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تعتبــر الالمركزيــة مــن بيــن أهــم مــا جــاء بــه دســتور  27جانفــي  2014الــذي لــم ينــص فقــط علــى
خصــص لهــا البــاب الســابع الــذي أرســى
الجماعــات المحليــة كعنصــر مــن عناصــر التنظيــم اإلداري بــل ّ
الســلطة المحليــة و مــا يحملــه ذلــك مــن داللــة رمزيــة ،فبمقتضــى الدســتور ،توطئــة وبابــا ســابعا،
أصبحــت الجماعــات المحليــة ســلطة محليــة منتخبــة ومســتقلة عــن الســلطة المركزيــة فــي إطــار
وحــدة الدولــة ،وهــو مــا يمثــل قطيعــة كبــرى مــع توجــه دســتور غــرة جــوان  1959الــذي اقتصــر
تكريســه للالمركزيــة علــى فصــل يتيــم (الفصــل  )71يعكــس عــدم اعتبارهــا اختيــارا اســتراتيجيا للدولــة،
األمــر الــذي ســاهم فــي تركيــز بلديــات ضعيفة ســواء علــى مســتوى المــوارد أو الصالحيــات مفتقدة
لالســتقاللية تابعــة للســلطة المركزيــة خاضعــة لرقابــة اشــرافها الممتــدة.
ان تبنــي الخيــار الدســتوري الجديــد للالمركزيــة كتنظيــم اداري للبــالد رافقــه تحــوالت كبــرى
لمختلــف أعمــدة وأبعــاد العمــل البلــدي التنظيميــة ،االداريــة والماليــة ترتكــز علــى مبــدأ التدبيــر
الحــر  -فــي اطــار وحــدة الدولــة  -الــذي تجســد بصفــة جليــة فــي مختلــف فصــول مجلــة الجماعــات
المحليــة المتعلقــة مثــال باختصاصاتهــا المتنوعــة ،اســتقالليتها فــي اتخــاذ القــرار عــن طريــق الغــاء
تدخــل الســلطة المركزيــة (الوالــي وأميــن المــال الجهــوي أساســا) وحصــر الرقابــة علــى شــرعية أعمال
البلديــات فقــط مــن خــالل المــرور االجبــاري بالمســلك القضائــي ال غيــر.
ال ريــب أن الديمقراطيــة التشــاركية علــى المســتوى المحلــي تمثــل كذلــك أحــد أهــم تمظهــرات
التأصيــل الجديــد لالمركزيــة فــي تونــس ،اذ أن االطــار القانونــي ،بمختلــف مكوناتــه الدســتورية
والتشــريعة والترتيبيــة ،أكــد علــى أهميــة المشــاركة المواطنيــة محليــا لمــا فيــه مــن ممارســة فعلية
ومتواصلــة للــدور المواطنــي مشــاركة ورقابــة علــى المنتخبيــن.
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يهــدف هــذا الدليــل إلــى دعــم قــدرات الراصــد(ة) المحلــي(ة) وتيســير مهمتــه(ا) عبــر تمكينــه(ا) مــن
أهــم المفاهيــم النظريــة واألدوات العمليــة األساســية الضروريــة التــي يحتاجهــا فــي أداء المهــام
المحمولــة علــى عاتقــه(ا) .ويعتبــر الدليــل وثيقــة مرجعيــة للتعامــل مــع مختلــف المســائل القانونيــة
واإلداريــة والماليــة ،واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا واحترامهــا لضمــان حســن ســير العمــل البلــدي.
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تــم إعــداد هــذا الدليــل العملــي قصــد االســتجابة الحتياجــات الراصــد(ة) المحلــي(ة) عنــد القيــام
بمهامــه(ا) بغــرض تفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية داخــل المجالــس البلديــة .ويمكــن لجميــع المهتميــن
والمهتمــات بالعمــل البلــدي مــن مواطنيــن ومواطنــات ومكونــات المجتمــع المدنــي المحلــي الرجــوع
ّ
إليــه قصــد بنــاء فكــرة واضحــة عــن كيفيــة المشــاركة الفاعلــة فــي الحيــاة البلديــة.
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وقع إعداد هذا الدليل باإلعتماد على :
-

النصوص القانونية المتعلقة بالعمل البلدي ,
دراسات فريق مرصد بلدية ,
لقاءات وورشات عمل مع مجموعة من الراصدين والراصدات المحليين ,
لقاءات واستفسارات مع عدد من أعضاء المجالس البلدية ,
مخرجات الندوة السنوية األولى لشبكة الراصدين والراصدات المحليين لمنظمة البوصلة.
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تــم إعــداد الدليــل فــي شــكل مجموعــة مــن األســئلة حــول الصعوبــات التــي قــد تواجــه
الراصــد(ة) عنــد تنفيــذ مهامــه(ا) ،و تمــت اإلجابــة عنهــا بشــكل دقيــق ومقتضــب.
ـد الراصــد(ة) بجملــة مــن
كمــا تــم الســعي إلــى المراوحــة بيــن الجانــب النظــري والتطبيقــي مــن خــالل مـ ّ
األدوات العمليــة التــي مــن شــأنها أن تيســر عملــه(ا).
فــإن ردود فعــل المســتخدم(ة) هــي موضــع ترحيــب ســتؤخذ بعيــن
نظــرا لطبيعتــه كدليــل عملــي،
ّ
االعتبــار مختلــف تعليقاتــه(ا) واقتراحاتــه(ا) عنــد تحيينــه بشــكل منتظــم.
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هــي صنــف مــن أصنــاف الجماعــات المحليــة (الــى جانــب الجهــات واالقاليــم) تتمتــع ،كــذوات معنويــة،
بالشــخصية القانونيــة واالســتقاللية الماليــة واالداريــة.
تتولــى ادارة الشــؤون البلديــة المحليــة وفقــا لمبــدأ التّ دبيــر الحــ ّر وتعمــل علــى تنميــة المنطقــة
وثقافيــا وبيئيــا وحضريــا وإســداء الخدمــات لمنظوريهــا واإلصغــاء لمشــاغل
واجتماعيــا
اقتصاديــا
ّ
ّ
متســاكنيها ومتســاكناتها وتشــريكهم فــي تصريــف الشــأن المحلــي.

B#@A'( C@<D( .1
ما هو ؟
هــو هيــكل منتخــب مــن طــرف متســاكني ومتســاكنات المنطقــة البلديــة وفــق الشــروط واإلجــراءات
التــي يحددهــا القانــون االنتخابــي .يتــداول ويصــدر قــرارات فــي كل المســائل والمواضيــع ذات الطابــع
المحلــي.

كيف ّ
ينظم طريقة عمله؟
ينظــم المجلــس البلــدي طريقــة ســير عملــه صلــب النظــام الداخلــي الــذي يعتبــر وثيقــة رســمية تتضمــن
كل مــا لــه عالقــة بالتســيبر الداخلــي للبلديــة كتحديــد مختلــف الهيــاكل (مجلــس بلــدي ،لجــان)...
واختصاصاتهــا ،طــرق التصويــت ،النصــاب القانونــي النعقــاد الجلســات...الخ.
يصــادق المجلــس البلــدي علــى نظامــه الداخلــي فــي أجــل ال يتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تركيــزه (فصــل
 215م ج م).

هامة:
مالحظة
ّ
يضــع األمــر الحكومــي عــدد  744لســنة  2018المتعلــق بالمصادقــة علــى نظــام داخلــي نموذجي
للمجالــس البلديــة ،نموذجــا مــن شــأنه ان يســاعد المجالــس البلديــة علــى ســن أنظمتهــا الداخليــة
المــس مــن مبــادئ الشــفافية
دون أن تكــون ملزمــة بــه ،ولهــا مالءمتــه مــع خصوصياتهــا دون
ّ
والتشــاركية.
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يتم التصويت على قرارات المجلس البلدي
ب .كيف ّ
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األغلبية المطلقة حسب عدد أعضاء المجالس البلدية

ت .ماهي صالحيات المجلس البلدي

"E/&FGH ?./
(B#@A'( C@<D
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(I)C&J+'( E(/B#7/KD 6#L" 6#7 M/>. %.
يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي/ات الرئيس(ة) ،على أال يقل عن اثنين وال يتجاوز أربعة.
ّ

"(()03#7/K"N !3#@A'( (I)C&JO P/Q2R( E(S(+15 ?./
ينتخــب مســاعدو رئيــس(ة) البلديــة ويقــع ترتيبهــم خــالل الجلســة األولــى بالتزامــن مــع انتخــاب
ـدد
الس ـ ّري باألغلبيــة المطلقــة ألعضائــه .كمــا يحـ ّ
الرئيــس(ة) مــن طــرف المجلــس البلــدي باالقتــراع ّ
المجلــس البلــدي عــدد مســاعدي الرئيــس(ة) ،علــى أال يتجــاوز عددهــم األربعــة.
في حال اعادة انتخاب رئيس البلدية ،بسبب االستقالة أو اإلعفاء أو الوفاة يعاد انتخاب المساعدين.
يتــم اإلعــالن عــن نتائــج انتخابــات الرئيــس(ة) والمســاعدين فــي ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة مــن تاريــخ
إجرائهــا بواســطة التعليــق بمدخــل مقــر البلديــة وبــكلّ الوســائل األخــرى المتاحــة.

