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 أ هم المفردات والمفاه يم المتعل قة بال سلطة المحل ية والتشارك ية ك ما وردت في الد ستور في
مختلف فصولها:
التوطئة :تم اعتبار الديمقراطية التشاركية أساس لصياغة الدستور وإرساء أسس دولة مدنية
السيادة فيها للشعب.
 تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة والمواطنة حقوق تضمنها الدولة
 تلتزم الدولة بدعم الل مركزية
 تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات :فل حيوية لمجتمع مدني ول تشاركية
في ظل غياب الحقوق والحريات.
حرية الرأي والتعبير والعلم وهي آليات التشاركية بامتياز.
حرية تكوين الجمعيات
حرية الجتماع

-تتجسد اللمركزية في جماعات محلية ،تتكون من:

•بلديات وجهات وأقاليم ،يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق
تقسيم يضبطه القانون.

 تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية.وبالستقللية الدارية والمالية-وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدأ التدبير الحر.

تعت مد الجماعات المحل ية آليات الديمقراط ية التشاركية،
ومبادئ الحوكمة المفتوحة ،لضمان إسهام أوسع للمواطنين
والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية
ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

 إذن وفقا للدستور هناك  3أصناف من الجماعات المحلية يغطي كل صنف منها كامل
تراب الجمهورية وفي انتظار إعادة تشكيل المشهد الداري حين دخول القوانين المذكورة
في الدستور حيز التنفيذ يمكن بصفة تقريبية تقديم وصف وصلحيات هذه الجماعات
)السلط المحلية( من خلل الملمح الواردة بالدستور وذلك على النحو التالي:
 استقللية هذه الجماعات في إطار وحدة وسيادة الدولة
 تفرغ السلطة المركزية لمهام التخطيط والصلحيات ذات الصبغة الوطنية على أن تتولى
الجماعات المذكورة إدارة المصالح المحلية.
 اختصاصات ذاتية لكل جماعة محلية وأخرى منقولة للجهات والبلديات.
 التنسيق والتواصل المحلي بين السلطتين اللمحورية والمحلية في إطار احترام صلحيات
السلطة المحلية في إطار وحدة الدولة.
 الرقابة الدارية والمالية اللحقة.
 الشراكة مع المواطنين بشكل رئيسي في إدارة الشأن العام المحلي.

ما هي التشاركية؟ آلياتها ومحتواها؟

والمنظمات
الجمعياتوالمنظمات
الجمعيات
الجمعيات والمنظمات التي يكونها المواطنون هي الطرف
الرئيسي في التشاركية ودورها هام في إدارة الشأن العام أتاحه
لها المشرع في الدستور وفي المنظومة التشريعية ,

 الديمقراطية التشاركية ترمي في جوهرها لشراك المجتمع
ممممم في
مملممم والتجاوب مع ه
المدممنيمم وعموم المواطنممينمم والتفا ع
صناعة القرار وعدم اقتصار ذلك على نخبة الممثلين الذين
جاءت بهم صناديق القتراع أي الديمقراط ية التمثيل ية التي
حان الو قت لتجاوز ق صورها ب عد أن برزت قوة المجتمع
المدني كسلطة مضادة في مجابهة جبروت السلطة المركزية
وامتداداتها المحلية والجهوية

الحق في التعبير وحرية الرأي والتنظم والنفاذ إلى المعلومة
تطبيق مبدأ المشاركة الشاملة للفئات المهمشة )سكان الحياء
الفقيرة ،المعوقين (...أو من مشاركتهم في أجهزة السلطة
صورية أو ضعيفة )الشباب ،المرأة ،الطفال ،المتقاعدين،
المهمشين بأي صورة من الصور
المبادئ العامة
تقنين المشاركة والليات والدوات المنظمة لذلك والضمانات
للتشاركية القانونية لرساء مقاربة تشاركية تفاعلية وبناءة ومتلئمة مع
الفئات المشاركة
 ضمان مشاركة فعالة وحقيقية في كامل مراحل القرار من
النجاز إلى التنفيذ )تحديد الحاجيات ،التخطيط ،التنفيذ ،التقييم(

توفير أطر المشاركة )المكان ،الموارد البشرية والمالية واللوجستية،
الزمن المناسب ،الوسائل المعلوماتية إلخ...
التأهيل والتكوين لرفع مستوى المشاركة والنقاش
نشر ثقافة وقيم المواطنة بما تتضمنه من واجبات وحقوق إزاء الدولة
وإزاء المجتمع حتي ل تكون المطلبية المشطة والمواضيع الخاصة
تطغى على المصلحة العامة.
 إعتماد آليات لتقييم مدى نجاح المقاربة التشاركية على المستوى المحلي
بهدف تطويرها ويكون التقييم في حد ذاته تشاركيا معتمدا على مؤشرات
ومقاييس تقييم كمي )تقييم عدد الجتماعات ،عدد الستشارات  ،عدد
المشاركين ،عدد اتفاقيات الشراكة( وتقييم كيفي )نسبة مشاركة المرأة،
الشباب ،الشخاص المعوقين ،محاضر جلسات واعتماد إحصائيات إلخ(

