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مقدمة
.1
ّ
فــي إطــار مشــروعها حــول دعــم تطبيــق دســتور  ،2014دعمــت المنظمــة الدوليــة للتقريــر
عــن الديمقراطيــة ( )DRIخــال ســنة  2019إنجــاز مشــروع تقييــم وضــع الديمقراطيــة المحليــة
فــي بلديتيــن تونســيتين (بلديــة أريانــة بواليــة أريانــة وبلديــة الحنشــة بواليــة صفاقــس) وذلــك
باالعتمــاد علــى المنهجيــة المعتمــدة مــن قبــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات
ـورت بشــكل كامــل علــى ضــوء تجربتهــا فــي أكثــر مــن 60
( )IDEAمنــذ عــام  2002والتــي ُطـ ّ
جماعــة محليــة فــي  10دول مختلفــة .تط ّلــب االعتمــاد الفعــ ّال لهــذه المنهجيــة بــذل بجهــد
مهــم لتنزيلهــا فــي الســياق الــذي تــم القيــام بــه بالتنســيق مــع مختلــف االطــراف المتداخلــة
مــن أجــل تطويــع منهجيــة المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابــات  IDEAمــع الســياق
التونســي.
تقييــم وضــع الديمقراطيــة المحليــة هــو
تقييــم مواطنــي لمجمــوع الفاعليــن
الناشــطين أو المتواجديــن فــي المجــال
الترابــي للجماعــة المحليــة ،بمــا فــي ذلــك
المجتمــع المدنــي والمنشــآت والمؤسســات
العموميــة والســلطات الالمحوريــة ...ويهــدف
التقييــم إلــى تعزيــز اإلصالحــات المجتمعيــة
داخــل الجماعــات المحليــة علــى أســاس
منهــج تشــاركي.

ــد طريقــة كميــة
فهــو ال ُي َع ُّ
تســمح بالمقارنــة بيــن
البلديــات التونســية ،إذ لــم
يتــم إجــراء أيــة مقارنــة بيــن
ا لبلد يتيــن .

يتم ّثــل تقييــم وضــع الديمقراطيــة المحليــة
فــي قيــس مســتوى الرقابــة المواطنيــة
علــى القــرارات التــي تتخذهــا الســلطات
المحليــة مــن جهــة ،ودرجــة المســاواة بيــن
المواطنيــن فــي ممارســة هــذه الرقابــة
مــن جهــة أخــرى .وتهــدف هــذه المنهجيــة
إلــى ضمــان تعزيــز المبــادئ التوجيهيــة
للتقييــم المتمثلــة فــي :الرقابــة المواطنيــة
والمســاواة السياســية ،وإلــى دعــم مســارات
تقييــم الديمقراطيــة المحليــة التــي يقــوم
بهــا المواطنــون والتــي تــدار محليــا.
يضــع هــذا اإلطــار المواطنيــن فــي محــور
مســار التقييــم بهــدف خلــق مبــادرات
سياســية يتــم صياغتهــا محليــا ،وبرامــج
ممــا
إصــاح بديناميكيــات داخليــة،
ّ
ّ
يمهــد الطريــق إلجــراء تقييــم أكثــر دقــة
ّ
للديمقراطيــة علــى المســتوى المحلــي.

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

ـد هــذا التقييــم ذاتــي ونوعــي يقــوده فــي كل بلديــة فريــق التقييــم البلــدي ،ويقتضــي
و ُي َعـ ّ
جمــع المعلومــات وتحليلهــا وصياغــة التوصيــات.

المواطنة
و المساواة في
الحقوق و اللجوء
إلى القضاء

المساواة بين المرأة و الرجل

يتم تنفيذ تقييم وضع الديمقراطية المحلية من خالل الخطوات التالية:

التماسك االجتماعي و التنوع
المسارات
و المؤسسات
التمثيلية
و الخاضعة
للمساءلة

النزاعات و األمن
الديمقراطية و التنمية

مبادئ
وسطى
مبادئ
توجيهية

الديمقراطية
المحلية

مبادرة
و مشاركة
المواطنين

 .1اإلعداد والتخطيط
(اختيــار البلديــات ،حشــد الفاعليــن ،إرســاء الهيــكل التنظيمــي ،تشــكيل الفــرق
وتدريبهــا ،ضبــط خطــط العمل)؛
 .2تصميم األدوات
(أدلة التقييم ،أدلة المقابالت ،دليل تقييم البلديات)؛

مساوة
المرأة و الرجل

الشفافية

التجاوب

المشاركة

التضامن

المساءلة

المشروعية

التمثيل

المساواة السياسية

تعتمــد المنهجيــة علــى نمذجــة
للديمقراطيــة المحليــة مبنيــة علــى ركائــز
أوال ،المواطنــة والمســاواة فــي الحقــوق
ثــاثّ .
والعدالــة ،ثانيــا ،المؤسســات ومســارات
التمثيــل والمســاءلة ،ثالثــا ،المبــادرة
والمشــاركة المواطنيــة.

رقابة المواطن

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

 .3جمع البيانات وتحليلها
(تصنيــف البيانــات ،طــرق جمعهــا ،تحليــل األدبيــات واالستشــارات متعــددة
األوجــه والتوجهــات ،اســتخالص النتائــج)؛
 .4إعداد التقرير والمصادقة
(التحليــل وصياغــة كل ركيــزة علــى حــدة ،توحيــد التقريــر األولــي ،إعــادة
قــراءة التقريــر مــن قبــل األطــراف المشــاركة فــي التقييــم ومــن قبــل قارئيــن
مــن خارجهــم ،المصادقــة عليــه ضمــن ورشــة عمــل مفتوحــة ،إعــداد الصيغــة
النهائيــة للتقريــر)؛
 .5المناصرة والمبادرات المحلية والموازنة
ّ
التمشــي
(لقــاء ونقــاش محلــي ،تبــادل الخبــرات علــى المســتوى الوطنــي ،موازنــة
المتبــع)
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سير مشروع تقييم وضع الديمقراطية المحلية في بلدية أريانة
تــم تقديــم مشــروع تقييــم وضــع
ّ
ومراحلهــا
المحليــة
الديمقراطيــة
وتســييرها لرئيــس بلديــة أريانــة .وإثــر
ـم اختيــار فريــق
الحصــول علــى موافقتــه ،تـ ّ
التقييــم البلــدي .وبعــد تكوينــه حــول
المنهجيــة وتنزيلهــا فــي الســياق ،انطلــق
الفريــق فــي االعــداد للخطــوة التاليــة
المتمثلــة فــي جمــع البيانــات.
ّ
مكنــت ورشــة عمــل جمــع المعلومــات،
فريــق التقييــم البلــدي من تقديــم العناصر
األولــى لإلجابــة عــن األســئلة المطروحــة
فــي دليــل تقييــم الديمقراطيــة المحليــة
التونســي ومــن توفيــر التفاصيــل الالزمــة
للتعمــق فــي األبحــاث المواليــة .م ّثلــت
ّ
ورشــة العمــل أيضــا فرصــة لتحديــد خطــة
التقييــم البلــدي.
بعــد هــذه المرحلــة التحضيريــة ،انصــرف
فريــق التقييــم البلــدي إلــى جمــع البيانــات.
وتــم إجــراء أكثــر مــن  20مقابلــة ثنائيــة
ّ
مــع مختلــف مم ّثلــي الســلطات المحليــة.
تــم اعتمــاد
وخالفــا للمقابــات الفرديــةّ ،
طــرق أخــرى لجمــع البيانــات ،كتنظيــم
اســتبيان إلكترونــي وإجــراء مقابلــة
جماعيــة مــع ممثلــي المجتمــع المدنــي.
ّ
الم َج ّم َعــة مــن إعــداد
مكنــت البيانــات ُ
وتمــت مناقشــة
للتقريــر،
أوليــة
نســخة
ّ
هــذه البيانــات خــال ورشــة عمــل َض َّمــت
ودعــي إليهــا ممثلــون عــن
عديــد الفاعليــن ُ