P/Q2RT( UJ/2R ?V )WX'( )YZ3 %.
يمكــن الطعــن فــي صحــة انتخــاب الرئيــس(ة) ومســاعديه أمــام القضــاء اإلداري وذلــك فــي أجــل 15
يومــا مــن تاريــخ االنتخــاب.
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يتولى الكاتب(ة) العام(ة) للبلدية كتابة المجلس البلدي.
وفــي صــورة غيــاب أو عــدم وجــود كاتــب(ة) عــام(ة) للبلديــة يمكــن لرئيــس(ة) المجلــس فــي بدايــة كل
يعيــن أحــد أعضائــه ليقــوم بالكتابــة ،ويقــوم بمســاعدته أحــد موظفــي البلديــة.
جلســة أن ّ

!3#@A'( (I)C&JO .2
أ .صالحيات رئيس(ة) البلدية
يختــص رئيــس(ة) البلديــة بصالحيــات ضبطهــا القســم الخامــس مــن البــاب األول "فــي البلديــة" مــن
الكتــاب الثانــي "فــي األحــكام الخصوصيــة" مــن م.ج.م ونذكــر منهــا:

حفظ النظام أثناء اجتماع المجلس البلدي،
تسيير المكتب البلدي،
تسيير مصالح البلدية،
البلدية ونيابتها في القضايا اإلدارية والمالية والعدلية،
الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح
ّ
اسناد التراخيص المتعلقة باالستعمال العقاري (قرارات التقسيم ،رخص البناء)..
إصدار قرارات الهدم...

ب .مجاالت أخذ القرار بين المجلس البلدي ورئيسه
المجلــس البلــدي هــو هيــكل منتخــب يتــداول فــي جميــع المســائل ذات الطابــع المحلــي ويصــدر
قــرارات يطبقهــا وجوبــا وباســمه رئيــس(ة) المجلــس البلــدي.
مبدئيــا ،جميــع المســائل هــي مــن اختصاصــات المجلــس البلــدي كهيــكل جماعــي ،غيــر أن رئيــس(ة)
البلديــة يختــص ببعــض الصالحيــات المذكــورة أعــاله.
كمــا يمكــن للمجلــس البلــدي تفويــض بعــض صالحياتــه الــى رئيــس(ة) المجلــس فــي مجــاالت
محــددة وبمصادقــة األغلبيــة المطلقــة ألعضــاء المجلــس البلــدي ( )1+50ويمكــن أن يمتــد التفويــض
طيلــة المــدة النيابيــة .فــي المقابــل ،علــى رئيس(ة) البلديــة أن يعرض خــالل الــدورات العادية للمجلس
تقريــرا حــول كيفيــة التصــرف فــي هــذا التفويــض.
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هــي الجهــاز التنفيــذي لقــرارات المجلــس البلــدي يخضــع أعوانهــا ألحــكام النظــام األساســي العــام
للوظيفــة العموميــة ولألحــكام الخصوصيــة المتعلقــة بهــم.

"/&@Y&. _-Y29 /Z
مــن عــدة مصالــح وادارات تغطــي مختلــف المرافــق التــي يحتاجهــا المتســاكن(ة) ويصــادق المجلــس
البلــدي علــى التنظيــم الهيكلــي لــالدارة البلديــة.
ـم وضــع تنظيــم هيكلــي نموذجــي لــالدارة البلديــة بمقتضــى أمــر حكومــي بعــد
ومــن المنتظــر أن يتـ ّ
استشــارة المجلــس االعلــى للجماعــات المحليــة وبنــاء علــى رأي المحكمــة اإلداريــة العليــا.
مثال :التنظيم الهيكلي لبلدية سكرة.
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يحتمــع مجلــس الدائــرة مــ ّرة كلّ شــهر وك ّلمــا دعــت الحاجــة لذلــك بدعــوة مــن رئيســه أو بطلــب مــن
أغلبيــة أعضــاء المجلــس.

"!3#@A'( I+J(#'( C@<" E/&FGH ?./
ليــس لمجلــس الدائــرة البلديــة أي ســلطة تقريريــة  ،فهــو يتولــى ابــداء الــرأي أو تقديــم االقتراحــات
فــي كل المواضيــع التــي تهــم متســاكني الدائــرة مثــل تركيــز والتصــرف وتهيئــة التجهيــزات الجماعيــة
ذات القــرب وتهيئتهــا والمتعلقــة بالثقافــة والرياضــة والشــؤون االجتماعيــة واالقتصاديــة ،احــداث أو
مراجعــة مختلــف الوثائــق والعمليــات العمرانيــة التــي تخــص تــراب الدائــرة (الفصــل .)230
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الراصــد(ة) المحلــي(ة) هو/هــي مواطــن(ة) فاعــل(ة) فــي بلديتــه(ا) يهــدف الــى المســاهمة فــي
تحســين األداء البلــدي .تنقســم مهــام الراصــد(ة) الــى قســمين؛ مهمــة رصــد ومتابعــة ألعمــال المجلــس
البلــدي و مهمــة المشــاركة الفعالــة فــي العمــل البلــدي.

هامة:
مالحظة
ّ
ـور باســتمرار انطالقــا مــن مالحظاتــه(ا) ومالءمــة لخصوصيــات وتطــور حاجيــات
دور الراصــد(ة) يتطـ ّ
العمــل علــى المســتوى المح ّلــي.
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.I

فيم تتمثل

يتمثــل الرصــد المحلــي فــي الكشــف عــن االخــالالت مــن خــالل الحضــور فــي الجلســات والمشــاركة
وتدويــن التقاريــر.

.II

ما هو الهدف منها

يهدف الرصد المحلي الى :
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.III

ماذا أرصد

B#@A'( C@<D( E/K@1 .1
أ .الجلسات التمهيدية
ماهي
تمثــل الجلســة التمهيديــة فضــاء مفتوحــا للمتســاكنات وللمتســاكنين للتعبيــر عــن آراءهم وتســاؤالتهم
ومطالبهــم ولســماع مداخالتهــم مــن قبــل ممثلــي البلديــة والتفاعــل معهــا ،باإلضافــة الــى إعالمهــم
بالبرامــج والمســتجدات البلديــة (الفصــل  216م.ج.م).

متى تنعقد
زمنيــا ،الجلســة التمهيديــة هــي الجلســة التــي يجــب علــى المجلــس البلــدي أن يعقدهــا قبــل شــهر مــن
انعقــاد الــدورة العاديــة.

ماذا أرصد

شكال
شروط االنعقاد :
اإلعــالم :علــى البلديــة اعــالم المتســاكنين والمجتمــع المدنــي المحلــي بموعــد انعقــاد
الجلســة التمهيديــة عــن طريــق "وســائل اإلعــالم المتاحــة" (الفصــل  216م.ج.م) .ال بــد مــن التذكيــر
فــي هــذا الموضــع بأهميــة عمليــة اإلعــالم بحكــم أنهــا تمثــل الشــرط األولــي لضمــان مشــاركة
مواطنيــة محليــة فعالــة .لذلــك ،فــان البلديــات مطالبــة ببــذل مجهــود اتصالــي كبيــر ســعيا لجــذب
أوســع قــدر ممكــن مــن المشــاركين وأكثرهــم تمثيليــة.
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التاريــخ  :علــى المجلــس البلــدي أن يعقــد جلســاته ،بمــا فــي ذلــك الجلســات التمهيديــة،
آخــر األســبوع ،مــع مراعــاة الحــاالت االســتثنائية وموجبــات العطــل الرســمية .وال يعتبــر اختيــار توقيــت
انعقــاد الجلســة التمهيديــة مجــرد أمــر شــكلي بــل يجــب أن يحظــى بأهميــة بالغــة مــن قبــل المجلــس
البلــدي نظــرا النعكاســه علــى حضــور المتســاكنين والمجتمــع المدنــي مــن عدمــه.
علنيــة الجلســة :علــى الجلســة التمهيديــة أن تكــون علنيــة يدعــى إليهــا متســاكنو
المنطقــة البلديــة بوســائل اإلعــالم المتاحــة لســماع مداخالتهــم فــي المســائل ذات الصبغــة المحلية
وتعريفهــم بالبرامــج البلديــة.
النصاب :ال يشترط توفر نصاب النعقاد الجلسة التمهيدية.
طريقة تسيير الجلسة :
هل تم وضع جدول أعمال الجلسة أم ال؟
هل تم احترام جدول األعمال المقرر إن وجد؟
طيلــة الجلســة ،هــل تــم احتــرام النظــام الداخلــي للمجلــس البلــدي؟ (مــن الضــروري أن ي/تكــون
الراصــد/ة علــى اطــالع بالنظــام الداخلــي للبلديــة)

مضمونا
مثلمــا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك ،تمثــل الجلســة التمهيديــة آليــة أساســية للمتســاكنين ومكونــات
المجتمــع المدنــي للتعبيــر عــن مشــاغلهم وإبــداء آرائهــم فــي مختلــف المســائل ذات الصبغــة
المحليــة .وهــو المجــال األمثــل للراصــد(ة) لممارســة دوري المتابعــة والمشــاركة مــن خــالل االقتــراح
والتســاؤل.

