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1. مقّدمة
فــي إطــار مشــروعها حــول دعــم تطبيــق دســتور 2014، دعمــت المنظمــة الدوليــة للتقريــر 
الديمقراطيــة  إنجــاز مشــروع تقييــم وضــع   2019 )DRI( خــالل ســنة  الديمقراطيــة  عــن 
المحليــة فــي بلديتيــن تونســيتين )بلديــة أريانــة بواليــة أريانــة وبلديــة الحنشــة بواليــة 
الدوليــة  المؤسســة  قبــل  مــن  المعتمــدة  المنهجيــة  علــى  باالعتمــاد  وذلــك  صفاقــس( 
للديمقراطيــة واالنتخابــات )IDEA( منــذ عــام 2002 والتــي ُطــّورت بشــكل كامــل علــى 
ــب االعتمــاد  ــة فــي 10 دول مختلفــة. تطّل ــر مــن 60 جماعــة محلي ضــوء تجربتهــا فــي أكث
الفعــّال لهــذه المنهجيــة بــذل بجهــد مهــم لتنزيلهــا فــي الســياق الــذي تــم القيــام بــه 
بالتنســيق مــع مختلــف االطــراف المتداخلــة مــن أجــل تطويــع منهجيــة المؤسســة الدوليــة 

للديمقراطيــة واالنتخابــات IDEA مــع الســياق التونســي.

تقييــم وضــع الديمقراطيــة المحليــة هــو 
الفاعليــن  لمجمــوع  مواطنــي  تقييــم 
المجــال  فــي  المتواجديــن  أو  الناشــطين 
فــي  بمــا  المحليــة،  للجماعــة  الترابــي 
والمنشــآت  المدنــي  المجتمــع  ذلــك 
والســلطات  العموميــة  والمؤسســات 
الالمحوريــة ...ويهــدف التقييــم إلــى تعزيــز 
الجماعــات  داخــل  المجتمعيــة  اإلصالحــات 
تشــاركي.  منهــج  أســاس  علــى  المحليــة 

ــدُّ طريقــة كميــة  فهــو ال ُيَع
بيــن  بالمقارنــة  تســمح 
البلديــات التونســية، إذ لــم 
يتــم إجــراء أيــة مقارنــة بيــن 

البلديتيــن.

الديمقراطيــة  وضــع  تقييــم  يتمّثــل 
الرقابــة  مســتوى  قيــس  فــي  المحليــة 
المواطنيــة علــى القــرارات التــي تتخذهــا 
ودرجــة  جهــة،  مــن  المحليــة  الســلطات 
المســاواة بيــن المواطنيــن فــي ممارســة 
وتهــدف  أخــرى.  جهــة  مــن  الرقابــة  هــذه 
تعزيــز  ضمــان  إلــى  المنهجيــة  هــذه 
المتمثلــة  للتقييــم  التوجيهيــة  المبــادئ 
والمســاواة  المواطنيــة  الرقابــة  فــي: 
السياســية، وإلــى دعــم مســارات تقييــم 
بهــا  يقــوم  التــي  المحليــة  الديمقراطيــة 

محليــا. تــدار  والتــي  المواطنــون 

يضــع هــذا اإلطــار المواطنيــن فــي محــور 
مبــادرات  خلــق  بهــدف  التقييــم  مســار 
سياســية يتــم صياغتهــا محليــا، وبرامــج 
مّمــا  داخليــة،  بديناميكيــات  إصــالح 
يمّهــد الطريــق إلجــراء تقييــم أكثــر دّقــة 
المحلــي. المســتوى  علــى  للديمقراطيــة 

2.  نموذج تقييم وضع الديمقراطية 
المحلية والمنهجية
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نموذج تقييم وضع الديمقراطية المحلية والمنهجية

نمذجــة  علــى  المنهجيــة  تعتمــد 
للديمقراطيــة المحليــة مبنيــة علــى ركائــز 
ثــالث. أّوال، المواطنــة والمســاواة فــي الحقــوق 
ومســارات  المؤسســات  ثانيــا،  والعدالــة، 
المبــادرة  ثالثــا،  والمســاءلة،  التمثيــل 

المواطنيــة. والمشــاركة 

ضــوء  علــى  الثــالث  الركائــز  تحليــل  تــم 
المواطنيــة  الرقابــة  توجيهيــن:  مبدأيــن 
والمســاواة السياســية، واللــذان ينقســمان 
بدورهمــا إلــى 8 مبــادئ وســيطة )التمثيــل 
والتفاعــل  والمشــروعية  والمشــاركة 
والتضامــن  والمســاءلة  والشــفافية 

والرجــل(. المــرأة  بيــن  والمســاواة 

ــق التقييــم البلــدي، ويقتضــي  ــة فري ــي ونوعــي يقــوده فــي كل بلدي ــّد هــذا التقييــم ذات وُيَع
جمــع المعلومــات وتحليلهــا وصياغــة التوصيــات.

يتم تنفيذ تقييم وضع الديمقراطية المحلية من خالل الخطوات التالية:

1. اإلعداد والتخطيط
)اختيــار البلديــات، حشــد الفاعليــن، إرســاء الهيــكل التنظيمــي، تشــكيل الفــرق 

وتدريبهــا، ضبــط خطــط العمل(؛

2. تصميم األدوات 
)أدلة التقييم، أدلة المقابالت، دليل تقييم البلديات(؛

3. جمع البيانات وتحليلها
األدبيــات واالستشــارات متعــددة  تحليــل  البيانــات، طــرق جمعهــا،  )تصنيــف 

النتائــج(؛ اســتخالص  والتوجهــات،  األوجــه 

4. إعداد التقرير والمصادقة 
إعــادة  األولــي،  التقريــر  توحيــد  حــدة،  علــى  ركيــزة  كل  وصياغــة  )التحليــل 
قــراءة التقريــر مــن قبــل األطــراف المشــاركة فــي التقييــم ومــن قبــل قارئيــن 
مــن خارجهــم، المصادقــة عليــه ضمــن ورشــة عمــل مفتوحــة، إعــداد الصيغــة 

للتقريــر(؛ النهائيــة 

5. المناصرة والمبادرات المحلية والموازنة
موازنــة  الوطنــي،  المســتوى  علــى  الخبــرات  تبــادل  محلــي،  ونقــاش  )لقــاء 

المتبــع( التمّشــي 

المواطنة
و المساواة في 

الحقوق و اللجوء 
إلى القضاء

مبادرة
و مشاركة 
المواطنين

المسارات
و المؤسسات 

التمثيلية 
و الخاضعة 
للمساءلة  

الديمقراطية 
المحلية

مبادئ 
وسطى

مبادئ
رقابة المواطنالمساواة السياسيةتوجيهية

المساواة بين المرأة و الرجل

مساواة
المرأة و الرجل

التمثيلالمشروعيةالمساءلةالتضامن

المشاركةالتجاوبالشفافية

التماسك االجتماعي و التنوع 

النزاعات و األمن

الديمقراطية و التنمية 
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3.  الدروس المستخلصة 
       من تحليل السياق

يتشــابه ســياق بلديــة الحنشــة مــع عديــد البلديــات، فهــي ذات طبيعــة مزدوجــة، حضريــة 
وريفيــة. تــم توســعت المنطقــة البلديــة فــي ســنة 2016 تطبيقــا ألحــكام الدســتور التــي 
التــراب التونســي. تعــد األنشــطة الفالحيــة  اقتضــت تعميــم النظــام البلــدي علــى كل 
المصــدر الهــام للثــروة المحليــة، وبشــكل أقــل األنشــطة الصناعيــة والخدماتيــة. وتعتبــر 
شــبكة النقــل العمومــي الرابطــة بيــن البلديــة وعمادتهــا والرابطــة وبينهــا وبيــن الجماعات 
المجــاورة، متواضعــة للغايــة القتصارهــا علــى وســائل النقــل الريفيــة الخاصــة المتمثلــة فــي 

الشــاحنات الخفيفــة أو عربــات نقــل ســلع.