المؤسســات التــي لــم يتــم استشــارتها
مــن قبــل .وم ّثــل هــذا اللقــاء فرصــة إلدراج
البيانــات غيــر المتوفــرة وتلــك التــي تحتــاج
وم َّكنــت كل هــذه
للتحســين والتعديــلَ ،
األنشــطة مــن تحديــد البيانــات التكميليــة.
بالتــوازي مــع ذلــكُ ،ســنحت ألعضــاء
فريــق التقييــم البلــدي فرصــة التعــ ّرف
علــى النظــام الالمركــزي األلمانــي وآليــات
المشــاركة المواطنيــة ،وذلــك خــال زيــارة
دراســية إلــى برليــن طــوال  3أيــامّ ،
مكنــت
الفريــق مــن االســتئناس بالتجربــة األلمانيــة.
أفضــت التوصيــات الصــادرة عــن ورشــة
ضمــت عديــد الفاعليــن إلــى إنجــاز
عمــل ّ
بحــث وثائقــي تكميلــي وبعــض المقابــات
تمــت مناقشــة النســخة الثانيــة
اإلضافيــةّ .
مــن التقريــر بيــن أعضــاء فريــق التقييــم
حــدد األعضــاء
البلــدي خــال ورشــة ،كمــا
ّ
الجهــات الفاعلــة الرئيســية للقيــام
بالمراجعــة والقــراءة الخارجيــة.
وتمــت مناقشــة النســخة الثالثــة للتقريــر
ّ
مــع أعضــاء فريــق التقييــم البلــدي ومــع
المك ّلفيــن بإجــراء المراجعــات والقــراءات
الخارجيــة .أفــرز هــذا اللقــاء المخرجــات
تــم تقديمهــا
الرئيســية للتقريــر التــي
ّ
ضمــت
والمصادقــة عليهــا خــال ورشــة
ّ
عديــد الفاعليــن ،وســاعدت التعليقــات
قدمــة فريــق التقييــم البلــدي فــي
الم ّ
ُ
المدرجــة فــي حوصلــة
التوصيــات
صياغــة
ُ
التقريــر.وانتهــىبذلــكالمســارالتشــاركي.

 .3الدروس المستخلصة من تحليل
السياق
يغلــب علــى بلديــة أريانــة الطابــع الحضــري ،إذ تشــهد زحفــا عمرانيــا هائــا وتركيــزا لألنشــطة
التجاريــة .هــذه الخاصيــة المشــتركة مــع بلديــات أخــرى ،مــن شــأنها أن تخلــق مــن ناحيــة،
للتلــوث والكــوارث
ديناميكيــة فــي الحيــاة المحليــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تُعــ ّرض البلديــة
ّ
الطبيعيــة.
ُيعتبــر المتســاكنون المســتق ّرون فــي
أغلبيتهــم مســلمون س ـنّيون ،مــع وجــود
بعــض العائــات اليهوديــة .أمــا بالنســبة
للمتســاكنين األجانــب الذيــن اســتقروا فــي
التــراب البلــدي ألســباب مهنيــة ،بشــكل
نظامــي أو غيــر نظامــي ،فإنهــم أساســا
مســيحيون .واســتنادا لكونهــا بلديــة
مفضلــة
مركــز الواليــة ،فإنهــا تُعتبــر وجهــة
ّ
علــى الصعيــد التجــاري والصناعــي.
تُعتبــر بلديــة أريانــة فــي الواقــع ضمــن
البلديــات األكثــر ازدهــارا فــي البــاد ،حيــث
ُعــد مختلــف أوجــه الفقــر فيهــا ســواء
ت ّ
المتعلقــة بالدخــل أو الســكن أو النفــاذ
إلــى المرافــق االجتماعيــة األقــل انتشــارا،
ولكــن أوجــه الفقــر هــذه ليســت غائبــة
ّ

ُعــد فــي بعــض األحيــان صارخــة.
تمامــا وت ّ
نظــرا لكونهــا مركــزا إداريــا وتجاريــا ،شــهد
تطــورا
قطــاع الخدمــات فــي البلديــة
ّ
ملحوظــا منــذ عقــود علــى حســاب القطــاع
الفالحــي والصناعــي.
ويتكــون المجلــس البلــدي المنتخــب فــي
ّ
 6مــاي  2018مــن  36عضــوا ( 18امــرأة و18
رجــا) موزعيــن علــى  4قائمــات حزبيــة و9
قائمــات مســتقلة.
تتميــز الجمعيــات المتواجــدة علــى التــراب
شــيطة ،ويبلــغ عــدد
المحلــي بكونهــا َن ِ
ـجل البلــدي
الجمعيــات
المرســمة فــي السـ ّ
ّ
حســب اإلدارة البلديــة .38
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 .4حوصلة الركائز
 .1المواطنــة والمســاواة في الحقــوق والنفاذ
إلــى العدالــة فــي أريانة
إن مفهــوم «المواطنــة المحليــة» فــي بلديــة أريانــة لــه دالالت مختلفــة ،إذ
ّ
تتأســس علــى حســب الفاعليــن العمومييــن المحلييــن علــى حقــوق
ّ
المواطنيــن وواجباتهــم ،بينمــا يختزلهــا المتســاكنون المحليــون فــي
الواجــب المحمــول علــى الســلطات المحليــة فــي توفيــر المرافــق العامــة
الضروريــة.
ســر تواصــل الممارســات االقصائيــة علــى التــراب المحلــي بفشــل مختلــف
و ُيفَ َّ
أن ذوي
ذلــك
ألســبابه،
والتصــدي
منــه
التوقــي
فــي
العموميــة
السياســات
ّ
االحتياجــات الخصوصيــة والمس ـنّين ومتســاكني األحيــاء الشــعبية يعانــون
مــن عــدم المســاواة فــي النفــاذ إلــى المرافــق العامــة.
ويتعـ ّرض أفــراد مــن «مجتمــع الميــم» (المثليــون والمثليــات ومزدوجــو الميــول
الجنســي والعابــرون والعابــرات جندريــا) أيضــا فــي تونــس لتمييــز أكثــر
فظاعــة ،ســواء علــى المســتوى القانونــي أو االجتماعــي ،ســواء فــي البلديــة
أو فــي كل التــراب الوطنــي .كمــا تُعتبــر وضعيــة المهاجريــن والالجئيــن
وعديمــي الجنســية وطالبــي اللجــوء والوافديــن محفوفــة للغايــة بالمخاطــر،
متعــددة علــى المســتوى المحلــي والوطنــي.
إذ ُيواجهــون إشــكاليات
ّ
اتّفقــت ،عمومــا ،الجهــات الفاعلــة التــي تمــت استشــارتها علــى اعتبــار
التعاطــي المؤسســاتي والمجتمعــي لعــدم المســاواة والهشاشــة واالقصــاء
وباألخــص منهــا
يشــوبه ضعــف التنســيق مــن مختلــف الجهــات الفاعلــة،
ّ
العموميــة.