ان رصــد نوعيــة الحاضريــن (نســاء ،رجــال ،كهــول ،شــباب ،معاقيــن) يعتبــر أمــرا يســتحق المالحظــة
ّ
لداللتــه علــى مــدى اهتمــام وانخــراط كافــة الشــرائح والفئــات فــي العمــل البلــدي والحــرص علــى
عــدم إقصــاء أي منهــا.

ب .الجلسات (الدورات) العادية
ماهي
تمثــل الجلســات أو الــدورات العاديــة الموعــد القــار الــذي يجمــع المجلــس البلــدي بالمتســاكنين(ات)
ومكونات المجتمع المدني مرة كل  3أشهر .اضافة الى ادراج النقاط التي يقررها المجلس البلدي ،فإن
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جــدول أعمــال الجلســة العاديــة يجــب أن يتضمــن المقترحــات المقدمــة خــالل الجلســة التمهيديــة بعــد
عرضهــا علــى اللجــان المختصــة.

ماذا أرصد
نفس الجوانب االجرائية الخاصة بالجلسات التمهيدية،
تضمــن جــدول أعمــال الــدورة العاديــة عرضــ ًا للمقترحــات التــي تــم تقديمهــا خــالل الجلســة
التمهيديــة الســابقة لهــا.
علنيــة الجلســة :ككل جلســات المجلــس البلــدي ،علــى الجلســة العاديــة أن تكــون علنيــة .غيــر
أنــه يمكــن اســتثنائيا إقــرار ســرية الجلســة فــي صــورة طلــب ذلــك ســواء مــن قبــل رئيــس المجلــس البلــدي
أو 1/3أعضائــه وموافقــة  2/3األعضــاء الحاضريــن.
النصــاب :لتنعقــد الجلســة العاديــة صحيحــة ،ال بــد ،علــى األقــل ،مــن حضــور األغلبيــة المطلقــة
ألعضــاء المجلــس البلــدي (.)1+50

ت .الجلسات االستثنائية
ماهي
هــي اجتماعــات يعقدهــا المجلــس البلــدي كلمــا اقتضــت الحاجــة ذلــك بدعــوة مــن رئيســه أو بطلــب مــن
ثلــث أعضائــه أو بطلــب مــن عشــر الناخبيــن المســجلين بالســجل االنتخابــي للبلديــة.
وتنقسم الجلسات االستثنائية إلى:
 جلسات يعقدها المجلس للتداول والمصادقة على قرارات ذات صبغة استعجالية.مثال :المصادقة على النظام الداخلي للبلدية.
 جلســات يطلبهــا عشــر الناخبيــن لمســاءلة المجلــس البلــدي ولطلــب توضيحــات (أنظــر اللقــاءات العلنيــةص .)51

ماذا أرصد
نفس الشيء اجرائيا ومضمونا بالنسبة للجلسات العادية

األداة العملية  :نموذج محضر جلسة
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ماهي
هي هياكل عمل استشارية داخلية يشكلها المجلس البلدي.

ماهي أصنافها

ما هو عدد اللجان القارة
ال يوجــد عــدد محــدد ،لكــن يجــب أال يقــل عددهــا عــن  .4عمــال بمبــدأ التدبيــر الحـ ّر ،للمجلــس البلــدي أن
يحــدث العــدد الــذي يــراه مالئمــا مــن اللجــان.

هل هناك مجاالت وجوبية يجب أن تغطيها اللجان القارة
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ما هو دور اللجان

هــام يتمثــل فــي إعــداد تقاريــر
دور استشــاري
ّ
ودراســات حــول المواضيــع التــي تتعهــد بهــا
تلقائيــا أو تُ كلــف بهــا مــن قبــل المجلــس البلــدي
أو رئيســه.

ما هي المبادئ التي تحكم تركيبة اللجان
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متى تلتئم اللجان
تلتئم اللجان حسب مواعيد االجتماعات التي تضبطها.

علنية
أن اجتماعاتها
هل ّ
ّ
علنيــة .كمــا أنّ هــا ملزمــة باعتمــاد آليــات الديمقراطيــة التشــاركية
مبدئيــا ،جميــع اجتماعــات اللجــان
ّ
ّ
ويمكنهــا اضافــة الــى ذلــك دعــوة المواطنيــن(ات) ومكونــات المجتمــع المدنــي لالســتفادة مــن
خبراتهــم فــي مواضيــع محــددة.

ماذا أرصد

نشاط مختلف اللجان :أي اللجان أكثر /أقل نشاطا؟
أهم المواضيع التي يتم التطرق إليها.
دورية اجتماعات اللجان :هل أن اللجان تجتمع بصفة منتظمة؟
نسب الحضور :مرتفعة أم منخفضة؟
حضور المتساكنين والمجتمع المدني
تعدها ال ّلجان في اطار اختصاصاتها
التقارير التي
ّ

هامة يجب رصدها واالشارة اليها في المحاضر
عدم التئام ال ّلجان معلومة
ّ

األداة العملية  :استمارة تقييم شهري
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ما هو
هــو وثيقــة تتضمــن جملــة مــن المشــاريع التنمويــة يتــم ضبطهــا ســنوي ًا لتحســين ظــروف عيــش
المتســاكنين(ات) والنهــوض بالمنطقــة مــن حيــث البنيــة األساســية والتجهيــزات .وتنقســم المشــاريع
إلــى مشــاريع القــرب (تنويــر عمومــي ،تعبيــد طرقــات  ،)...مشــاريع مهيكلــة (قاعــة رياضــة ،ســوق
أســبوعية  )...ومشــاريع إداريــة (مســتودع بلــدي ،معــدات.)...

لماذا أرصده
برنامــج االســتثمار البلــدي التشــاركي اليــة مهمــة مــن اليــات الديمقراطيــة التشــاركية التــي تهــدف إلــى
دفــع االســتثمار وتحســين ظــروف عيــش المتســاكنين والمتســاكنات بالمنطقــة البلديــة .كمــا يعتبــر
البرنامــج الســنوي لالســتثمار البلــدي التشــاركي مــن وثائــق مشــروع الميزانيــة التــي يتعيــن إشــهارها
علــى أســاس الفصــل  171م ج م.

ماهي مراحله
يجب على المجلس البلدي إتباع منهجية تشاركية تتضمن خمس مراحل أساسية:

تتضمن األعمال التحضيرية خمس أنشطة أساسية:

.1

تكوين خلية اإلشراف على مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي:

-

يترأسها رئيس البلدية

-

يتولى أعمالها التنفيذية الكاتب العام

-

أعضــاء الخليــة :المرافقيــن المالــي والفنــي والميســر والمســؤول المالــي والفنــي للبلديــة.

كمــا يمكــن أن يكــون عضــوا فيهــا أعضــاء مــن المجلــس البلــدي ومــن مكونــات المجتمــع المدنــي المحلي.

.2
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إجراء لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني المحلي بهدف:

-

إعالمهم بمسار إعداد المخطط السنوي

-

التوافق حول مشاركة المنظمات المدعوة
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-

معاضــدة مجهــودات البلديــة خاصــة فــي مجــاالت التوعيــة وضمــان المشــاركة الفعليــة

وتمثيليــة المناطــق والســكان والشــرائح االجتماعيــة
 .3تنظيم لقاء تحسيسي لفائدة إطارات وأعوان البلدية إلدماجهم في المسار.