تتكــون الجماعــة مــن مســلمين ســنيين، 
وهــذا مــا يجعلهــا متجانســة مــن الناحيــة 
قــد  التــي  النزاعــات  تتمحــور  الدينيــة. 
تنشــأ مــن وقــت آلخــر علــى مســائل ذات 
تحديــد  إشــكاليات  صبغــة عقاريــة وعلــى 
لطغيــان  واعتبــارا  الفالحيــة.  المناطــق 
الطابــع المحافــظ علــى الجماعــة المحليــة، 
فــي  هاًمــا  دوًرا  يلعبــون  األئمــة  فــإن 
الحيــاة المحليــة مــن خــالل قيامهــم بــدور 
وتســمح  التوتــرات.  وتخفيــف  الوســاطة 
لهــم الخطــب الجمعيــة بالتأثيــر فــي الــرأي 
بــروز  مــن  الرغــم  وعلــى  المحلــي.  العــام 
األحــزاب السياســية فــي االنتخابــات األخيــرة، 
فــإن الطابــع العائلــي اليــزال مهيمنــا علــى 
جهــات  العائــالت  وتظــل  المحليــة.  الحيــاة 
ــر رســمية، إذ تلعــب دوًرا حاســًما  ــة غي فاعل
فــي حشــد الجماهيــر وتؤثــر بشــكل غيــر 
المحليــة.  السياســية  الحيــاة  فــي  مباشــر 

يلعــب وجهــاء الجهــة )كبــار العيلــة( أيًضــا 
صــورة  فــي  والتحكيــم  الوســاطة  دور 
نشــوب نزاعــات أو فــي صــور عــدم الرضــاء 

االقتصــادي. أو  االجتماعــي 

فــي  المنتخــب  البلــدي  المجلــس  يتكــون 
2018 مــن 24 مستشــارا، مــن بينهــم 13 
رجــاًل و 11 امــرأة و 9 شــبان أقــل مــن 35ســنة   
وعضــوة مــن ذوي االحتياجــات الخصوصيــة. 
يتــوزع المستشــارون المنتخبــون علــى 6 
نــداء  )النهضــة،  حزبيــة  منهــا   4 قائمــات، 
تونــس، الحــزب الدســتوري الحــّر ومشــروع 
)الحنشــة  مســتقلتان  وقائمتــان  تونــس( 
ُتركــز  األحــرار(.  الشــباب  وقائمــة  للجميــع 
الجمعيــات المحليــة المرســمة فــي الســجل 
البلــدي )وعددهــا خمــس( أنشــطتها علــى 

الجانــب الثقافــي. 

سير مشروع تقييم وضع الديمقراطية المحلية في بلدية الحنشة

موافقــة  علــى  المشــروع  فريــق  حصــل 
مجلــس البلــدي والتزامــه بإجــراء أنشــطة 
التقييــم فــي المنطقــة البلديــة. تــّم ِتبًعــا 
لتأميــن  التقييــم  فريــق  اختيــار  لذلــك 
واســتعمالها  ومعالجاتهــا  البيانــات  جمــع 
ألغــراض التقييــم. وشــارك أعضــاء الفريــق 
فــي دورة تدريبيــة حــول منهجيــة للتعــرف 
التقييــم وتنزيلــه فــي ســياقه. علــى مســار 

مــع  العمــل  فــي  للشــروع  ورشــة  عقــدت 
بذلــك  معلنــة  البلــدي  التقييــم  فريــق 
وتّمــت،  البيانــات.  جمــع  مرحلــة  بدايــة 
علــى  مباشــر  بشــكل  اإلجابــة  بالتالــي، 
بعــض األســئلة الــواردة فــي دليــل تقييــم 
الديمقراطيــة المحليــة التونســي مــن قبــل 
أعضــاء فريــق التقييــم البلــدي بالنظــر إلــى 
ــع بقيــة األســئلة  ــّم توزي خبرتهــم فيهــا، وت
بيــن أعضــاء الفريــق للتخطيــط لمقابــالت 
علــى  الحائــزة  والمؤسســات  األفــراد  مــع 

المعلومــة.

ومناقشــتها  األوليــة  النتائــج  تقاســم  تــم 
ــد الفاعليــن  خــالل ورشــة عمــل ضمــت عدي
البيانــات  بــإدراج  ذلــك  وســمح  المعنييــن، 
غيــر المتوفــرة وتدقيــق مــا هــو غيــر واضــح.
زيــارة  تنظيــم  تــم  ذلــك،  مــع  بالتــوازي 
أيــام لفائــدة  إلــى برليــن لمــدة 3  دراســية 
علــى  للتعــرف  البلــدي  التقييــم  فريــق 

وآليــات  االلمانــي  الالمركــزي  النظــام 
خــالل ورشــات  مــن  المواطنيــة  المشــاركة 

أفــكار. وتبــادل  نقــاش 

وقــام الفريــق بجمــع بيانــات إضافيــة ال ســيما 
مــن خــالل البحــث الوثائقــي. تمــت مناقشــة 
النســخة الثانيــة مــن التقريــر بيــن أعضــاء 
فريــق التقييــم البلــدي خــالل ورشــة عمــل 
إلدراج البيانــات الجديــدة التــي تــم جمعهــا، 
الفاعلــة  الجهــات  األعضــاء  حــدد  كمــا 
والقــراءة  بالمراجعــة  للقيــام  الرئيســية 

الخارجيــة.

تمــت تقاســم النســخة الثالثــة مــن التقريــر 
التقييــم  فريــق  أعضــاء  مــع  ومناقشــتها 
البلــدي ومــع المكلفيــن بإجــراء المراجعــات 
اللقــاء  هــذا  وأفــرز  الخارجيــة.  والقــراءات 
تــم  التــي  للتقريــر  الرئيســية  المخرجــات 
تقديمهــا والمصادقــة عليهــا خــالل ورشــة 
ضمــت عديــد الجهــات الفاعلــة، وســاعدت 
التقييــم  لفريــق  المقدمــة  التعليقــات 
المدرجــة  التوصيــات  صياغــة  فــي  البلــدي 
بذلــك  وانتهــى  التقريــر.  حوصلــة  فــي 

التشــاركي. المســار 
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4. حوصلة الركائز

الحقــوق  فــي  والمســاواة  المواطنــة   .1
الحنشــة  فــي  العدالــة  إلــى  والنفــاذ 

المحليــة« فــي بلديــة الحنشــة حســب  يختلــف تصــور مفهــوم »المواطنــة 
طبيعــة الفاعــل. تتمثــل المواطنــة للفاعليــن العموميــن فــي جملــة الواجبات، 
بينمــا ُتمثــل بالنســبة للجمعيــات مجموعــة الحقــوق والواجبــات. وغالًبــا مــا 
يعبــر ســكان المناطــق الريفيــة عــن شــعورهم باإلقصــاء، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالتمتــع المرافــق العموميــة. ويغــذي التمثيــل المفــرط لعائلــة مــا، خاصــة فــي 
المجلــس البلــدي، الشــعور بعــدم المســاواة. تؤكــد الســلطات المحليــة أنهــا 
تســهر علــى ضمــان المســاواة فــي المعاملــة بيــن مختلــف المناطــق والفئــات، 
وأنــه ال يوجــد تمييــز مؤســس فــي البلديــة، ولكنهــا ُتِقــرُّ أيًضــا بــأن جهودهــا 
متعلقــة  هيكليــة  بصعوبــات  تصطــدم  المســاواة  مــن  المزيــد  لتحقيــق 

ــة المــوارد الماليــة. خصوصــا بمحدودي

ــى حــد مــا،  ــية محترمــة إل ــة والسياس ــوق المدني ــة الحق تعتبــر ممارس
يتمتعــون  أنهــم  ويؤكــدون  تامــة  بحريــة  المحليــون  الفاعلــون  ينشــط  إذ 
بحريــة االجتمــاع والــرأي والتعبيــر بشــكل عــام، كمــا يتمتعــون بشــكل فعــال 

بحقهــم فــي التظاهــر.