تُعتبــر ممارســة الحقــوق المدنيــة
حــد مــا علــى
والسياســية محترمــة إلــى
ّ
التــراب المحلــي ،إذ ينشــط الفاعلــون
المحليــون بحريــة تامــة ويؤكــدون أنهــم
يتمتعــون بحريــة االجتمــاع والــرأي والتعبيــر
بشــكل عــام ،كمــا يمارســون حقّ هــم فــي
فعــال.
التظاهــر بشــكل ّ
لئــن تُحتــرم الحريــات العامــة بصــورة فعليــة
بالنســبة للمقيميــن بصــورة شــرعية ،فــإن
األمــر علــى خــاف ذلــك بالنســبة للمهاجريــن
غيــر النظامييــن .وفــي إطــار دعمها لممارســة
حريــات الــرأي ،والتعبيــر ،وتكويــن الجمعيــات،
والتجمــع ،داخــل الجماعــة المحليــة مــن قبــل
جميــع مكونــات المجتمــع ،تضــع البلديــة
بعــض الفضــاءات العموميــة علــى ذمــة
الجمعيــات للقيــام بمختلــف أنشــطتها.
وتجــد النســوة أنفســهن فــي وضعيــة أمنيــة
متدهــورة َت ُحــول دون اســتغاللهن للفضــاء
العــام بحريــة وممارســة حقوقهــن المدنيــة
والسياســية.

أولئــك المنتمــون لألحيــاء الميســورة أيــن
تتواجــد المــدارس الخاصــة .يشــمل التفــاوت
أن المؤسســات
كذلــك القطــاع العــام ،إذ ّ
التعليميــة الثانويــة النموذجيــة الثــاث ال
توجــد فــي األحيــاء الشــعبية.
ومقارنــة ببقيــة البلديــاتُ ،يعتبــر النفــاذ
إلــى المرافــق الصحيــة فــي بلديــة أريانــة
أن ممثلــي المجتمــع
مرض ًيــا عمومــا ،إال ّ
تــم االلتقــاء بهــم خــال
المدنــي الذيــن
ّ
التقييــم يعتبــرون أن مرافــق الصحــة
العموميــة المتوفــرة فــي بلديــة أريانــة قليلــة
جــد ا.
ً
أمــا بالنســبة للنفــاذ إلــى الضمــان
االجتماعــي ،فــا يتمتّــع العمــال بصفــة
خاصــة بالتغطيــة االجتماعيــة؛ باإلضافــة
لتع ّرضهــم بشــكل مفــرط لمخاطــر فــي
مجــال الصحــة والســامة.
تشــكو البلديــة ،علــى الصعيــد البيئــي،
التلــوث والتغ ّيــر
مــن مشــاكل كبــرى فــي
ّ
المناخــي .وتتســ ّبب موجــات الحــ ّر التــي
أصبحــت أكثــر تواتــرا وطــوال وكذلــك فتــرات
هطــول األمطــار الغزيــرة والفيضانــات التــي
تعقبهــا فــي عــدم ارتيــاح المتســاكنين.

االقتصاديــة
للحقــوق
بالنســبة
واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة ،فــإن
تتحمــل
المعتمديــة حســب البلديــة قليــا مــا
ّ
ُعــول
ت
إذ
مســؤوليتها فــي مجابهــة الفقــر،
ّ
فــي هــذا المجــال علــى الجمعيــات.
تفتــرض مكافحــة التمييــز أيضــا اعتمــاد
مقاربــة شــاملة للتهيئــة العمرانيــة والتنميــة
المحليــة .وقــد صادقــت البلديــة علــى
مخطــط تهيئــة جديــد ســنة  ،2017وذلــك
بعــد  36ســنة مــن اعتمــاد المخطــط الســابق
ســنة .1981

تؤكّ ــد البلديــة انهــا تحتــرم دولــة
القانــون والنفــاذ إلــى القضــاء ،مــن
خــال االمتثــال لمبــدأ التسلســل الهرمــي
للقواعــد عنــد المصادقــة علــى قراراتهــا .إال
ّ
شــكلت موضــوع دعــاوى
أن هــذه القــرارات
ّ
عديــدة مــن طــرف الوالــي أمــام القاضــي
اإلداري إللغائهــا.

أمــا بالنســبة للنفــاذ للحــق فــي
ّ
التعليــم ،يتّجــه المتســاكنون بشــكل
متزايــد إلــى القطــاع الخــاص ،وخاصــة منهــم

و َتولــى جميــع المستشــارون البلديــون
القيــام بواجبهــم فــي التصريــح بمكاســبهم
وبمصالحهــم.
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تمــت استشــارتهم
وأعــرب الفاعلــون الذيــن ّ
عمومــا عــن اســتيائهم لنقــص الوعــي
المواطنــي ولطغيــان المصلحــة الشــخصية
علــى المصلحــة العامــة لــدى المتســاكنين
والمؤسســات داخــل البلديــة ،وال ســيما فيمــا
يتع ّلــق بعــدم إحتــرام قواعــد المــرور و َركْ ــن
الســيارات واحتــرام التراتيــب القانونيــة للبنــاء
واســتغالل الفضــاء العــام ،وحمايــة البيئــة.

أن النظــام
يعتبــر نشــطاء المجتمــع المدنــي ّ
القضائــي نزيــه ،ويتم ّتــع بثقــة مختلــف الفئات
المكونــة للمتســاكنين المحلييــن .لكــن
ّ
تبقــى االتهامــات بتوظيــف القضــاء مــن قبــل
اللوبيــات أو األثريــاء حاضــرة فــي الــرأي العــام.

 .2المؤسسات و مسارات التمثيل
و المساءلة
بلغــت نســبة المشــاركة فــي االنتخابــات البلديــة  2018بأريانــة ،٪39.9
وهــي نســبة أعلــى مــن نســبة المشــاركة علــى المســتوى الوطنــي ،٪35.6
بذلــك يتحقــق التمثيــل واالندمــاج فــي المجلــس البلــدي بصفــة جيــدة.
تضــاءل وجــود الشــباب فــي المجلــس البلــدي مــع اســتقالة بعضهــم ،والتــي
أدت فــي المقابــل إلــى وجــود عضــو مــن ذوي اإلحتياجــات الخصوصيــة.
ــر قــرب البلديــة مــن المحكمــة اإلداريــة وتو ّفــر
س ُ
علــى صعيــد النزاعــاتُ ،ي َي ّ
قضــاة مختصيــن وذوي كفــاءة بهــا النفــاذ إلــى القاضــي االنتخابــي ،لكــن هــذا
ال يحجــب أن القضــاء اإلداري تنقصــه المــوارد البشــرية والتجهيــزات المناســبة.
ووفقــا لتقريــر الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري
المتعلــق بمالحظــة االنتخابــات البلديــة فــي مــاي  ،2018تمتّعــت واليــة أريانــة
المعــدل القانونــي.
بتغطيــة إعالميــة أعلــى مــن
ّ
ومــن حيــث تســييرهُ ،يعتبــر المجلــس البلــدي بأريانــة مســتق ّرا مــن الناحيــة
ـدث  14لجنــة قــارة ،تتــرأس معظمهــا نســاء .ولكــن ،امــرأة
السياســية .وقــد أَ ْحـ َ
وحيــدة تتــرأس مجلــس دائــرة (المنــزه) مــن بيــن الدوائــر األربعــة .وبالرغــم مــن
اشــتراط مجلــة الجماعــات المحليــة علــى المجالــس المصادقــة علــى نظــام
داخلــي ،لــم يصــادق بعــد المجلــس البلــدي علــى نظامــه الداخلــي ،حتــى
بعــد صــدور األمــر حكومــي المتع ّلــق بالنظــام الداخلــي النموذجــي .وتُعتبــر
مجهــزة بمــا يكفــي مــن معــدات ليضطلــع المجلــس البلــدي والدوائــر
البلديــة
ّ
بوظائفهــم.