.4
.5

تقسيم البلدية إلى مناطق من خالل مداولة للمجلس أو جلسة للجنة األشغال وخلية البرنامج
إعداد خطة اتصالية وتنفيذها لضمان مشاركة واسعة للمواطنين في الجلسات التشاركية

 .1إجــراء أو تحييــن التشــخيص الفنــي للتــراب البلــدي وفــق منهجيــة التشــخيص الفنــي المعتمــدة
بالدليــل الفنــي
 .2إجــراء التشــخيص المالــي للتعــرف علــى مجمــوع المــوارد الماليــة المخصصــة للبرنامــج الســنوي وفــق
المنهجيــة المبينــة بالدليــل المالــي
 .3عقــد جلسة/جلســات تنســيق مــع مختلــف المتدخليــن لالطــالع والحصــول علــى المعطيــات الخاصــة
ببرامجهــم

.4

اإلعالم بنتائج التشخيص الفني والمالي  7أيام على األقل من تاريخ الجلسة التشاركية االولى

-

نشرها على موقع الواب للبلدية

-

تعليقها بمقر البلدية

-

تقديم نسخة لمنظمات المجتمع المدني

 .5التفاعل مع االعتراضات التي يمكن أن يقع إعالم البلدية بها

 .6إجراء جلسة للمجلس البلدي قصد:
-

االطالع على نتائج التشخيص

-

االطالع على برامج مختلف المتدخلين في المجال البلدي

-

توزيع الموارد حسب التدخالت الثالثة (مشاريع مهيكلة /مشاريع إدارية /مشاريع قرب)

-

توزيع الموارد المالية لمشاريع القرب على المناطق المعنية بالتدخل

 .1استقبال المشاركين وتسجيل أسمائهم حسب:
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-

الجنس

-

العمر

-

المنطقة التي ينتمون إليها

 .2تقديم اإلطار العام للجلسة

 .3تقديم منهجية ونتائج تقسيم البلدية إلى مناطق حسب معايير:
-

جغرافية

-

ديمغرافية

-

اجتماعية

 .4تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية

.5
.6
.7
.8
.9
.10

.1

تقديم المشاريع المتواصلة (مدي تقدم إنجازها /اإلشكاليات التي تعترضها)
تقديم المشاريع والبرامج الوطنية والجهوية (المتواصلة والمبرمجة)
تقديم نتائج التشخيص المالي (مع ذكر كل الموارد المالية)
تقديم توزيع الموارد المالية على مختلف التدخالت والمناطق
نقاش عام
المصادقة على نتائج الجلسة

استقبال المشاركين وتسجيل أسمائهم حسب:

-

الجنس

-

العمر

-

المنطقة التي ينتمون إليها

.2
 .3توزيع قائمة مشاريع القرب على المشاركين
 .4التذكير بنتائج التشخيص الفني للمنطقة
 .5التذكير ببرامج المتدخلين ان وجدت
 .6التذكير بالموارد المالية المخصصة للمنطقة
 .7تكوين فرق عمل لتحديد المقترحات (المشاريع والتدخالت
 .8تقديم اإليضاحات الفنية الالزمة من طرف المرافق الفني والمسؤول الفني بالبلدية
تقديم اإلطار العام للجلسة
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 .9تصويــت الحاضريــن علــى المشــاريع المقترحــة مــن قبــل الفــرق بهــدف ضبــط المشــاريع األولويــة
واألكثــر جــدوى للمنطقــة المعنيــة
 .10اإلعالن عن نتائج التصويت وقائمة المشاريع المقترحة للمنطقة المعنية

 .11تقديم اإليضاحات الفنية والمالية الالزمة للتأكد من قابلية إنجاز المشاريع المقترحة

.12

إعــالم المشــاركين بموعــد اإلعــالن عــن نتائــج الدراســات الفنيــة والماليــة ذات األولويــة وتبليــغ

النتائــج الــى ممثلــي المنطقــة

 .1استقبال المشاركين وتسجيل أسمائهم حسب:
-

الجنس

-

العمر

-

المنطقة التي ينتمون إليها

.2
 .3تقديم قائمة المشاريع النهائية بأصنافها الثالثة (برامج القرب /البرامج المهيكلة /البرامج اإلدارية)
 .4نقاش عام
تقديم اإلطار العام للجلسة

نشره على موقع الواب للبلدية
تقديــم نســخة منــه الــى منظمــات المجتمــع المدنــي الشــريكة قبــل المصادقــة النهائيــة عليــه مــن
قبــل المجلس.

B->eeK'( Uee"/R+A'( 6(#ee7( f/ee1g

المصدر  :منهجية اعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي ،وزارة الشؤون
المحلية والبيئة ،تونس ،سبتمبر 2017
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على الراصد(ة) المحلي(ة) الحرص على:
متابعة اإلعالم المسبق الكافي ( 7أيام على األقل) بتواريخ الجلسات التشاركية،
التثبــت مــن اختيــار توقيــت مناســب للجلســات التشــاركية (أيــام نهايــة األســبوع وخــالل أوقــات
معقولة).
التثبــت مــن النشــر التلقائــي علــى موقــع الــواب للتشــخيص الفنــي والمالــي للعمــوم قبــل
مــدة كافيــة ( 7أيــام علــى األقــل) لالطــالع عليــه و مــن صحــة المعلومــات الــواردة فيــه،
إيصال المعلومة إلى الجمعيات المحلية وتعزيز مشاركتها في الجلسات،
استماع المجلس البلدي جديا آلراء ومقترحات المتساكنين واستجابته إلى تطلعاتهم.
متابعة تنفيذ برنامج االستثمار وضمان احترام المجلس لمخرجات العملية التشاركية.

هامة:
مالحظة
ّ
التواريــخ المنصــوص عليهــا أعــاله مضمنــة بالمنشــور الســنوي الصــادر عــن صنــدوق القــروض
ومســاعدة الجماعــات المحليــة لســنة  2019والــذي يمكــن أن يتغيــر مــن ســنة الــى أخــرى.
قــد تطــرأ بعــض التغييــرات علــى مــا ذكــر فــي هــذا الجــزء بصــدور األمــر الحكومــي المتع ّلــق
بضبــط آليــات الديمقراطيــة التشــاركية حســب الفصــل  29م ج م
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نصــت م.ج.م فــي القســم المتعلــق بالديمقراطيــة التشــاركية علــى وجــوب مســك البلديــات ســجلين
اثنيــن (الفصــل :)30

وينظــم األمــر الحكومــي عــــدد  401لســنة  2019المــؤرخ فــي  6مــاي  2019المتعلــق بضبــط شــروط
وإجــراءات إعمــال آليــات الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا بالفصــل  30مــن مجلــة الجماعــات
المحليــة مســك ســجل مكونــات المجتمــع المدنــي وســجل آراء وتســاؤالت المتســاكنين ومكونــات
المجتمــع المدنــي.

ماذا أرصد
مدى توفر السجلين من عدمه عند مصالح البلدية؟
ما هو شكل السجلين :محمل ورقي ام رقمي؟
من هو المكلف بمسك السجلين؟
هل أحدثت البلدية مكتبا لمسك السجلين؟
إن وجد ،هل هناك عالمة واضحة لمكان تواجده؟
هــل تــم ذكــر عنوانــه بالمراســالت والدعــوات التــي توجههــا البلديــة لمتســاكنيها ومكونــات
المجتمــع المدنــي المســجلة لديهــا؟

بالنسبة لسجل الجمعيات:
كيف يمكن التسجيل بالسجل؟
ما هو عدد الجمعيات المسجلة؟
ما هو مجال نشاط الجمعيات المسجلة؟
هل تم رفض ترسيم جمعية بالسجل؟
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بالنســبة للســجل الخــاص بــآراء وتســاؤالت المتســاكنين ومكونــات المجتمــع المدنــي
واإلجابــات عنهــا:
هل يحتوي السجل على االقسام الست المنصوص عليها باألمر الحكومي ؟
ماهي أهم المواضيع التي تم طرحها؟
كيف تعاملت البلدية مع اآلراء والتساؤالت؟
هــل أعــدت لجنــة الديمقراطيــة التشــاكية التقاريــر الدوريــة المنصــوص عليهــا باألمــر الحكومــي
وقامــت بنشــرها؟
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علــى عكــس باقــي األدوات العمليــة التــي تــم اقتراحهــا ،يمثــل الحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة آليــة
عامــة يمكــن اســتعمالها لطلــب أي معلومــة يمكــن الحصــول عليهــا قانونــا.
كأي مواطــن(ة) ،للراصــد(ة) المحلــي(ة) الحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة علــى أســاس القانــون
األساســي عــدد  22لســنة  2016المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ الــى المعلومــة.

