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البلديات الجديدة في حاجة إلى االعتراف
بخصوصيتها لالستفادة الفعلية من مبدأ التضامن
ملخـــص تنفيـــذي
يــوم  6مــاي  2018ينتخــب متســاكنو ومتســاكنات البلديــات الجديــدة للمــرة األولــى مجالســهم البلديــة التــي
ســتعمل وفــق مقتضيــات البــاب الســابع مــن الدســتور ومجلــة الجماعــات المحليــة .وتعتبــر هــذه الخطــوات األولى
ضروريــة فــي مســار تقليــص التفــاوت فــي التنميــة بيــن الجهــات وترســيخ المواطنــة المتســاوية والمدمجــة.
ولكــن هــذه األهــداف ال يمكــن ان تتحقــق دون اســتفادة البلديــات الجديــدة مــن مبــدأ التضامــن واليــات التســوية
والتعديــل .اذ ان افتقــار البلديــات الجديــدة للمرافــق والخدمــات األساســية مــن جهــة وعــدم وجــود مؤشــرات
تنمويــة ومعطيــات احصائيــة خاصــة بهــا مــن جهــة اخــرى يحتــم اعتــراف مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة
بالوضــع الخــاص لهــذه البلديــات إلنفــاذ مبــدأ التضامــن وذلــك حتــى تكــون الالمركزيــة فرصــة حقيقيــة لتحســين
اإلطــار المعيشــي للســكان وتدعيــم مشــاركتهم فــي إدارة الشــأن المحلــي.

تقديــم عــام حــول
برنامــج لنتصــور جهتنــا
فــي إطــار برنامــج «لنتصــور جهتنــا» ،قامــت جمعيــة
مواطنــة وتضامــن بتنظيــم سلســلة مــن اللقــاءات
تهــدف إلــى دعــم المجتمــع المدنــي فــي عــدد مــن
البلديــات الجديــدة لصياغــة توصيــات ومقترحــات حــول
مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة (نســخة مــاي .)2017
وقــد عقــدت هــذه اللقــاءات فــي  6بلديــات جديــدة
هــي :الشــريفات -بوشــاراي (واليــة نابــل) ،والمرجــة
(واليــة الــكاف)  ،ســيدي علــي بــن عابــد ،الناظــور (واليــة
صفاقــس) ،التاللســة (واليــة المهديــة) ،رقــادة (واليــة
القيــروان) ،حــزوة (واليــة تــوزر).
هــذا مــع اإلشــارة وأنــه تــمّ إدارة هــذه اللقــاءات مــن
طــرف الســيدة جنــان اإلمــام ،أســتاذة جامعيــة وخبيــرة
فــي مجــال الالمركزيــة .وقــد شــارك فيهــا مــا يزيــد عــن
 120مشــاركا ومشــاركة .و أفضــت هــذه األشــغال إلــى
صياغــة جملــة مــن التوصيــات والمقترحات قصــد تضمينها
بتقريــر يرفــع إلــى ممثلــي مجلــس نــواب الشــعب فــي
إطــار حملــة مناصــرة ألجــل تدعيــم البلديــات الجديــدة.

