
البلديات الجديدة في حاجة إلى االعتراف
بخصوصيتها لالستفادة الفعلية من مبدأ التضامن

ملخـــص تنفيـــذي
يــوم 6 مــاي 2018 ينتخــب متســاكنو ومتســاكنات البلديــات الجديــدة  للمــرة األولــى مجالســهم البلديــة التــي 
ســتعمل وفــق مقتضيــات البــاب الســابع مــن الدســتور ومجلــة الجماعــات المحليــة. وتعتبــر هــذه الخطــوات األولى 
ــة.  ــاوية والمدمج ــة المتس ــيخ المواطن ــات وترس ــن الجه ــة بي ــي التنمي ــاوت ف ــص التف ــار تقلي ــي مس ــة ف ضروري
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 
ــة  ــة الجماعــات المحلي ــراف مشــروع مجل ــم اعت ــة خاصــة بهــا مــن جهــة اخــرى يحت ــات احصائي ــة ومعطي تنموي
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 
اللقــاءات  مــن  سلســلة  بتنظيــم  وتضامــن  مواطنــة 
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 6 بلديــات جديــدة 
والمرجــة  نابــل(،  )واليــة  بوشــاراي  الشــريفات-  هــي: 
)واليــة الــكاف( ، ســيدي علــي بــن عابــد، الناظــور )واليــة 
ــة  ــادة )والي ــة(، رق ــة المهدي ــة )والي ــس(، التاللس صفاق

القيــروان(، حــزوة )واليــة تــوزر(. 

ــمّ إدارة هــذه اللقــاءات مــن  ــه ت هــذا مــع اإلشــارة وأن
ــرة  ــة وخبي ــتاذة جامعي ــام، أس ــان اإلم ــيدة جن ــرف الس ط
فــي مجــال الالمركزيــة. وقــد شــارك فيهــا  مــا يزيــد عــن 
120 مشــاركا ومشــاركة. و أفضــت هــذه األشــغال إلــى 
صياغــة جملــة مــن التوصيــات والمقترحات قصــد تضمينها 
ــواب الشــعب فــي  ــس ن ــي مجل ــى ممثل ــر يرفــع إل بتقري

إطــار حملــة مناصــرة ألجــل تدعيــم البلديــات الجديــدة.

المقترحـات حـول مشـروع 
مجلـــة الجماعـــات المحليــة

 
يعــرف الفصــل 189 مــن مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة البلديــة 
بأنهــا جماعــة محليــة تتمتــع بالشــخصيّة المدنيــة واالســتقالل 
ــر  ــدأ التّدبي ــا لمب ــة وفق ــؤون البلديّ ــيير الش ــوم بتس ــي و تق المال
ــا  الحــر وهــي »تعمــل علــى تنميــة المنطقــة اقتصاديــا واجتماعيّ
وثقافيّــا وبيئيــا وحضريــا وإســداء الخدمــات لمنظوريهــا واإلصغــاء 
لمشــاغل متســاكنيها وتشــريكهم فــي تصريــف الشــأن المحلــي ». 

ــرا  ــات تغيي ــع الصالحي ــد توزي ــهدت قواع ــاس، ش ــذا األس ــى ه عل
جذريــا حيــث أصبــح تســيير الشــأن المحلي وتحقيــق التنميــة المحلية 
ــق  ــرها وف ــي تباش ــات الت ــي للبلدي ــاص المبدئ ــم االختص ــي صمي ف
مقتضيــات التدبيــر الحــر ومــن خــالل ثالثــة أصنــاف مــن االختصاصــات:  

ــة.  الذاتيــة، المشــتركة والمنقول

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 
ــق  ــك المناط ــوض بتل ــا للنه ــمل خطط ــب أن يش ــل يج ــيم إداري ب تقس

