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تقييم نظام النزاهة المحلي

مؤشرات لتعزيز نظام النزاهة في المجالس البلدية للوقاية من الفساد 

تم إعداد هذه الدراسة من قبل منظمة أنا يقظ في إطار مشروع   "نحو 
ديناميكية محلّية للمساءلة" ضمن برنامج «تعزيز دور المواطن في 

الرقابة والمساءلة المجتمعية في البلديات المحدثة في واليات
 "جندوبة – القصرين – قفصة – قبلي - تطاوين"

 الممّول من قبل االتحاد األوروبي. 
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تقديم المنظمة: 

إثر  تأسست  ربحية،  غير  مستقلة  رقابة  تونسية  جمعية  هي  يقظ  أنا  منظمة 
وتدعيم  الفساد  مكافحة  إلى  وتهدف   ،٢٠١١ مارس   ٢١ في  التونسية  الثورة 
الحكم  مبادئ  ترسيخ  في  المؤسسات  جهود  ودعم  والشفافية  النزاهة 
الرسمية  االتصال  نقطة   ٢٠١٣ سنة  خالل  يقظ  أنا  منظمة  أصبحت  الرشيد. 
الرسمي  الفرع   ،٢٠١٩ سنة  في  تصبح،  أن  قبل  الدولّية  الشفافية  لمنظمة 

لمنظمة الشفافية الدولية في تونس.  

محاربة الفساد اإلداري والمالي وتدعيم الشفافية،  

تشريك الشباب في مجال مكافحة الفساد وتدعيم الشفافية من خالل 
أنشطة ومشاريع في هذا الصدد،  

إصدار تقارير ودراسات في هذا المجال.  

ولتحقيق أهدافها، تعمل الجمعية على:  

أو  دينية  خلفية  على  بناء  شخص  أي  تقصي  ال  المنظمة   : لإلقصاء  ال 
سياسية أو إيديولوجية أو جهوية 

ال للوصاية : تؤمن أنا يقظ بالطاقات الشبابية التي تزخر بها تونس. الشباب 
الذي قام بالثورة يملك مؤهالت تجعله جديرا بالثقة. تعمل المنظمة على 
إدراج الشباب في منظومة اتخاذ القرارات وترفض الوصاية بأي شكل من 

األشكال بتعلة نقص في الخبرة. 

ترتكز المنظمة على مبدأين أساسيين: 



٤

تقديم عام: 

اختارت الدولة التونسية، طيلة عقود، تنظيما مركزّيا حاولت من خالله القضاء 
بين  المساواة  وتحقيق  الجهات  بين  التوازن  وضمان  العروشية والقبلّية  على 
التي صاحبت ممارسة السلطة خالل  المواطنين والمواطنات. إال أن االنحرافات 
هذه العقود، أّدت إلى بلوغ نتائج عكسية عّمقت التفاوت الجهوي وأّدت إلى 
المواطنين  حقوق  أبسط  وضرب  االجتماعية  الفئات  بين  التوازن  اختالل 

والمواطنات في تلبية حاجياتهم األساسية وضمان العيش الكريم.  

دستور  في  االهتمام  محور  التحديات  هذه  تكون  أن  طبيعيا  كان  وقد 
الثانية الصادر في ٢٧ جانفي ٢٠١٤ بأن نّص صراحة في الفصل ١٢  الجمهورية 
والتنمية  االجتماعية  العدالة  تحقيق  إلى  الدولة  "تسعى  أن  على  منه 
المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على 

مبدأ التمييز اإليجابي. كما تعمل على االستغالل الرشيد للثروات الوطنية".  

السلطة  فيه  تكون  مركزي  ال  نظام  اعتماد  إلى  الدستوري  المشرع  اتجه  كما 
البلديات،  اإلطار، تقّدمت  للمواطن، صاحبة األكثر صالحيات.  وفي هذا  األقرب 
من  األقرب  السلطة  بوصفها  المحلية   الجماعات  أصناف  من  صنف  كأّول 
المواطنين والتي يمكن أن يكون تدّخلها أكثر نجاعة ودّقة وفاعلّية في كل ما 

تعّلق بالشأن المحّلي البلدي.  

وليست البلديات مفهوما قانونيا مستحدثا بل نجد لها جذورا في تاريخ تونس، 
 ١٨٥٨ سنة  إلى  "الحـــــاضــــــرة"  بلدية  وهي  بلدية،  أول  إحداث  يعود  حيث 
بمقتضى األمر العلي المؤرخ في ٣٠ أوت ١٨٥٨. ثّم كانت البلديات أيضا الممثل 
خّصص  الذي   ١٩٥٩ جوان  غّرة  دستور  ظّل  في  المحلّية  الترابية  للذوات  الوحيد 
فصال وحيدا للبلديات. ورغم الزيادة التدريجية في عدد البلديات بالتراب الوطني، 

نّص الفصل ١٣١ من دستور ٢٧ جانفي ٢٠١٤ على أنه "تقوم السلطة المحلية على أساس الالمركزية. تتجسد الالمركزية في جماعات 
محلّية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون. يمكن أن تحدث 

المحلّية". الجماعات  أصناف خصوصية من  بقانون 
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التنظيم  خارج  يعيشون  عديدة،  لسنوات  والتونسيات،  التونسيين  عديد  ظّل   
البلدي بطريقة أّثرت جوهريا على جودة الخدمات الموّجهة إليهم. فكان لزاما 
المشهد  تغيير  في  انطالق  نقطة   ٢٠١٠ أواخر  في  الثوري  الحراك  يكون  أن 

المحّلي من خالل تبّني تنظيم إداري جديد، أال وهو الالمركزية.  

األكاديمية  الدراسات  من  والعديد  للقوانين  التحضيرية  األعمال  إلى  وبالرجوع 
والميدانّية التي تم نشرها في هذا الغرض، يمكن أن ُنقّر بأّن الهدف األساسي 
وراء التنظيم اإلداري الالمركزي هو إرساء نظام ديمقراطي أقرب للمواطنين، 
وبالتالي جعل المواطن فاعال في محيطه وحّثه على المشاركة في صنع القرار. 
نحو  العالمي  التوجه  مع  تماهيا  التنظيم  هذا  تونس  اختارت  أخرى،  جهة  من 
اعتماد الالمركزية كحل لإلشكاليات التنظيمية البيروقراطّية التي هيمنت على 
بضمان  المرتبطة  تحقيق األهداف  نحو  وسعيا  عقود  طيلة  التونسية  اإلدارة 

الحوكمة وتحسين تقديم الخدمات المحلّية.  

خالل  من  يظهر  الذي  الثوري"  "الطابع   ٢٠١٤ دستور  على  يضفي  ما  هذا  ولعّل 
السلطوية  الروابط  ومراجعة  المواطنين  من  فأكثر  أكثر  القرار  سلطة  تقريب 
في  بدورها  ستسهم  التي  القرب"  "ديمقراطية  بــــــــ  وتعويضها  التقليدية 
وتمكين  المحلي  المستوى  على  والمساءلة  والشفافية  النزاهة  قيم  فرض 
المواطنين من فرض رقابة على األعمال والبرامج والمشاركة الفعلية في صنع 

القرار المحّلي. 

وقد تّمت ترجمة هذا التوّجه في تقريب السلطة من السلطة من خالل اعتماد 
األمران  صدر  وقد   .٢٠١٤ دستور  من   ١٣١ الفصل  أقّره  الذي  البلدي  التعميم 
الحكوميان عدد ٦٠٠ و٦٠١ لسنة ٢٠١٦ المؤّرخان في ٢٦ ماي ٢٠١٦ إلحداث 
٨٦ بلدّية جديدة بمختلف واليات الجمهورية، حتى بلغ العدد الجملي للبلديات 

٣٥٠ بلدّية.  
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للدولة  بالنسبة  إضافيا  التعميم قد شّكل تحدّيا  بأن هذا  القول  وهنا، يمكن 
مسار  دعم  قصد  المعالم  واضحة  خطوات  رسم  عليها  توّجب  التي  التونسية 
هذا  في  البلديات  لجميع  العادل  االندماج  تضمن  بطريقة  الالمركزية  إرساء 

المسار.  

على   ٢٠١٨ سنة  خالل  الشعب  نواب  مجلس  صادق  ذكره،  تّم  مع  وتماشيا 
بمجلة  يتعلق   ٢٠١٩ ماي  مؤرخ في ٩   ٢٠١٨ لسنة  عدد ٢٩  القانون األساسي 
الجماعات المحلّية. وقد جاءت هذه المجّلة تفصيال لمختلف المبادئ والقواعد 
مختلف  إلى  فإضافة  المحلي.  العمل  وفاعلية  لجودة  الضامنة  الدستورية 
الجماعات  تسيير  بهياكل  المرتبطة  واإلدارية،  والهيكلية  التنظيمية  الجوانب 
التي  واألهداف  المبادئ  جملة  المجّلة  تضّمنت  أصنافها)،  (بمختلف  المحلية 
تعمل الجماعات المحلية على احترامها وبلوغها، فضال عن الوسائل القانونية 

المتاحة. 

وباإلضافة إلى ذلك، يشمل اإلطار القانوني المنّظم للجماعات المحلّية، األوامر 
المحلّية. والُمالحظ أن معضلة  الجماعات  إليها ضمن مجلة  الُمحال  التطبيقية 
المحّلي،  الجانب  طالت  قد  التشريعية  للنصوص  التطبيقية  األوامر  إصدار  عدم 
فلم ُتصدر السلطة التنفيذية، إلى حدود إصدار هذه الدراسة، حتى نصف األوامر 

التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية، والتي بلغ عددها ٣٨ أمرا.  

إصدار  عدم  عن  ينجّر  الذي  الترتيبي  الفراغ  بأن  اإلقرار  يمكن  الصدد،  هذا  وفي 
فاعلّيته  على  يؤّثر  أن  أو  البلدي  العمل  يعّطل  أن  شأنه  من  التطبيقية  األوامر 
للجماعات  والبشرية  المالية  بالموارد  األمر  تعّلق  كّلما  خاّصة  ومردودّيته 
المحلّية، وخصوصا بالنسبة للبلديات بوصفها الجماعة المحلّية األقرب واألكثر 
المتعلق  األمر  إصدار  عدم  مثال،  فالُمالحظ،  التفريع.  لمبدأ  تطبيقا  صالحيات 
بضبط النظام القانوني إلبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات 
واألمر  المحلّية)  الجماعات  مجلة  من   ١٠٢ الفصل  ضمن  إليه  (الُمحال  المحلّية 
العمومي  التأجير  نفقات  في  التحّكم  برنامج  ضبط  وإجراءات  بشروط  المتعلق 

للجماعات المحلّية (الفصل ٩ من مجلة الجماعات المحلّية).  



نظام تقييم النزاهة املحيل 
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الجوانب  بعض  إلى  التعّرض  أهمية  إلى  اإلشارة  الضروري  من  آخر،  جانب  من 
هذه  خالل  من  إليه  سنتعّرض  ما  وهو  البلدي،  بالعمل  المتعلقة  العملّية 
المجالس  المحلي وأعضاء  المواطن  أذهان  أن يغيب عن  الدراسة. لكن ال يجب 
حساسية  المحلي،  بالشأن  مهتّم  كل  وعموما  البلديات،  وأعوان  البلدّية 
يمكن  وهنا  البلدي.  العمل  على  المباشر  وتأثيره  السياسي  والسياق  المعطى 

اإلشارة إلى جانبين على األقل.  

البلدّية خالل الفترة  يتعلق الجانب األّول بمسألة االنحالل "المتزايد" للمجالس 
النيابية األولى بالنسبة للبلديات (٢٠١٨-٢٠٢٣). فالُمالحظ تزايد عدد االنتخابات 
الثالثين  تجاوزت  التي  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  نّظمتها  التي  الجزئية 
ممارسة  تعكس  صحّية"  "ظاهرة  اعتبارها  ورغم   .٢٠٢٢ سنة  خالل 
ومجابهتها  للتطبيق  القانونية  اآلليات  وإخضاع  المحلّية  الديمقراطية 
البلدية "بكونها بشائر  ُاعتبرت ظاهرة انحالل المجالس  الواقعية،  بالصعوبات 
زعزعة للمجالس المحلية حديثة العهد وترجمة للعجز عن إيجاد حلول للتعايش 

في مجالس متنّوعة التركيبة".  

التنفيذية.  والسلطة  المحلّية  السلطة  بين  بالعالقة  الثاني  الجانب  يتعلّق 
كل  بين  الصالحيات  و"اقتسام"  للتعاون  القانونية  األوجه  إلى  فإضافة 
للسلطة  السياسي  الخطاب  يعكس  المركزية،  والسلطة  المحلية  الجماعات 
التنفيذية توّجهات مناهضة للسلطة المحلّية بطريقة تؤثر مباشرة على العمل 
البلدي. وفي هذا الصدد، يمكن القول بأن التدابير االستثنائية التي أعلنها رئيس 
الجمهورية بداية من مساء ٢٥ جويلية ٢٠٢١ مّثلت تغييرا جوهريا في خطاب 
السلطة التنفيذية تجاه بقية السلطات، ومن بينها السلطة المحلّية. في هذا 
مشموالتها  وإلحاق  المحلّية  الشؤون  وزارة  حذف  قرار  اعتبار  يمكن  اإلطار، 
مباشرة  بطريقة  يؤثر  ال  رمزيا  قرارا  كان  وإن  الداخلية،  بوزارة  وصالحياتها 
وقانونية على استقاللية البلديات، تراجعا عن مكتسبات الديمقراطية المحلّية 

التي كّرسها دستور ٢٠١٤ ورجوعا إلى مرّبع تركيز السلطات بالعاصمة.   

٣١-٠١-٢٠٢٢، تّم االّطالع عليه  القانونية، منشور بتاريخ  البلديات في تونس؟"، المفكرة  أسماء ساليمية، "ماذا تخبرنا ظاهرة انحالل مجالس 
https://cutt.ly/g٨HE٠bY :بتاريخ ٢٠-١٢-٢٠٢٢ عبر الرابط التالي
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أمر رئاسي عدد ١٩٧ لسنة ٢٠٢١ مؤرخ في ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشموالتها وإلحاق هياكلها المركزية 
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المحلّية  السلطة  الجمهورية خطابه تجاه  رئيس  إلى ذلك، فقد ترجم  وإضافة 
من خالل مشروعه و"برنامجه" السياسي الّلذين تَال التدابير االستثنائية السارية 
منذ سنة ٢٠٢١. فقد تضّمن دستور ٢٥ جويلية ٢٠٢٢، بما ال يدع مجاال للشّك، 
هذا  تبعت  التي  والضمانات  المحلية  للجماعات  الدستورية  المكانة  عن  تراجعا 
لنجاعة  الضامنة  واآلليات  المبادئ  مختلف  شمل  الذي  الدستوري  التكريس 
العمل المحلي. وتلّخصت "السلطة المحلية" في دستور ٢٥ جويلية ٢٠٢٢ في 
المحلّية  بالجماعات  المتعلق  السادس  الباب  ضمن   ١٣٣ (الفصل  وحيد  فصل 
الجهوية  والمجالس  البلدية  المجالس  "تمارس  أنه  على  نّص  الذي  والجهوية) 
المحلية  الجماعة  صفة  القانون  يمنحها  التي  والهياكل  األقاليم  ومجالس 

المصالح المحلية والجهوّية حسب ما يضبطه القانون".   

ومن هذا المنطلق، يكون السياق السياسي مؤثرا بصورة جوهرية على العمل 
البلدي ومحّددا حاسما لمدى نجاح الدولة في مسار إرساء الالمركزية بوصفها، 
تنبني  مجتمعية  ثقافة  وثانيا،  إداري،  وتنظيم  وتسيير  حكم  طريقة  أوال، 
اتخاذ  عملية  في  المدني  المجتمع  ومكونات  األفراد  مشاركة  على  باألساس 

القرار ومراقبة تنفيذه ثم تقييمه.  