هل البلدية ملزمة بنشر المعلومة
نعــم .يلــزم القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016البلديــة بنشــر وتحييــن بصفــة دوريــة المعلومــات
المتعلقــة بـ:
السياسات والبرامج التي تهم العموم،
قائمــة مفصلــة فــي الخدمــات التــي تســديها للعمــوم والشــهادات التــي تســلمها للمواطنيــن
والوثائــق الضروريــة للحصــول عليهــا والشــروط واآلجال واإلجــراءات واألطــراف والمراحل المتعلقة بإســدائها،
النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية ّ المنظمة لنشاطها،
المهــام الموكولــة إليهــا وتنظيمهــا الهيكلــي وعنــوان مقرهــا الرئيســي ومقراتهــا الفرعيــة
وكيفيــة الوصــول إليهــا واالتصــال بهــا والميزانيــة المرصــودة لهــا مفصلــة
المعلومات المتعلقة ببرامجها وخاصة إنجازاتها ذات الصلة بنشاطها،
قائمــة اســمية فــي المكلفيــن بالنفــاذ إلــى المعلومــة ،تتضمــن إلــى عناويــن بريدهــم
اإللكترونــي المهنــي،
قائمــة الوثائــق المتوفــرة لديهــا إلكترونيــا أو ورقيــا والمرتبطــة بالخدمــات التــي تســديها
والمــوارد المرصــودة لهــا،
شروط منح التراخيص التي تسديها،
الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي تعتزم إبرامها ونتائج تنفيذها،
المعلومــات اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة بمــا فــي ذلــك نتائــج وتقاريــر المســوحات
اإلحصائيــة التفصيليــة طبــق مقتضيــات قانــون اإلحصــاء،
كل معلومــة تتعلــق بالماليــة العموميــة بمــا فــي ذلــك المعطيــات التفصيليــة المتعلقــة
بالميزانيــة والمعطيــات المتعلقــة بالمديونيــة العموميــة والحســابات الوطنيــة وكيفية توزيــع النفقات
العموميــة وأهــم مؤشــرات الماليــة العموميــة،
المعلومات المتوفرة لديها حول البرامج والخدمات االجتماعية.
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هل هناك آجال على البلدية احترامها في نشر المعلومة
نعــم ،علــى البلديــة نشــر المعلومــات المنصــوص عليهــا علــى موقــع واب متــى صــدرت ،وتحيينهــا
علــى األقــل مــرة كل  3أشــهر وعنــد كل تغييــر يطــرأ عليهــا ،وذلــك مــع التنصيــص وجوبــا علــى تاريــخ آخــر
تحييــن.
إذا تكــرر طلــب النفــاذ إلــى نفــس المعلومــة مرتيــن علــى األقــل ومــا لــم تكــن مشــمولة باالســتثناءات
المنصــوص عليهــا بالقانــون عــدد  22لســنة  ،2016علــى البلديــة نشــر هــذه المعلومــة بمبــادرة منهــا.

إذا لم تقم البلدية بنشر المعلومة التي أبحث عنها ،هل لي أن أطالبها بها
نعــم .بــل أكثــر مــن ذلــك ،علــى البلديــة توفيــر نمــوذج مطلــب كتابــي فــي النفــاذ الــى المعلومــة علــى
ذمــة العمــوم بموقــع الــواب أو علــى ورق عــادي.
وعلــى البلديــة تعييــن مكلــف بالنفــاذ الــى المعلومــة ونائــب لــه .يتولــى المكلــف بالنفــاذ تقديــم
المســاعدة الالزمــة لطالــب النفــاذ إلــى المعلومــة فــي حالــة العجــز أو عــدم القــدرة علــى القــراءة
والكتابــة أو كذلــك عندمــا يكــون طالــب النفــاذ فاقــدا لحاســة الســمع والبصــر.

إذا لم توفر البلدية نموذجا ،ماذا أفعل
التقدم بمطلب على ورق عادي شرط أن ينص وجوبا على:
يمكن للراصد(ة)
ّ
االسم واللقب
العنوان
المعلومات المطلوبة
الهيكل المعني
كيفيــة النفــاذ الــى المعلومــة( :االطــالع علــى المعلومــة علــى عيــن المــكان ،نســخة ورقيــة
مــن المعلومــة ،نســخة إلكترونيــة مــن المعلومــة ،ى مقتطفــات مــن المعلومــة).
كمــا يمكــن لالســتعانة بنمــوذج مطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة الــذي تضعــه هيئــة النفــاذ الــى
المعلومــة والمرفــق بهــذا الدليــل.

هامة:
مالحظة
ّ
من المحبذ أن أدون رقم هاتفي او بريدي االلكتروني لكي أسهل اتصال البلدية بي.
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ما هي اإلجراءات التي يجب اتباعها
للتقدم بمطلب نفاذ إلى المعلومة ،يمكن اتباع إحدى الطرق التالية:
مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل يسلم وجوبا في الغرض.
عبر البريد مضمون الوصول
عبر الفاكس
عبر البريد اإللكتروني مع اإلعالم بالبلوغ

ماهي آجال الرد على المطلب
على البلدية الرد على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه  20يوما من تاريخ إيداعه.
وإذا تعلــق طلــب النفــاذ باالطــالع علــى المعلومــة علــى عيــن المــكان ،علــى الهيــكل المعنــي الــرد
علــى ذلــك فــي أجــل أقصــاه  10أيــام مــن تاريــخ توصلــه بالمطلــب أو مــن تاريــخ تصحيحــه.
وإذا كان لمطلــب النفــاذ إلــى المعلومــة تأثيــر علــى حيــاة شــخص أو علــى حريتــه ،فيتعيــن علــى
الهيــكل المعنــي الحــرص علــى الــرد بمــا يتــرك أثــرا كتابيــا وبصفــة فوريــة علــى أال يتجــاوز ذلــك أجــل
ثمــان وأربعيــن  48ســاعة.

هل يمكن للبلدية ان ترفض الرد على المطلب
الــرد علــى المطلــب إال إذا كانــت المعلومــة المطلوبــة تنــدرج ضمــن أحــد
ال يمكــن للبلديــة أن ترفــض
ّ
االســتثناءات التاليــة :
المعلومــات التــي تــؤدي إلــى إلحــاق ضرر باألمــن العام أو بالدفــاع الوطني أو بالعالقــات الدولية
فيمــا يتصــل بهمــا أو بحقــوق الغيــر فــي حماية حياتــه الخاصة ومعطياته الشــخصية وملكيتــه الفكرية.
البيانــات المتعلقــة بهويــة األشــخاص الذيــن قدمــوا معلومــات بهــدف اإلبــالغ عــن تجــاوزات أو
حــاالت فســاد.
يعتبــر عــدم رد البلديــة علــى مطلــب النفــاذ فــي اآلجــال القانونيــة المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون،
رفضــا ضمنيــا يفتــح المجــال فــي الطعــن.

كيف يمكن الطعن في قرار الرفض
يمكن الطعن في قرار الرفض عن طريق :
تقديــم مطلــب تظلــم لــدى رئيــس البلديــة فــي أجــل أقصــاه  20يومــا مــن االعــالم بالرفــض.
ويتعيــن علــى رئيــس البلديــة الــرد فــي أقــرب اآلجــال الممكنــة علــى أال يتجــاوز ذلــك أجــال أقصــاه
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 10أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلم .ويعتبر عدم رد رئيس البلدية خالل هذا األجل ،رفضا ضمنيا.
الطعــن ابتدائيــا فــي هــذا القــرار لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة خــالل أجــل ال يتجــاوز 20
يومــا مــن تاريــخ بلــوغ قــرار الرفــض.
الطعــن لــدى هيئــة النفــاذ إلــى المعلومــة فــي حالــة رفــض مطلــب التظلــم خــالل أجــل ال يتجاوز
العشــرين (  ) 20يومــا مــن تاريــخ بلــوغ قــرار الرفــض الصــادر عــن رئيــس الهيــكل إليــه أو مــن تاريــخ الرفــض
الضمنــي .وعلــى الهيئــة الــردى فــي أجــل ال يتجــاوز  45يومــا مــن تاريــخ توصلهــا بمطلــب الطعــن.
الطعــن اســتئنافيا فــي قــرار هيئــة النفــاذ الــى المعلومــة أمــام المحكمــة االداريــة فــي أجــل ال
يتجــاوز  30يومــا مــن تاريــخ إعالمــه بالقــرار.
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يتمثــل الــدور التشــاركي فــي ممارســة مهــام الراصــد(ة) كمواطــن(ة) مــن منطلــق االهتمــام بالشــأن
البلــدي .وال تتنافــى مهمــة الرصــد والمتابعــة والتقييــم مــع مهمــة التفاعــل والمشــاركة ،بــل تكملهــا
ألن الهــدف الرئيســي للرصــد المحلــي هــو المســاهمة الفعالــة والمتواصلــة فــي تحســين الخدمــات
البلديــة وترســيخ الديمقراطيــة المحليــة.

 .Iماهي الديمقراطية التشاركية
هــي شــكل مــن أشــكال ممارســة الحكــم يقــوم علــى تشــريك المواطنيــن(ات) فــي صنــع وتنفيــذ
ومراقبــة قــرارات الجهــات الرســمية .وتتمثــل فــي إقــرار جملــة مــن اآلليــات فــي التســيير يتــم مــن خاللهــا
تشــريك المواطنيــن(ات) ومختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي فــي اتخــاذ القــرارات .وتهــدف إلــى
عــدم حصــر الــدور المواطنــي فــي العمليــة االنتخابيــة مــن مــدة نيابيــة إلــى أخــرى دون مســاهمة أو
مراقبــة لقــرارات ممثليــه.

 .IIماهي مستويات الديمقراطية التشاركية
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 .IIIهل تم تكريس الديمقراطية التشاركية في الدستور
نعــم ،إذ نــص الفصــل " 139تعتمــد الجماعــات المحليــة اليــات الديمقراطيــة التشــاركية ،ومبــادئ
الحوكمــة المفتوحــة ،لضمــان إســهام أوســع للمواطنيــن والمجتمــع المدنــي فــي إعــداد برامــج
التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة تنفيذهــا طبقــا لمــا يضبطــه القانــون".
يعكس هذا التكريس في أعلى سلم القواعد القانونية أهمية مسألة الديمقراطية التشاركية.