امــا بالنســبة للنجاعــة والمســائلة،
المنْ َت َخ ُبــون باللــوم
ُيلقــي بعــض األعضــاء ُ
علــى اإلدارة لعــدم تعاونهــا معهــم،
وخصوصــا صلــب اللجــان .بينمــا يعتبــر
اإلداريــون ،مــن ناحيتهــم ،أن بعــض األعضــاء
المنتخبيــن ال يعرفــون فــي كثيــر مــن
األحيــان حــدود ســلطاتهم ويتدخ ّلــون دون
وجــه حــق فــي العمــل اإلداري.
السياســية
األحــزاب
أخــذت
االجتماعــي
التنــوع
والمســتقلون،
ّ
واالقتصــادي والترابــي بعيــن االعتبــار إلى حد
أن الســكان
كبيــر خــال انتخابــات  ،2018إال ّ
المحل ّيــون يؤاخــذون غالبيــة الفاعليــن
السياســيين عــدم َتم ُّل ِكهــم لرؤيــة طويلــة
المــدى للبلديــة.
تمتلــك اإلدارة التنفيذيــة المحليــة
موظفيــن أكفــاء (فــي الشــؤون القانونيــة
والهندســة المعماريــة والهندســة) ،كمــا
يمكــن للبلديــة االعتمــاد علــى شــراكات
مختلفــة فــي مجــال التخطيــط العمرانــي.
وبالرغــم مــن تم ّيزهــا عــن عديــد البلديــات
التونســية ،تعانــي بلديــة أريانــة مــن نقــص
فــي المــوارد اللوجســتية والبشــرية والماليــة
بمــا يســمح لهــا باالســتجابة لمختلــف
متط ّلبــات المتســاكنين .مــن أجــل ضمــان
التنفيــذ الفعلــي لقراراتهــا ،أحدثــت البلديــة
لجنــة خاصــة غيــر منصــوص عليهــا فــي
مجلــة الجماعــات المحليــة تحــت تســمية
متكونــة مــن
«لجنــة متابعــة تنفيــذ القــرارات»
ّ
مختلــف الجهــات الفاعلــة (الشــرطة البلديــة،
الشــرطة البيئيــة ،إدارة بلديــة.)… .
ُيعتبــر مســتوى ثقــة الســكان في الســلطات
أن جــودة
التنفيذيــة متوســطا نظــرا إلــى ّ
أنشــطتهم المرتبطــة بالمرافــق األساســية
تبقــى قابلــة للتحســين .تُقــ ّر الســلطات
أن التنســيق مــع الســلطات
البلديــة ّ

المركزيــة ينقصــه التفاعــل الناجــع والتعــاون.
التصــرف المالــي ،فقــد
أمــا مــن حيــث
ّ
خضعــت البلديــة لتدقيــق خارجــي قامــت بــه
وكالــة التصنيــف الوطنيــة ،PBR Rating
وحصلــت علــى تصنيــف  B+مــع آفــاق
مســتقرة .وقــد ســبق للمجلــس البلــدي أن
طلــب عــن طريــق المراســات تدقيــق تصرفــه
مدتــه النيابيــة
المالــي وتقييمــه منــذ بدايــة ّ
إلــى محكمــة المحاســبات والهيئــة العليــا
للرقابــة اإلداريــة والماليــة.
امــا فيمــا يتع ّلــق بالتواصــل والشــفافية،
أن عقليــة
ـدة جهــات فاعلــة محليــة ّ
تؤكّ ــد عـ ّ
االنفتــاح والحــوار تســود البلديــة .تســهر
البلديــة ،فــي هــذا الســياق ،علــى نشــر
المعلومــات وجعلهــا متو ّفــرة للمتســاكنين
مــن خــال جميــع وســائل التواصــل المتاحــة.
ُي َ
ط ِّبــق المجلــس البلــدي المنهــج
التشــاركي فــي برامــج االســتثمار الســنوية
واإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي مجلــة
أن عــدم صــدور األمــر
الجماعــات المحليــة؛ إال ّ
المتعلــق بتطبيــق الفصــل  29مــن مجلــة
الجماعــات المحليــة ُيم ّثــل عائقــا لتنزيــل هذه
أن عــدم اهتمام شــريحة من
المنهجيــة .كمــا ّ
ّ
يشــكل
المتســاكنين بأنشــطة المجلــس
عائقــا فعليــا للديمقراطيــة التشــاركية.
بتنوعهــا ،فقــد
تتم ّيــز عالقــات الشــراكة
ّ
أطلقــت البلديــة بعــض مبــادرات للتعــاون
البلــدي مــع الجماعــات المجــاورة .و ُيعتبــر
التعــاون الالمركــزي أحــد نقــاط القــوة لبلديــة
أريانــة نظــرا لكثــرة شــراكاتها الخارجيــة
وتنوعهــا .كمــا َو َّق َعــت البلديــة مجموعــة
ّ
مــن االتفاقيــات والشــراكات مــع العديــد
مــن المؤسســات والمنظمــات الوطنيــة .إال
أن البيروقراطيــة وغيــاب اإلطــار القانونــي
ّ
المالئــم يعيقــان إبــرام العديد مــن االتفاقيات
األخــرى.
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 .3المبادرة والمشاركة المواطنية
تُعتبــر الجمعيــات ناشــطة للغايــة ومنخرطــة فــي الحوكمــة المحليــة ،أمــا
ــد المبــادرات
المبــادرات الفرديــة للمواطنيــن فهــي ال تــزال محــدودةَ .وت َُع ُّ
هامــا فــي
ا
ر
المواطنيــة الجماعيــة عمومــا ّ
ً
فعالــة .ويلعــب ممثلــو األحيــاء دو ً
ّ
المنظمــة فــي إطــار برنامــج
حشــد المواطنيــن خــال المنتديــات التشــاركية
االســتثمار الســنوي.

تحــركات المواطنيــن فــي
تعتــرض
ّ
أريانــة صعوبــات أو قيــود تتع ّلــق بالنفــاذ
إلــى الفضــاءات والتجهيــزات المتعلقــة
يتــم حشــد
باالجتماعــات أو المظاهــرات.
ّ
المواطنيــن باألســاس علــى شــبكات
التواصــل االجتماعــي ،وخاصــة الفايســبوك،
وكذلــك فــي أماكــن التجمعــات العامــة مثــل
المقاهــي واألســواق.
تحظــى المقاربــة الشــاملة باحتــرام
نســبي فــي المبــادرات المواطنيــة ،ويبــدو
أن المتقاعديــن والمثقّ فيــن ومســتخدمي
ً
نشــاطا .أمــا الفئــات
اإلنترنــت هــم األكثــر
العمــال والمعوزيــن
االجتماعيــة األخــرى مثــل
ّ
والفئــات الهشــة ،فهــي عــادة مــا تتّجــه
إلــى الســلطات الالمحوريــة للتعبيــر عــن
احتجاجاتهــا.
وعلــى الصعيــد اإلعالمــي ،تمــارس
العديــد مــن وســائل اإلعــام غيــر المحليــة
أنشــطتها انطالقــا مــن التــراب البلديــة،
لكهــا ال تؤَ ِّمــن تغطيــة إعالميــة لألنشــطة
المحليــة إال بصفــة عرضيــة.
ُيعتبــر المحيــط البلــدي آمــن لعمــل