يتــراءى للنســاء، بالنظــر إلــى القيــود االجتماعيــة، أن حضــور الرجــال فــي الحيــاة 
العامــة المحليــة أكبــر مــن حضورهــن، وأنهــن ال يتمتعــن مقارنــة بالرجــال 

بنفــس النفــاذ الفعلــي لهــذه الحقــوق والحريــات.

للقيــام  العموميــة  بالفضــاءات  البلديــة غيــر مجهــزة بشــكل جيــد  تعتبــر 
بأنشــطة مدنيــة وجمعياتيــة وسياســية. باإلضافــة إلــى أن الجمعيــات المحليــة 

قليلــة النشــاط فــي مجــال الدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة والسياســية. 

االقتــصاديــــة  الحقــــــوق  ُتمــــــــارس 
واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة علــى 
المســتوى البلــدي بشــكل أساســي مــن خالل 
توفيــر المرافــق العموميــة وإنجــاز اســتثمارات 

تنميــة محليــة.

ــتوري  ــق الدس تبقــى فعاليــة ممارســة الح
الريفيــة  المناطــق  فــي  التعليــم  فــي 
جزئيــة بالنظــر لُبعــد المؤسســات التعليميــة 
العموميــة؛ ممــا يشــكل أحــد مجــاالت عــدم 
المســاواة بيــن المناطــق الحضريــة والريفيــة، 
ال  النقــل.  وســائل  ــر  َتَوفُّ لمحدوديــة  خاصــة 
يعتبــر النقــل الرئيســي بيــن مناطــق البلديــة 
المختلفــة وعلــى الطــرق البلديــة آمنــا، إذ يتم 
نقــل  ووســائل  خفيفــة  شــاحنات  بواســطة 
ريفيــة جماعيــة. وتعانــي الفتيــات والشــابات 
فــي المناطــق الريفيــة أساســا مــن االنقطــاع 

عــن الدراســة ألســباب متعــددة.

مركــز  فــي  الصحيــة  المرافــق  تتركــز 
ــة، ممــا يجعــل النفــاذ إليهــا  ــة بالبلدي المدين
المناطــق  لســكان  بالنســبة  تعقيــًدا  أكثــر 
ذوي  للعمــال  تســند  مــا  وغالًبــا  الريفيــة. 
أو  منخفضــة  أجــورا  المحــدودة  اإلمكانيــات 
زهيــدة، وال يوفــر لهــم المشــغلون الضمــان 
االجتماعــي، ممــا يــؤدي إلــى تهميشــهم فــي 

الصحيــة. للرعايــة  النفــاذ 

ــان  ــل والضم ــى العم ــاذ إل ــر النف يعتب
متوفــر  وغيــر  متــاح  غيــر  االجتماعــي 
للعاطليــن عــن العمــل. وتشــّكل العامــالت 

اجتماعيــة  فئــة  خاصــة  بصفــة  الفالحيــات 
هشــة ذات نفــاذ محــدود للحقــوق االقتصادية 

واالجتماعيــة.

مــن الناحيــة البيئيــة، تتمثــل المشــاكل 
التــي  الســبخة  ميــاه  ركــود  فــي  الرئيســية 
تتجمــع فيهــا ســيول الوديــان، وفــي صعوبــة 

الجمــع والتصــرف فــي الفضــالت الحيوانيــة.

الموجــودة  المقابــر  تعــود ملكيــة  ثقافيــا، 
وتتولــى  للعائــالت؛  المحلــي  التــراب  فــي 
يثيــر  ممــا  وتنظيفهــا،  تهيئتهــا  البلديــة 
غيــر  الســكان  إدمــاج  مــدى  حــول  تســاؤالت 

المقابــر. هــذه  فــي  الحنشــة  أصليــي 

القانــون  بدولــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
خضعــت  فقــد  القضــاء،  إلــى  والنفــاذ 
ــى تدقيــق مــن  ــة الحنشــة فــي 2017 إل بلدي
قبــل محكمــة المحاســبات التــي كشــفت فــي 
تقريرهــا عــن بعــض اإلخــالالت فــي التصــرف. 
خــالل  انتخابيــن  نزاعيــن  البلديــة  وشــهدت 
انتخابــات 2018، كمــا الحــظ فريــق التقييــم 
البلــدي خــالل فتــرة التقييــم، أنهــا محــل نــزاع 
فــي7 قضايــا أمــام المحكمــة اإلداريــة الجهوية 
بصفاقــس. وقــد لجــأت البلديــة إلــى المحكمة 
اإلداريــة لطلــب رأيهــا فــي ســت مــرات. ويعــّد 
النفــاذ إلــى القضــاء العدلــي محــدودا نســبيا 
نظــًرا لُبعــد محكمــة الناحيــة المتواجــدة فــي 
 20 بعــد حوالــي  علــى  معتمديــة جبنيانــة 

كيلومتــًرا، لنقــص وســائل النقــل.
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2. المؤسسات و مسارات التمثيل
و المساءلة 

بلغــت نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات البلديــة بالحنشــة ٪29.9، والحــال أنهــا بلغــت علــى 
المســتوى الوطنــي ٪35.6. تضعــف هــذه النســبة مشــروعية الديمقراطيــة للمجلــس البلــدي 
المنتخــب الــذي يتكــون مــن 11 امــرأة و 13 رجــاًل، وهــو مــا يشــكل مكســبا وتقدمــً ملحوظــا فــي 

مجــال المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي حوكمــة البلديــة.

يّتســم  التمثيــل فــي مجلــس البلــدي بهيمنــة نفــس العائلــة ضمــن أعضائــه )9 أعضــاء أي 38٪ 
مــن المقاعــد(. يمكــن أن يؤثــر هــذا التمثيــل المفــرط علــى مصداقيــة قــرارات المجلــس البلــدي 

ويغــذي الشــك فــي تضــارب المصالــح فــي إدارة الشــؤون المحليــة.

الريفيــة،  المناطــق  اإلعاقــة، ال ســيما فــي  المحليــة للنســاء ولحاملــي  االنتخابــات  لــم تســمح 
ــر خاصــة مــن  ــة برغــم مــن اعتمــاد تدابي ــة فــي الحمــالت االنتخابي بالمشــاركة النشــطة والفعال
أجــل تشــجيع  مــن  )IRIE( لصفاقــس 1  لالنتخابــات  المســتقلة  للهيئــة  الجهــوي  الفــرع  قبــل 

حاملــي اإلعاقــة علــى التصويــت.