تضاف مختلف هذه التحدّيات إلى جملة الصعوبات الذاتية التي نشأت وتعايشت 
مجلة  إصدار  منذ  تونس،  في  المحلية  للجماعات  صنف  كأّول  البلديات،  معها 
البلديات  مع  يقظ  أنا  منظمة  تجربة  بّينت  فقد   .٢٠١٨ في  المحلية  الجماعات 
كانت  سواء  البلديات  تعرفها  التي  والصعوبات  التحديات  تعّدد  لها  الشريكة 
صعوبات مرتبطة باإلطار المحلي فقط أو مرتبطة بمدى تجاوب وتفاعل السلط 
الجهوية والمركزية معها. وهو ما سيتم التعّرض إليه في إطار هذه الدراسة.  
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تقديم الدراسة: 

تأتي هذه الدراسة ُقبيل انتهاء المّدة النيابية األولى بالنسبة للمجالس البلدّية 
(٢٠١٨-٢٠٢٣)، بناء على إطار دستوري وتشريعي ثورّي، وبالتزامن مع تغيرات 
سياسية عديدة وحاسمة في بعض األحيان. وقد استندت الدراسة على تجارب 
واعُتمدت  بحثية.  كنماذج  واليات  خمسة  في  محدثة  بلدية  وعشرين  ست 
المستهدفة  البلديات  دراسة  خاللها  من  التي  التقييم  عملية  في  التشاركية 

قصد تقييم السياسات والممارسات اإلدارية واالنطباعات وتحديد النقائص.  

تعتمد الدراسة على منهجية دراسة نظام النزاهة في الحكم المحلي المعدة 
النزاهة  أجل  من  االئتالف  قام  والتي  الدولية،  الشفافية  منظمة  قبل  من 
وتطبيقها  مؤشراتها  وفحص  بتطويرها  بفلسطين  "أمان"  والمساءلة 
بالشراكة مع منظمة أنا يقظ وفرع الشفافية البلجيكية على سبعة بلديات في 
النزاهة  تقييم  نظام  في  يقظ  أنا  منظمة  تجربة  إلى  الرجوع  تم  كما  ليبيا.  
تم  وقد  التونسية.   الجمهورية  على كامل  موزعة  بلديات  تسعة  المحلي مع 
البلديات  خصوصيات  مع  يتماشى  بما  وتطويعها  المنهجية  هذه  تطوير 

التونسية موضوع الدراسة، خاصة فيما يتعلق بمحاور البحث.  

تهدف الدراسة إلى:  

فحص مدى فاعلية وكفاءة مؤشرات نظام النزاهة في البلديات المحدثة 
في تونس من خالل نماذج تطبيقية مختلفة،  

الخدمات  إطارها  في  ُتقّدم  التي  واآلليات  اإلجراءات  شفافية  تقييم 
البلدية،    

تقديم توصيات وخطة عمل لتعزيز نظام النزاهة في البلديات المحدثة في 
تونس.  
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 المنهجية المعتمدة:  

الدراسة ٢٦ بلدية محدثة واعتمدت منهجا وصفيا وتحليليا. حيث  استهدفت 
جوانبها  مختلف  من  تونس  في  المحدثة  البلديات  عمل  بيئة  وصف  تّم 
كل  مؤشرات  فحص  تم  ثّم  عام،  بشكل  والمجتمعية  والسياسية  القانونية 

جانب من خالل اإلجابة على مجموعة من األسئلة. 

وشملت االستبيانات والحوارات جميع األطراف المتداخلة التي تساهم بشكل 
مباشر أو غير مباشر في تركيز مسار الالمركزية في تونس.   

كما توّجه الباحثون الميدانيون التابعون لمنظمة أنا يقظ الى البلديات (مباشرة 
الفرعية  والهيئات  البلدي)  المجلس  وممثلي  البلدية  اإلدارة  ممثلي  إلى 

لالنتخابات ومكونات المجتمع المدني.  

على  البلديات  عمل  في  الحوكمة  بيئة  تقييم  خالل  الدراسة  هذه  اعتمدت 
مؤشرات متعلقة بـــ:  

الموارد المالية والبشرية للبلديات المحدثة،  

شفافية ونزاهة العمل البلدي،  

استقاللية المجالس البلدية،  

التشاركية والحوكمة المفتوحة.  
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الفئات المستهدفة:  

البلدّيات المستهدفة:  

رؤساء البلديات،  

صالحية  لها  اسندت  التي  والمؤسسات  الشركات  (يشمل  اإلداري  الجهاز   
تقديم الخدمات)،   

المجلس البلدي،  

الهيئة الفرعية المستقلة لالنتخابات،  

ممثلي المجتمع المدني المحلي،  

محكمة المحاسبات.  

تطاوين الجنوبية 

السمار

البلدياتالوالية

قبلـــــــــي

تطاوين

الفوار
رجيم معتوق 

بشلي-جرسين-البليدات 

بشري-فطناسة-نقة 

الزهور
العيون

النور

الرخمات 

خمودة

حاسي الفريد 

عين الخمايسية 

بوزقام

القصرين
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البلدّيات المستهدفة:  

زنوش

طبرقة الجديدة 

البلدياتالوالية

قفصة

اللة
بلخير

سيدي عيش 

سيدي بوبكر 

الزهور
الجواودة 

بلطة-بوعوان 

القلعة-المعدن-فرقصان 

الخمايرية 

سوق السبت 

جندوبة
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تقديم وتعريف المصطلحات:  

الالمركزية:  

تمثل الالمركزية أسلوب تنظيم إداري يقوم على توزيع الصالحيات اإلدارية بين 
الهياكل المركزية للدولة وبين الذوات المعنوية المستقلة األخرى كالجماعات 
المحلية التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في المجاالت المرتبطة مباشرة بالشأن 
التي  الترابية  المحلي. وتعتبر الجماعات المحلية ترجمة لمفهوم "الالمركزية" 
يتمتعون  ممثلين  وجود  على  تسييرها  ينبني  أن  استقالليتها  تفترض 
بالمشروعية االنتخابية وتمكين هذه الذوات من سلطة ترتيبية خاّصة تسّهل 

خدمة الشأن المحلي.  

الالمحورية: 

الالمحورية أو ُتعرف كذلك بــــــ"المركزية المعّدلة"، تمثل أسلوب تنظيم إداري 
يمكن ممثلي السلطة المركزية من اتخاذ قرارات تهم الشأن المحلي عن طريق 
التفويض أو أصلّيا حسب ما يضبطه القانون.  وتعتبر اإلدارة الالمحروية امتدادا 
للسلطة المركزية، فتمارس صالحياتها عن طريق التعيين وال تتمتع بالشخصية 
اإلشراف.   سلطة  قبل  من  مشددة  رقابة  إلى  وتخضع  المستقّلة  القانونية 
إلى تخفيف األعباء على اإلدارة المركزية وتقريب  ويهدف اعتماد لالمحروية 

الخدمات من المواطنين.  
ال  إدارات  للوزارات  الخارجية  والمصالح  الواليات  تعتبر  المنطلق،  هذا  ومن 
العمومي  الشخص  صفة  لديها  يكون  أن  دون  الدولة  باسم  تتّصرف  محورية 

المستقّل عن المركز.  

الجماعات المحلية:  

القانونية  بالشخصية  تتمتع  عاّمة  معنوية  ذوات  المحلّية  الجماعات  تمثل 
المستقلة. وهي تجسيد للتنظيم الالمركزي الذي يمكّنها من اإللزام وااللتزام 
مشروعية  على  وبناء  القانون  بموجب  تسييرها  يتوّلون  الذين  األشخاص  عبر 
من  تعتبر  وهي  المالية.  باالستقاللية  الجماعات  هذه  تتمتع  كما  انتخابّية. 
األشخاص المعنوية الترابية أي ان اختصاصها يحدد على أساس جغرافي (ترابي أو 

إقليمي) وتتمتع بالسلطة الترتيبية الخاصة.  

الفصل ١٣٢ من دستور ٢٧ جانفي ٢٠١٤. -٤

٤
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تغّطي  وأقاليم  وجهات  بلديات  من  تونس  في  المحلّية  الجماعات  وتتكون 
كامل تراب الجمهورية.   

   مبدأ التدبير الحر:  

يحيل هذا المبدأ مباشرة إلى ضرورة أن يكون تسيير الجماعة المحلّية في حّل 
عن التدّخل، غير المبّرر قانونا، من قبل السلطة المركزية بمختلف مكّوناتها. 
كما "يعني هذا المبدأ قيام العالقة بين الجماعات المحلية والسلطة المركزّية 

على أساس مجّرد رقابة الحقة على الشرعية". 
 وبالتالي، يضمن هذا المبدأ لكل جماعة محلية حرية أكبر وفق ما يضبطه لها 
القانون. وهو ما يقتضي أن تكون مستقّلة عن أّي جهة وأال تتّدخل السلطات 

المركزية في اختياراتها وتصوراتها التنموية. 

مبدأ التضامن:  

التزام  يهدف هذا المبدأ الى تقليل من الفوارق بين الجهات، كما يهدف الى 
الدولة بمساعدة الجماعات المحلية بهدف بلوغ االستقاللية اإلدارية والمالية 
المناطق  بين  التفاوت  من  الحد  بهدف  استثنائية  اعتمادات  تحويل  خالل  من 

وتحسين مستوى عيش المواطنين. 

مبدأ التفريع:  

يعني هذا المبدأ أن يكون للسلطة األقرب للمواطن العدد األكبر من الصالحيات 
العاّمة.  المصلحة  وخدمة  التنمية  متطلبات  إلى  تستجيب  أن  شأنها  من  التي 
فينتج عن ذلك تفويض ونقل الصالحيات من المركز الى ذوات اعتبارية - بلدية، 

جهة أو إقليم- بغرض ضمان نجاعة ودقة التدخل.  
وقد كّرس الفصل ١٣٤ من دستور ٢٠١٤ هذا المبدأ وجاءت مجلة الجماعات 
المحلية  السلطة  وحدود  التدخل  أوجه  تحديد  مع  تفصيال  عليه  المحلّية 

والمركزية في مختلف المجاالت.  

مبدأ الرقابة الالحقة: 

أقر دستور ٢٠١٤ مبدأ الرقابة الالحقة على الجماعات المحلية. فمن المؤّكد أن 
للدولة  الرقابية  األجهزة  عن  انفصالها  تعني  ال  المحلية  الجماعات  استقاللية 
تكون  أن  على  مبنية  الالمركزي  الحكم  فلسفة  أّن  إال  الرقابية.  ووسائلها 

الرقابة المسّلطة على الجماعات المحلية رقابة بعدية.  

بتونس. السياسية  الحقوق والعلوم  اإلداري، كلية  القانون  باللطّيف، محاضرات في  مصطفى  -٥

٥
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يمكن أن تسّلط هذه الرقابة على المجلس البلدي أو رئيس المجلس ومساعديه 
والتي يمكن أن تصل تباعا إلى حّله أو اعفائهم حسب ما يقتضيه القانون.  

إطار  في  تدخل  المحاسبات،  محكمة  قبل  من  المسّلطة  الرقابة  نذكر  كما 
بمقتضى  أو  نفسها  تلقاء  من  إليها  تعهد  أن  يمكن  التي  الوجوبية  الرقابة 

إحاالت وفق ما يضبطه القانون. 

ونجد، من ناحية أخرى، الرقابة على أعمال الجماعات المحلّية. وهذا الصنف من 
اإلدارية.  والمحكمة  المحاسبات  محكمة  قبل  من  باألساس  يسّلط  الرقابة 
وهذا الصنف من الرقابة يسري على األعمال وليس على الجدوى، أي يقتصر ّهذا 
إمكانية  دون  المحلي  العمل  شرعية  مدى  من  التأكد  على  الرقابة  من  النوع 
تعطيل تنفيذه إال من خالل االعتراض عليه أمام القاضي اإلداري وذلك اعتمادا 
على ما نص عليه القانون. حيث تكون القرارات الترتيبية نافذة بعد خمسة أيام 

من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.  

االستقاللية:  

على  القدرة  وتعني  واإلدارية،  المالية  باالستقاللية  المحلية  الجماعات  تتمتع 
وتعتبر  المركزية.  السلطة  من  تدخل  دون  حرية  بكل  شؤونها  في  التصرف 
يمكن  خاللها  من  والتي  الالمركزية  لبنات  أهم  أحد  المالية  االستقاللية 
تمتعها  الى  باإلضافة  والنفقات  الموارد  في  التصرف  المحلية  للجماعات 
ميزانية  عن  مستقلة  بصورة  المنتخب  المجلس  عليها  يصادق  خاصة  بميزانية 

الدولة.  
الديمقراطية التشاركية:  

غالبا ما تستخدم عبارة الديمقراطية المحلية للتأكيد على المشاركة المستمرة 
وتعني  سياساتها.  ضبط  وفي  المحلية  الجماعة  شؤون  وفي  المناقشات  في 
ممثليهم  اختيار  في  المحلية  الجماعة  مواطني  حق  التشاركية  الديمقراطية 
بحرية فحسب، بل تشمل كذلك حق المشاركة في اتخاذ القرار بمختلف مراحله.  

المحلّية الجماعات  ٤٦ من مجلة  الفصل  -٦

٦
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البلدية:  

يعرف الفصل ٢٠٠ من مجلة الجماعات المحلية البلدية بكونها "جماعة محلية 
تتمتع بالشخصية القانونية وباالستقاللية اإلدارية والمالية تتولى التصرف في 
الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا 
واإلصغاء  لمنظوريها  الخدمات  وإسداء  وحضريا  وبيئيا  وثقافيا  واجتماعيا 

لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي. " 

البلديات المحدثة:  

جانفي   ٢٧ دستور  أقّره  ما  على  بناء  إحداثها  تّم  التي  البلديات  مجموعة  هي 
٢٠١٤ من تعميم البلديات على كافة التراب الوطني.  

الدوائر البلدية: 

يمكن  حيث  للمواطنين  الخدمات  تقريب  منها  والهدف  للبلدية  امتداد  هي 
تقسيم التراب البلدي إلى منطقتين إداريتين أو أكثر ويتم ضبط حدودها بقرار 
البلدية من  الدائرة  بأغلبية ثلث أعضائه. ويتم تعين رئيس  البلدي  المجلس  من 
قبل رئيس المجلس البلدي. ويتعين أن يكون رئيس الدائرة أحد أعضاء المجلس 

البلدي مع ضرورة الحرص على يكون من نفس الدائرة.  

مجالس الدوائر: 

عن  أعضائها  عدد  يقل  وال  الدوائر  بكل  إحداثها  يتم  استشارية  هيئة  هي 
خمسة. كما يجب احترام مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب فيها. وال تمتلك هذه 
المجالس سلطة تقريرية، بل يقتصر دورها على إبداء الرأي في عدة مسائل نذكر 

منها: 

التصرف في التجهيزات الجماعية،  

البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة.  
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 المجلس األعلى للجماعات المحلّية: 

أساسا  يختّص  العاصمة  تونس  خارج  مقره  المحلية  للجماعات  تمثيلي  هيكل 
برامج  متابعة  الجهات،  بين  والتوازن  بالتنمية  المتعلقة  المسائل  في  بالنظر 
التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلّية ودراسة سبل 

التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلّية.  

الهيئة العليا للمالية المحلية: 

للجماعات  األعلى  المجلس  إشراف  إلى  المحلية  للمالية  العليا  الهيئة  ترجع 
ودعمها  المحلية  بالمالية  المتعلقة  المسائل  كل  في  وتنظر  المحلّية 
من  وبما  الرشيدة  الحوكمة  لقواعد  وفقا  فيها  التصرف  وحسن  وتعصيرها 
شأنه أن يدعم االستقاللية المالية للجماعات المحلية وأن يقلص من التفاوت 

بينها. 