ومهنيــي قطــاع اإلعــام لقربــه
الصحافييــن ِ
مــن العديــد مــن المؤسســات األمنيــة
ولســهولة النفــاذ إليــه بفضــل وســائل
النقــل المختلفــة.
أمــا بالنســبة لالســتقاللية ،تنتمــي
أغلــب وســائل اإلعــام إلــى القطــاع الخــاص،
وبعضهــا ليــس بمنــأى عــن التوظيــف
تتــردد
أن البلديــة لــم
السياســي ،ذلــك ّ
ّ
فــي عديــد المناســبات فــي التشــكي مــن
تولَــوا
مؤسســة إعالميــة أو صحفييــن َ
نشــر أخبــار زائفــة ومســيئة ضــد بعــض
المســؤولين المحلييــن.
علــى مســتوى الفاعليــة ،ال تقوم وســائل
اإلعــام بالمهــام االســتقصائية فــي مراقبــة
أنشــطة الســلطات المحليــة ومختلــف
المتداخليــن إالّ بصــورة عرضيــة.
أمــا بالنســبة للتمثيــل القائــم علــى
ّ
النــوع االجتماعــي ،وكنتيجــة لرئاســتهن
لعــدة لجــان ،تتواجــد المــرأة فــي وســائل
اإلعــام مــن أجــل تأميــن تغطيــة أعمــال
لجانهــن.

 .5الخالصة و التوصيات
ّ
يغطــي هــذا الجــزء أهــم مــا جــاء فــي محــاور التحليــل الــذي أجــراه الفريــق
البلــدي للتقييــم .يتط ـ ّرق قســم الخالصــة إلــى نقــاط القــوة والضعــف
لــكل المبــادئ الوســيطة مــن حيــث تســيير الديمقراطيــة المحليــة.
بالنســبة للتوصيــات ،فهــي موزّعــة بحســب الجهــات المعنيــة حيــث
الموجهــة إلــى الســلطات المركزيــة واألخــرى
يتــم التمييــز بيــن تلــك
ّ
الموجهــة للفاعليــن المحلييــن.
ّ
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 .2المشاركة

 .1التمثيل
الحصيلة
القوة
نقاط
ّ
ومســتقر بفضــل
تعــددي
مجلــس بلــدي
ّ
ّ
اتفاقــات االئتــاف.
يؤَ ّمــن المجلــس البلــدي إلــى حــد كبيــر
وظائفــه الرئيســية (الميزانيــة واللجــان
والرقابــة علــى الجهــاز التنفيــذي).
يحظــى الفاعلــون العموميــون الراجعــون
بالنظــر إلــى اإلدارات الالمحوريــة بتمثيــل قــوي
علــى التــراب البلــدي.
احترام قاعدة التناصف بين المرأة والرجل
تنــوع الخَ ْلفيــات المهنيــة للمستشــارين
ومؤهالتهــم.

الحصيلة
نقاط ّ
الضعف
تمثيــل ضعيــف لألحــزاب السياســية فــي
المجلــس البلــدي بســبب أزمــة الثقــة فــي
األحــزاب السياســية علــى الصعيــد الوطنــي.
ـوع محــدود للفئــات االجتماعيــة والمهنيــة
تنـ ّ
المختلفــة داخــل المجلــس البلــدي.
إلمــام ضعيــف بمجلــة الجماعــات المحليــة من
المنِ تَ خبين
قبــل المســؤولين ُ
تمثيليــة الشــباب بالمجلــس البلــدي فــي
نقــص مســتمر
نقــص فــي تكويــن أعضــاء المجالــس البلديــة
وتدعيــم قدراتهــم
المناصــب القياديــة فــي جميــع المســتويات
يضطلــع بهــا أعضــاء االئتــاف الحاكــم خاصــة.
ضعــف االنســجام والتفاعــل وتنســيق
التدخّ ــات بيــن المجلــس البلــدي ونــواب
ا لشــعب .
يمكن وصف المجلس البلدي بالنخبوي

توصيات
اإلطار القانوني و السلطة المركزية

القوة
نقاط
ّ
مســتوى تعليمــي مرتفــع وتغطيــة جيــدة
لإلنترنــت علــى كامــل المنطقــة البلديــة.
متنوع وناشط.
النسيج الجمعياتي
ّ
حشــد بيــن صفــوف الشــباب والنســاء
واألحيــاء الشــعبية خــال المســار االنتخابــي
مــن قبــل المجتمــع المدنــي مــن أجــل تع ّلــم
التربيــة المدنيــة بالتعــاون مع الهيئــة العليا
المســتقلة لالنتخابــات.
احتــرام المقاربــة التشــاركية فــي إعــداد
البرنامــج الســنوي لالســتثمار.
بــذل البلديــة لجهــود محترمــة لتشــريك
كافــة األحيــاء والطبقــات االجتماعيــة فــي
المخطــط االســتثماري الســنوي.
احتــرام الســلطات العموميــة المحليــة
والوطنيــة نســبيا الحريــات المدنيــة
درجــة عاليــة مــن اليقظــة مــن قبــل المجتمــع
المدنــي واألحــزاب ووســائل اإلعــام تجــاه مــدى
احتــرام الســطات العمومية للحريــات المدنية
فــي البلديــة.
توفيــر البلديــة لفضــاءات عامــة مناســبة فــي
جميــع الدوائــر.
بــذل جهــد هــام لنشــر المعلومــات البلديــة
حــول القــرارات النافــذة أو المزمــع اتّخاذهــا.
ـمية بيــن
 عقــد العديــد مــن الشــراكات الرسـ ّ
البلديــة والمجتمــع المدنــي (محلــي وإقليمي
ووطنــي ودولــي)

نقاط ّ
الضعف
تــدار النقاشــات فقــط علــى صفحــة البلديــة
علــى الفايســبوك.
تنتقــد المعارضــة تهميشــها مــن قبــل
ـير للبلديــة فــي اتخــاذ القــرارات.
التحالــف المسـ ّ
مشــاركة غيــر شــاملة للمتســاكنين فــي
مراحــل اعــداد البرنامــج الســنوي لالســتثمار
المهمشــة)
(مشــاركة ضعيفــة مــن األحيــاء
ّ
عــدم وجــود تحفيــز متســاكني األحيــاء
المهمشــة والشــباب للمشــاركة في الشــؤون
ّ
المحليــة
تدنّــي نســبة مشــاركة المواطنيــن فــي
اجتماعــات اللجــان البلديــة.
محدوديــة نشــر المعلومــات مــن قبــل
اللجــان البلديــة حــول مواضيــع اجتماعاتهــا
ومواعيدهــا.
عــدم تشــريك المواطنيــن فــي تقييــم
الحوكمــة البلديــة.
اتهــام الســلط المحليــة بإجــراء توزيــع غيــر
عــادل للتمويــل البلــدي للجمعيــات.
عــدم التشــاور مــع المواطنيــن فــي المبــادرات
المشــتركة بيــن البلديات.
ضعف التنسيق بين أنشطة الجمعيات.
ضعــف تأثيــر المبــادرات الجمعياتيــة (ضعــف
التواصــل  /نقــص الترويــج)
عدم تنظيم أي استفتاء محلي حتى اآلن

السلطة والجهات الفاعلة المحلية

توصيات
تعديــل القانــون االنتخابــي مــن أجــل اعتمــاد
نظــام اقتــراع علــى األفــراد
التســريع فــي إرســاء المجلــس األعلــى
للجماعــات المحليــة.
المصادقــة علــى األوامــر التطبيقيــة لمجلــة
الجماعــات المحليــة.
توضيــح دور نــواب الشــعب فــي تدخالتهــم
علــى الصعيديــن الجهــوي والمحلــي عبــر
تنقيــح اإلطــار القانونــي.