يشــكل اإلقــرار بطــرق الطعــن القضائيــة ضمانــة أساســية لنزاهــة المســار االنتخابــي. 
حزبيــة  قائمــات   3 ضــد  المســجلة  الخروقــات  أن  المحاســبات  محكمــة  تقريــر  مالحــق  وتفيــد 

انتخابيــة. بالنفقــات  ارتبطــت 

البلديــون  المستشــارون  أغلــب  قــدم 
التصاريــح عــن مكاســبهم ومصالحهــم فــي 

القانونيــة. اآلجــال 

ال يــزال مســتوى الوعــي المواطنــي المرتبــط 
باحتــرام مختلــف القــرارات الترتيبيــة والفرديــة 
مــن قبــل المواطنيــن والمؤسســات متدنيــا، 
والجهــات  البلديــة  تصريحــات  إلــى  اســتنادا 

الخاصــة. الفاعلــة 

فــي  رضاهــم  عــن  المواطنــون  عّبــر  كمــا 
فــي  العــام  النظــام  علــى  الحفــاظ  خصــوص 
التظاهــرات الكبــرى، مثــل مهرجانــات الحنشــة. 
غيــر أنــه يعــاب علــى قــوات األمــن عــدم القيــام 
المشــروع  غيــر  البيــع  لمكافحــة  يكفــي  بمــا 
الســكان  يــزال  وال  الكحوليــة.  للمشــروبات 
يميلــون إلــى تســوية نزاعتهم بالطــرق الودية، 
عموًمــا مــن خــالل اللجــوء إلــى كبيــر العيلــة أو 

اإلمــام لحــل الخالفــات داخــل العائــالت.

فــي  واالندمــاج  التمثيــل  يعتبــر 
جيــدة،  بصفــة  ُمَؤّمنــان  البلــدي  المجلــس 
وكذلــك  اللجــان  مختلــف  تشــكيل  تــم  إذ 
أســاس  علــى  ومقرريهــا  رؤســائها  انتخــاب 
القائمــات  لمختلــف  النســبي  التمثيــل 
التــي فــازت بمقاعــد فــي المجلــس البلــدي. 
أســندت رئاســة اللجنــة المكلفــة بالشــؤون 
التصــّرف  ومتابعــة  واالقتصاديــة  الماليــة 
تطبيقــا لمجلــة الجماعــات المحليــة إلــى أحــد 
البلــدي. المجلــس  فــي  المعارضــة  أعضــاء 

البلــدي  للمجلــس  العــادي  الســير  تعرقــل 
 2019 مــارس  فــي  خطيــرة  أزمــة  بســبب 
بعــد قــرار 11 مــن أعضــاء المجلــس تعليــق 
زعزعــة  إلــى  القــرار  هــذا  أدى  نشــاطهم. 
الســير العــادي للمجلــس حتــى شــهر أوت 
2019، حيــن اســتأنف هــؤالء المستشــارون 
نشــاطهم؛ وقــد انعكــس هــذا القــرار ســلبا 
علــى صــورة المجلــس ومصداقيتــه فــي نظــر 

المتســاكنين. 

وينعكــس نقــص الخبــرة والتكويــن الكافــي 
األداء  علــى  المنتخبيــن  األعضــاء  لغالبيــة 
ومختلــف  البلــدي  للمجلــس  الفعــال 
لجانــه. وال تعقــد بعــض اللجــان اجتماعاتهــا 

بانتظــام.
تعتبــر العالقــة بيــن اإلدارة والمجلــس البلدي 
العائليــة  الروابــط  تشــكل  إذ  نزاعيــة،  غيــر 
إحــدى العوامــل التــي تحــد مــن النزاعــات بيــن 

المؤسســات.

فــإن  بالشــفافية،  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
بمختلــف  المعلومــات  ينشــر  المجلــس 
موقــع  بتصفــح  أنــه  إال  المتاحــة؛  الوســائل 
علــى  يحتــوي  ال  أنــه  يتضــح  البلديــة  واب 

الماليــة. المعلومــات 

السياســية  األحــزاب  أخــذت 
االجتماعــي  التنــوع  والمســتقلين، 
إلــى  االعتبــار  بعيــن  والترابــي  واالقتصــادي 
يؤاخــذ   .2018 انتخابــات  خــالل  كبيــر  حــد 
الفاعليــن  غالبيــة  المحليــون  الســكان 
السياســيين عــدم تملكهــم لرؤيــة واضحــة 
للبلديــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يقتصــر نشــاط 
األحــزاب السياســية على المناســبات، ويتركز 
بشــكل أساســي علــى الفتــرات االنتخابيــة.

تواجــه الهيئــة التنفيذيــة المحليــة مــن 
حيــث الفعاليــة، صعوبــات فــي التخطيــط 
مهنــدس  وجــود  عــدم  بســبب  العمرانــي 
معمــاري حضــري ضمــن إطارتهــا. كما ال تملك 
البلديــة مكلفــا بالشــؤون القانونيــة لدراســة 
المجلــس  ومعاضــدة  القانونيــة  المســائل 
فــي  ُيلِزُمَهــا  ممــا  الالزمــة،  بالمســاعدة 
الحالتيــن إلــى اللجــوء للمصالــح الالمحوريــة 
بالواليــة. ويحــد بصفــة عامــة نقــص الوســائل 
اللوجســتية والبشــرية والماليــة مــن قدرتهــا 

التنفيذيــة وتمّلكهــا لصالحياتهــا.

والمســائلة،  للثقــة  بالنســبة  أمــا 
بثقــة  تتمتــع  البلديــة  الســلطات  أن  يبــدو 
مــن  العديــد  أعــرب  إذ  المتســاكنين؛ 
المواطنيــن الذيــن تــم االلتقــاء بهــم خــالل 
فــي  بالتحســن  رضاهــم  عــن  التقييــم 
لقــاءات  وبتنظيــم  العامــة  المرافــق  جــودة 
شــكاواهم  لجمــع  المحلييــن  الســكان  مــع 

قتراحاتهــم. وا

موظفــي  علــى  تعتمــد  البلديــة  تــزال  وال 
المركزيــة(   / )الجهويــة  األخــرى  الســلطات 
فــي  العامــة  المرافــق  اســتمرارية  لضمــان 
نطاقهــا الترابــي، حيــث ليــس لهــا شــرطة 
بلديــة أو بيئيــة، وال محاســب عمومــي متفــرغ 

فقــط. لحســابها  ويعمــل 
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يعتبــر مســتوى التحــركات النشــطة للمواطنيــن المحلييــن فــي التظاهــرات االجتماعيــة 
والسياســية منخفــض نســبًيا. لكــن يوجــد نــوع مــن التداخــل النشــاط فــي المجتمــع المدنــي 
عديــد  ضمــت  ورشــة  فــي  المشــاركون  ويصــف  البلديــة.  بالمنطقــة  السياســي  والنضــال 
الفاعليــن، المجتمــع المحلــي بأنــه مســالم نســبيا ويعتمــد الحــوار قبــل كل شــيء إليصــال 

أفــكاره ومشــاكله ومقترحاتــه للســلط المحليــة.

للجميــع.  آمــن  العمومــي  الفضــاء  يعتبــر 
المفضــل  المــكان  المدينــة  مركــز  ويمثــل 
مجهــز  غيــر  لكنــه  المواطنــي،  للنشــاط 
بشــكل جيــد بالفضــاءات العامــة، إذ يوجــد 

التجهيــزات المناســبة، وهــي مخصصة فقط 
البلديــة.  قبــل  مــن  المنظمــة  لالجتماعــات 
تظــل األســواق البلديــة األســبوعية فضــاءات 
المتســاكنين  بيــن  الوحيــدة  التواصــل 
يمكنهــم  أيــن  األحيــاء  كل  مــن  الوافديــن 
مناقشــة مشــاغلهم اليوميــة ومشــاريعهم 

واهتماماتهــم.

االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وتشــكل 
إلــى  للنفــاذ  األهميــة  متنامــي  مصــدرا 
بالبلديــة  المتعلقــة  الرســمية  المعلومــة 
شــبكات  وتمــس  االجتماعــي.  وللحشــد 
التواصــل االجتماعــي مختلــف الفئــات، عــدى 
المــرأة الريفيــة و/أ ومواطنــي المناطــق غيــر 
تحــت  يبقــون  الذيــن  باألنترنــت  المغطــاة 
التهميــش، وتســمح هــذه أيضــا بالتواصــل 

المحليــة. والســلط  المتســاكنين  بيــن 
تــم  الذيــن  المحليــون  المتســاكنون  يعبــر 
ليــس  بــأن  التقييــم  أثنــاء  بهــم  االلتقــاء 
النفــاذ  فــي  بحقهــم  كاف  علــم  لديهــم 

. مــة للمعلو

تطبــق المقاربــة الشــاملة إلــى حــد مــا 
بشــكل حســن فــي المبــادرات المواطنيــة، إذ 
يعتبــر تمثيــل الشــباب بصفــة عامــة جيد في 
المبــادرات المواطنيــة المنظمــة فــي التــراب 
صفاقــس.  واليــة  وفــي  البلديــة  المحلــي 
التظاهــرة  تعــد  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
التحــرك  فــي  الهــام  األثــر  ذات  الوحيــدة 
الشــهائد  أصحــاب  مــن  شــباب  قــاده  الــذي 
فــي  تُنّظــم  كمــا  العمــل،  عــن  المعطليــن 
بعــض األحيــان منتديــات جهويــة مــن قبــل 
الشــباب المحلــي ولفائدتهــم، مثــل منتــدى 
كل  تنظيمــه  فــي  شــارك  الــذي  الشــباب 
الفرنســي وجمعيــة شــانتي  المعهــد  مــن 

بصفاقــس. المتواجــدة 

مختلــف  بيــن  التعــاون  نقــص  ويعــد 
مســتويات الســلط العموميــة جليــا، ويمثــل 
عائقــا لتطبيــق التشــريع الجــاري بــه العمــل 

العامــة. المرافــق  جــودة  ولتحســين 

امــا فيمــا يتعلــق بالتواصــل والشــفافية، 
تؤكــد عــدة جهــات فاعلــة محليــة أن عقليــة 
ويعتبــر  البلديــة.  تســود  والحــوار  االنفتــاح 
المــوارد  المواطنيــن حــول اســتغالل  اعــالم 
الماليــة بالبلديــة غيــر مرضــي؛ بالنظــر إلــى 
تعــدد  عــدم  إلــى  المنتظمــة  غيــر  صبغتــه 

التواصــل. قنــوات 

المنهــج  البلــدي  المجلــس  يعتمــد 
التشــاركي فــي برامــج االســتثمار الســنوية 
وفــي اإلجــراءات المنصــوص عليهــا في مجلة 
الجماعــات المحليــة؛ إال أن عــدم صــدور األمــر 
المتعلــق بتطبيــق الفصــل 29 مــن مجلــة 

الجماعــات المحليــة يمثــل عائقــا لتنزيــل هذه 
المنهجيــة. كمــا أن عــدم اهتمــام الســكان 
الديمقراطيــة  يجعــل  المجلــس  بأنشــطة 
التشــاركية مختــزال فــي جوانبهــا اإلجرائيــة.

التــي  البلــدي المعلومــات  ينشــر المجلــس 
ُيقــدر أنهــا مهمــة علــى صفحــة الفايســبوك 
والمطويــات  والمعلقــات  الالفتــات  وعلــى 

الجهويــة. اإلعــالم  واألبــواق وعلــى وســائل 

البلــدي  التعــاون  عالقــات  تطــورت 
بربــط  البلديــة  بــادرت  فقــد  جيــد،  بشــكل 
ــات  عالقــات غيــر رســمية للتعــاون مــع البلدي
عالقــات  نســج  فــي  بــدأت  كمــا  المجــاورة. 
وهيــاكل  محليــة  جماعــات  مــع  تعــاون 
حكوميــة ناشــطة فــي مجــال الالمركزيــة أو 

المحليــة. الديمقراطيــة 

بــه حديقــة واحــدة تحتضــن بصفــة نــادرة كل 
المنظمــة  والمظاهــرات  العامــة  التظاهــرات 
االجتماعــات  قاعــة  تتميــز  البلديــة.  تــراب  علــى 
علــى  احتوائهــا  وعــدم  بقدمهــا  البلديــة 

تعتبــر فعاليــة المبــادرات المواطنيــة 
إلــى  إضافــة  نســبًيا،  منخفضــة  الجماعيــة 
كونهــا قليلــة جــدا. ويلتجــئ المتســاكنون 
أكثر للمؤسســات المحلية لحل مشــاكهم 
الطابــع  عليهــا  يغلــب  التــي  الفرديــة 
األراضــي  تقســيم  رخــص  )مثــل:  العقــاري 

البنــاء(. ورخــص 

المحليــة  اإلعــالم  وســائل  وتتمثــل 
أساســا  البلــدي  التــراب  فــي  العاملــة 
إذاعــة  جهويــة:  إذاعيــة  محطــات  فــي 
فــم«  صفاقــس  »إذاعــة  وهــي  عموميــة 
والتــي تخصــص برنامــج أســبوعي لفائــدة 
ــوان  الجماعــات المحليــة وإذاعــة خاصــة: »دي
فــم«. وتملــك اإلذاعتيــن مراســلين محلييــن 
المحليــة.  المســتجدات  بنقــل  مكلفيــن 
أن  أم«  أف  »ديــوان  إذاعــة  مراســل  وأكــد 
لوســائل  ويســمح  آمــن  البلــدي  المحيــط 
ومهنــي  الصحافييــن  وخاصــة  اإلعــالم 
المســاعدين  واألعــوان  اإلعــالم  قطــاع 
أيضــا  وأكــد  بحريــة،  نشــاطهم  بممارســة 
مهينــة  لممارســات  يتعرضــوا  لــم  أنهــم 

المحليــة. للشــؤون  تغطيتهــم  أثنــاء 

لضمــان  الجهويتــان  اإلذاعتــان  وتســعى 
علــى  السياســي  والخطــاب  اآلراء  تعــدد 
محطتيهمــا، وقــد تــم تأكيــدا علــى ذلــك 
اســتضافة مستشــارين بلدييــن مــن كل 
األطيــاف للتحــدث فــي إذاعــة »ديــوان أف أم« 
عــن األزمــة التــي عرفهــا المجلــس البلــدي 
فــي مــارس 2019، فقــد تــم تنظيــم حصــة 
أعضــاء  بأحــد  البلديــة  رئيــس  جمعــت 

المعارضــة.

تغطــي  الفاعليــة،  مســتوى  علــى 
وســائل اإلعــالم المحليــة األحــداث البلديــة 
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5.  الخالصة و التوصيات
يغطــي هــذا الجــزء مــن أهــم مــا جــاء فــي محــاور التحليــل الــذي أجــراه 
ــى نقــاط القــوة  ــق البلــدي للتقييــم. يتطــرق قســم الخالصــة إل الفري
والضعــف لــكل المبــادئ الوســيطة مــن حيــث تســيير الديمقراطيــة 
الجهــات  بحســب  موزعــة  فهــي  للتوصيــات،  بالنســبة  المحليــة. 
إلــى الســلطات  المعنيــة حيــث يتــم التمييــز بيــن تلــك الموجهــة 

المركزيــة واألخــرى الموجهــة للفاعليــن المحلييــن.