الميزانية:  

السنوية  التقديرات  على  تحتوي  التي  الوثيقة  بأنها  تقليديا  الميزانية  ُتعّرف 
المالية  وزارة  مصالح  قبل  من  إعدادها  يتم  والتي  ونفقاتها  الدولة  موارد 
يضّم  الذي  للسنة  المالية  قانون  ضمن  البرلمان  قبل  من  للمصادقة  وعرضها 
االقتصادية  بالسياسية  المرتبطة  القانونية  واألحكام  التقديرات  هذه  جملة 
المالية  السنة  خالل  التكميلي  المالية  قانون  إلى  اللجوء  يمكن  كما  للدولة.  

كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  

ويحيل مبدأ االستقاللية المالية للجماعات المحلّية مباشرة إلى وجود ميزانية 
التقديرات دخال وصرفا والمصادقة عليها من  للجماعات تضّم جملة  مستقلة 
الجماعات  موارد  تنقسم  أنه  إلى  اإلشارة  ويمكن  المنتخب.  المجلس  قبل 
في  أساسا  تتمثل  ذاتية  موارد  ذاتية.  غير  وموارد  ذاتية  موارد  إلى  المحلية 
االقتراض  موارد  في  أساسا  تتمثل  ذاتية  غير  وموارد  والمعاليم  الضرائب 

والهبات والموارد المحالة من السلطة المركزية. 
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المجلس البلدي:  

بخمس  نيابية  لمّدة  المحلية،  الجماعة  شؤون  بإدارة  مكّلف  مجلس  هو 
المواطنين  قبل  من  وسريا  ومباشرا  حرا  انتخابا  أعضاؤه  ُينتخب  سنوات، 
القاطنين بالمنطقة البلدية المعنية. ويتراوح عدد المستشارين البلديين بين ١٠ 
و٧٠ مستشارا بالنسبة للبلديات الكبرى. ويكون االنتخاب في دورة واحدة على 

قائمات خاضعة لنظام التمثيلية النسبية وأكبر البقايا.  

لتحديد  العادية  الدورة  تخصص  أشهر  ثالثة  كل  دورة  وجوبا  المجلس  ويعقد 
للنظر في  ثانية  السنة اإلدارية كما تخصص دورة  المجلس في بداية  توجهات 

الحساب المالي للبلدية وتخّصص دورة ثالثة لتحديد الميزانية.    

رئيس البلدية:  

رئيس البلدية هو الممثل الرئيسي للبلدية ويمثل الجهاز التنفيذي للبلدية وله 
مساعدون ُينتخب وإّياهم من بين أعضاء المجلس البلدي باألغلبية أي أنه عادة 
رئيس القائمة الفائزة باألغلبية في االنتخابات البلدّية. لرئيس البلدية اختصاصات 
المحلي  العام  الشأن  تهم  التي  والقوانين  القرارات  تنفيذ  في  تتمثل  إدارية 

وجملة من الصالحيات التي خّولتها له مجلة الجماعات المحلّية.   

اللجان البلدية: 

القارة دون أن يقل عددها  اللجان  إثر تنصيبه عددا من  البلدي  المجلس  يشكل 
البلدي والتي تشمل  المجلس  المعروضة أمام  المسائل  أربعة لجان لعرض  عن 

وجوبا المجاالت التالية: 

الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف،  
النظافة والصحة والبيئة،  

األشغال والتهيئة العمرانية،  

الشؤون اإلدارية واسداء الخدمات،  
الفنون والثقافة والتربية والتعليم،  

الطفولة والشباب والرياضة، 
الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند

 وحاملي اإلعاقة، 

المساواة وتكافؤ الفرص، 
الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، 

االعالم والتواصل والتقييم، 

التعاون الالمركزي.  
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وجدير بالذكر أنه بإمكان اللجنة الواحدة النظر في مجالين أو أكثر، باإلضافة إلى 
البلدية  حسب  تتغير  معينة  مواضيع  لدراسة  قارة  غير  لجان  اعتماد  إمكانية 

واحتياجاتها وأهدافها. 

المجتمع المدني:    

يمكن أن ُيعّرف المجتمع المدني انطالقا من آليات النشاط المعتمدة باعتبارها 
مبنية على المشاركة المدنية والمواطنية في عدة مجاالت على أساس تطّوعي 
والحركات  الجمعيات  مجموعة  المدني  المجتمع  فيشمل  ربحي.  وغير 
مجاالت  في  األفراد  يؤسسها  التي  الحكومية  وغير  المستقلة  والمنظمات 
والحوكمة،  والرياضة،  والثقافة  والقانون  البيئة  غرار  على  متعددة 

والديمقراطية، وغيرها.  

المساءلة:   

على  المصلحة  وصاحب  السلطة  صاحب  بين  العالقة  قيام  إلى  المساءلة  تحيل 
العام  الشأن  تسيير  بكيفية  المرتبطة  المعلومات  إلى  الوصول  إمكانية 
في  والنجاح  القانون  احترام  مدى  وتقييم  والصالحيات  السلطة  واستعمال 

خدمة المصلحة العامة، وتحمل المسؤولية في صورة الفشل.  

لسنة   ١٢٠ عدد  اإلطاري  المرسوم  من   ٢ الفصل  حسب  المساءلة  تعني  كما 
٢٠١١ يتعلق بمكافحة الفساد " إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي 
والتأديبية  والمدنية  الجزائية  للمسؤولية  الفساد  جرائم  إلحدى  ارتكابه  يثبت 

وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته.".  

النزاهة:    

هي مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون 
المساس  شأنه  من  عمل  أي  عن  واالمتناع  المصالح  تضارب  وتجنب  ومقاصده 
التي  للضوابط  ومطابقته  السلوك  أو  األداء  وسالمة  صحة  في  العموم  بثقة 

تحكمه.  
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الشفافية:  

الحر للمعلومات والعمل بطريقة  التدفق  هي نظام يقوم بصورة خاصة على 
الوقت  في  وكاملة  صحيحة  معطيات  توفير  يتيح  أن  شأنه  من  بما  منفتحة 
إنجاز  التعرف على كيفية  المناسب وبأيسر السبل لمساعدة أصحاب الشأن في 
واإلجراءات  المواقف  التخاذ  وتقييمه  وفهمه  القرار  صنع  أو  معينة  خدمة 
لمساءلة  أمامهم  المجال  وفسح  مصالحهم  على  الحفاظ  قصد  المناسبة 

األشخاص المعنيين عند االقتضاء دون حواجز أو عراقيل.   

الفساد:   

 ٢٠١٧ مارس   ٧ في  مؤرخ   ٢٠١٧ لسنة   ١٠ عدد  األساسي  القانـــون  ُيعّرف 
تصرف  "كل  يلي:  كما  الفساد  المبلغين  وحماية  الفساد  عن  باإلبالغ  المتعلق 
مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه اإلضرار بالمصلحة 
العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة 
شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص 
تبديدها  أو  فيها  التصرف  سوء  أو  العمومية  األموال  على  واالستيالء 
واستغالل النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حاالت اإلثراء 
غير المشروع وخيانة األمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل 
الجبائي  والتهرب  الممتازة  المعلومة  واستغالل  المصالح  وتضارب  األموال 
العامة أو  التي تهدد الصحة  وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل األفعال 

السالمة أو البيئة.".  

المبلغ عن الفساد:   

 ٢٠١٧ مارس   ٧ في  مؤرخ   ٢٠١٧ لسنة   ١٠ عدد  األساسي  القانـــون  ُيعّرف 
شخص  "كل  بكونه  المبّلغ  المبلغين  وحماية  الفساد  عن  باإلبالغ  المتعلق 
المختصة بمعلومات  السلطات  بإبالغ  نية  أو معنوي يقوم عن حسن  طبيعي 
قصد  فساد  أعمال  بوجود  جديا  االعتقاد  على  تبعث  أو  جدية  قرائن  تمثل 
عليها"  المنصوص  واإلجراءات  للشروط  طبقا  وذلك  مرتكبيها  عن  الكشف 

بقانون اإلبالغ عن الفساد وحماية المبلغين.".     
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تضارب المصالح:    

غير  أو  مباشرة  شخصية  مصلحة  للشخص  فيها  يكون  التي  الوضعية  هي 
أدائه  على  تؤثر  أن  شأنها  من  أو  تؤثر  لغيره،  أو  لنفسه  يستخلصها  مباشرة 
الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.  ويحدد القانون عدد ٤٦ لسنة 
والمصالح  المكاسب  بالتصريح  المتعلق   ٢٠١٨ أوت  غرة  في  مؤرخ   ٢٠١٨
المصالح  تضارب  حاالت  المصالح  وتضارب  المشروع  غير  اإلثراء  وبمكافحة 

والعقوبات المترتبة عن حدوثها وسبل التوقي منها. 

 ومن أهم الوسائل التي نص عليها القانون المشار إليه هو التصريح بالمكاسب 
والمصالح لعدد من الخطط واألصناف والمناصب وشملت القائمة ٣٧ صنفا على 
المجالس  وأعضاء  البرلمان  ونواب  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس  غرار 
البلدية والمجالس الجهوية والكتاب العامون للجماعات المحلية وأيضا مسيرو 

منظمات المجتمع المدني. 

الرشوة:    

أو  اية منفعة أخرى مباشرة من اجل تنفيذ عمل  أو  الحصول على أموال   هي 
والتي  البيضاء"  الياقات  "جرائم  من  تعتبر  لألصول.    مخالف  بشكل  االمتناع 
تتمثل في وعود مالية، معروف أو مصلحة، خدمة أو أي شيء آخر ذي قيمة 

(في شكل وعود، مأخوذة أو مقدمة) لغرض التأثير على قرارات أو آراء.   

المحسوبية المحاباة والوساطة:     

لتبادل الموارد والتفضيالت على أساس  المحسوبية تتميز بنظام غير متكافئ 
عالقة استغاللية بين "راٍع" أغنى أو "عميل" أقل ثراًء وأضعف. تتمثل باألساس 
في استغالل المنصب أو السلطة لمنح خدمات غير مبررة ألشخاص غير جديرين 

بها. 

والمحسوبية مفهوم شامل يتخذ أشكاال أدق هي:  
المحاباة أو المحسوبية القائمة على محاباة األقارب  Le népotisme حيث 
يستغل شخص ما في منصب رسمي سلطته لتوفير وظيفة أو خدمة ألحد 

أفراد العائلة، على الرغم من أنه قد ال يكون مؤهًال لتقّلدها.   

اختيار  فيها  يتم  التي  المحسوبية  أشكال  من  كذلك  تعتبر  الوساطة 
شخص، بغض النظر عن المؤهالت أو االستحقاقات، للحصول على وظيفة 

أو منفعة حكومية بسبب االنتماءات أو الروابط والتدخالت. 
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تبييض األموال:  

والبشر  المخدرات  كتجارة  شرعية  غير  مصادر  من  األموال  على  الحصول  هو 
والسالح ثّم يقع التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو ايداعها أو 
شرعية  إلضفاء  قيمتها  في  التالعب  أو  نقلها  أو  تحويلها  أو  استثمارها، 
قانونية عليها. من أهم وسائل تبييض األموال هو الشركات الوهمية حيث 
األرباح ويكون حريصا على دفع  التكاليف ويبالغ في  يقلل غاسل األموال من 
الضرائب. يوجد أنشطة بعينها يفضلها كل من يلجأ إلى غسل األموال على غرار 
المركزي  بالبنك  المالية  التحاليل  للجنة  ويعود  والمقاهي.  األراضي  وشراء  بيع 
الدور الرئيسي في التوقي والتدقيق في الممارسات التي ترتقي لكونها شبهة 

تبييض األموال.   

والبشرية  المالية  الموارد  توّفر  ضرورة  المحلية  الجماعات  استقاللية  تفترض 
ال  المنطلق  هذا  ومن  الحّر.  التدبير  مبدأ  ترجمة  من  فعلّيا  تمّكن  التي  الالزمة 

يمكن الحديث عن "سلطة" محلّية في ظّل اختالل استقالليتها المالّية.  

خالل  من  االستقاللية  هذه  تكريس  على   ٢٠١٤ جانفي   ٢٧ دستور  عمل  وقد 
المحلية.  الجماعة  الضرورية لعمل  الموارد  أحكام قانونية تحدد وتعزز توفير 
كما أقّر الفصل ١٣٦ من ذات الدستور مبدأ التضامن وآلية التعديل والتسوية 
للبلديات تتالءم والصالحيات  لتوفير موارد إضافية  الدولة  كوسيلة تعتمدها 
المسندة إليها. وهو ما يحيل مباشرة إلى الدور التعديلي للدولة صلب الفصل ٨ 
من مجلة الجماعات المحلية ليقّر إمكانّية إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية 

والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية. 

إهدار المال العام:    

يحيل إهدار المال العام عادة إلى كل عمل أو تصّرف يتسبب في إحداث خسائر 
مالية لخزينة الدولة دون أن تتّجه نّية صاحب العمل أو التصّرف إلى ذلك. أي أن ما 
تم القيام به كان نتيجة إهمال في أداء الوظيفة او إخالل بالواجبات أو إساءة 
في استعمال السلطة مما يؤدي الى أضرار جسيمة بالمال العام أو بأموال الغير 

ومصالحهم وهو ما يجعله يختلف عن االستيالء على المال العام.  

الجزء األول: ضرورة توّفر الموارد الالزمة للبلدّية  
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وفي إطار تعزيز االستقاللية المالية للجماعات المحلية، تّم إحداث الهيئة العليا 
تختص  حيث  المحلية.  للجماعات  الـأعلى  المجلس  إشراف  تحت  المحلية  للمالية 
هذه الهيئة بالنظر حصرّيا في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها 
الحوكمة  قواعد  إلى  ذلك  في  محتكمة  فيها،  التصّرف  وحسن  وتعصيرها 
الجماعات  المالية لهذه  أن يدّعم االستقاللية  الرشيدة وإلى كّل ما من شانه 

وأن يقّلص من التفاوت بينها.  

المالية  لالستقاللية  الضامن  القانوني  اإلطار  وجود  أن  اإلشارة  يتعين  أنه  إال 
يكون  لن  واإلدارية،  المالية  شؤونها  في  التصرف  وحرية  المحلّية  للجماعات 
البشرية  والموارد  التحتية  البنى  غياب  ظّل  في  حقيقية  فاعلية  وذا  كافيا 

والمالية الكفيلة بضمان الممارسة الفعلية للصالحيات.  

المالية:  لمواردها  أساسيين  مصدرين  بوجود  التذكير  يجدر  للبلدّيات،  بالنسبة 
موارد ذاتية وموارد غير ذاتية، أي محالة من السلطة المركزية.  

االستقاللية  إلرساء  األساسّية  اللبنة  تمثل  فهي  الذاتية،  الموارد  يخّص  فيما 
المالية للمجالس البلدّية. وهو ما يمكن تفسيره بالرجوع   إلى منطوق الفصل 
الموارد  إلى جعل  المشّرع  الّذي كشف سعي  المحلّية  الجماعات  ١٣١ من مجلة 
الذاتية للجماعات المحلية تحتل النسبة األكبر مقارنة ببقّية الموارد. والُمالحظ 
الموارد  تجعل  بطريقة  البلديات  دعم  على  المركزية  السلطة  ُكّلفت  قد  أنه 

الذاتية لهذه األخيرة صاحبة النصيب األكبر في إطار الميزانية البلدّية.  

تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلّية بما من شأنه أن 
يدعم القدرات المالية للجماعات المحلّية. 

اقتراح مقاييس توزيع تحويالت الدولة لفائدة الجماعات المحلّية. 