اصــدار النظــام الداخلــي للبلديــة فــي أســرع
وقــت.
مــن الضــروري برمجــة دورات تكوينيــة
ألعضــاء المجلــس البلــدي واإلدارة البلديــة
حــول دور المستشــار البلــدي.
مراجعة مواعيد اجتماعات اللجان البلدية
الحــرص علــى خلــق منــاخ مــن الثقــة مــن
خــال إحــكام التواصــل علــى الصعيــد
الداخلــي والخارجــي.

اإلطار القانوني و السلطة المركزية
ســن قانــون خــاص بالتمويــل العمومــي

ّ
الممنــوح للجمعيــات
تعديــل القانــون االنتخابــي لتوضيــح
المطبقــة علــى االســتفتاء المحلــي
اإلجــراءات
ّ

السلطة والجهات الفاعلة المحلية
خلــق منــاخ مــن الثقــة بيــن المواطنيــن
واألعضــاء المنتخبيــن مــن خــال اعتمــاد
اســتراتيجية للتواصــل
مراجعــة مواعيــد جلســات االســتماع
للمو ا طنيــن .
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تعزيــز القــدرات القانونيــة لألعضــاء
المنتخبيــن والمجتمــع المدنــي.
تهيئــة الفضــاءات العموميــة البلديــة
وتطويرهــا (إنشــاء فضــاءات جديــدة)
إطــاق نقــاش بيــن المجلــس البلــدي
والمجتمــع المدنــي حــول آليــات المشــاركة
الديمقراطيــة.
تحيين قاعدة بيانات الجمعيات.
تأســيس شــبكة جمعياتيــة  /منتديــات
مواطنيــة.
مراجعــة شــروط تخصيــص التمويــل البلــدي
لفائــدة الجمعيــات.

توصيات
اإلطار القانوني و السلطة المركزية
مراجعــة اســتراتيجيات االتصــال لتعزيــز
مشــاركة المواطنيــن فــي االنتخابــات.
تدعيــم المهــام الرقابيــة لمحكمــة
المحاســبات والهيئــة العليــا المســتقلة
لال نتخا بــا ت .

السلطة والجهات الفاعلة المحلية
ّ
حــث المواطنيــن علــى المشــاركة فــي

االنتخابــات.
تجــاوز االنشــقاقات والعمــل مــع جميــع
مواطنــي البلديــة وليــس مــع مؤ ّيــدي
القائمــة الفائــزة فحســب.
المنجــز مــن قبــل المجتمــع
تثميــن العمــل ُ
المدنــي فــي مالحظــة االنتخابــات

 .4التفاعل
 .3المشروعية

الحصيلة

الحصيلة
القوة
نقاط
ّ
انتخابــات محليــة حــرة وديمقراطيــة دون
حصــول نزاعــات مــن شــأنها اضعــاف
مشــروعية النتائــج.
نســبة إقبــال الناخبيــن ( )39.3%أعلــى مــن
المعــدل الوطنــي ،إال أنهــا تبقــى ضعيفــة
نســبيا.
للمواطنين ثقة في السلطة العمومية.

القوة
نقاط
ّ
نقاط ّ
الضعف
عــزوف عــام وكبيــر عــن االقتــراع ،وبأكثــر حــدة
فــي األحياء الشــعبية
تمثيليــة ضعيفــة لألحيــاء الشــعبية فــي
قائمــات المترشــحين (خاصــة فــي المراتــب
األولــى).
تهميــش األحيــاء الفقيــرة خــال الحملــة
االنتخابيــة.
عــدم كفايــة المــوارد البشــرية واللوجســتية
لتحقيــق العدالــة االنتخابيــة.
احتــرام ضعيــف لقواعــد تمويــل الحمــات
االنتخابيــة.
ـد نظــام اســترجاع النفقــات االنتخابيــة مــن
 َي ُحـ ّ
صفــة.
النفــاذ إلــى حــق الترشــح بصفــة ُمنْ ِ
مســتوى رضــاء الســكان نســبي عــن العمــل
البلدي ،بســبب بــطء المشــاريع ،وعــدم الوفاء
بوعــود الحملــة واالنطبــاع العــام بوجــود
المحســوبية.

تو ّفــر إطــارات إداريــة وتقنيــة ذات كفــاءة
واختصــاص (معــدل التأطيــر 20%يتجــاوز
بكثيــر المعــدل الوطنــي)
التفاهــم والتعــاون بيــن رئيــس البلديــة
والجهــاز اإلداري
غيــاب التأثيــر الحزبــي علــى قــرارات رئيــس
البلديــة.
الجيــد بيــن البرامــج االســتثمارية
التوافــق
ّ
المدرجــة فــي الميزانيــة الســنوية والخيــارات
التــي أفصــح عنهــا المتســاكنون أثنــاء
االستشــارة حــول برنامــج االســتثمار الســنوي
الســعي الفعلــي للمجلــس البلــدي فــي
توجيــه جــزء أهــم مــن ميزانيــة البلديــة إلــى
األحيــاء المحرومــة مــن التنميــة المحليــة
حصــول بلديــة أريانــة علــى درجــة عاليــة
( )80%فــي مقيــاس األداء الســنوي للبلديات
التونســية.
وعي البلدية بالقضايا البيئية.
تغطية األحياء الشعبية ومتط ّلباتها.
التعــاون بيــن البلديــات والتعــاون الالمركــزي
مرضــي

نقاط ّ
الضعف
نقــص فــي البيانــات الموثــوق بهــا حــول
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
الخاصــة بالبلديــة ومختلــف دوائرهــا.
اختــال فــي تــوازن توزيــع المهام بيــن مختلف
المصالــح وبين الموظفيــن االداريين.
ـدع مــن حيــن إلــى آخــر فــي العالقــة بيــن
تصـ ّ
أعضــاء المجلــس البلــدي واإلدارة البلديــة،
وق ّلــة التعــاون بينهمــا ،وتعاقــب المشــاكل
وســوء التفاهــم المتبــادل ،ممــا ينعكــس
علــى النشــاط البلــدي.
قلــة التنســيق والتعــاون مــع مصالــح الدولــة،
خاصــة فيمــا يتعلــق بمقاومــة التفــاوت فــي
الظــروف المعيشــة والهشاشــة.
والفعالــة مــن قبــل
نقــص الرقابــة الكافيــة
ّ
الســلطات العموميــة علــى التطــور العمرانــي
والــذي يكتســي طابعــا فوضويــا فــي بعــض
التعــرض
االحيــان ،ممــا يــؤدي إلــى زيــادة
ّ
تغيــر المنــاخ.
لعواقــب ّ
غياب آلية مساءلة اجتماعية مواطنية.
ـم فــي
عــدم نشــر محاضــر الزيــارات التــي تتـ ّ
إطــار التعــاون الالمركــزي.
محدوديــة تطبيــق الميزانيــة االســتثمارية
للبلديــة.
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توصيات
اإلطار القانوني و السلطة المركزية
المصادقــة علــى مجلــة التعميــر والتهيئــة
الترابيــة

السلطة والجهات الفاعلة المحلية
وضــع قاعــدة بيانــات وإحصائيــات حــول
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
بالبلديــة.
ـرف فــي الموارد
الحــرص علــى أن يكــون التصـ ّ
البشــرية أكثــر فاعليــة من خــال إعــادة توزيع
مســؤوليات األعــوان الحالييــن وتمكينهــم
مــن التكوين.
ضمــان تنســيق أكبــر بيــن البلديــة
والســلطات الالمحوريــة والمركزيــة لضمــان
نجاعــة أكبــر.
تعزيز الحوكمة المفتوحة.
تحديــث البرامــج االيكولوجيــة والبيئيــة
بعيــدا عــن المقاربــة التقليديــة (الطاقــة
الخضــراء).
ّ
للتنقــل :مســلك
اعتمــاد مفهــوم جديــد
المترجليــن ،مســارات الدراجــات ،النقــل
ّ
المراعــي للبيئــة
توفير مواقف للسيارات بالطوابق
تحسين النقل العمومي.