 .IVماهي أهم آليات الديمقراطية المحلية التشاركية في تونس
نصــت م.ج.م ،فــي قســمها الخامــس المتعلــق بالديمقراطيــة التشــاركية والحوكمــة المفتوحــة
(الممتــد علــى الفصــول  )37-29علــى العديــد مــن اآلليــات التــي تتيــح للمتســاكنين(ات) المشــاركة فــي
الشــأن البلــدي.
وينظــم األمــر الحكومــي عــــدد  401لســنة  2019المتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات إعمــال آليــات
الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا بالفصــل  30مــن مجلــة الجماعــات المحليــة مســك ســجل
مكونــات المجتمــع المدنــي وســجل آراء وتســاؤالت المتســاكنين ومكونــات المجتمــع المدنــي فقــط
وال يتطــرق الــى باقــي اآلليــات المنصــوص عليهــا بالمجلــة.
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يخضــع إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة وجوبــا إلــى آليــات الديمقراطيــة التشــاركية .حيــث يضمــن
مجلــس الجماعــة المحليــة لكافــة المتســاكنين(ات) وللمجتمــع المدنــي مشــاركة فعليــة فــي مختلف
مراحــل إعــداد برامــج التنميــة والتهيئــة الترابيــة ومتابعــة تنفيذهــا وتقييمهــا .وتتخــذ الجماعــة المحلية
كل التدابيــر إلعــالم المتســاكنين والمجتمــع المدنــي مســبقا بمشــاريع برامــج التنمية والتهيئــة الترابية.
»يعــد المجلــس البلــدي برنامــج االســتثمار البلــدي وبرنامــج
ينــص الفصــل  238م.ج.م .علــى أنــه:
ّ
تجهيــز البلديــة فــي حــدود إمكانياتــه الذاتيــة واإلمكانيــات الموضوعــة علــى ذمتــه وباعتمــاد آليــات
الديمقراطيــة التشــاركية«.
ـد المجلــس البلــدي أمثلــة التخطيــط العمرانــي باعتمــاد
كمــا يضيــف الفصــل  239مــن م.ج.م .أنــه »يعـ ّ
آليــات الديمقراطيــة التشــاركية ويســهر علــى احتــرام القواعــد المتعلقــة بالتهيئــة الترابيــة وبوثائــق
تنــص
التخطيــط العمرانــي المتعلقــة بحمايــة التــراث األثــري والتاريخــي وكل القواعــد األخــرى التــي
ّ
عليهــا التشــاريع والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل«.
فــي صــورة عــدم احتــرام هــذه اآلليــات ،يقــع رفــض البرنامــج كمــا يكــون قابــال للطعــن بدعــوى تجــاوز
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السلطة أمام المحكمة اإلدارية(فصل  29م.ج.م).
الــى اليــوم ،لــم يصــدر بعــد األمــر الحكومــي المنظــم بصفــة عمليــة الليــات الديمقراطيــة التشــاركية التــي
ســيتم اعتمادهــا ســواء فــي برامــج التنميــة أو التهيئــة الترابيــة .
فيما يخص برنامج االستثمار البلدي أنظر ص 34-30

%<eedN ?eeR#D( seeZ2<D( E/eeR-Y" %<eeK' !ee3#@A'( teeK" P-ee1N .2
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أنظر ص 41-38

?@LD( S/2n2dT( .3
من يمكن أن يطالب به

المجلس البلدي (الرئيس أو 1/3

األعضاء) حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية

 1/10الناخبين المحليين المسجلين بالسجل االنتخابي.

ماهي األغلبية المطلوبة إلقرار تنظيم االستفتاء
أغلبية معززة ب  2/3أعضاء المجلس البلدي.

كم من مرة يمكن القيام به
مرة واحدة طيلة المدة النيابية.

ماهي حدوده الزمنية
ال يمكــن اجــراؤه خــالل الســنة األولــى التــي تلــي انتخــاب المجلــس المحلــي وخــالل الســنة األخيــرة مــن
المــدة النيابيــة البلديــة أو الجهويــة .وعلــى المجلــس البلــدي احتــرام آجــال إعــداد الميزانيــة فــي تحديــد
موعــد االســتفتاء.

أن نتيجته ملزمة
هل ّ
الملحية.
المسجلين بالجماعة
نعم ،بشرط أن ال تقلّ نسبة المشاركة على  1/3الناخبين
ّ
ّ
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ما هو الهدف منها

من يمكنه المطالبة بها

!&;O/b2'( !&R(v&D( .5
ماهي
ـدة بلديــات دون أن يفرضهــا القانــون ،يســاهم من خاللهــا المواطنون
هــي مبــادرة تشــاركية اعتمدتهــا عـ ّ
فــي مســار أخــذ القــرار المتعلــق بكيفيــة صــرف جــزء مــن الميزانيــة .وتعتبــر أبــرز مثــال عــن تطبيــق
المســتوى األعلــى مــن المشــاركة وهــو القــرار المشــترك.
تعتبــر الميزانيــة التشــاركية وســيلة فعالــة لتعميــق الممارســة الديمقراطيــة مــن خــالل الحــوار بيــن
أصحــاب القــرار والمواطنيــن(ات).
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ماهي ايجابياتها
تعيــد ترتيــب األولويــات االجتماعيــة وتعــزز العدالــة االجتماعيــة .إذ يتحــول المواطنــون(ات) مــن
مشــاهدين(ات) إلــى أطــراف فاعلــة فــي إدارة الشــأن العــام .كمــا ينتــج عــن الميزانية التشــاركية تحســين
فــي األعمــال والخدمــات التــي تقدمهــا البلديــة للمواطــن(ة) المحلــي(ة).

ماهي مراحلها

كيف يمكن المشاركة
طرح فكرة اعتماد الميزانية التشاركية على المجلس البلدي.
تقديم مقترحات مشاريع وتعبئة المواطنين للحصول على أكبر قدر من الدعم.
تحسيس المتساكنين/ات بأهمية االنخراط في مسار اعداد الميزانية التشاركية
التطوع ضمن ممثلي األحياء لمراقبة تنقيذ المشاريع

ماهي الشروط التي ال بد من احترامها
إضافة إلى الشروط الشكلية المتمثلة في حضور الجلسات التشاركية وأخذ الكلمة من أجل
بأن المشروع:
تقديم المقترحات ،يجب
التثبت ّ
ّ
يهدف إلى خدمة المصلحة العامة
ال تتجاوز قيمته الميزانية المرصودة لهذا النوع من المشاريع
يدخل في نطاق صالحيات البلدية.
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كيف يمكن استعمال هذه اآلليات

التنســيق مــع المتســاكنين ومكونــات المجتمــع المدنــي المحلــي لجمــع اإلمضــاءات وتقديــم
مطلــب معلــل لعقــد لقــاء علنــي مــع أعضــاء المجلــس البلــدي كلمــا دعــت الحاجــة الــى ذلــك.
المشــاركة فــي مختلــف مراحــل إعــداد البرنامــج الســنوي لالســتثمار البلــدي التشــاركي وخاصة
خــالل الجلســات التشــاركية وجلســات المناطــق مــن خــالل تقديــم مقترحــات عمليــة (مــن المحبــذ أن يتــم
ذلــك بالتنســيق مــع بعــض المتســاكنين(ات) والجمعيــات حتــى تكــون االقتراحــات مســموعة وتكــون
قــوة اقتــراح وضغــط).
تحســيس المتســاكنين(ات) ومكونــات المجتمــع المدنــي بأهميــة اللجــوء الفعلــي الــى
مختلــف اآلليــات التشــاركية المعتمــدة.

h$V
ال! ان الشــأن المحلــي يفتــح امكانيــة واســعة لالبتــكار فــي مجــال المشــاركة المواطنية المحليــة تتعدى
حــدود مــا تضبطــه مختلــف القوانيــن  :مجــال االبتــكار رحب !
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مراحل التخطيط لحملة ضغط ومناصرة في المجتمع المحلي

: !@YeebD( #ee3#L9

وهــذا يتطلــب المامــا كامــال بالمشــكلة ،وجمــع كافــة المعلومــات حولهــا

وبشــكل دقيــق ،ويجــب أن تراعــي الحملــة االعتبــارات الثقافيــة والمجتمعيــة لــكل منطقــة وأن توظفها
كعامــل مســاند فــي تحييــد المشــكلة والعمــل علــى حلهــا.

: w#ee='( #ee3#L9

ويقصــد بــه الغايــة التــي تســعى مــن خــالل الحملــة إلــى تحقيقهــا ويشــترط أن

تكــون قابلــة للقيــاس بالنجــاح أو الفشــل ،وال بــد فــي هــذا اإلطــار مــن وضــع مؤشــرات للنجــاح.

: !eep&A'( %ee&@L9

والمقصــود هنــا أن يكــون هنــاك المــام بالحلفــاء والخصــوم المتوقــع التعامــل

معهــم ،مــن أجــل بنــاء اســتراتيجيات فاعلــة.