متابعة توزيع تحويالت الدولة لفائدة الجماعات المحلية من مال صندوق 
المحلية  الجماعات  بين  والتضامن  والتعديل  والتّسوية  الالمركزية  دعم 

القوائم  على  بناء  المالّية  الجماعات  لمختلف  المالّية  بالتحاليل  القيام 
المالية والّتي تحال عليها وجوبا من قبل الجماعات. 

متابعة مديونية الجماعات المحلية. 

 وتتولى الهيئة مثال: 
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أما فيما يخص الموارد غير الذاتية، تعتمد الدولة باألساس آليتين لتوفير الدعم 
السنوي  الدعم  طريق  عن  جهة،  من  ذلك،  فيكون  المحلّية.  للجماعات  المالي 
خالل  ومن  للدولة  السنوية  الميزانية  في  اعتماداته  قيمة  تحّدد  الّذي  المالي 
صندوق التعاون بين البلديات الّذي تخّصص ٩٥ بالمئة من موارده إلى البلديات و

٥ بالمئة الى المجالس الجهوّية، من جهة أخرى. 

وفي إطار إعداد هذه الدراسة، عاين فريق منظمة أنا يقظ، فيما تعّلق بالموارد 
المالية للبلديات المستهدفة، نقصا حاّدا في هذه الموارد. حيث تشكو بعض 
التي تبلغ ٨٠  التأجير  المحدثة من عبئ مالي كبير فيما يتعلق بتكلفة  البلديات 
بالمائة من ميزانية البلدية. وتشكو بلديات أخرى من نقص على مستوى نقص 

الموارد المخصصة لالستثمار والتنمية.  

موضوع  البلديات  في  المالية  الموارد  انعدام  أو  نقص  أسباب  أبرز  وتعود 
الدراسة إلى عدم قدرة هذه البلديات على تطوير وتوفير مواردها الذاتية خاّصة 
فيما تعّلق بالمداخيل الجبائية. وهو ما سيتّم التعّرض إليه تباعا في هذا الجزء.  

سنة  من  بداية  (كوفيد-١٩)  كورونا  فيروس  جائحة  أظهرت  أخرى،  جهة  من 
٢٠٢٠، مشكال عميقا في التعامل مع ميزانيات الجماعات المحلية، إذ أن فترَتْي 
مصاريف  من  عنها  نتج  وما  الموجه  الصحي  والحجر  العام  الصحي  الحجر 
استثنائية تعهدت بها البلديات، أحدثت إخالالت في التصرف في الميزانيات. حيث 
لها  المرصودة  الميزانية  وتحويل  مشاريعها  إلغاء  إلى  البلديات  بعض  اضطرت 
إلى ما يسمى بــــــ 'مصاريف كورونا'. في المقابل، سجلت عديد البلديات االخرى 
نقائص في الموارد المبرمجة لسنة ٢٠٢٠ نتيجة هشاشة األوضاع االقتصادية 
واالجتماعية وعدم القدرة على استخالص المعاليم والرسوم بسبب تراجع حاد 

في نسق الخدمات.  

وُتشير منظمة أنا يقظ إلى أنه بالرغم مما واجهته المجالس البلدية من إشكاالت 
صحية  ظروف  ظّل  في  فيها،  والتصرف  الموارد  بتعبئة  مرتبطة  جوهرية  وعوائق 
استثنائية، لم تتلّق البلديات الدعم التقني الالزم من قبل مصالح السلطة المركزية 
بناء على توصيات واقتراحات بعيدة  الصعوبات  قصد تمكينها من مواجهة هذه 

عن التدخّل المباشر في كيفية تسيير الشؤون المحلّية.  
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في  التعّرض  الضروري  البلدي، من  المستوى  على  النزاهة  نظام  تقييم  إطار  في 
مرحلة أولى إلى مختلف المسائل الجوهرية المرتبطة بالعمل البلدي والتي من 
شأنها التأثير في تقييم مستوى النزاهة. وقد توّلى فريق منظمة أنا يقظ في 
بجودة  والمرتبطة  الحيوية  المجاالت  من  عدد  إلى  التعّرض  الدراسة  هذه  إطار 
الخدمات (نقّدم بعضها في إطار هذه الدراسة التأليفية)، انطالقا من عدد من 

األسئلة الموّجهة إلى الفئات المستهدفة المشار إليها أعاله. 

واتفاقات  قواعد  ضبط  في  باألساس،  والتعمير  التهيئة  أمثلة  وظيفة  تتمّثل 
استعمال األراضي في رقعة جغرافية محددة.  وعلى خالف المثال التوجيهي 
إعدادها  يخضع  ترتيبية  صبغة  ذات  وثائق  تمثل  األمثلة  هذه  فإن  للتهيئة، 

إلجراءات االستشارة والتعليق ويعارض بها الغير بعد المصادقة عليها. 

المجال األّول: التهيئة الترابية والتعمير  

تظافرت هذه العوامل وساهمت في عرقلة المساعي لضمان استقاللية مالية 
للبلديات، إذ جعلتها في تعويل دائم على الموارد المحالة إليها من قبل السلطة 
المركزية على حساب ضرورة تطوير الموارد الذاتية. فالُمالحظ خالل إعداد هذه 
اليومي  نشاطها  لضمان  المحالة  بالموارد  مرتبطة  تبقى  البلديات  أن  الدراسة، 
بالمنطقة  للنهوض  والمشاريع  البرامج  تنفيذ  من  تمّكنها  دون  يحول  مما 

البلدية والمساهمة في تحقيق التنمية. 
وهو ما يحّتم، من جهة، ضرورة توفير مزيد من الدعم التقني والمالي من قبل 
على  أخرى،  جهة  من  المعنية،  البلديات  تحرص  وبأن  المركزية  السلطة  مصالح 

تعبئة مواردها الذاتية عبر التحكم الرشيد في مواردها البشرية. 

 

المتعلق  التشريع  عليها  ينّص  التي  األمثلة  البلدية  أعّدت  هل  الموّجه:  السؤال 
بالتهيئة الترابية والتعمير؟ (الفصل ١١٤ من مجلة الجماعات المحلّية)   

بالبلدية؟  التمّدن  األمثلة؟ ماهي نسبة  اإلجابة "نعم"، ماهي هذه  إذا كانت 
هل تمّكنت البلدية من استخالص الضرائب على العقارات المبنية والعقارات غير 

المبنية؟ 

إذا كانت اإلجابة "ال"، ماهي الجهود التي بذلتها البلدية إلعداد هذه األمثلة؟ 
ماهي العراقيل التي تمت مواجهتها؟    
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المجال األّول: التهيئة الترابية والتعمير  

"يتّم إعداد مثال التهيئة التفصيلي داخل دوائر التدخل العقاري لفائدة الدولة 
والسياحة  للصناعة  العقارية  الوكاالت  أو  المحلية  العمومية  الجماعات  أو 
تهيئة  برامج  إلنجاز  وذلك  العمراني،  والتجديد  التهذيب  ووكالة  والسكن 
التهيئة  لمثال  طبقا  المختصة  السلط  تضبطها  تهذيب  أو  تجديد  أو  وتجهيز 

العمرانية أو لألمثلة التوجيهية إن وجدت". 

المحدثة  البلديات  من  عدد  تمّكن  عدم  الدراسة  هذه  إعداد  خالل  تبّين 
ضرورة  اعتبارها  من  بالرغم  العمرانية  التهيئة  أمثلة  تحيين  من  المستهدفة 
ملحة لعملها، نظرا لكونها ُتمّكن البلدية من تحديد خاصيات المجال الجغرافي 
الخاص بها، وبالتالي التثبت من إحصاء العقارات المبنية وغير المبنية واألنشطة 

الخاضعة للضراب المحلّية.  

حيث ظّلت البلديات المحدثة معتمدة على أمثلة تهيئة عمرانية "قديمة" وغير 
الولوج  في  صعوبة  تسجيل  مع   ٢٠٠٨ سنة  إلى  معظمها  في  تعود  محّينة 
إليها عالوة على أنها لم تعد صالحة في ظّل التغيرات العمرانية المسّجلة منذ 

تلك السنة.  

بين  يتراوح  بسلم  معدة  خرائط  عّدة  أو  خريطة 
التي  المناطق  بالخصوص  تبرز   ١٠٠٠/١ و   ٥٠٠٠/١
لمثال  المصاحبة  العمرانية  التراتيب  داخلها  تطبق 
واألماكن  الطرقات  وحوزة  العمرانية  التهيئة 
ذات  والتجهيزات  العمومية  للمنشآت  المخصصة 
الخضراء  والمساحات  والبراحات   العامة  المصلحة 
وكذلك المناطق الخاضعة لإلرتفاقات  ذات المصلحة 

العمومية.

كل  بين  المشتركة  القواعد  تضبط  عمرانية  تراتيب 
العمرانية  التهيئة  بمثال  المحددة  المناطق 

والقواعد الخاصة بكل منطقة.

التالية  العناصر  بالخصوص  يتضمن  تقديمي  تقرير 
والديموغرافي  االجتماعي  الوضع  عن  :كشف 
التطور  المعنّية وعرض آفاق  واالقتصادي للمنطقة 
واألنشطة  بالسكن  تتعّلق  التي  تلك  وخاصة 
تطور  العمومية،آفاق  والتجهيزات  االقتصادية 
تعميرها  المزمع  والمناطق  العمران  مناطق 
على  التهيئة  مثال  تطبيق  لتأثيرات  مستقبال،تحليل 
للمنطقة  والبيئية  الطبيعية  الخصوصيات 
أصناف  مختلف  مساحات  المعنية،تحديد 
المناطق،اقتراح وسائل تطبيق مثال التهيئة وخاصة 
منها التي تساعد على التحكم المالئم في العقارات.

تصّور  في  استعملت  التي  الوثائق  تتضمن  ملحقات 
مثال التهيئة العمرانّية والتي منها بالخصوص أمثلة 
وقائمة  إحداثها  والمزمع  الموجودة  الشبكات 
.مثال  العمومي  بالملك  المتعلقة  االرتفاقات 
أو  تنفيذية  وثائق  والتقسيمات:  التفصيلي  التهيئة 

عملياتّية.

مثال التهيئة العمرانية

.١١-١٢-٢٠٢٢ أدوات التخطيط العمراني، وزارة التجهيز واإلسكان، https://cutt.ly/L٨Z٧Z٤A تم االطالع عليه بتاريخ  -٧

٧
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بتدعيم  أساسا  يتعلق  العمرانية  التهيئة  أمثلة  إلى  المحدثة  البلديات  حاجة  إن 
األمثلة  هذه  إعداد  عملية  أن  غير  العمراني،  مجالها  في  التحكم  على  قدرتها 
السلطة  وأساسا  األطراف  عديد  فيها  وتتداخل  معقدة  إجراءات  على  تعتمد 
الجماعات  بمجلة  الواردة  األحكام  بين  الواضح  التضارب  ظّل  في  المركزية 
نوفمبر   ٢٨ في  مؤرخ   ١٩٩٤ لسنة   ١٢٢ عدد  القانون  أحكام  وبعض  المحلية 

١٩٩٤ يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.  

كما ُلوحظ أنه في عديد البلديات بقيت العملية متوقفة على مستوى المسح 
الجوي كبلدية "زانوش"، مثال، التي حاولت أكثر من مرة إنجاز المسح الجوي، إال 

أّن غياب المعدات والتقنيات حال دون تقدمها.  

البلديات  تمكن  دون  واللوجستية  التقنية  المشاكل  عديد  حالت  عموما، 
الخاصة بها، من  العمرانية  التهيئة  الدراسة من إعداد وتحيين أمثلة  موضوع 

أبرزها:  

-  غياب مهندس بلدي مختص في قيس و تحديد ورسم األراضي. 

-   عدم تعاون وزارة التجهيز، 

-    صعوبات مالية و تقنية.  

92%

8%

هـل تمكنت البـــلديــــة 
من إعداد مثال التهيئـة
؟ـــالعــــمرانيــــــــــــــــــــة 

ال

نعم
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بتدعيم  أساسا  يتعلق  العمرانية  التهيئة  أمثلة  إلى  المحدثة  البلديات  حاجة  إن 
األمثلة  هذه  إعداد  عملية  أن  غير  العمراني،  مجالها  في  التحكم  على  قدرتها 
السلطة  وأساسا  األطراف  عديد  فيها  وتتداخل  معقدة  إجراءات  على  تعتمد 
الجماعات  بمجلة  الواردة  األحكام  بين  الواضح  التضارب  ظّل  في  المركزية 
نوفمبر   ٢٨ في  مؤرخ   ١٩٩٤ لسنة   ١٢٢ عدد  القانون  أحكام  وبعض  المحلية 

١٩٩٤ يتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.  

كما ُلوحظ أنه في عديد البلديات بقيت العملية متوقفة على مستوى المسح 
الجوي كبلدية "زانوش"، مثال، التي حاولت أكثر من مرة إنجاز المسح الجوي، إال 

أّن غياب المعدات والتقنيات حال دون تقدمها.  

في  وترتيبها  وحاجياتها  إمكانياتها  تحديد  من  البلدية  الممتلكات  جرد  ُمّكن 
سلم األولويات. وهذا الجرد ال يشمل المنقوالت فقط بل العقارات أيضا. حيث 
جميع  يتضّمن  محّين  سجّل  مسك  مثال،  محدثة،  بلدية  كل  على  يتعين 

ممتلكاتها من عقارات ومنقوالت.  

البلديات بمحاضر الجلسات التي  أنا يقظ أنه عادة تكتفي  والحظ فريق منظمة 
هذه  أن  إال  البلدية،  إلى  الوالية  من  والمعّدات  العقارات  نقل  بمقتضاها  تّم 

المحاضر تبقى غير دقيقة وغير محّينة.  

عملية  وصعوبة  بطء  من  المحدثة  البلديات  بعض  عانت  أخرى،  ناحية  من 
"الفوار"،  كبلدية  والصحراوية  الحدودية  المناطق  في  البلديات  خاصة  التسليم 
طرف  من  هبات  شكل  في  إليها  الوافدة  المعدات  على  تعول  جعلها  مما 
وحواسيب  شاحنات  من  الدوليين)  الممولين  من  (بتمويل  القروض  صندوق 

وغيرها.  

المجال الثاني: التصّرف في الممتلكات   

السؤال الموّجه: هل تمتلك البلدية جردا كامال مفّصال بممتلكاتها؟
 ماهي ممتلكات البلدية (الجرارات، المعدات، الحواسيب...) ؟ 
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والبشرية  المالية  الموارد  توّفر  ضرورة  المحلية  الجماعات  استقاللية  تفترض 
ال  المنطلق  هذا  ومن  الحّر.  التدبير  مبدأ  ترجمة  من  فعلّيا  تمّكن  التي  الالزمة 

يمكن الحديث عن "سلطة" محلّية في ظّل اختالل استقالليتها المالّية.  

خالل  من  االستقاللية  هذه  تكريس  على   ٢٠١٤ جانفي   ٢٧ دستور  عمل  وقد 
المحلية.  الجماعة  الضرورية لعمل  الموارد  أحكام قانونية تحدد وتعزز توفير 
كما أقّر الفصل ١٣٦ من ذات الدستور مبدأ التضامن وآلية التعديل والتسوية 
للبلديات تتالءم والصالحيات  لتوفير موارد إضافية  الدولة  كوسيلة تعتمدها 
المسندة إليها. وهو ما يحيل مباشرة إلى الدور التعديلي للدولة صلب الفصل ٨ 
من مجلة الجماعات المحلية ليقّر إمكانّية إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية 

والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية. 

٢٩

كما أّن غياب المغازة البلدية أو ضعف اإلشراف عليها من شأنه أن يساهم في 
لعدم  نظرا  معداتها  مع  التعامل  على  البلديات  تقدر  ال  إذ  األزمة،  تعميق 
تأهيل  ضعف  األحيان  بعض  وفي  المغازة  عن  مسؤولين  غياب  أو  تنظيمها 
تحت  البلدية  المغازة  تكون  ما  عادة  أنه  فالُمالحظ  المغازة.  عن  المسؤول 

إشراف إما الحارس الليلي أو أحد عملة الحضائر.  