المقترحـات حـول مشـروع
مجلـــة الجماعـــات المحليــة
يعــرف الفصــل  189مــن مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة البلديــة
بأنهــا جماعــة محليــة تتمتــع بالشــخصيّة المدنيــة واالســتقالل
المالــي و تقــوم بتســيير الشــؤون البلديّــة وفقــا لمبــدأ التّدبيــر
الحــر وهــي «تعمــل علــى تنميــة المنطقــة اقتصاديــا واجتماعيّــا
وثقافيّــا وبيئيــا وحضريــا وإســداء الخدمــات لمنظوريهــا واإلصغــاء
لمشــاغل متســاكنيها وتشــريكهم فــي تصريــف الشــأن المحلــي «.
علــى هــذا األســاس ،شــهدت قواعــد توزيــع الصالحيــات تغييــرا
جذريــا حيــث أصبــح تســيير الشــأن المحلي وتحقيــق التنميــة المحلية
فــي صميــم االختصــاص المبدئــي للبلديــات التــي تباشــرها وفــق
مقتضيــات التدبيــر الحــر ومــن خــال ثالثــة أصنــاف مــن االختصاصــات:
الذاتيــة ،المشــتركة والمنقولــة.
إن مجــرد إحــداث بلديــات جديــدة ال يعنــي جاهزيتهــا إلســداء خدمــات
للمتســاكنين ولتحســين ظــروف عيشــهم اذ يتطلــب االمــر رصــد
المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة كــي تكــون قــادرة علــى خدمــة
الصالــح المحلــي وتوفيــر المرافــق والخدمــات البلديــة .كمــا ان إدمــاج
المناطــق الريفيــة ضمــن الفضــاء البلــدي ال يجــب أن يقتصــر علــى مجرّد
تقســيم إداري بــل يجــب أن يشــمل خططــا للنهــوض بتلــك المناطــق
وإدماجهــا ضمــن الــدورة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
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وقــد أقــر الدســتور ومشــروع مجلــة الجماعــات
المحليــة مبــدأ التضامــن و ﺁليــة التســوية والتعديــل
قصــد توفيــر مــوارد إضافيــة للجماعــات المحليــة
للحــد مــن التفــاوت بينهــا وتحســين ظــروف عيــﺶ
المتســاكنين .و تطــرﺡ المعاييــر المعتمــدة إلنفــاذ
مبــدأ التضامــن إشــكاال حقيقيــا بالنســبة للبلديــات
الجديــدة حيــث أن الفصــل  142مــن مشــروع
المجلــة يشــترﻁ بعــﺾ المعاييــر لتوزيــع مــوارد
صنــدوﻕ دعــم الالمركزيــة والتعديــل والتضامــن
بيــن الجماعــات المحليــة ومــن بينهــا «عــدد الســكان
ونســبة البطالــة وأهميــة األعبــاء المحمولــة علــى
الجماعــات المحليــة».
إن اســتفادة البلديــات الجديــدة مــن مبــدأ التضامــن
بتمكينهــا مــن اســتثمارات ومــن اعتمــادات تعديــل
خصوصيــة ال يمكــن أن يتحقــق دون إضافــة «معيــار
البلديــة الجديــدة» فــي هــذا الفصــل ،الــى جانــب
المعاييــر األخــرﻯ المعتمــدة ،خصوصــا و ان مؤشــرات
التنميــة والمعطيــات االحصائيــة المتعلقــة بنســبة
البطالــة وأهميــة األعبــاء المحمولة علــى الجماعات
المحليــة غيــر متوفــرة بالنســبة للبلديــات الجديــدة.
علــى هــذا األســاس يتعيــن إدراج معيــار «البلديــة
الجديــدة» لالســتفادة مــن مبــدأ التضامــن ومختلــف
ﺁلياتــه خصوصــا فــي المجــاالت التاليــة:
• تعزيــز الرصيــد العقــاري للبلديــات الجديــدة
بتمكينهــا مــن اســتغالل الملــك العمومــي للدولــة
خدمــة للصالــح المحلــي :الفصــل  60مــن مشــروع
مجلــة الجماعــات المحليــة.
• اســتقطاب الكفــاءات االداريــة والترفيــع من نســبة
التأطيــر بالنســبة لــالدارة البلديــة  :الفصــل  260مــن
مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة.

• دفــع التنميــة :الفصــول  99-102و 104-105-
 107مــن مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة.
• الديمقراطية التشاركية من خالل:
 التــزام الجماعــات المحليــة بﺈعــالم المواطنيــنبمختلــف اﻵليــات الضامنــة لمشــاركتهم فــي
المتابعــة و فــي اتخــاذ القــرار وتقييــم عمــل
ومردوديــة الجماعــات المحليــة مــع ضــرورة األخــذ
بعيــن االعتبــار لخصوصيــات المتســاكنين (خاصــة
متســاكنين المناطــق الريفيــة) عنــد ضبــﻂ خطــﻂ
االتصــال واإلعــالم وذلــك لضمــان تشــريكهم فــي
متابعــة أعمــال الجماعــات المحليــة وضبــﻂ برامجهــا
التنمويــة.
 دعــم وتعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي المحلــيفــي البلديــات الجديــدة حتــى يتمكــن مــن ان يكــون
قــوة اقتــراﺡ وســلطة مضــادة :الفصــل  106مــن
مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة.
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