للتشــريع الجــاري بــه العمــل.
توقيــع اتفاقيــة بيــن البلديــة والهيئــة
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد
اعتمــاد البلديــة لمنظومــات معلومــات خاصة
بالميزانيــة تحــد مــن مخاطــر ســوء التصرف.
متفــرغ لحســابات
توفــر محاســب عمومــي
ّ
البلديــة
إعــداد تقريــر فــي كل ثالثيــة عــن الوضعيــة
الماليــة للبلديــة وعرضهــا خــال اجتماعــات
المجلــس البلــدي.
نشــر محاضــر اجتماعــات المجلــس البلــدي
علــى موقــع البلديــة.
فتــح مكتــب النفــاذ إلــى المعلومــة ألي طلــب
مــن المواطنيــن بخصــوص الوثائــق الرســمية،
بمــا فــي ذلــك المتوفــرة أيضــا علــى الخــط.
ارتفــاع عــدد مطالــب النفــاذ إلــى الوثائــق
الرســمية مــن قبــل مواطنــي أريانــة.
تنويــع قنــوات االتصــال مــن قبــل البلديــة مــع
العمــوم وتحيينهــا بانتظــام.
تغطيــة إعالميــة جيــدة للشــؤون المحليــة
فــي أريانــة مــن قبــل وســائل اإلعــام المحليــة
والوطنيــة.

بــطء إجــراءات الشــراء وتعقيدهــا ،ممــا يعــوق
ـرف فــي المــال العمومــي
مراقبــة التصـ ّ
محدوديــة نجاعــة التواصــل صلــب اللجــان
البلديــة.

توصيات
اإلطار القانوني و السلطة المركزية
مراجعــة اإلطــار القانونــي لتمويــل األحــزاب
السياســية
بالتثبــت فــي تصاريــح
الســماح للمواطنيــن
ّ
المكاســب والمصالــح

 .5الشفافية
الحصيلة
القوة
نقاط
ّ
ّ
لمؤشــر الشــفافية ( ،)62%تحتل
درجــة عاليــة
البلديــة المرتبــة  13وطنيا.
تو ّلــي كافــة األعضــاء البلدييــن المنتخبيــن
التصريــح بمكاســبهم ومصالحهــم وفقــا

نقاط ّ
الضعف
نقــص تســليط الرقابــة علــى قواعــد تمويــل
األحــزاب السياســية (قضيــة وطنيــة).
ـرف فــي الصفقــات العموميــة فيما
ســوء التصـ ّ
يتعلــق بآجــال التنفيذ

السلطة والجهات الفاعلة المحلية
مزيــد تعزيــز النشــر الطوعي لجميــع الوثائق
المتعلقة بأنشــطة البلدية
تحسين البعد التواصلي للجان
نشــر األعضــاء المنتخبيــن أو علــى األقــل
رئيــس البلديــة تصريحاتهــم بشــكل
طوعــي.
القيــام بأنشــطة توعويــة لفائــدة المجتمــع
المدنــي والمواطنيــن لممارســة حقهــم فــي
النفــاذ إلــى المعلومــة.
اعتمــاد تقاريــر مالحظــة المجتمــع المدنــي
والفــروع الجهوية للهيئة العليا المســتقلة
لالنتخابــات فــي األنشــطة التوعيــة.
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 .6المساءلة
الحصيلة
القوة
نقاط
ّ
يســمح الموقــع االســتراتيجي ألريانــة بالتمتّ ــع
بالتغطيــة اإلعالميــة
تســمح وســائل اإلعــام باطــاع المواطنيــن
علــى األخبــار المحليــة
يلعــب اإلعــام فــي أوقــات األزمات دور الوســيط
ويو ّفــر فضــاء للنقــاش مــع المســؤولين
المحلييــن ومســاءلتهم.
تضــع البلديــة علــى ذمــة العمــوم آليــات
مختلفــة إلدارة الشــكاوى.

نقاط ّ
الضعف
توتّــر المواطنيــن بســبب شــبهات محابــاة
المجلــس البلــدي ورئيــس البلديــة لفائــدة
الفاعليــن (األفــراد والمنظمــات) المقربيــن من
القائمــة الفائــزة.
بــطء اإلدارة البلديــة فــي معالجــة شــكاوى
المواطنيــن.
عــدم إنشــاء لجنــة متابعــة ســير المرافــق
العامــة ،المنصــوص عليهــا بالفصــل  78مــن
مجلــة الجماعــات المحليــة
محدوديــة الوعــي المواطنــي فــي مجــاالت
معينــة (مثــل القواعــد الصحيــة والبيئيــة،
التصريــح عــن الدخــل ،الخــاص الجبائــي
الطوعــي).
وســائل اإلعــام تنقصهــا القــدرة علــى إجــراء
اســتقصاء حقيقــي حــول الشــؤون المحليــة.
ــجلت بعــض االنتهــاكات ضــد حريــة
 ُس ِّ
الصحافــة (االعتــداءات الجســدية واللفظيــة)
وهــي فــي ارتفــاع منــذ .2018

توصيات
اإلطار القانوني و السلطة المركزية
تعزيــز دور الرقابــة والمتابعــة للهيئــات
والهيــاكل الرقابيــة المســتقلة والمركزيــة
قبــل انتهــاء كل مــدة نيابيــة.

إيــاء مزيــد االهتمــام لحاالت شــبهات تضارب
المصالح
تعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي التقصــي
ومراقبــة شــؤون التصــرف البلــدي.

السلطة والجهات الفاعلة المحلية
إحــداث لجنــة متابعــة ســير المرافــق
العموميــة (الفصــل  78مــن مجلــة الجماعات
المحليــة)
دعــم قــدرات اإلدارة واألعضــاء المنتخبيــن
مــن خــال التكويــن المســتمر فــي المجــاالت
القانونيــة واإلداريــة والماليــة (الصفقــات
العموميــة ،قانــون الماليــة).
تشــجيع تأســيس وســائل إعــام جمعياتيــة
محليــة
تدعيــم إذاعــة الــواب للبلديــة لتكــون أكثــر
فاعليــة وقــدرة علــى لعــب دور الوســاطة
لرفــع شــكاوى المواطنيــن.