وعموما، لم تتمكن معظم البلديات المحدثة موضوع الدراسة، من إعداد جرد 
لم  إذ  أدناه،  البياني  الرسم  في  ذلك  يظهر  كما  لممتلكاتها  ومفّصل  كامل 
تتمكن سوى ٢٧ بالمائة من البلديات من إعداد سجل يتضمن جميع ممتلكات 
وضعيتها  المعدات،  عدد  بإدراج  وذلك  دورية  بطريقة  وتحيينه  البلدية، 
والمسؤول المباشر عنها. ومن بين البلديات التي تمّكنت من إعداد جرد مفّصل 

لممتلكاتها مع تحيينه دوريا، يمكن أن نذكر بلدية بشري-فطناسة-نقة.  

27%

73%

هل يوجد جرد مفصل
محين لممتلكات البلدية
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البلديات  في  توفرها  حسب  البلديات  ممتلكات  التالي  الجدول  يظهر  كما 
واعتمادا على المعّدل العام للبلديات:  

الممتلكات التي
 على ذمة البلديات 

التقييم حسب
 عدد البلديات 

معدات خاصة رصيد عقاري صهاريججراراتحواسيب 

اح
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
تــ

مف
ال

أقل من عشرة بلديات  

بين ١٠ و٢٠ بلدية 

اكثر من عشرين بلدية 

لضمان  الضرورية  بالموارد  المرتبطة  والصعوبات  المنجز  تقييم  يمّكن  إجماال، 
نجاعة وجودة العمل البلدي بالنسبة للبلديات المحدثة من تقديم اإلشكاالت 

التالية:  

ضعف العنصر البشري على مستوى البلديات سواء على المستوى العددي وعلى 
مستوى التمّكن التقنــي من بعض المجاالت الخاصة بالعمل البلدي.

عزوف  إلى  المثال،  سبيل  على  يعود،  الذي  للبلدّية  المالية  العائدات  ضعف 
ووجود  التمّدن  نسب  لضعف  نظرا  المحلّية  الضرائب  دفع  عن  المواطنين 

قطيعة، أحيانا، بين المواطن والبلدية.  

غياب أمثلة تهيئة الترابية والتعمير، محّينة، بما من شأنه التأثير على استخالص 
الضرائب المحلّية. 

بطريقة  فيها  والتصرف  ممتلكاتها  جرد  على  المحدثة  البلديات  قدرة  عدم 
ناجعة.  
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 الجزء الثاني: هيكلة البلدية   

المحلّية  للجماعات  الكبرى  الهيكلية  المالمح  المحلّية  الجماعات  مجلة  قّدمت 
وبّينت مجال عمل كل هيكل ووسائله. ويمكن القول بأن البلدّية تنقسم إلى 
هيكلين رئيسيين: المجلس البلدي (هيكل منتخب) واإلدارة البلدية (هيكل غير 

منتخب).  

المجلس البلدي هو الهيكل التقريري داخل البلدية، فهو من يضبط سياساتها 
المجلس  يضبط  حيث   فيها.  البلدية والبّت  الشؤون  تصريف  ويتولى  العامة 
ويصدر  المحلية  الجماعة  تستخلصها  التي  والرسوم  المعاليم  مثال،  البلدي، 
وإسناد  والتسويغ  والتعويض  التفويت  فيها  بما  المالي  الطابع  ذات  القرارات 

االستغالل.   

كما يعد المجلس البلدي برنامج االستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية وأمثلة 
المنظمة  القواعد  احترام  مع  التشاركية  الديمقراطية  آليات  باعتماد  التخطيط 
الترابية والتخطيط العمراني على المستوى الوطني مع ضرورة الحرص  للتهيئة 
على احترام الخصوصية المعمارية للبلدية. ويتمتع المجلس بدور استشاري في 
كل المشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو الجهة 

أو اإلقليم وحتى المنشآت العمومية.  

ويتولى رئيس البلدية، المنتخب من قبل أعضاء المجلس البلدي في أول جلساته، 
المجلس  رئيس  ذاته  اآلن  في  وهو  القانوني.  وتمثيلها  البلدية  شؤون  تسيير 
البلدي ورئيس اإلدارة البلدّية. حيث تنّظم الفصول من ٢٥٦ إلى ٢٦٨ من مجلة 
تنفيذ  على  يسهر  كونه  جانب  إلى  البلدية.  رئيس  صالحيات  المحلّية  الجماعات 
قرارات المجلس البلدي، فإن رئيس البلدية يتمتع بسلطة الضبط اإلداري وصفته 

كضابط حالة مدنية كصالحية من صالحيات السلطة المركزية. 

  وفي هذا الصدد، يمكن تقسيم صالحيات رئيس البلدية إلى صنفين: صالحيات 
كممثل  وصالحيات  البلدي)  المجلس  رئيس  (باعتباره  المركزي  هيكل  كرئيس 

للسلطة المركزية (باعتباره رئيس الهيكل التنفيذي أي االدارة البلدية).  

حيث يتولى رئيس البلدية، كرئيس هيكل المركزي، وتحت رقابة المجلس البلدي 
بها  الجاري  والتراتيب  بالقوانين  عليها  المنصوص  والشروط  للصيغ  وطبقا 

العمل:   



واتفاقات  قواعد  ضبط  في  باألساس،  والتعمير  التهيئة  أمثلة  وظيفة  تتمّثل 
استعمال األراضي في رقعة جغرافية محددة.  وعلى خالف المثال التوجيهي 
إعدادها  يخضع  ترتيبية  صبغة  ذات  وثائق  تمثل  األمثلة  هذه  فإن  للتهيئة، 

إلجراءات االستشارة والتعليق ويعارض بها الغير بعد المصادقة عليها. 
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الحرص على تطبيق قرارات المجلس المتعلقة بإدارة األمالك البلدية واتخاذ كل 
اإلجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء اإلداري وإسداء الخدمات 

في أفضل الظروف.  

للبلدية  العمومي  للملك  التابعة  الطرقات  الفردي على  التصفيف   تسليم رخص 
وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات.  

هو  البلدية  فرئيس  المركزية،  لإلدارة  التمثيلية  الصالحيات  مستوى  على  أما 
ضابط الحالة المدنية يقدم الوثائق ويبرم عقود الزواج.   

فإن  البلدّية،  رئيس  تدخّل  ومجاالت  المهام  لهذه  وضوح  من  يبدو  ما  رغم 
من  عليها  طرأ  ما  بعد  خاصة  غامضا،  طابعا  تكتسي  العام  بالكاتب  عالقتها 
تغييرات جذرية دفعت بالبعض الى اقتراح إلغاء هذه المؤسسة أو على األقل 
"الرئيس  البلدية  اعتبار رئيس  أّدى  المنظم لدورها. فقد  القانوني  تحيين اإلطار 
الوظيفي لإلدارة البلدية"، حّدا من صالحيات الكاتب العام، وهو ما سبب عديد 

الخالفات بين المؤسستين أـدت في بعض االحيان الى تعطيل العمل البلدي.   

رئاسة اإلدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف البلدية.  

انتداب وتسمية األعوان في الخطط الوظيفية.  

التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا للقانون.  

اإلشراف على إعداد ميزانية البلدية.  

تسيير األشغال البلدية.   

الّطعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها في القضايا اإلدارية 
والمالية والعدلية.  

المكلفة  الفنية  اللجنة  عضو  باعتباره  والهدم  البناء  تراخيص  إسناد 
بدراسة رخص التقسيم والبناء والهدم.  
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أّما اإلدارة البلدية، فهي ُتعتبر الجهاز التنفيذي للبلدية الذي يمكنها من العمل 
على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا،  ومن إسداء 
الخدمات لمنظوريها واإلصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف 
المجلس  قرارات  تنفيذ  بمهمة  البلدية  االدارة  تضطلع  إذ  عمليا.  المحلي  الشأن 

البلدي واإلشراف على مدى تقدم المشاريع وإنجاز البرامج.  

العمومية  للوظيفة  العام  النظام االساسي  الى  البلدية  ويخضع أعوان اإلدارة 
  ١٩٨٣ ديسمبر   ١٢ في  المؤرخ   ٨٣-١١٢ عدد   القانون  من  االول  للفصل  طبقا 
والمؤسسات  المحلية  والجماعات  الدولة  ألعوان  العام  بالنظام  المتعلق 
العمومية ذات الصبغة اإلدارية.  وهو ما يعني غياب أي نص خاص بالموظفين 
العموميين المحليين أو حتى نظام أساسي خاص أو مدونة سلوك خاصة بهم 

تأخذ بعين االعتبار خصوصية العمل البلدي.  

البلدية  اإلدارة  وأعوان  موظفي  كل  أن  المؤّكد  فإن  أمر،ـ  من  يكن  ومهما 
يخضعون إلى المبادئ والقواعد التي تحكم الوظيفة العمومية على غرار الحياد 

والشفافية والنزاهة.  

البلدية  المجالس  أعضاء  نزاهة  مدى  أّن  على  التأكيد  يمكن  المنطلق،  هذا  من 
وأعوان اإلدارة البلدّية من شأنها التأثير بصورة كبيرة في أداء البلديات وجودة 
"صاحب  احتكام  واألعمال،  التصّرفات  كل  تعكس  حيث  المقّدمة.  خدماتها 
تحقيق  على  بالعمل  التزامه  ومدى  القانونية  القواعد  إلى  المحلية  السلطة" 

أهداف الحكم الالمركزي.  

كما أن هيكلة البلديات المحدثة، على غرار بقية البلديات، تعكس بدرجة أولى 
التوّسع الجغرافي للبلدية والنمّو الديمغرافي داخلها. وكان مهّما أن يتعّرض 
والي  البلديات،  بهيكلة  المتعلقة  الجوانب  بعض  إلى  يقظ  أنا  منظمة  فريق 

نقّدمها تباعا:  

 

إّن تمّتع البلدّيات بصالحيات ذاتية واسعة يفرض، ال محالة، وجود قوى عاملة 
الموارد  ضعف  أّن  إال  البلدي.  العمل  نجاح  لضمان  كفاءة  وذات  متماسكة 
تجابه  التي  الصعوبات  أبرز  من  يزال  ال  سابقا،  إليه  أشرنا  أن  سبق  كما  البشرّية، 

البلديات في الوضع الراهن.  

الجانب األول: نسبة التأطير في البلدية    

السؤال الموّجه: ماهي نسبة التأطير في البلدية؟  
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 من حيث الكّم، تشكو بعض البلديات المستهدفة من نقص عدد األعوان. في 
حين تشهد بلديات أخرى من نقص التأهيل والتأطير إلى درجة تؤثر مباشرة على 

جودة الخدمات المسداة.  

وتتراوح نسبة التأطير في البلديات المحدثة موضوع الدراسة بين ١ و ٤ بالمائة 
للعمل  المؤهل  البشري  الرصيد  غياب  من  البلديات  تشكو  إذ  تقدير،  أقصى  على 
البلدي خاصة بالنسبة للتقنيين والمختصين، في المقابل نجد أن كتلة االجور من 
ميزانيات البلديات مرتفعة جدا وتتجاوز النسبة المسموح بها قانونيا (٥٠٪) 
من نفقات البلدية المرصودة في الميزانية. ويعود ذلك إلى ما تمثله كتلة أجور 
عملة الحضائر المنتدبين من عبء على البلدية، ذلك أّن عدد العملة في البلديات 
وتجدر  هذا  للبلدية.  التشغيلية  الطاقة  األحيان  عديد  في  ويتجاوز  جدا  مرتفع 
اجتماعية  حاالت  تسوية  إطار  في  كان  البلديين  األعوان  انتداب  أّن  إلى  اإلشارة 
هشة في معظمها أو بعد التعرض لضغوطات سياسية واجتماعية فرضت على 

البلدية إدماج عمال الحضائر رغم عدم حاجتها لهم في غالب الحاالت.  

في  التأطير  لنسبة  العام  المعدل  بين  مقارنة  أسفله  البياني  الرسم  ويظهر 
البلديات ومعدل نسبة التأطير في البلديات المحدثة:  

إن ضعف نسبة التأطير في البلديات موضوع الدراسة يعود أساسا الى ثالث عوامل :  

البلديات  تمكن  دون  واللوجستية  التقنية  المشاكل  عديد  حالت  عموما، 
الخاصة بها، من  العمرانية  التهيئة  الدراسة من إعداد وتحيين أمثلة  موضوع 

أبرزها:  

-  غياب مهندس بلدي مختص في قيس و تحديد ورسم األراضي. 

-   عدم تعاون وزارة التجهيز، 

-    صعوبات مالية و تقنية.  
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والغضب  االحتقان  حالة  من  تخوفا  بالبلدية  االنتداب  استحالة  أو  صعوبة 
الشعبي الذي قد يعقب عملية فتح المناظرة. حيث ُلوحظ أّن عدد المعطلين 
عن العمل بالبلديات المحدثة عاٍل جدا مقارنة بعدد الوظائف التي يمكن أن 
توفرها البلدية، علما وأن ُجّل البلديات المحدثة تفتقر إلى المرافق اإلدارية 
آمال  كل  يجعل  ما  وهو  شغل،  مواطن  توفر  أن  يمكن  التي  واالقتصادية 
مثلت  ذلك،  إلى  باإلضافة  بالبلدية.  مباشرة  مرتبطة  المنطقة  في  التشغيل 
"العروشية"، في بعض الحاالت، مشكال أمام فتح باب االنتداب في البلديات 
أين تكررت حاالت االحتقان بين "العروش" المختلفة عقب اإلعالن عن نتائج 

المناظرات.  
ضعف الموارد المالية للبلديات : وهو ما يجعلها عاجزة على انتداب تقنيين 
أجورهم،  بكتلة  التكفل  من  تمكنها  لعدم  نظرا  مختصين  ومهندسين 
البلديات  جل  في  لألجور  المحدد  للسقف  تجاوز  من  ذكره  سبق  عّما  فضال 
بعض  في  الميزانية  من  التأجير  نسبة  بلغت  اذ  الدراسة،  موضوع  المحدثة 

البلديات نسبة ١٠٠ بالمائة من الميزانية.  

ممثلو  أكد  حيث  المحدثة:  البلديات  تجاه  بتعهداتها  الدولة  إيفاء  عدم 
التزمت بتوفير ثالث إطارات  الدراسة أن السلطة المركزية  البلديات موضوع 
إدارية على األقل في كل بلدية محدثة وذلك إما عن طريق اإللحاق، الحراك 
الوظيفي أو االنتداب. غير أّن فشل آلية الحراك الوظيفي، وهو ما سنشير إليه 
الحقا، وعدم قدرة الدولة على انتداب إطارات بلدية ساهم في تعميق أزمة 

الموارد البشرية في البلديات المحدثة.  

وبالتالي، فقد أّثر ضعف نسبة التأطير على جودة الخدمات اإلدارية المقدمة من 
قبل البلدية، كما أنه تسبب في عديد األحيان في تعطيل المشاريع البلدية. حيث 
أن غياب المهندس البلدي، مثال، يعطل األشغال العمومية من تهيئة وتعبيد 
طرقات وغيرها، فتبقى البلديات منتظرة ممثل عن وزارة التجهيز قصد القيام 
بعمليات المعاينة المستوجبة. وتصبح، تبعا لذلك، نسبة التأطير المتدنية عامال 
البلديات  ممثلي  جميع  أّكده  ما  وهذا  البلدي،  األداء  ضعف  عوامل  من 
فيما  البلديات  تجاه  الدولة  التزامات  بتفعيل  طالبوا  الذين  المدني  والمجتمع 

يتعلق بتوفير الموارد البشرية الضرورية لعملها.  
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الجانب الثاني: إعداد التنظيم الهيكلي    

تنظيم  لوضع  حكومي  أمر  إلى  المحلّية  الجماعات  مجلة  من   ٢٧١ الفصل  حيل 
هيكلي نموذجي تعتمده البلديات في إعداد هيكلها التنظمي. وفي ظّل عدم 
 ١٩٩٢ أوت   ٢٦ في  مؤرخ   ٤٦ عدد  المنشور  يمثل  التطبيقي،  األمر  هذا  إصدار 
"المرجعي"  النّص  البلدية  للذوات  النموذجية  الهيكلية  بالتنظيمات  يتعلق 
مجموعة  تكون  أن  ضرورة  على  المنشور  هذا  ينّص  حيث  للبلديات.  بالنسبة 
 (Organigramme) للوظائف  واضح  مخطط  في  مضمنة  البلدية  الوظائف 

يتم نشره على موقع الواب أو يمكن طلبه والحصول عليه بسهولة.   