`>: E/een'/L2'( S/ee

حيــث البــد أن يكــون ألعضــاء الحملــة القــدرة علــى التفــاوض وبنــاء تحالفــات

متماســكة وقــادرة علــى انجــاح الحملــة ،وتحييــد الخصــوم وعوامــل الفشــل قــدر اإلمــكان.

: %eeZW'( !eeXi

ويقصــد بهــا عمليــة التنظيــم والترتيــب لمجمــل الخطــوات التــي يقــوم بهــا فريــق

العمــل فــي الحملــة ،ويشــترط أن تكــون الخطــة متدرجــة وأن تكــون دقيقــة ومرتبــة وتســتجيب لبيئــة
العمــل المحيــط.

(^\: 8ee&&$2'(N w(+ee

ويقصــد بــه القــدرة علــى تقييــم مراحــل العمــل ومــدى نجاحهــا والوقــوف

علــى نقــاط القــوة والضعــف فــي الحملــة أوال بــأول.
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بعض المحاور التي يمكن للراصد(ة) المحلي(ة) اعتمادها
العمل على زيادة الوعي والتعبئة من خالل تسليط الضوء على المواضيع ذات االهتمام المحلي.
تشجيع المواطنين والمجتمع المدني المحلي على استخدام حقهم في الوصول إلى المعلومات.
التشــبيك والتنســيق مــع مكونــات المجتمــع المدنــي لتعزيــز التزامهــم بالمشــاركة فــي
إدارة الشــأن المح ّلــي.
إبــالغ اللجــان والمجلــس البلدي بمطالــب مختلف الجمعيــات والمواطنين.

التحصل على مزيد المعلومات حول آليات الديمقراطية التشاركية
كيف يمكن
ّ
االطالع على مختلف االدلة والروابط الملحقة بهذا الدليل.
االستعانة بتجارب بعض الراصدين(ات) المحليين التي يمكن أن تكون ملهمة.

: !@H-A'( !Zx>" E(#H(ON B#H(+' 4@rn'( E/dO/ZD( yW` .6

أول مــن قــام بإحــداث صفحــة
فايــس بــوك خاصــة بــه ( مرصــد بلديــة
طبربــة ) يقــدم فيهــا كل المعلومــات
والمســتجدات المتعلقــة ببلدية طبربة
كمــا يقــوم ببــث مباشــر لجلســات
المجلــس البلــدي ولــه دور فــي
تحســيس المواطنيــن والمواطنــات
وتقديــم المعلومــة إليهــم.
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قام بمراسلة البلدية لتسجيل موقف
إحتجاجي حول مسألة اإلعالم بتواريخ
الجلسات

قامــت

بارســال

موقــف

احتجاجــي حــول عــدم االعــالم
بموعــد انعقــاد الــدورة العاديــة
الثانية ،فقامــت البلدية بالتفاعل
والــرد عليهــا كتابيــا
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شــارك فــي الحملــة التحسيســية حــول النظافــة
والعنايــة بالمحيــط المقامــة بالتعــاون بيــن بلديــة
جرجيــس ومكونــات المجتمــع المدنــي.
حملــة نظافــة مرفوقــة بحملــة تحسيســية موجهــة
لتالميــذ المــدارس واإلعداديــات إمتــدت شــهرا كامــال
أقيمــت بالتعــاون بيــن البلديــة و مكونــات المجتمــع
المدنــي المحلــي،

قــام بتنظيــم تظاهــرة انتخــاب مجلــس بلــدي
لالطفــال ومناقشــة الدليــل االجرائــي لالنتخابــات
عبــر عقــد حلقــات حــوار بالمــدارس االبتدائيــة
وســط مدينــة بوحجلــة مــع االطفــال لالســتماع
القتراحاتهــم واجــراء عمليــة انتخابيــة بحضــور
اطفــال مــن  3مــدارس المعرفــة وابــن خلــدون
وبوحجلــة المركــز بدعــم تقنــي مــن الهيئــة
الفرعيــة المســتقلة لالنتخابــات بالقيــروان.

57

(!)"#$%& (!)'(&)*& +,-.

قــام بتكويــن قرابــة  35تلميــذ
وتلميــذة يدرســون بمعهــد حــي
الحيــاة (  18تلميــذ وتلميــذة
مســتوى ســنة ثالثــة ثانــوي و17
مســتوى ســنة رابعــة ثانــوي ).
التالميــذ والتلميــذات شــاركوا فــي
صياغــة برنامــج اإلســتثمار البلــدي
وإختيــار المشــاريع ذات األولويــة.
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 .Iما هو
ميثاق الراصد(ة) المحلي(ة) هو مدونة سلوك تتمثل في بيان للمواقف والسلوكيات المرتبطة
بالقيم التي تتبناها منظمة البوصلة وتعمل على تعزيزها ونشرها .
ومن أجل أن تحقق مدونة السلوك النتائج المتوقعة ،فإن التزام كل راصد(ة) باحترامها أثناء نشاطه(ا)
ضروري .إذ باإلضافة إلى المهام التي يتعين القيام بها ،فإن جودة العالقات الشخصية والطريقة التي
يعمل بها الراصد(ة) تؤثر على مناخ النشاط.

 .IIالى ماذا يهدف
يهدف هذا الميثاق الى:
تعزيز ثقافة االحترام والمسؤولية والنزاهة
التشجيع على ترسيخ قواعد ومبادئ أساسية لسلوك الراصد(ة) المحلي(ة)
بيان واجبات ومسؤوليات الراصد(ة)

 .IIIماهي واجبات الراصد(ة) المحلي(ة)
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 .IVالسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها الراصد(ة)
النزاهة والصرامة في أداء واجباته(ا)؛
االطالع على آخر المستجدات في إطار مهامه(ا)؛
تقديم مقترحات من شأنها تحسين أساليب العمل ورفع مستوى األداء؛
عدم التدخل في عمل المجلس البلدي؛
التعريف بنفسه(ا) لدى السلطات المختصة عند الطلب؛
عدم ارتداء أو إظهار رموز وشعارات مرتبطة بحزب سياسي؛
االلتزام بالنظام الداخلي للمجلس البلدي؛
احترام التشريع النافذ والقرارات الصادرة عن المجالس البلدية المنتخبة؛
توخي التحفظ والموضوعية والتأكد من المعلومات لدى المصادر الرسمية.

 .Vواجبات منظمة البوصلة
توفير الدعم اللوجستي للراصدين/ات حسب االمكانيات المتاحة؛
توفير الدعم القانوني للراصد/ة المحلي واإلجابة على التساؤالت واالستشارات؛
المساعدة على تحليل المعلومات المتحصل عليها من قبل الراصد/ة؛
التكويــن المســتمر للراصديــن/ات قصــد ابقائهــم مطلعيــن/ات علــى المســتجدات فــي مجــال
الحوكمــة المحليــة؛
دعم مبادرات الراصد/ة البلدي في المناصرة و حشد المجتمع المدني؛
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.VI

استبيان ظرفي

()Questionnaire de mise en situation

 .1إذا رغبت في حضور جلسة من جلسات المجلس البلدي ولم يسمح لك؟
أ -تثور غضبا وتفتعل مشكلة داخل المجلس
ب -تطلبي توضيح من رئيس(ة) المجلس
ج -تقوم بالتشهير بالمجلس البلدي المعني النعدام الشفافية وعدم احترامه للقانون

 .2إذا تواصل منعك من حضور الجلسات ماذا تفعل؟
أ -تيأس وتتوقف عن المحاولة
ب -تدخل في عداء شخصي مع أعضاء المجلس البلدي
ج -تقوم بالتنديد بممارسة المجلس البلدي المعني نظرا النعدام الشفافية وعدم احترامه للقانون
 .3إذا أردت حضــور جلســات المجلــس البلــدي والحظــت ان أحــد أعضائــه ال يرغــب فــي حضــورك ويفعــل
كل مــا مــن شــأنه أن يعرقلــك ،مــاذا تفعــل؟
أ -تسكت وتتقبل ذلك فهو عضو مجلس بلدي وله أن يفعل ما يشاء
ب -تحاول التحدث إليه لمعرفة سبب عدائه لك
ج -تتجاهله وتحاول التحدث مع عضو اخر للتدخل بالحسنى

 .4إذا الحظــت أن أحــد أعضــاء المجلــس البلــدي يســتغل نفــوذه مــن أجــل خدمــة مصالحــه الشــخصية
مــاذا تفعــل؟
أ -امر عادي ،الجميع يفعل ذلك
ب -تثور ثائرتك وتتهجم عليه وتتهمه
ج -تقــوم باالســتقصاء الــالزم للتثبــت مــن األمــر ،وان ثبــت صحــة ذلــك تقــوم بطــرح الموضــوع
علــى المجلــس البلــدي و/أو ابــالغ الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد

 .5إذا سمعت أن أحد الراصدين قام بأمر مميز داخل بلديته اثناء أدائه لمهمته ماذا تفعل؟
أ -تستهين بما فعله وتحاول التقليل من شأنه
ب -تحاول تقليده في كل شيء
ج -تفرح لنجاحه وتتصل به لتهنئته ولالستفادة من تجربته
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اإلجابة عن األسئلة:
(': fNa( f(zK
اإلجابــة المناســبة هــي (ب) ألن منعــك مــن حضــور جلســة ال يجــب أن يكــون فرصــة تســتثمر لخلــق جــو عدائي
مــع أعضــاء المجلــس البلــدي .تريــث(ي) وال تســتعجل(ي) فــي اتخــاذ المواقف .حــاول(ي) االستفســار أوال.
(': ?R/c'( f(zK
اإلجابة المناسبة هي (ج) لكن يجب االنتباه إلى أن التنديد ال يعني التقليل من احترام المجلس وأعضائه.
(': }'/c'( f(zK
اإلجابة المناسبة هي (ب) ألن الحوار هو أفضل وسيلة لتجاوز الخالفات وتوضيح وجهات النظر.
(': s`(+'( f(zK
اإلجابة المناسبة هي (ج) النه يجب التثبت أوال من من صحة الشكوك
(': C"/Q'( f(zK
اإلجابــة المناســبة هــي (ج) لخلــق جــو مــن األلفــة والتعــاون بيــن الراصديــن والراصــدات ممــا قــد يعــود بالنفــع
علــى المجموعة.
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دستور الجمهورية التونسية الصادر في  27جانقي .2014

القوانين
قانون أساسي عدد  29لسنة  2018مؤرخ في  9ماي  2018يتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
قانــون أساســي عــدد  7لســنة  2017مــؤرخ فــي  14فيفــري  2017يتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانــون
األساســي عــدد  16لســنة  2014المــؤرخ فــي  26مــاي  2014المتعلــق باالنتخابــات واالســتفتاء.
قانــون أساســي عــدد  35لســنة  1975مــؤرخ فــي  14مــاي  1975يتعلــق بالقانــون األساســي لميزانيــة
الجماعات المحلية.
قانــون عــدد  112لســنة  1983يتعلــق بضبــط النظــام األساســي العــام ألعــوان الدولــة والجماعــات
العموميــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة.
قانون عدد  11لسنة  1997مؤرخ في  3فيفري  1997يتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.
األوامر
أمــر عــدد  3505لســنة  2014مــؤرخ فــي  30ســبتمبر  2014يتعلق بضبط شــروط إســناد القــروض ومنح
المســاعدات بواســطة صندوق القروض ومســاعدة الجماعات المحلية.
أمــر حكومــي عــدد  805لســنة  2016مــؤرخ فــي  13جــوان  2016يتعلــق بضبــط تعريفــة المعاليــم
المرخــص للجماعــات المحليــة فــي اســتخالصها.
أمــر حكومــي عــدد  365لســنة  2016مــؤرخ فــي  18مــارس  2016يتعلــق بإحــداث وضبــط مشــموالت
وزارة الشــؤون المحليــة.
أمــر حكومــي عــدد  367لســنة  2016مــؤرخ فــي  18مــارس  2016يتعلــق بضبــط نســب الفائــدة وآجــال
اســترجاع القــروض المســندة مــن قبــل صنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المحلية.
أمــر عــدد  3505لســنة  2014مــؤرخ فــي  30ســبتمبر  2014يتعلق بضبط شــروط إســناد القــروض ومنح
المســاعدات بواســطة صندوق القروض ومســاعدة الجماعات المحلية.
أمــر حكومــي عــدد  744لســنة  2018مــؤرخ فــي  23أوت  2018يتعلــق بالمصادقــة علــى النظــام
الداخلــي النموذجــي للمجالــس البلديــة.
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أمــر حكومــي عــدد  745لســنة  2018المــؤرخ فــي  23أوت  2018منــح اســترجاع المصاريــف المخولــة
الــى نــواب الرئيــس ومســاعديه بالمجالــس المحليــة (ر .ر .ج .ت .عــدد 74-73بتاريــخ 14-11.ســبتمبر .)2018
أمــر حكومــي عــدد  746لســنة  2018المــؤرخ فــي  7ســبتمبر  2018يتعلــق بضبــط معاييــر ومقاديــر
المنــح المخولــة الــى رؤســاء المجالــس المحليــة( .ر .ر .ج .ت .عــدد  74-73بتاريــخ 14-11.ســبتمبر .)2018
أمــر حكومــي عــدد  1060لســنة  2018المــؤرخ في  17ديســمبر  2018يتعلق بضبط صيغ نشــر وتعليق
القرارات المحلية بالجريدة الرســمية للجماعات المحلية( .ر .ر .ج .ت .عدد  103بتاريخ  25ديســمبر )2018
أمــر حكومــي عــدد  169لســنة  2019المــؤرخ فــي  17فيفــري  2019يتعلــق بضبــط عدد أعضــاء اللجان
المؤقتــة للتســيير بالبلديــات( .ر .ر .ج .ت .عــدد  16بتاريخ  22فيفــري )2019
أمــر حكومــي عــــدد  401لســنة  2019المــؤرخ فــي  6مــاي  2019المتعلــق بضبــط شــروط وإجــراءات
إعمــال آليــات الديمقراطيــة التشــاركية المنصــوص عليهــا بالفصــل  30مــن مجلــة الجماعــات المحليــة.

القرارات
قــرار مــن وزيــر الداخليــة ووزيــر الماليــة مــؤرخ فــي  13جويليــة  2015يتعلــق بضبــط الشــروط الدنيــا
المســتوجبة لتحويل المســاعدات الســنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات
المحلية.
قــرار مــن وزيــر الداخليــة ووزيــر المالية مؤرخ في  3أوت  2015يتعلق بضبط طرق احتســاب المســاعدات
اإلجماليــة غيــر الموظفــة المنصــوص عليهــا بالفصــل  6مــن األمــر عــدد  .3505لســنة  2014المــؤرخ فــي 30
سبتمبر .2014
قــرار مــن وزيــر الداخليــة ووزيــر الماليــة مــؤرخ فــي  29ديســمبر  2015يتعلــق بضبــط مقاييــس تقييــم
أداء الجماعــات المحليــة المنصــوص عليهــا بالفصــل  11مــن األمــر عــدد  3505لســنة 2014 .المــؤرخ فــي 30
ســبتمبر.2014
قــرار مــن وزيــر الشــؤون المحليــة والبيئــة ووزيــر الماليــة المــؤرخ فــي  14نوفمبــر  2017يتعلــق
بتنقيــح وإتمــام قــرار وزيــر الداخليــة ووزيــر الماليــة المــؤرخ فــي  13جويليــة  2015المتعلــق بضبــط الشــروط
الدنيــا المســتوجبة لتحويــل المســاعدات الســنوية مــن صنــدوق القــروض ومســاعدة الجماعــات المحليــة إلــى
الجماعــات المحليــة.

المناشير
منشــور عدد  04بتاريخ  22فيفري 2019حـــول اإلطار المرجعي الســتلزام المعاليم الواجبة باألســواق
والمسالخ البلدية.
المنشور عدد  3بتاريخ  21فيفري  2019والمتعلق بإعداد ميزانيات البلديات لسنة .2020
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منشور عدد  03بتاريخ  14جوان  2018حول المصادقة على ميزانيات الجماعات المحلية لسنة .2019
منشــور عــدد 01بتاريــخ  22جانفــي  2018حــول متابعــة تنفيــذ المشــاريع البلديــة المدرجــة بالبرامــج
الســنوية لالســتثمار.
منشور عدد 04بتاريخ 09أكتوبر 2018تأطير األحكام المتصلة بالنظام المالي للجماعات المحلية.
منشــور الخدمــة االلكترونيــة لمطالــب االختبــار عبــر موقــع الــواب وزارة أمــالك الدولــة والشــؤون
العقاريــة.
منشــور الخدمــة االلكترونيــة التــي تم وضعهــا عبر موقع الــواب الوزارة والمتعلقــة بمطالب االختبار
تخفيــف العــبء الجبائي علــى المطالبين بأداء بعنــوان المعلوم على العقــارات المبنية.
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الدليل العملي لتقييم أداء الجماعات المحلية
دليلالخدماتالبلدية
تقريرالديمقراطيةالتشاركيةعلىالمستوىالمحلي
تحسين المشاركة السياسية للشباب على امتداد الدورة االنتخابية
Participation des citoyens à l'action municipale
Mettre en place les principes du gouvernement ouvert
دليلالخدماتالبلدية
دليل حوكمة البلديات :الصفقات والموارد
دليل العمل البلدي :استخدام وصيانة معدات النظافة والطرقات
Bonne gouvernance au niveau local pour accroître
la transparence et la redevabilité dans la prestation
de services: Expériences de Tunisie et d'ailleurs
دليلالمواطنلمراقبةالمشاريعالعمومية

http://baladia.marsad.tn/page/liens-guide

67

68