 .7التضامن
الحصيلة
القوة
نقاط
ّ
بذلــت البلديــة مجهــودات أكبــر للحــد مــن
عــدم المســاواة منــذ ســنة ( 2018الســيما في
برمجــة الميزانيــة).
أفضــى المجهــود الــذي بذلــه الفــرع الجهــوي
للهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات إلــى
تحقيــق مشــاركة فــي االنتخابــات دون عراقيل
بالنســبة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
تواصــل دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي
تقديــم المســاعدة االجتماعيــة للفقــراء

نقاط ّ
الضعف
قــوة النزعــة الفردانيــة لــدى المتســاكنين،
يحــد مــن بــروز المواطنــة الفاعلــة.
ممــا
ّ
ضعــف التضامــن واتّســاع الفجــوة بيــن
متســاكني األحيــاء الميســورة والفقيــرة.
تواصــل شــعور مواطنــي األحيــاء الفقيــرة
والفوضويــة بعــدم المســاواة السياســية
واالجتماعيــة واالقتصاديــة.
غيــاب الدعــم االجتماعــي والقانونــي
والالجئيــن.
للمهاجريــن
الشــعور بالظلــم الجبائي في صفــوف دافعي
الضرائــب المحلييــن والمواظبيــن بســبب
خالصهــم للمعاليــم الجبائيــة الكبيــرة دون
الحصــول فــي المقابــل علــى مرافــق ذات
جــودة مرضيــة.
ال تــزال التغطيــة االجتماعيــة غيــر متاحــة
للجميــع ،وال تتمتّ ــع بعــض الفئــات (كبــار
الســن ،والعمــال الفقــراء) بقــدرة كافيــة
للحصــول علــى حقوقهــم.
ال يــزال حاملــو اإلعاقــة والمســنّ ون يتعرضــون
للتمييــز الشــديد فــي النفــاذ إلــى المرافــق
العموميــة والحصــول علــى المعلومــات
البلديــة بطريقــة تتــاءم مــع وضعياتهــم.
تظــل بعــض الفئــات الســكانية مهمشــة مــن
قبــل الســلطات المحليــة والدولــة والمجتمــع
(المهاجــرون ،الالجئــون ،المثليــون والمثليــات
وذوي التوجــه الجنســي المــزدوج والعابــرون
والعابــرات جندريــا).
حلــول غير كافيــة لألحياء الشــعبية والبنايات
الفوضوية.
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توصيات

ّ
مكثــف لإلطــارات النســائية فــي
حضــور
البلديــة.

اإلطار القانوني و السلطة المركزية
ســن تشــريع خــاص بالحقــوق االقتصاديــة

ّ
واالجتماعيــة للمهاجريــن.
ـن تشــريعات أكثــر مراعاة لحقوق اإلنســان
سـ ّ
فيما يتعلــق باألقليات العرقية والجنســية.
إدمــاج برنامــج التربيــة المدنيــة والتربيــة
علــى المواطنــة الــذي يراعــي النــوع
االجتماعــي واألقليــات واالختالفــات فــي
التعليــم المدرســي

السلطة والجهات الفاعلة المحلية
حينة حول
إحــداث إحصــاءات ذات صدقيــة ُ
وم ّ
ـدل الفقر.
معـ ّ
دعــم تدخــل الســلطات المحليــة فــي حمايــة
األقليــات العرقيــة مــن أي اعتــداء مــادي أو
معنــوي وتعزيــز حقوقهــم.
إحــداث قاعــدة بيانــات حــول الالجئيــن الذيــن
يعيشــون فــي التــراب البلــدي.
القيــام بمبــادرات لمكافحــة االتجــار بالبشــر
(وخاصــة العمــل فــي المنــازل) والعمــل غيــر
ـتقر للمهاجريــن.
المسـ ّ
ّ
المنظــم
التســول
القيــام بمبــادرات لمنــع
ّ
القصــر.
واســتغالل
ّ
ضمــان تعامــل الشــرطة مع المهاجريــن بأقل
عدوانية.
تشــجيع الشــراكات بيــن المجتمــع المدنــي
والمؤسســات التعليميــة المحليــة لتعزيــز
التربيــة علــى المواطنــة.
مراعــاة األشــخاص الذيــن يعانــون مــن
الهشاشــة وقلــة الحركــة فــي كل مراجعــة
لمخطــط التهيئــة والتخطيــط العمرانــي

 .8المساواة بين الجنسين
الحصيلة
القوة
نقاط
ّ
إقبــال النســاء علــى التصويــت فــي االنتخابات
البلديــة أعلــى مقارنــة بالرجال.
تحقــق التناصــف داخــل المجلــس البلــدي
وتولــي النســاء رئاســة أغلــب اللجــان.

نقاط ّ
الضعف
امرأة واحدة فقط ترأس دائرة بلدية.
ال تــزال الفضــاءات العموميــة فــي البلديــة
غيــر آمنــة للنســاء ،كذلــك الشــأن بالنســبة
لوســائل النقــل العمومــي.

ال تــزال النظــرة الذكوريــة تهيمــن علــى
المجتمــع فــي تنظيــم الحيــاة السياســية
المحليــة.
غيــاب ميزانية بلديــة تراعي النــوع اإلجتماعي
ممولــة مــن البلدية مــن أجل
ونقــص مبــادرات
ّ
تحقيق المســاواة بين الجنســين.

توصيات
اإلطار القانوني و السلطة المركزية
فــرض آليــة قانونيــة لمتابعــة مــدى تطبيــق
التناصــف فــي المجلــس البلــدي إثــر
االنتخابــات

السلطة والجهات الفاعلة المحلية
تعييــن موظفيــن إدارييــن للجنــة المعنيــة
بالمــرأة
تبنــي رؤيــة للعمــل البلــدي تراعــي مقاربــة
النــوع االجتماعــي
اعتمــاد ميزانيــة تراعــي مقاربــة النــوع
االجتماعــي وفــق استشــارة موجهــة
وضــع سياســة اتصاليــة تراعــي النــوع
االجتماعــي وذوي اإلعاقــة
ســن أحــكام فــي النظــام الداخلــي تحــدد

ّ
نســبة دنيــا للنســاء فــي رئاســة اللجــان
تخصيــص أماكــن للرضاعــة فــي المرافــق
الخاصــة والعامــة
التكثيــف مــن عــدد مؤسســات الحضانــة
وريــاض األطفــال البلديــة
ّ
لتنقــل النســاء المصحوبــات
إيجــاد حلــول
بأطفــال
إنشاء مبيتات للنساء العامالت
تســهيل وتشــجيع القــروض لتمويــل
المبــادرات النســائية
مزيــد الرقابــة علــى ظــروف العمــل وأجــور
النســاء العامــات (الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي ،مكتــب التشــغيل)
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أعدت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية هذا الدليل بدعم من :
ّ

أكتوبر 2020

مؤسسة المشاع اإلبداعي
المصنَّف ،غير تجاري  4.0رخصة عمومية دولية
ن ْ
َس ُب ُ
تصميم LMDK Agency :
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المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة ،منظمــة غيــر ربحيــة ومســتقلة وغيــر تابعــة ألي حــزب
سياســي ،يقــع مق ّرهــا ببرليــن فــي جمهوريــة ألمانيــا الفدراليــة .وتهــدف المنظمــة إلــى تعزيــز المشــاركة
السياســية لــدى المواطنيــن وتدعيــم مســؤولية األجهــزة الحكوميــة وتنميــة المؤسســات الديمقراطيــة.
وتدعــم المنظمــة المبــادرات الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيــز الحقــوق الكونيــة لــدى المواطنيــن ونعنــي بذلــك
حقهــم فــي أن يشــاركوا فــي الحيــاة السياســية داخــل بلدهــم مثلمــا أق ـ ّر ذلــك اإلعــان العالمــي لحقــوق
اإلنســان والميثــاق الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
للمزيد من المعلوماتinfo@democracy-reporting.org :

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية
مكتب تونس
 12مكرر ،نهج الرائد البجاوي،
المنزه الخامس  2091 ،أريانة ،تونس
T/ F: +216 70 74 15 88
tunisia@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org