التنظيم  على  المصادقة  البلدي  المجلس  يتولى  االستقاللية،  لمبدأ  وترجمة 
عدة  من  البلدية  اإلدارة  تتكون  أن  عامة  والُمالحظ  البلدية.   إلدارة  الهيكلي 

مصالح وإدارات تغطي مختلف المرافق التي يحتاجها المواطن المحلي.   

الذي  اإلدارة  رئيس  بوصفه  الهيكلي  التنظيم  صدارة  في  البلدية  رئيس  يقّدم 
وُيعـّد  والترقيات.   العقوبات  واقتراح  األعوان  وتسيير  بالصرف  األذون  إصدار 
الكاتب العام الموظف المكلف، تحت سلطة رئيس البلدية، بالسهر على حسن 
قرارات  تنفيذ  عليه  ومحمول  والمالي  اإلداري  الميدان  في  البلدية  اإلدارة  سير 
البلدية  باإلدارة  الموظف األسمى  العام  الكاتب  البلدية.  وبذلك، يكون  رئيس 
بحسب التنظيم الهيكلي للبلدية. وُتضبط أصناف وشروط تسمية كاتب العام 

بلدية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة اإلدارية العليا.   

السؤال الموّجه: هل تمّكنت البلدية من إعداد وإصدار تنظيمها الهيكلي؟  
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قّدمه  الذي  التقسيم  على  بناء  الدراسة  موضوع  البلديات  تصّنف  عموما، 
المنشور عدد ٤٦ المشار إليه كتنظيم هيكلي نموذجي:  

أوال: بالنسبة إلى البلديات التي عدد سكانها ٥٠٠٠نسمة   

مقترح  هو  كما  البلديات  من  الصنف  لهذا  التنظيمي  الهيكل  تحديد  يمكن 
بالمنشور:  

 – الكتابة العامة  

– قسم الشؤون اإلدارية والمالية  
– قسم الحالة المدنية   

– قسم الشؤون االجتماعية والثقافية   
– القسم الفني.  

ثانيا: بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ٥٠٠٠و ٢٠٠٠٠ نسمة  

 يمكن أن تعتمد:   

– الكتابة العامة   
– مصلحة الشؤون اإلدارية والمالية  

 – المصلحة الفنية  

 – مصلحة النظافة وحماية المحيط  

– قسم مختص بالشؤون االجتماعية والثقافية مرتبط بالكاتب العام.  

ثالثا: البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ٢٠,٠٠٠و٥٠,٠٠٠ نسمة :  

- الكتابة العامة،
- إدارتين فرعيتين تعنى بالشؤون اإلدارية والمالية والفنية،  

 -عدد من المصالح،   
بالكاتب  أساسا  مرتبطة  والثقافية  االجتماعية  بالشؤون  مختصة  مصلحة   -

العام.  
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رابعا: البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين ٥٠,٠٠٠ و١٠٠,٠٠ نسمة :   

– الكتابة العامة،  

الفنية  الشؤون  والمالية،  اإلدارية  بالشؤون  التوالي  على  تعني  إدارات   ٣  –
وبالنظافة والمحيط والصحة،   

مباشرة  وترتبط  والثقافية  االجتماعية  بالشؤون  تعنى  الفرعية  اإلدارة   –
بالكاتب العام.  

خامسا: البلديات التي يتجاوز عدد سكانها ١٠٠,٠٠٠ نسمة  

العمرانية  البناء والتهيئة  إدارتي  :إدارة فنية تضم  العامة  الكتابة   تتكون من 
والطرقات والمناطق الخضراء إلى جانب إدارة بالشؤون اإلدارية العامة و الصحة 
إلى  بالنسبة  و  هذا  والثقافي  االجتماعي  والعمل  والتنمية  المحيط  وحماية  

لوظائف المراقبة والضبط فإنها تلحق في كل الحاالت بالكاتب العام.   

يقّدم الرسم البياني التالي نتائج تقييم مدى تمّكن البلديات
 موضوع الدراسة من إعداد تنظيمها الهيكلي:  
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هل تمكنت البلدية من إعداد تنظيم هيكلي ؟

لم تتمكن البلدية من اعداد 

تنظيم هيكلي
التنظيم الهيكلي موجود واضحفي طور اإلعداد

ومصادق عليه من قبل المجلس

عدد البلديات
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البلديات المحدثة في معظمها  وبالتالي، فإنه على الصعيد العملي لم تتمكن 
وموظفيها.  ألعوانها  وظيفي  وصف  وبطاقات  هيكلي  تنظيم  إعداد  من 

ويعود ذلك لعدة أسباب، لعّل من أبرزها :  

غياب المصالح واإلدارات التي يفرضها التنظيم الهيكلي النموذجي للبلديات 
بسبب غياب الموارد البشرية الضرورية.  

اضطالع الكاتب العام بمعظم المهام داخل اإلدارة البلدية : ففي ظل غياب 
الرصيد البشري الذي يمكن التعويل عليه لتسيير الشؤون اإلدارية في البلدية، 
يتولى الكاتب العام معظم المهام في البلدية، ذلك أنه يشرف على جميع 
في  إلمامه  عدم  من  بالرغم  وغيرها  والمالية  واإلدارية  الفنية  األنشطة 
معظم األحيان باآلليات المنظمة لكل جوانب العمل البلدي. حيث أن معظم 
الكتاب العاميين للبلديات المحدثة تولوا مهامهم في إطار إلحاقهم من 
لديهم  ليست  أنه  أي  الصحة)،  ووزارة  التربية  وزارة  (خاصة  أخرى  وزارات 
تلقيهم  عدم  جلهم  أكد  وقد  هذا  البلديات،  بخصوصيات  الكافية  الدراية 

التكوين واإلحاطة الضروريين لعملهم.  

عدم وعي المشرفين على البلديات موضوع الدراسة بضرورة إعداد مخطط 
الخدمات  للبلدية ومدى أهميته في ضمان نزاهة األعوان وجودة  هيكلي 

المسداة.  

المخطط  بآليات وإجراءات إعداد  العام  الكاتب  أو  البلدية  إلمام رئيس  عدم 
الهيكلي للبلدّية.  

أّثــر غياب الهياكل التنظيمية للبلديات المحدثة أو عدم استجابتها لحاجيات البلديات، 
إن وجدت، سلبا على العمل البلدي، حيث أدى ذلك إلى عدم وضوح المهام والخطط 
داخل اإلدارة البلدية، األمر الذي يترتب عنه ضعف نظام المساءلة والرقابة الداخلية 

على أعوان اإلدارة البلدية.  
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الجانب الثاني: المشاركة في الحراك الوظيفي     

لسنة   ٣١٥ عدد  الحكومي  األمر  من   ٢ الفصل  حسب  العمومي  بالحراك  ُيقصد 
٢٠٢٠ المؤرخ في ١٩ماي٢٠٢٠ المتعلق بالحراك الوظيفي لألعوان العموميين 

لفائدة الجماعات المحلية:  

إلى  ومنه  البشرية،  بالموارد  البلديات  تدعيم  إلى  الوظيفي  الحراك  ويهدف 
اإلسراع في إنجاز برامج التنمية والمشاريع البلدية والترفيع من نسبة التأطير. 

إحداث  المذكور  األمر  نفس  من   ١٦ الفصل  بمقتضى  تم  اآللية،  هذه  لتفعيل 
بين  والطلب  العرض  تؤمن  الكترونية  خدمة  وهي  الوظيفي"  الحراك  "بورصة 

الجماعات المحلية واألعوان العمومّيين. وتلتزم تلتزم البلدية بإدراج :  

حاجيتها السنوية من الموارد البشرية بكل خطة وصيغ الحراك الوظيفي 
المعتمدة،  

بالغات تسديد الشغورات عبر مختلف صيغ الحراك الوظيفي،   

بطاقة وصف لكل خطة،  

المنح واالمتيازات،  

نقلة أو إلحاق عون عمومي بطلب منه،  

إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 
ذات الصبغة اإلدارية،  

وضع أعوان عموميين على ذمة جماعة محلية.  

السؤال الموّجه: هل شاركت البلدية في آلية الحراك الوظيفي؟  

إذا كانت اإلجابة "نعم"، هل استفادت البلدية بهذا الحراك؟ 

الفصل ١٧ من األمر الحكومي عد ٣١٥ لسنة ٢٠٢٠. -٨

٨
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الجانب الثاني: المشاركة في الحراك الوظيفي     

موضوع  البلديات  مشاركة  حول  عامة  إحصائيات  التالي  البياني  الرسم  يقّدم 
الدراسة في الحراك الوظيفي:  

على  الحصول  من  تتمكن  ولم  الوظيفي  الحراك  في  شاركت  التي  البلديات 
الموارد البشرية التي تحتاجها، أو تحصلت على موارد بشرية ال تلبي حاجياتها: 
يعود ذلك إلى ضعف قدرة البلديات موضوع الدراسة على االستقطاب نظرا 
التحتية،  البنية  وتهرئ  فيها  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  لهشاشة 
فضال على أّن المنح التحفيزية ومنح أعباء تغيير مقر اإلقامة ليست كافية 
لتشجيع الموظفين العموميين للمشاركة في الحراك الوظيفي خاصة وأنه 
بالتسلسل  مثال،  تتعلق،  أخرى  تحفيزات  أو  امتيازات  أّية  هنالك  ليست 

الوظيفي أو نظام الترقيات. 

لعدم  نظرا  الوظيفي:  الحراك  في  المشاركة  من  تتمكن  لم  التي  البلديات 
قدرتها على تحديد حاجياتها بدقة أو لعدم قدرتها على التكفل بالتكوين 

الضروري الذي يجب أن توفره للقادمين إليها حسب آلية الحراك الوظيفي.  
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لم تشارك

شاركت ولم تستفد 
او استفادت نسبيا
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كآلية  الوظيفي  الحراك  بضعف  اإلقرار  يمكن  المعطيات،  هذه  على  بناء 
حسن  من  البلديات  تتمكن  لم  إذ  المحلية،  البلدية  اإلدارات  لتعزيز  معتمدة 
تسيير  على  قدرتها  تحسين  وبالتالي،  البشرية،  مواردها  لتطوير  استغاللها 
لتدعيم  أخرى  بمبادرات  البلديات  عديد  قامت  المقابل،  في  البلدية.  الشؤون 
المناظرات  عبر  االنتداب  فتح  البلديات  عديد  حاولت  حيث  البلدية.  االدارة  قدرات 
البلديات  أنه لم تتمكن سوى أقلية من  إداريين محليين، إال  النتداب موظفين 

من إجراء االنتدابات نظرا للعوامل المذكورة أعاله.   
كما اعتمدت البلديات المحدثة على تجارب البلديات المجاورة لها بأن تلجأ، مثال، 
(خاصة  معينة  تنظيمية  أو  تقنية  لصعوبات  مواجهتها  أثناء  البلدية  اإلدارة 
لتساعدها  لها  المجاورة  البلديات  إلى  المالية)  أو  اإلدارية  الوثائق  يتعلق  فيما 

على تجاوز هذه الصعوبات.  
المحدثة  البلديات  ورؤساء  العامين  الكتاب  من  العديد  قام  ذلك،  إلى  وإضافة 
خالل  من  الصعوبات  لتذليل  وذلك  البلدية  في  العملة  وتعليم  بتكوين 
يتعلق  فيما  خاصة  وغيرها،  اإلدارية  الوثائق  مع  التعامل  كيفية  تعليمهم 
المهام  أداء  من  البلديين  األعوان  يتمكن  وبذلك  المدنية،  الحالة  بوثائق 

الموكولة إليهم.  

تنبني فاعلية الحكم المحّلي على مقّومات الحوكمة الرشيدة التي تهدف إلى 
االستراتيجية  األهداف  تحقيق  قصد  الموارد  في  التصّرف  حسن  ضمان 
ينبني  التي  المقومات  هذه  بين  ومن  العامة.  المصلحة  وخدمة  المرسومة 
التشريعات على ضمان توفير  الشفافية. حيث نصت  البلدي، نذكر  العمل  عليها 
إلى  النفاذ  "الحّق في  بــــــ  ُيعرف  لما  اليها ترجمة  الولوج  المعلومة وسهولة 
المعلومــة" بوصفه حقا أساسيا مكّرس ضمن الدستور التونسي والمعاهدات 

والمواثيق والدولية.   

 الجزء الثالث: الشفافية والنفاذ إلى المعلومة   
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كآلية  الوظيفي  الحراك  بضعف  اإلقرار  يمكن  المعطيات،  هذه  على  بناء 
حسن  من  البلديات  تتمكن  لم  إذ  المحلية،  البلدية  اإلدارات  لتعزيز  معتمدة 
تسيير  على  قدرتها  تحسين  وبالتالي،  البشرية،  مواردها  لتطوير  استغاللها 
لتدعيم  أخرى  بمبادرات  البلديات  عديد  قامت  المقابل،  في  البلدية.  الشؤون 
المناظرات  عبر  االنتداب  فتح  البلديات  عديد  حاولت  حيث  البلدية.  االدارة  قدرات 
البلديات  أنه لم تتمكن سوى أقلية من  إداريين محليين، إال  النتداب موظفين 

من إجراء االنتدابات نظرا للعوامل المذكورة أعاله.   
كما اعتمدت البلديات المحدثة على تجارب البلديات المجاورة لها بأن تلجأ، مثال، 
(خاصة  معينة  تنظيمية  أو  تقنية  لصعوبات  مواجهتها  أثناء  البلدية  اإلدارة 
لتساعدها  لها  المجاورة  البلديات  إلى  المالية)  أو  اإلدارية  الوثائق  يتعلق  فيما 

على تجاوز هذه الصعوبات.  
المحدثة  البلديات  ورؤساء  العامين  الكتاب  من  العديد  قام  ذلك،  إلى  وإضافة 
خالل  من  الصعوبات  لتذليل  وذلك  البلدية  في  العملة  وتعليم  بتكوين 
يتعلق  فيما  خاصة  وغيرها،  اإلدارية  الوثائق  مع  التعامل  كيفية  تعليمهم 
المهام  أداء  من  البلديين  األعوان  يتمكن  وبذلك  المدنية،  الحالة  بوثائق 

الموكولة إليهم.  

 ٢٠١٦ مارس   ٢٤ في  مؤرخ   ٢٠١٦ لسنة   ٢٢ عدد  األساسي  القانون  وجاء 
المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي قّدم جملة الضمانات واإلجراءات 
الكفيلة بضمان الممارسة الفعلّية لهذا الحق.  وينص القانون المذكور على أّن 
من  لعدد  التلقائي  النشر  تتوّلى  أن  يتعّين  والتي  له  الخاضعة  المعنوية  الذوات 
الجماعات  تكون  أن  الطبيعي  ومن  وتحيينها.  والبيانات  والوثائق  المعلومات 

المحلّية مشمولة بهذا الواجب.  