بصفــة غيــر منتظمــة، وال يتضاعــف نســبة 
تغطيــة لألحــداث عنــد األزمــات وأثنــاء إعــداد 
برنامــج االســتثمار الســنوي. ال يمــارس اإلعــالم 

اســتقصائية. الصحافــة  المحلــي 

أمــا بالنســبة للتمثيــل القائــم علــى 
وســائل  أكــدت  االجتماعــي،  النــوع 
مقابــالت  إجــراء  تــم  التــي  الجهويــة  اإلعــالم 

الولــوج  يمكــن  أنــه  التقييــم  خــالل  معهــا 
النســاء  مــن  الــرأي  قــادة  قبــل  مــن  إليهــا 
بنفــس الكيفيــة لقــادة الــرأي مــن الذكــور، 
أن  عــام  تقديــر  خــالل  مــن  يرجــح  ولكــن 
تمــت  الذيــن  واألشــخاص  الضيــوف  غالبيــة 
محاورتهــم علــى موجــات اإلذاعــات الجهويــة 

رجــال.  باألســاس  هــم 
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1. التمثيل

 الحصيلة

توصيات

السلطة والجهات الفاعلة المحليةاإلطار القانوني و السلطة المركزية

نقاط الّضعفنقاط القّوة

مــع  سياســيًا،  متعــدد  بلــدي    مجلــس 
للمســتقلين. جيــد  تمثيــل 

   تنــوع شــامل إلــى حــد مــا داخــل المجلــس 
ــن،  ــباب والمعوقي ــاء والش ــدي )النس البل

إلــخ.(
وظائفــه  البلــدي  المجلــس    يَؤّمــن 
الرئيســية )الميزانيــة واللجــان والرقابــة 
أزمــة  رغــم  التنفيذيــة(  الســلطة  علــى 

.2019 مــارس 
الهيــاكل  االنتخابــات بتفكيــك    ســمحت 
ــل  ــن قب ــة م ــة االجتماعي ــة للمراقب القديم
النخــب التقليديــة، مــع تواجــد النســاء 

والشــباب فــي المجلــس.
التمثيــل  بيــن  للتعــاون  مجــال    وجــود 
خــال  مــن  الوطنــي  والتمثيــل  البلــدي 

الجهــوي. المجلــس 

  ضــرورة مراجعــة مجلــة الجماعــات المحليــة 
ــاء  ــدى رؤس ــلطة ل ــز الس ــن تركي ــّد م للح
ــي  ــار القانون ــاها اإلط ــي أرس ــات الت البلدي

الجــاري بــه العمــل
اإلطــار  مائمــة  علــى  بالعمــل    يوصــى 
البلديــة  بــاإلدارة  المتعلــق  القانونــي 

  يجــب علــى الكاتــب العــام للبلديــة أن 
يتحلــى بالحيــاد واالســتقالية فــي إدارتــه 
للبلديــة، وخاصــة خــال األزمــات السياســية.

  أضعفــت األزمــة السياســية الكبــرى فــي 
مــارس 2019 ثقــة المواطنيــن المحلييــن 
فــي تمثيلهــم المحلــي وأثــارت شــكوك 
حــول الــوزن السياســي الحقيقــي للمجلس 

البلــدي مقابــل اإلدارة.
لعائلــة  العــادي  وغيــر  الكبيــر    التواجــد 
البلدييــن،  المستشــارين  بيــن  كبيــرة 
ممــا يولــد شــعوًرا بانعــدام التمثيــل لــدى 
بعــض المتســاكنين )خاصــة فــي المناطــق 

الريفيــة(.
المناطــق  العديــد مــن ســكان    يتقاســم 
النائيــة في البلديــة )المناطق غيــر البلدية 
ــي  ــم ف ــف تمثيله ــعور بضع ــابًقا( الش س

ــدي ــس البل المجل

2. المشاركة

 الحصيلة

توصيات

اإلطار القانوني
و السلطة المركزية

السلطة والجهات الفاعلة المحلية

نقاط الّضعفنقاط القّوة

  احتــرام المنهجيــة التشــاركية فــي اعــداد 
برنامــج االســتثمار الســنوي

الحريــات  العموميــة  الســلطات    تحتــرم 
المدنيــة )حريــة تكويــن الجمعيــات وحريــة 
ــرأي( علــى التــراب  االجتمــاع وتعبيــر عــن ال

البلــدي.
  توفــر المعلومــات عــن بلديــة بشــكل كاف 
فــي خصــوص القــرارات المتخــذة أو المقــرر 

اتخاذهــا مــن قبــل البلديــة.
ــادة  ــل زي ــن أج ــادرات م ــة لمب ــاذ البلدي   اتخ

ــي. ــع المدن ــع المجتم ــراكاتها م ش

ــة  ــاح البني ــوة إلص ــة مدع ــة المحلي ــلطات العمومي   الس
التحتيــة وشــبكة النقــل المحليــة التــي تربــط بيــن 
أفضــل  مشــاركة  لضمــان  البلديــة  مناطــق  مختلــف 

المحليــة. العامــة  الشــؤون  فــي  للمواطنيــن 
  إنشــاء هيــكل وســيط مســتدام )لجنــة / ورشــة عمــل( 
يتكــون مــن ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي واإلدارة 
والمجلــس البلــدي لضمــان تنســيق أفضــل بين الســكان 

ــة. والبلدي
  مراعاة شريحة الشباب في الميزانية

  مشــاركة مخيبــة لآلمــال لمواطنــي البلديــة 
وغيــر  الســنوي،  االســتثمار  برنامــج  فــي 
ــة )المــرأة الريفيــة،  شــاملة بمــا فيــه الكفاي

ــباب( ــة، الش ــق النائي ــكان المناط س
لتنميــة  البلديــة  مجهــود    محدوديــة 
المهمشــة  االجتماعيــة  الفئــات  مشــاركة 
)المــرأة  العامــة  النقاشــات  فــي  عمومــا 
ذوي  الشــباب،  المســنين،  الريفيــة، 

الخصوصيــة( االحتياجــات 
  ضعف الحشد المواطني بشكل عام

  نســيج جمعياتــي محلــي بعيــد كل البعــد 
عــن مواضيــع حقــوق اإلنســان والحريــات 

الديمقراطيــة
  نقــص فــي الفضــاءات العامــة المناســبة 

المواطنــي للحشــد 
محلــي  اســتفتاء  أي  تنظيــم  يتــم    لــم 
حتــى اآلن، ولــم يتــم تقديــم أي مبــادرة 
للمواطنيــن إلــى المجلــس البلــدي مــن 

المحلييــن. لمواطنيــن  قبــل 



21 20

4. التفاعل3. المشروعية

 الحصيلة الحصيلة

توصيات

توصيات

اإلطار القانوني و السلطة المركزية

اإلطار القانوني و السلطة المركزية

السلطة والجهات الفاعلة المحلية

السلطة والجهات الفاعلة المحلية

نقاط القّوةنقاط القّوة نقاط الّضعفنقاط الّضعف

  انتخابــات محليــة حــرة وديمقراطيــة دون 
اضعــاف  شــأنها  مــن  نزاعــات  حصــول 

النتائــج. مشــروعية 
  يتمتــع المواطنــون بشــكل عــام بمســتوى 
جيــد نســبًيا مــن الثقــة فــي الســلطات 
والبلديــة  البلــدي  )المجلــس  العموميــة 

القضائيــة( والمنظومــة 

االســتثمارية  الخطــط  بيــن  حيــد    توافــق 
المدرجــة فــي الميزانية الســنوية والخيارات 
التــي أفصــح عنهــا المتســاكنون أثنــاء 
االستشــارة حــول برنامــج االســتثمار الســنوي
  قيــام الســلطات العموميــة المحلية بجهد 
كبيــر لتوجيــه جــزء مهــم مــن ميزانيــة 
البلديــة إلــى المناطــق المحرومــة فــي إطــار 

التنميــة المحليــة.
تحســن  عــن  للمواطنيــن  العــام    الرضــا 
الفريــق  انتخــاب  منــذ  العامــة  المرافــق 
ــات  ــع الفض ــبة لجم ــة بالنس ــد خاص الجدي

الطرقــات. وإنــارة 
ــة علــى درجــة عاليــة )86٪(    تحصــل البلدي
للبلديــات  الســنوي  األداء  مقيــاس  فــي 

التونســية.
  بــذل جهــود لربــط عاقــات تعــاون بيــن 
البلديــات، فــي حــدود اإلطــار القانونــي الذي 

ــزال غيــر واضــح فــي هــذا المجــال. ال ي

  منــع الممثليــن المنتخبيــن المحلييــن 
للمجالــس البلديــة المنحلــة مــن الترشــح 
مــرة أخــرى خــال نفــس المــدة االنتخابيــة 
وتعييــن لجنــة مؤقتــة لضمــان اســتمرارية 

المرفــق العــام 
  تغيير نظام االقتراع الحالي.

