمر مهم يف فرتة انتقالية ،تتسم بعدم اليقني ،وتضارب األهداف بني مختلف
الجهات املعنية .واستنا ًدا إىل توافق اآلراء السيايس التونيس "االستثنايئ" الذي ت ّوج بـ "خطة قرطاج" وجائزة نوبل(،((3
اتبعت اسرتاتيجية اإلصالح املسار نفسه ،بفتح حوار مع مختلف األطراف ،وتعزيز عملية شفافة وتشاركية .وكانت
رئيسا يف بناء اسرتاتيجية اإلصالح:
اإلجراءات التالية ،عىل نح ٍو خاصً ،
عنرصا ً
öبناء القدرات املؤسسية ،ومنها تعزيز كفاءة نظام اإلدارة والتوزيع القطاعي ،وفق محاور اإلصالح املوضوعة
ضمن اسرتاتيجية اإلصالح.
öتعميق توافق اآلراء بني مختلف الجهات الفاعلة املشاركة يف عملية اإلصالح ،فيام يتعلق مببادئ الدستور
الجديد ،واستنا ًدا إىل نهج تشاريك يهدف إىل التغلب عىل النزاعات السياسية األساسية وتحقيق أهداف
االنتقال الدميقراطي.
öأهمية تعزيز الشفافية يف الخطاب الرسمي ،وتعريف املواطنني باإلصالحات تدريج ًيا أمر أسايس؛ ألنهم
أصبحوا أش ّد يقظة تجاه املشاركة يف الشؤون العامة ومراقبة النشاط الحكومي.

 38تُوجت أربع منظامت تونسية ،هي االتحاد العام التونيس للشغل ،واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،والهيئة الوطنية للمحامني
التونسيني ،والرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ،بجائزة نوبل للسالم لسنة  ،2015تقدي ًرا للدور الذي أ ّدته يف إنجاح الحوار الوطني التونيس.
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