الواجب  المعلومات  قائمة  إليه  المشار  القانون  من  السادس  الفصل  ويحدد 
نشرها استباقيا، فنجد مثال:  
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 -السياسات والبرامج التي تهم العموم. 

التي  والشهادات  للعموم  يسديها  التي  الخدمات  في  مفصلة  -قائمة   
واآلجال  الشروط  عليها  للحصول  الضرورية  والوثائق  للمواطنين  يسلمها 

واإلجراءات واألطراف والمراحل المتعلقة بأدائها. 

الرئيسي  مقره  وعنوان  الهيكلي  وتنظيمه  إليه  الموكولة  ـالمهام   -
والميزانية  بها  واالتصال  إليها  الوصول  وكيفية  الفرعية  ومقراته 

المرصودة له مفصلةـ  

-المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه. 

ولتدعيم الحق في النفاذ إلى المعلومة، أضاف المشرع مجموعة من القواعد 
الجماعات  مجلة  من   ٧٥ الفصل  إقرار  جانب  فإلى  المحلية.  بالجماعات  الخاصة 
الشفافية  لمبادئ  وفقا  المحلي  العام  المرفق  تسيير  وجوب  على  المحلّية 

والنزاهة والحوكمة المفتوحة.  

المعلومة وتنشر  إلى  النفاذ  المحلية تضمن  الجماعات  بأّن  الفصل ٧٦  أقر  كما 
كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل. 

وفي نفس اإلطار، أصدر رئيس الحكومة خالل سنة ٢٠١٨، األمر الحكومي عدد 
١٠٦٠ لسنة ٢٠١٨ المؤرخ في ١٧ ديسمبر ٢٠١٨ يتعلق بضبط صيغ نشر وتعليق 
السلطة  أكدت  حيث  المحلية.  للجماعات  الرسمية  بالجريدة  المحلية  القرارات 
من  بجملة  وأقر  والمداوالت،  القرارات  نشر  وجوب  على  خالله  من  التنفيذية 
نسخة  البلدية  فُتوجه  المحلية.  للجماعات  الرسمية  بالجريدة  للنشر  التراتيب 
الكترونية من المداوالت والتقارير التي ترغب في نشرها بالجريدة إلى المطبعة 
على  للجريدة  االلكترونية  النسخة  نشر  يتم  التونسية.  للجمهورية  الرسمية 
للبلدية  يمكن  كما  العربية.  باللغة  النشر  ويكون   (www.jocl.tn) موقعها 
المتعلقة  المصاريف  جميع  تتحمل  أن  شريطة  ورقية،  نسخة  على  النشر  طلب 

بالطباعة.  
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وملخص  قراراتها  تعليق  المحلية  الجماعات  على  يتوّجب  ذلك،  إلى  وإضافة 
المداوالت في مقرها وبدوائرها البلدية لمدة ١٥ يوما، كما يمكن تخصيص 

مكان مفتوح للعموم.  

انشاء  من  الدراسة  موضوع  المحدثة  البلديات  معظم  تتمكن  لم  عمليا، 
موقع واب خاص بها (انظر الرسم البياني أدناه)، ويعود ذلك باألساس إلى: 

البلديات  في  المعلومة  إلى  بالنفاذ  المكلفون  يواجه  ثانية،  جهة  ومن 
يتولى  األحيان  معظم  في  وأنه  خاصة  الصعوبات،  عديد  الدراسة  موضوع 
لضعف  نظرا  المعلومة  إلى  بالنفاذ  المكلف  مهام  للبلدية  العام  الكاتب 
تأهيل األخير، إن ُوجد. كما أن ضعف اإللمام باإلطار القانوني وباآلليات التي 
المكلفين  أداء  االحيان  بعض  في  عرقل  المعلومة  إلى  النفاذ  بحق  تتعلق 
بالنفاذ لدورهم، وذلك بالرغم مما تبذله مكونات المجتمع المدني، على غرار 
منظمة أنا يقظ، من مجهودات لنشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة. الُمالحظ 
أيضا ضعف إقبال المواطنين ومكونات المجتمع المدني المحلي على تقديم 
المعلومة  بطلب  االكتفاء  يتم  إذ  للبلديات،  لمعلومة  إلى  نفاذ  مطالب 

بطريقة غير رسمية أو شفاهّيا من الكاتب العام او رئيس البلدية.  

في  خاصة  معه  والتعامل  الموقع  بإنشاء  المتعلقة  التقنية  الصعوبات 
أغلب  في  أّنه  إذ  معها،  لألنترنت  التونسية  الوكالة  تعاون  عدم  ظل 
األحيان، ليست للبلديات الخبرة التقنية الكافية للتعامل مع مواقع الواب 
مما يجعلها ُتعّول في ذلك على شركات خاصة أو على الوكالة التونسية 

لالنترنات.  

من  تتمكن  لم  إذ  المحدثة:  البلديات  تواجهها  التي  المالية  الصعوبات 
أو شركات خاصة إلنشاء مواقع واب خاصة  التعامل مع وحدات تطوير 

بها.  

عدم اندراج موقع واب البلدية ضمن أولويات المجلس البلدي.  
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أية  البلديات  تمتلك  ال  أنه  تبّين  يقظ،  أنا  منظمة  فريق  عمل  على  وبناء 
القانون  أوجبه  مثلما  المعلومة  إلى  النفاذ  بمطالب  تتعلق  احصائيات 

األساسي عدد ٢٢ لسنة ٢٠١٦.   

الجزء الرابع: تأثير المعطى السياسي على العمل البلدي   
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هل تمتلك البلدية موقع واب خاص بها ؟

نعم تمتلك البلدية موقع واب التمتلك البلدية موقع وابموقع الواب بصدد االنجاز

لكنه غير مفعل

عدد البلديات

األسئلة الموّجهة:  

هل تؤثر التجاذبات السياسية على عمل البلدية؟ أي هل تؤثر الظروف السياسية على 
المستوى الوطني على عمل البلدية؟  

هل حافظ المجلس البلدي على استقالليته في عالقة باألحزاب السياسية بالجهة؟
  

هل تحاول األحزاب السياسية التدخل والتأثير على قرارات المجلس البلدي؟  

١

٢

٣
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عامة  كان  البلدية  لالنتخابات  المنّظم  القانوني  اإلطار  أن  إلى  اإلشارة  مكن 
المعهودة  والنقائص  اإلخالالت  كل  رغم  االنتخابات  هذه  لنزاهة  ضامنا 
على  أو  لالنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  إمكانيات  مستوى  على  سواء 
مستوى سير العملية االنتخابية من حمالت وتمويالت ودور بقية الهياكل، 
االنتخابات  نزاهة  ضمان  على  السهر  في  المحاسبات،  محكمة  رأسها  وعلى 
أنا يقظ في  المدني ومنها منظمة  المجتمع  البلدية وكذلك دور منظمات 

اإلشارة إلى كل اإلخالالت التي هّددت نزاهة هذا المسار.  

ولكن لم َتخُل االنتخابات البلدية، على إيجابياتها التي نتبينها من خالل شروط 
الترشح وغيرها، من الهنات التي لها تأثير كبير على العمل البلدي. كما أنه من 
طبيعة  تحديد  بضرورة  حتما  المحلية  السلطة  عن  الحديث  يمّر  أن  الطبيعي 
عالقتها مع محيطها المادي، إذ تواجه المجالس البلدية اثناء قيامها بإدارة 
الشأن المحلي عدة محاوالت للحد من سلطتها عبر التدخل للتأثير في قراراتها 
قبل  من  او  خاصة)  (الوالي  الالمحروية  السلط  قبل  من  ذلك  ويكون  مثال، 

األطراف السياسية. 

المحلية  للجماعات   (٢٠١٤) التونسية  الجمهورية  دستور  منح  فلئن 
مجلة  ذلك  وأكدت  خارجي،  تدخل  أي  من  تحصنها  التي  التامة  االستقاللية 
الجماعات المحلية حين نصت على أن "البلدية جماعة محلية تتمّتع بالشخصية 
الشؤون  في  التصرف  تتولى  والمالية  اإلدارية  وباالستقاللية  القانونية 

البلدية وفقا لمبدأ الّتدبير الحر".   
إّال أننا على الصعيد العملي، يمكن أن نالحظ تدخل السلطة الالمحروية في   
سير عمل بعض البلديات خصوصا من قبل الوالي. فيتعزز تدخل الوالة خاصة 
تعكر  أن  إذ  داخلية،  وهيكلية  تنظيمية  مشاكل  تعاني  التي  البلديات  في 
تدخل  إلى  األحيان  من  عديد  في  يؤدي  البلدي  العمل  مناخ  وسوء  العالقات 

الوالي في إدارة الشؤون المحلية وصوال إلى إمكانية حّله.  

ومن ناحية أخرى، تتعرض المجالس البلدية الى ضغوطات سياسية من قبل 
األحزاب  أو  المستقّلين  البلديين  المستشاريين  تعّرض  أن  فحدث  األحزاب. 
قبل  من  ضغوطات  إلى  البلدي  المجلس  تركيبة  في  األقلّية  ذات  السياسية 

األحزاب السياسية األغلبية.  

المحلية. الجماعات  ٢٠٠ من مجلة  الفصل  -٩

٩
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وبالرغم من أن معظم المجالس البلدية اعتمدت على التوافق أثناء تركيزها، 
البلدي.   للنشاط  العادي  السير  على  تؤثر  هامة  خالفات  وجود  ذلك  يمنع  لم 
على  وخياراتها  توجهاتها  فرض  السياسية  األحزاب  حاولت  فأحيانا 
إلى االنحياز عما يهم الشأن المحلي  البلديين ما قد يصل أحيانا  المستشارين 
المستشارون  يستغل  أخرى،  أحيان  وفي  السياسية.   بالخالفات  واالنشغال 
البلديون مهامهم وصالحياتهم للدعاية السياسية ألحزابهم، مما أدى إلى 
المجالس  وحل  األعضاء  واستقالة  البلدية  المجالس  بعض  استقرار  عدم 

كبلدية سوق السبت من والية جندوبة.   

أخيرا، فإّن القرب الجغرافي للمستشارين البلديين من منظوريهم يجعلهم 
على  تؤثر  بطريقة  والعائلي  القبلي  الضغط  طائلة  تحت  األحيان  بعض  في 

أدائهم النزيه والموضوعي لمهامهم.  

وبناء على ما سبق، ُيمّكن التمعن في وضعية البلديات موضوع الدراسة إلى 
المجلس  المساس من استقاللية  إلى  العوامل تؤدي  أن كل هذه  مالحظة 
البلدي، خاصة عندما تسعى األحزاب السياسية إلى إلزام أعضائها بسياساتهم 
الحزبية دون اعتبار السياسات العامة للمجالس البلدية، أو حين يكون تدخل 
تفرض  حين  أو  البلدي  المجلس  لتوجهات  معاكسا  الالمحروية  السلط 
الظروف االجتماعية الهشة التي يعاني منها المجتمع المحلي على المجالس 
البلدية الرضوخ إلى المطالب والضغوط "العروشية"، فتقوم بالتدخل لفائدة 
نجد  لذلك  مثال  أبرز  ولعّل  معينة.  منطقة  مشاكل  حل  أو  معينة  فئة 
من  جعل  ما  وهو  والمياه  بالكهرباء  الربط  بخدمة  الخاصة  اإلشكاالت 
رغم  تسويتها  وجب  اجتماعية  حاالت  تمثل  مثال  الفوضوي  البناء  وضعيات 

مخالفتها للقانون.  

يعتبر المواطن مركز التنظيم الالمركزي، ولذلك ال تستقيم الالمركزية دون 
المواطنين  تشريك  على  تقوم  التي  التشاركية  الديمقراطية  آليات  اعتماد 
دورية  تقارير  وتقديم  العامة  القضايا  مناقشة  في  المدني  والمجتمع 

ومحينه يسهل الوصول اليها.   

 الجزء الخامس: العالقة مع المواطن والمجتمع المدني   
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باإلضافة إلى الدورات التمهيدية والدورات العادية، من المفترض أن تنظم 
ما  وهو  للمشاريع.  والتخطيط  الميزانية  إلعداد  تشاركية  جلسات  البلديات 

نصت عليه مجلة الجماعات المحلية في أكثر من مناسبة. 

باإلضافة إلى ما ورد في مجلة الجماعات المحلية، صدر األمر الحكومي عــدد 
وإجراءات  شروط  بضبط  المتعلق   ٢٠١٩ ماي   ٦ في  مؤرخ   ٢٠١٩ لسنة   ٤٠١
إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل ٣٠ من مجلة 
مشاركة  وآليات  مستويات  الى  بالتفصيل  تعرض  والذي  المحلية،  الجماعات 

المواطن ومكّونات المجتمع المدني في الحكم المحلي. 

المحلي  الشأن  مناقشة  في  المدني  المجتمع  تشريك  يتم  ال  واقعيا،  أنه  إال 
بطريقة مباشرة. ويعود ذلك الى عدة أسباب تختلف من بلدية الى أخرى. 

في  الحضور  عن  المواطنين  قبل  من  واضح  عزوف  هناك  فمبدئيا،   
نقص  ارجاع  يمكن  كما  المحلي.  بالشأن  اهتمامهم  وعدم  االجتماعات 
التغيير  في  الرغبة  غياب  إلى  األطراف  وباقي  المحلية  الجماعة  بين  التواصل 

واقتراح البدائل.  

المحتوىالفصل 

الفصل ٣٠ 
ضرورة مسك الجماعة المحلية لسجل مكونات المجتمع المدني

 يتضمن آرائهم تساؤالتهم ومقترحاتهم

الفصل ١١٩ 
وجوب اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية في إعداد المشاريع وأمثلة 

التهيئة العمرانية 

يعرف البلدية وينصص وجوبًا على تشريك المواطنين في الشأن المحليالفصل ٢٠٠  

تكريس لجان للديمقراطية التشاركيةالفصل ٢١٢  

الفصل ١٦٥ 

يفتح المجال أمام المواطنين ومكونات المجتمع المدني لطلب استيضاح 
كتابي بخصوص الموارد والنفقات بشرط أن يكون المواطن متساكنًا 

بالمنطقة البلدية 
وفي حالة المجتمع المدني يجب أن يكون مسجًال لدى الكتابة العامة 



٥٠

البلديات بنشر تقاريرها بصفة دورية  التقارير، تقوم بعض  إلى نشر  بالنسبة 
في بهو البلدية وعلى موقع الواب وصفحات التواصل االجتماعي، وهو ما 
يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية. لكن أغلبية البلديات تنشر تقارير بصفة 

متقطعة بسبب صعوبات تقنية وغياب عون مسؤول عن التواصل.  

 مبدئيا، هناك عزوف واضح من قبل المواطنين عن الحضور في االجتماعات 

بين  التواصل  نقص  إرجاع  يمكن  كما  المحلي.  بالشأن  اهتمامهم  وعدم 
الجماعة المحلية وباقي األطراف إلى غياب الرغبة في التغيير واقتراح البديل.   
عدة  من  المتكونة  المحدثة  البلديات  في  خصوصا  األزمة  هذه  وتتعمق 
مناطق غير مترابطة جغرافيا وتفصل بينها مسافات طويلة، خاصة إن غابت 
من  تعاني  التي  "بشري-فطناسة-نقة"  بلدية  غرار  على  النقل،  وسائل  عنها 
عدم  بسبب  البلدية  تنظمها  التي  الجلسات  في  المواطنين  مشاركة  ضعف 

قدرتهم على التنقل بين المناطق.  

بالنسبة للبلديات المحدثة، موضوع الدراسة، يتسم المجتمع المحلي بغياب 
الجمعيات الناشطة والفاعلة في البلديات، وبذلك لم تتمكن معظم البلديات 
إلى مختلف  المدني.  وبالعودة  المجتمع  الفعلي على  االنفتاح  المحدثة من 
أن  أّكدوا  الدراسة،  الجهات موضوع  الفاعلة في  المدني  المجتمع  مكونات 
لم  معها  المواطنين  تفاعل  وعدم  المحدثة  البلديات  إلى  الوصول  صعوبة 

يشجعهم على القيام بأنشطة ومبادرات فيها.  