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــدورة االقتصادي وإدماجهــا ضمــن ال
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الجماعــات  الدســتور ومشــروع مجلــة  أقــر  وقــد 
المحليــة مبــدأ التضامــن و آليــة التســوية والتعديــل 
قصــد توفيــر مــوارد إضافيــة للجماعــات المحليــة 
ــش  ــروف عي ــين ظ ــا وتحس ــاوت بينه ــن التف ــد م للح
ــاذ  ــدة إلنف ــر المعتم ــرح المعايي ــاكنين. و تط المتس
ــات  ــبة للبلدي ــا بالنس ــكاال حقيقي ــن إش ــدأ التضام مب
مشــروع  مــن   142 الفصــل  أن  حيــث  الجديــدة 
مــوارد  لتوزيــع  المعاييــر  بعــض  يشــترط  المجلــة 
والتضامــن  والتعديــل  الالمركزيــة  دعــم  صنــدوق 
بيــن الجماعــات المحليــة ومــن بينهــا »عــدد الســكان 
ــى  ــة عل ــاء المحمول ــة األعب ــة وأهمي ونســبة البطال

المحليــة«.  الجماعــات 

ــدأ التضامــن  ــدة مــن مب ــات الجدي إن اســتفادة البلدي
ــل  بتمكينهــا مــن اســتثمارات ومــن اعتمــادات تعدي
خصوصيــة  ال يمكــن أن يتحقــق دون إضافــة  »معيــار 
ــب  ــى جان ــل، ال ــذا الفص ــي ه ــدة« ف ــة الجدي البلدي
المعاييــر األخــرى المعتمــدة، خصوصــا و ان مؤشــرات 
التنميــة والمعطيــات االحصائيــة المتعلقــة بنســبة 
البطالــة وأهميــة األعبــاء المحمولة علــى الجماعات 
المحليــة غيــر متوفــرة بالنســبة للبلديــات الجديــدة.

ــة  ــار »البلدي ــن  إدراج معي ــاس يتعي ــذا األس ــى ه عل
الجديــدة« لالســتفادة مــن مبــدأ التضامــن ومختلــف 

ــة: آلياتــه خصوصــا فــي المجــاالت التالي

الجديــدة  للبلديــات  العقــاري  الرصيــد  • تعزيــز 
ــة  ــك العمومــي للدول بتمكينهــا مــن اســتغالل المل
ــروع  ــن مش ــل 60 م ــي: الفص ــح المحل ــة للصال خدم

المحليــة.  الجماعــات  مجلــة 

• اســتقطاب الكفــاءات االداريــة والترفيــع من نســبة 
التأطيــر بالنســبة لــالدارة البلديــة : الفصــل 260 مــن 

مشــروع مجلــة الجماعــات المحليــة.

• دفــع  التنميــة: الفصــول 102-99 و -104-105
ــة. ــات المحلي ــة الجماع ــروع مجل ــن مش 107 م

• الديمقراطية التشاركية من خالل:

-  التــزام الجماعــات المحليــة بإعــالم المواطنيــن 
فــي  لمشــاركتهم  الضامنــة  اآلليــات  بمختلــف 
عمــل  وتقييــم  القــرار  اتخــاذ  فــي  و  المتابعــة 
ومردوديــة الجماعــات المحليــة مــع  ضــرورة األخــذ 
)خاصــة  المتســاكنين  لخصوصيــات  االعتبــار  بعيــن 
متســاكنين المناطــق الريفيــة( عنــد ضبــط خطــط 
ــي  ــريكهم ف ــان تش ــك لضم ــالم وذل ــال واإلع االتص
متابعــة أعمــال الجماعــات المحليــة وضبــط برامجهــا 

التنمويــة. 

-  دعــم وتعزيــز قــدرات المجتمــع المدنــي المحلــي 
فــي البلديــات الجديــدة حتــى يتمكــن مــن ان يكــون 
قــوة اقتــراح وســلطة مضــادة: الفصــل 106 مــن 

ــة. ــة الجماعــات المحلي مشــروع مجل

جمعية مواطنة و تضامن
Association Citoyens & Solidaires

5, rue Ibn Charaf - 1001
Belvédère - Tunis
Tél. : 99 640 261

citoyensetsolidaires@gmail.com
           www.facebook.com/citoyensolidaireTN/?fref=ts

N°dépôt : 
2941 du 20/04/2011 / JORT n°62 

du 24/05/2012

Compte Bancaire : 
Agence UIB-Rue Alain Savary

RIB : 12030 0000093004117 08

           www.facebook.com/citoyensolidaireTN/?fref=ts

جمعية مواطنة و تضامن
Association Citoyens & Solidaires