  إدمــاج الشــباب بشــكل أكبر فــي القائمات 
االنتخابيــة )علــى ســبيل المثــال: فــرض 
القائمــات  فــي  للشــباب   35٪ نســبة 

االنتخابيــة(.

  المصادقــة علــى مجلة التعميــر والتهيئة 
الترابية

للجماعــات  األعلــى  المجلــس    تركيــز 
. لمحليــة ا

  إحــداث خطــة دعــم »محــددة ومخصصــة« 
ــطة  ــم انش ــع تنظي ــوازي م ــات بالت للبلدي

تكوينيــة
لبلديــة  تابعــة  بلديــة  شــرطة    إحــداث 

لحنشــة  ا

ــدي  ــدي للتص ــاق بل ــى ميث ــة عل   المصادق
ــة. ــكل خلــل فــي تســيير اللجــان البلدي ل

حســب  موجهــة  بطريقــة    االنتــداب 
للبلديــة. الواقعيــة  االحتياجــات 

 

  نســبة مشــاركة ضعيفــة فــي االنتخابــات 
)أقــل مــن المعــدل الوطنــي(

  الــوالء العرضــي والجزئــي لبعــض المناطــق 
أو العائــات ألحــزاب سياســية معينــة.

ــة  ــة للبلدي ــة كافي ــوارد مالي ــر م ــدم توف   ع
الناجــع  ولتعهــد  االحتياجــات  لتلبيــة 

الصاحيــات. بجميــع 
  عــدم كفايــة المــوارد البشــرية ذات الكفــاءة 
لتأميــن جــودة مرافــق معينــة )التخطيــط 

العمرانــي، حمايــة البيئــة(.
المنتخبيــن  لألعضــاء  التكويــن    نقــص 

البلدييــن. والموظفيــن 
لجــان  مختلــف  بيــن  التنســيق    عــدم 
ــة األداء  ــين فعالي ــدي لتحس ــس البل المجل

البلــدي.
مصالــح  مــع  والتعــاون  التنســيق    قلــة 
الدولــة، وعــدم تحــرك البلدية بصفــة فعالة 
ــدم  ــة )ع ــة الدول ــة بيروقراطي ــي مواجه ف

ــة(. ــة اإلداري ــى المحكم ــوء إل اللج
علــى  رســمية  إحصائيــات  توفــر    عــدم 

البلديــات. مســتوى 
  نشاط ضعيف وفاعلية محدود للجان.
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5. الشفافية

 الحصيلة

توصيات

السلطة والجهات الفاعلة المحليةاإلطار القانوني و السلطة المركزية

نقاط الّضعفنقاط القّوة

  قــام أغلــب األعضــاء البلدييــن المنتخبيــن 
ــم  ــبهم ومصالحه ــن مكاس ــح ع بالتصري

وفقــا التشــريع الجــاري بــه العمــل.
معلومــات  لمنظومــات  البلديــة    اعتمــاد 
مخاطــر  مــن  تحــد  بالميزانيــة  خاصــة 

الســيئة. الممارســات 
إلــى  بالنفــاذ  المكلــف  الموظــف    تلقــي 
المواطنيــن  مــن  طلــب  ألي  المعلومــة 

الرســمية بالوثائــق  المتعلقــة 
ــس  ــات المجل ــع اجتماع ــر جمي ــر محاض   نش

ــة. ــع البلدي ــى موق ــدي عل البل
  تنويع قنوات االتصال من قبل البلدية 

  اعتمــاد البلديــة علــى منصــة منظومــة 
الشــراءات العموميــة علــى الخــط بتونــس 

العموميــة. للّصفقــات   )TUNEPS(
لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة    مشــاركة 
األعــوان  انتــداب  مناظــرات  فــي  الفســاد 

لبلدييــن ا

  تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليها في 
القانــون المتعلــق بالتصريــح بالمكاســب 

والمصالــح
  عــدم احتــرام بالكامــل قواعــد تمويــل 

السياســية  األحــزاب 

ــاركة  ــة والمش ــفافية الطوعي ــاد الش   اعتم
ــة. ــبقة للمعلوم المس

ــات منتظمــة مــع المؤسســات    ارســاء عاق
ــتورية. الدس

)جوهــر  داخليــة  رقابــة  آليــات    وضــع 
الســابق(. الذاتــي  التقييــم 

الشــفافية  لمؤشــر  جــًدا  ضعيفــة    درجــة 
ــة  فــي عــام 2019 )٪6.4(، إذ تحتــل البلدي

المرتبــة 245 علــى المســتوى الوطنــي.
ومحاســب  قانونيــة  إدارة  توفــر    عــدم 

البلديــة. لحســابات  متفــرغ  عمومــي 
   عــدم إبــرام اتفاقيــة بيــن البلديــة والهيئة 

الوطنّيــة لمكافحة الفســاد.
  عــدم توفــر بيانــات علــى الوضعيــة الماليــة 

للبلديــة علــى موقعهــا اإللكترونــي.

6. المساءلة

 الحصيلة

توصيات

السلطة والجهات الفاعلة المحليةاإلطار القانوني و السلطة المركزية

نقاط الّضعفنقاط القّوة

بإبــاغ  المحليــة  اإلعــام  وســائل    تســمح 
المواطنيــن بصفة حينيــة باألخبــار المحلية 
المحلييــن  المســؤولين  إلــى  والتحــدث 

أثنــاء البــث المخصــص 
لــدى  نســبيًا  جيــد  ثقــة    مســتوى 
المتســاكنين تجــاه التصــرف فــي الشــؤون 

البلديــة. قبــل  مــن  المحليــة 

  إدراج لجنــة متابعــة ســير المرافــق العامــة 
ضمــن اللجــان القــارة.

فــي  المحليــة  اإلعــام  وســائل    دعــم 
الصحافــة االســتقصائية )التكويــن، اإلطــار 

إلــخ(. القانونــي، 
المحلــي  الجمعياتــي  النســيج    تعزيــز 

)التكويــن(.
  إنشاء لجنة متابعة سير المرافق العامة.

   انتداب ملحق صحفي بالبلدية.
طبيعــة  ذات  مواطنيــة  منصــة    إنشــاء 

وتفاعليــة. إلكترونيــة 
 

  لــم يتــم بعــد تركيــز لجنــة متابعــة ســير 
المرافــق العامــة المنصــوص عليهــا بمجّلــة 

الجماعــات المحلّيــة  
تنقصهــا  المحليــة  اإلعــام    وســائل 
اســتقصاء حقيقــي  إجــراء  علــى  القــدرة 
حــول الشــؤون المحليــة، بســبب نقــص 

المؤهليــن. الموظفيــن 
  تغطية إعامية عرضية ألنشطة المجلس

مجــال  عــن  غائبــة  المحليــة    الجمعيــات 
االجتماعيــة. المســاءلة 

  محدوديــة وعــي المواطنيــن والشــركات 
القواعــد  )مثــل  المجــاالت  بعــض  فــي 

والبيئيــة(. الصحيــة 
ــكل  ــية بش ــزاب السياس ــاط األح ــز نش   ترك
كبيــر فــي فتــرة االنتخابــات وغيــاب واضــح 