السؤال الموّجه: هل توجد جمعيات ومكونات مجتمع مدني محلي ناشطة وفاعلة 
في البلدية؟     

إذا كانت اإلجابة "نعم"، هل تقوم مكونات المجتمع المدني بأنشطة بالتعاون أو 
المدني بمساءلة المسؤولين  البلدية؟ هل تقوم مكونات المجتمع  الشراكة مع 

البلدين عن قراراتهم أفعالهم؟  

السؤال الموّجه: هل تقوم البلدية باجتماعات وجلسات مفتوحة للعموم؟ 
ماهي نسبة الحضور بالنسبة للمواطنين؟  
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المقدمة  المعطيات  حسب  االجتماعات،  في  الحضور  نسب  تتجاوز  لم  كما 
جميع  في  البلدية  المناطق  في  الناخبين  السكان  عدد  من  بالمائة   ١ إلينا، 
بعد  كبيرا  تراجعا  النسبة  هذه  شهدت  وقد  الدراسة،  موضوع  البلديات 
التدابير االستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية مساء ٢٥ جويلية ٢٠٢١، 
سلوك  على  مباشرة  بطريقة  أّثرت  السياسي  االستقرار  عدم  حالة  أن  ذلك 

الموطنين.  

نصت  حيث  خارجي  مدقق  اعتماد  بوجوبية  المحلية  الجماعات  مجلة  أقرت 
صراحة في الفصل ١٥٦ على أن "تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ 
ميزانياتها في نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة بواسطة مختصين 
في التدقيق والتقييم على األقل مرة كل ثالث سنوات، وتنشر نتائج التقييم 

على الموقع االلكتروني للجماعة المحلية المعنية." 

إلى  ومقترحاتهم  آرائهم  تفاعالتهم،  يقدمون  المواطنين  أن  الُمالحظ 
البلدية والكاتب العام، أو عن  التواصل المباشر مع رئيس  البلدية عن طريق 
طريق وسائل التواصل االجتماعي. ويقوم بعد ذلك الكاتب العام أو رئيس 
البلدية إما بالتدخل الفوري إذا كان االمر مستعجال أو بإدراجها ضمن جدول 

أعمال المجلس البلدي نظرا لغياب اللجان البلدية.  

مؤسسة  ليست  الشكاوى  وتقديم  البلديات  مع  التواصل  إجراءات  تزال  ال 
بالقدر الكافي في البلديات موضوع الدراسة، حيث بقي المواطنون يعولون 
البلدية فضال عن عدم توضيح وتبسيط  أعوان  الشخصية مع  العالقات  على 

إجراءات الشكاوى بطريقة تشجعهم على استعمالها.  

الجزء السادس: العالقة باإلدارة المركزّية     

السؤال الموّجه: هل يقوم المواطنون بتقديم آرائهم ومقترحاتهم
 وشكواهم إلى البلدية؟ كيف يتم ذلك؟ وكيف يتم التعامل معها؟  
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كما ُتعرف المساءلة حسب المرسوم االطاري عدد ١٢٠ لسنة ٢٠١١ على أنها 
" إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه إلحدى جرائم 
عن  النظر  بقطع  وذلك  والتأديبية  والمدنية  الجزائية  للمسؤولية  الفساد 

صفته أو وظيفته." 

البعدية  بالرقابة  تقوم  التي  الهياكل  المحلية  الجماعات  مجلة  حددت  وقد 
المالية  الرقابة  يخص  فيما  المحاسبات  محكمة  وهي  قراراتها  شرعية  على 
المجلس  يصدرها  التي  القرارات  في  الطعن  يقع  عندما  االدارية  والمحكمة 

البلدي.  

القانون  المحاسبات حسب ما ينص عليه  فمن أهم مجاالت عمل محكمة 
األساسي لمحكمة المحاسبات:  

كما تنص مجلة الجماعات المحلية في فصلها ١٩٨   أنه "للسلطة المركزية 
تقيد  لمدى  الحقة  مراقبة  بإجراء  المالية  والرقابة  التفقد  مصالح  تكليف 
الجماعة  تلتزم  المالية.  والتراتيب  القانون  بمقتضيات  المحلية  الجماعة 

المحلية بتيسير مهام التفقد والرقابة." 

والرقابة  لإلشراف  اإلدارية  الهيئات  دور  الحكومية  األوامر  وحددت 
المحلية. حيث حددت أحكام هذه األوامر دور  المجالس  والمتابعة ألعمال 

هذه األجهزة الرقابية في القيام بعملية التدقيق.  

الرقابة على حسابات وتصرف الجماعات المحلية،  

تقييم السياسات العمومية وبرامج الجماعات المحلية،  

التصرف  طرق  وتقييم  الّالزم  بالتصحيح  واإلذن  المخالفات  عن   الكشف 
أو  لقضائها  الخاضعة  للهيئات  بالنسبة  الغرض  في  التوصيات  وتقديم 

رقابتها أو تقديرها.  

قانـون أساسي عدد ٤١ لسنة ٢٠١٩ مؤرخ في ٣٠ أفريل ٢٠١٩ يتعلق بمحكمة المحاسبات. -١٠

١٠
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 دور  وزارة الشؤون المحلية سابقا في مجال مرافقة الجماعات المحلية 
 ١٨ في  مؤرخ   ٢٠١٦ لسنة   ٣٦٥ عدد  الحكومي  األمر  أوكل  وتفقدها: 
مارس ٢٠١٦ المتعلق بإحداث وضبط مشموالت وزارة الشؤون المحلية 
الجماعات  مصالح  عمل  مراقبة  على  السهر  مهمة  السادس  فصله  في 

المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجاالت اختصاصاتها. 

مهمات  إجراء  للمالية  العامة  الرقابة  هيئة  تباشر  المالية:  وزارة  دور 
كما  العمومية.  الجماعات  وحسابات  تصرف  على  والمراقبة  التفقد 

تقوم وزارة المالية بالرقابة على المحاسبين العموميين.  

دور  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية: أسند األمر الحكومي عدد 
الدولة والشؤون  الصادر سنة ٢٠١٩المتعلق بتنظيم وزارة أمالك   ٣٥٧
العقارية لهيئة الرقابة العامة مهام متابعة العمليات العقارية الخاصة 
بأمالك الجماعات المحلية والمنشآت العمومية، وأيضا إجراء الرقابة على 
العمومية  والمنشآت  والمؤسسات  المحلية  والجماعات  الدولة  مصالح 
التي  أنواعهـا  بجميع  والمنظمات  والّذوات  الهياكل  على  عامة  وبصفة 

تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة .  

الهيئة  هذه  تقوم   : العمومية  للمصالح  العامة  الرقابة  هيئة  دور  
تقيدها  مدى  من  والتحقق  المحلية  الجماعات  عمليات  في  بالتدقيق 

بمقتضيات القانون.  

وتلعب الرقابة الخارجية دورا مهما في ترشيد استهالك اعتمادات الجماعات 
المحلية. لذلك يجب التأكيد على ضرورة القيام بعمليات تدقيق دورية ونشر 
إلى رسم خطة عمل  إضافة  التدقيق والعمل على تطبيق توصياتها،  تقارير 

واضحة لمراقبة العمل البلدي والهياكل المحلية. 
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في  كبيرة  صعوبة  تجد  فهي  الدراسة،  موضوع  المحدثة  للبلديات  بالنسبة 
التواصل مع اإلدارات المركزية، حتى أنها تضطر أحيانا إلى التنقل إلى العاصمة 
من أجل قضاء شؤونها، وهو ما يتنافى مع جوهر الالمركزية، خاصة فيما 
يتعلق بما يمثله ذلك من صعوبات لوجيستية وتقنية وأعباء مالية للبلديات 

المحدثة.  

والُمالحظ أنه لم تقم هياكل الرقابة تقريبا بأية مهمة رقابية على البلديات 
كانت  فقد  وبالتالي،  العمومية.  المصاريف  مراقب  باستثناء  المحدثة، 
الجهود المبذولة طيلة المّدة النيابة األولى للمجالس البلدية غير كافية من 
أعمال  على  حقيقية  الحقة  رقابة  إرساء  أجل  من  الهياكل  جميع  قبل 

الجماعة المحلية تمكنها من تقييم عملها وتدارك أخطائها.  
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االستنتاجات والمالحظات العامة:  
في  تقريبا  الخمس  الواليات  في  الدراسة  موضوع  المحدثة  البلديات  تشترك 
نفس المشاكل خاصة فيما يتعلق بضعف الموارد المالية والبشرية وبعدم 

وضوح اإلطار القانوني.  

في  مستبعدة  أهميتها،  على  السياسية،  والخالفات  الضغوطات  بقيت 
اللقاءات مع المستشارين البلديين (كل المستشارين قد تجّنبوا الخوض في 

هذه المسائل).  

لم تتحمل هياكل الدولة مسؤوليتها الكافية في تأطير ومرافقة ومراقبة 
مسار الالمركزية.  

يمكن أن ُتلّخص أبرز الصعوبات التي تعترض البلديات المحدثة في الصعوبات 
المالية والتقنية.   

إلى  وتستجيب  كافية  ذاتية  موارد  توفير  من  المحدثة  البلديات  تتمكن  لم 
الموارد  على  تعول  المعنية  البلديات  بقيت  حيث  المحلي.  المواطن  انتظارات 
غير الذاتية والمتأتية خاصة من صندوق القروض ومن الهبات والمبالغ التي 

ترصدها الدولة لفائدتها.  

مهامها  أداء  على  وأّثر  المحدثة  البلديات  المالية  الموارد  ضعف  عرقل 
وجودة الخدمات التي تقّدمها.  

بالنسبة للموارد المالية: 
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بالنسبة للموارد البشرية:  

يمكن اعتبار أن الموارد البشرية المتوفرة في أغلب البلديات المحدثة تمثل 
تلبية  من  تتمكن  أن  دون  جدا  عالية  أجور  كتلة  تمثل  أنها  إذ  عليها،  عبئا 
توفير  في  الوظيفي  الحراك  آلية  فشلت  ثانية،  جهة  من  البلدية.  حاجيات 
الموارد البشرية الضرورية للبلديات المحدثة. في المقابل، لم تتحمل هياكل 
بترفيع  المحدثة  البلديات  تجاه  التزاماتها  تحقيق  في  مسؤوليتها  الدولة 

نسبة التأطير.  

البلديات  في  المعلومة  إلى  النفاذ  ثقافة  انتشار  بضعف  اإلقرار  يمكن 
إلى  النفاذ  مطالب  إلى  البلديات  تستجيب  ما  نادرا  حيث  اآلن.  حّد  إلى  المحدثة 
المعلومة (أقل من عشر مطالب نفاذ إلى المعلومة سنوّيا). كما أنه لُوحظ 
أنه المواطنين والمجتمع المحلي ال يعيرون االهتمام الكافي لعملية نشر 

الوثائق الضرورية.   

بالنسبة للشفافية والنفاذ إلى المعلومة  
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التوصيــــــات

للبلديات:  

بإطالقه  يقظ  أنا  منظمة  قامت  الذي  المحدثة"  البلديات  "منتدى  تفعيل 
يمثل  والذي   ،٢٠٢١ نوفمبر  شهر  في  الشركاء"  "ندوة  انعقاد  بمناسبة 
لتبادل  فرصة  فيكون  المحدثة  البلديات  ممثلي  بين  والنقاش  لّلقاء  فضاَءّ 
الخبرات، مناقشة المشاكل ودراسة إمكانية الضغط على السلطة المركزية 

لتقوم بتحقيق وعودها تجاه البلديات.  

كل  في  المدني  المجتمع  ومكونات  المعنية  الهياكل  مع  التنسيق  مزيد 
يمكن  حتى  تواجهها  التي  والصعوبات  باإلشكاليات  المتعلقة  المسائل 
في  والمساهمة  والتوصيات  المقترحات  تقديم  المتداخلين  لمختلف 

تنفيذها.  

قصوى  أولوية  ذات  مسألة  باعتبارها  البشرية  مواردها  تطوير  على  العمل 
تؤثر مباشرة على جودة العمل البلدي.   

الكامل والمفصل  العمرانية والجرد  التهيئة  أمثلة  إعداد  اإلسراع في مسار 
لممتلكاتها.  

السياسية  الصراعات  في  الخوض  عن  البلدية  واإلدارة  البلدي  بالعمل  النأي 
على  السياسي  الصراع  تأثير  وعدم  الخدمات  على  تأثيرها  بعدم  والتمسك 

المستوى الوطني على المستوى المحلي.  

المعلومات  بنشر  االلتزام  خالل  من  المعلومة  إلى  النفاذ  تعزيز  على  العمل 
الضرورية للعموم والحرص على االستجابة إلى مطالب النفاذ إلى المعلومة 

التي ُتقّدم.  

١
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تدعو منظمة أنا يقظ البلديات المستهدفة إلى: 
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لمكونات المجتمع المدني:  

لإلدارة العامة للجماعات المحلية صلب وزارة الداخلية  

للهيئة العليا للمالية المحلية 

يمكن اعتبار أن الموارد البشرية المتوفرة في أغلب البلديات المحدثة تمثل 
تلبية  من  تتمكن  أن  دون  جدا  عالية  أجور  كتلة  تمثل  أنها  إذ  عليها،  عبئا 
توفير  في  الوظيفي  الحراك  آلية  فشلت  ثانية،  جهة  من  البلدية.  حاجيات 
الموارد البشرية الضرورية للبلديات المحدثة. في المقابل، لم تتحمل هياكل 
بترفيع  المحدثة  البلديات  تجاه  التزاماتها  تحقيق  في  مسؤوليتها  الدولة 

نسبة التأطير.  

بالنسبة للشفافية والنفاذ إلى المعلومة  

البلديات  في  المعلومة  إلى  النفاذ  ثقافة  انتشار  بضعف  اإلقرار  يمكن 
إلى  النفاذ  مطالب  إلى  البلديات  تستجيب  ما  نادرا  حيث  اآلن.  حّد  إلى  المحدثة 
المعلومة (أقل من عشر مطالب نفاذ إلى المعلومة سنوّيا). كما أنه لُوحظ 
أنه المواطنين والمجتمع المحلي ال يعيرون االهتمام الكافي لعملية نشر 

الوثائق الضرورية.   

البلديات  تجاه  ووعودها  سابقا  المحلية  الشؤون  وزارة  التزامات  تفعيل 
خاصة  الالمركزية،  مسار  مرافقة  عن  المسؤولة  الجهة  باعتبارها  المحدثة 

فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية والمالية الضرورية لعمل البلدية.  

يستجيب  المحدثة  بالبلديات  خاص  قدرات  تدعيم  برنامج  إعداد  على  العمل 
لخصوصياتها ويمكنها من تذليل صعوباتها المالية.  

مرافقة البلديات المحدثة أثناء إعدادها لمشاريع ميزانياتها وذلك للحد من 
الصعوبات والمشاكل التقنية التي تواجهها.  

تدعو منظمة أنا يقظ مختلف مكونات المجتمع المدني إلى: 

٧
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للوكالة الوطنية للتهذيب العمراني  

للوكالة التونسية لالنترنات  

للمركز الوطني لإلعالمية 

البلديات  تتمكن  حتى  العمرانية  التهيئة  أمثلة  إعداد  وإجراءات  آليات  تسريع 
من التحّكم في مجالها الجغرافي.  

١٣

األخذ بعين االعتبار الصعوبات التي تواجهها البلديات بصفة عامة والمحدثة 
بصفة خاصة أثناء التعامل معها.  

١٤

مرافقة البلديات المحدثة أثناء تركيز مواقع الواب والتعامل معها.   ١٥
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