ــا. خارجه
  نقــص المجهــودات المبذولــة مــن البلديــة 

للترويــج ألنشــطتها.
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7. التضامن

 الحصيلة

توصيات

السلطة والجهات الفاعلة المحليةاإلطار القانوني و السلطة المركزية

نقاط الّضعفنقاط القّوة

  أفضــى المجهود الــذي بذله الفــرع الجهوي 
لانتخابــات  المســتقلة  العليــا  للهيئــة 
إلــى تحقيــق مشــاركة فــي االنتخابــات دون 
ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــبة األش ــل بالنس عراقي

علــى  المحليــة  الدينيــة  النخبــة    تعمــل 
المهمشــة  األشــخاص  بيــن  التوســط 
والســلطات المحليــة حتــى يتمكــن الجميع 
ــق  ــي يح ــن الت ــات التضام ــع بآلي ــن التمت م

لهــم الحصــول عليهــا.
حــل  فــي  وللديــن  للتقاليــد  هــام    دور 
النزاعــات علــى المســتوى المحلــي ممــا 
يحــد مــن اســتعمال العنــف والمحافظــة 

االجتماعــي.  الســام  علــى 

  تركيــز مكاتــب جهويــة لهيــاكل الضمــان 
االجتماعــي: الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
االجتماعــي )CNSS(، الصنــدوق الوطنــي 
 ،)CNRPS( للتقاعــد والحيطة االجتماعيــة
الصنــدوق الوطنــي للتأمين علــى المرض 
)CNAM( خصوصــا مــع تعهــد البلديــة 
بالمســاهمة بمــوارد لوجســتية ومــوارد 

بشــرية

  تعزيــز قــدرات »االتحــاد المحلــي للتضامــن 
االجتماعي«.

  تعزيــز قــدرات وشــراكات المجتمــع المدني 
المحلــي النشــيط فــي المجــال االجتماعــي 

والتضامني.
  تدعيم الشفافية في الجباية المحلية.

لإلحصــاء  دائــم  بشــكل    التحييــن 
ــة. التكميلــي الســنوي لمكتســبات البلدي

لــدى  المســاواة  بعــدم  الشــعور    تنامــي 
الذيــن  الريفيــة  المناطــق  مواطنــي 
ــى  ــر فــي النفــاذ إل ــة أكب يواجهــون صعوب
المرافــق العامــة )الصحــة والتعليــم واإلدارة 

ومــا إلــى ذلــك(.
لــدى  السياســي  بالتهميــش    الشــعور 
المتســاكنين غيــر المنتميــة إلــى العائــات 
الكبيــرة والممثلــة جيــًدا فــي المجلــس 

البلــدي.
الجبائــي فــي صفــوف  بالظلــم    الشــعور 
المقيميــن  قبــل  مــن  الضرائــب  دافعــي 
فــي مركــز المدينــة بالنظــر لكونهــم » 
ــاص  ــي خ ــاهمون ف ــن يس ــن الذي الوحيدي
المعاليــم الجبائيــة علــى عكــس المناطــق 

حديثــا«. المنضمــة 
ــة  ــر متاح ــة غي ــة االجتماعي ــزال التغطي   ال ت
للجميــع، وال تتمتــع بعــض الفئــات )كبــار 
الســن، والعمــال الفقــراء( بالقــدرة الكافيــة 

ــم. ــى حقوقه ــول عل للحص
  محدودية نشــاط المجتمــع المدني المحلي 
لضمــان مزيــد مــن التضامــن والحــد مــن 

عــدم المســاواة داخــل البلديــة.

8. المساواة بين الجنسين

 الحصيلة

توصيات

السلطة والجهات الفاعلة المحليةاإلطار القانوني و السلطة المركزية

نقاط الّضعفنقاط القّوة

قائمــات  فــي  التناصــف  قاعــدة    احتــرام 
لانتخابــات. المرشــحين 

ــس  ــل المجل ــا داخ ــف تقريب ــق التناص   تحق
البلــدي )13 رجــا و 11 امــرأة(.

  تطبيــق مبــدأ التناصــف بيــن الجنســين 
ــس  ــل مجل ــان داخ ــة اللج ــع رئاس ــي توزي ف

البلــدي.
  تتمتــع الفتيــات والنســاء الريفيــات مــن 

النفــاذ المتواصــل إلــى التعليــم.

  المصادقــة علــى قانــون ينظم عمــل المرأة 
الريفية

  تعديــل القوانيــن المنظمة لعقــود العمل 
)SIVP، CAPE، كرامــة(

بشــركات  المتعلقــة  القوانيــن    تعديــل 
الخدمــات اســداء 

  دعــم البلديــات علــى تركيــز مقاربــة النوع 
وقانــون  التشــريعات  فــي  االجتماعــي 

األساســي للميزانيــة

  التركيــز اإلعامــي علــى عمــل اللجــان التي 
ترأســها النســاء وعلى النســاء الناشــطات 

  تدعيم االتحاد الوطني للمرأة التونسية.
  خلق المزيد من فرص التنمية للمرأة.

  حــث الســلط المحليــة علــى المصادقــة 
النــوع  تراعــي  بلديــة  ميزانيــة  علــى 

االجتماعــي
  تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي مســارات صنــع 

القرار
 

  ال تــزال الفتيــات والنســاء الريفيــات يعانيــن 
مــن فــرق كبيــر فــي التنميــة اإلنســانية 
ــق،  ــل الائ ــى العم ــول عل ــي الحص ــة ف خاص

ــية. ــة والسياس ــاركة المدني ــي المش وف
لتطويــر  البلديــة  مجهــود  فــي    نقــض 
مشــاركة المــرأة فــي النقــاش العــام، وال 

الريفيــة. المــرأة  ســيما 
غيــر  يــزال  ال  وثقافــي  اجتماعــي    ســياق 
ــي  ــناد دور مدن ــة إلس ــة كافي ــح بصف منفت

وسياســي أكبــر للمــرأة.
النــوع  تراعــي  بلديــة  ميزانيــة    غيــاب 
االجتماعــي ونقــص فــي المبــادرات الفعالــة 
الممولــة مــن البلديــة مــن أجــل تحقيــق 

الجنســين بيــن  المســاواة 
ُك وســائل اإلعــام المحليــة الذكور في    ُتشــرِّ
المقــام األول فــي أغلــب النقاشــات حــول 

الشــؤون المحليــة.
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أعّدت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هذا الدليل بدعم من :

LMDK Agency : تصميم

مؤسسة المشاع اإلبداعي 
ف، غير تجاري 4.0 رخصة عمومية دولية َنْسُب الُمصنَّ

أكتوبر  2020
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المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة، منظمــة غيــر ربحيــة ومســتقلة وغيــر تابعــة ألي حــزب 
ــز المشــاركة  ــى تعزي ــة. وتهــدف المنظمــة إل ــا الفدرالي ــة ألماني سياســي، يقــع مقّرهــا ببرليــن فــي جمهوري
ــة.  ــة المؤسســات الديمقراطي ــة وتنمي ــدى المواطنيــن وتدعيــم مســؤولية األجهــزة الحكومي السياســية ل
وتدعــم المنظمــة المبــادرات الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيــز الحقــوق الكونيــة لــدى المواطنيــن ونعنــي بذلــك 
ــك اإلعــالن العالمــي لحقــوق  ــّر ذل ــاة السياســية داخــل بلدهــم مثلمــا أق حقهــم فــي أن يشــاركوا فــي الحي

اإلنســان والميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

info@democracy-reporting.org :للمزيد من المعلومات

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية 
مكتب تونس

12 مكرر، نهج الرائد البجاوي،
 المنزه الخامس ، 2091 أريانة، تونس  

T/ F: +216 70 74 15 88
tunisia@democracy-reporting.org

www.democracy-reporting.org
 