o
o

المراحل
o

o

تحديد الحاجيات
 تحديد الولويات في إطار إعداد المخططات والبرامج
التخطيط وذلك بإعداد:
 رزنامة مخططات التنمية البلدية والحضرية
 مثال التهيئة العمرانية ومثال التهيئة التفصيلي
 المخطط البلدي والتصرف في املك الجماعات الخاصة
 مشاريع الميزانيات ومجالت تطوير الموارد
 المشاريع البلدية المختلفة
التنفيذ:
 الشراكة مع مكونات المجتمع المدني في مختلف الميادين ) البيئة ،المناطق الخضراء ،صيانة المدينة ،النفايات،
الثقافة ،المرأة ،الشباب(
 متابعة تقدم سير الشغال ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية المتفق في شأنها
التقييم:
 مناقشة تقارير المتابعة والتسليم بعد نهاية الشغال
 تقييم الخدمات البلدية )طرقات ،تنوير(
 متابعة الستثمارات والمشاريع البلدية
 الطلع على تقارير التدقيق الداخلي لعمل المصالح المحلية
 تقييم السياسات العامة المتبعة
 تقييم المقاربات التشاركية المعتمدة والرفع من جدواها عند القتضاء

 oالعلم

 إحداث خلية اتصال وموقع واب مع تعهده باستمرار للنفاذ والتفاعلية ،استغلل شبكات
التواصل ،شراكة مع وسائل العلم المحلية ،نشر دورية بلدية ،العرض العمومي حسب
الوسائل الملئمة
 نشر التقارير والمعلومات والحسابات المالية والصفقات للعموم والحث على إبداء الرأي
 نشر التقارير التقييمية للمردودية ومراقبة جودة الخدمات
 نشر مداولت المجلس البلدي وبث حي عند القتضاء لهذه المداولت عبر وسائل العلم
وكذلك نشاط اللجان القارة وغير القارة وتدخلت الطراف المعنية
 نشر المخطط البلدي ومتابعة تنفيذه ومدى تقدم إنجازه في مختلف المراحل
 نشر مراحل تنفيذ الميزانية حسب أبوابها ورصد أي تأخير أو إخلل لتجاوزه في البان
 تهيئة فضاء المواطن لتقريبه من أصحاب القرار وتسهيل اللقاء معه والنفاذ إلى المعلومة
على عين المكان
 oالستشارة
 سبر أراء إلكتروني
 آلية مناظرة الفكار لتشريك المواطنين وخاصة الشباب لبتكار حلول وأفكار جديدة

آليات
التشاركية

 الدعوة للمشاركة بكثافة في دورات مجالس الجماعة ودورات اللجان المختلفة ومجالس التنمية
المحلية والمجالس القروية ومجالس الدوائر البلدية.
 موائد مستديرة ومجلس المواطنين الخبراء للستشارة
 oالتشاور
 التشاور المباشر خصوصا مع سكان منطقة معينة في ما يتعلق بمنطقتهم )توسيع الطريق ،إحداث
منطقة خضراء إلخ (...أو مع فئة معينة من السكان في ما يخص حاجياتهم )إعاقة ،حاجيات
اجتماعية(
 عقد منتديات  ،ورشات تفكير...حلقات تشاور
 الستفتاء على المشاريع الكبرى المحلية والتي يتعذر التوصل فيها إلى حل توافقي )مصب فضلت،
مناطق صناعية( أو على قرارات ترتيبية محلية )منع جولن السيارات ،مناطق انتصاب إلخ...
 oالتعاون
 عقود شراكة في إطار مشاريع محلية
 التعاون مع القطاع الخاص أو المجتمع المدني في ما يتعلق بالدراسات والحصائيات ،مشاركة
خبراء المجتمع المدني المحلي في المشاريع البلدية إلخ

 العمل التطوعي بكافة أشكاله
 بنك معلومات تشاركي )دراسات ،إحصائيات ،مصادر معرفية(
 oالدعم
 دورات تكوينية مشتركة وملتقيات مختلفة
 حملت تحسيسية
 بعد الدراسة المعمقة لبعض المقترحات:
 اتخاذ قرار مشترك في شأنها يضبط أدوار وحدود كل طرف من الطراف
المتدخلة ل سيما المتخصصة منها

القرار
المشترك

منھجیة إعداد البرنامج
السنوي للستثمار البلدي
التشاركي 2017
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الجراءات التي قامت بها البلدية
م تم تكوين خلية للبرنامج السنوي للستثمار بالبلدية والتي يترأسها رئيس البلدية ويتولى أعمالها التنفيذية الكاتب
العام ويعتبر المرافقين المالي والفني والميسر أعضاء بالخلية بالضافة إلى المسؤول الفني والمالي للبلدية وتتكون
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حي الملسين

حي وسط المدينة

حي الزياتين الغربي حي البساتين

حي السعادة
حي الحرفيين

التشخيص الفني والمالي
م إجراء التشخيص الفني للمدينة والمناطق وفق منهجية التشخيص
المعتمدة وسيكون جاهزا بداية من شهر نوفمبر 2016
إجراء التشخيص المالي للتعرف على جملة الموارد المالية
المخصصة للبرنامج السنوي للستثمار وسيكون جاهزا بداية من
شهر نوفمبر 2016
م

تقييم المخطط السنوي للستثمار 2016

شكرا على المتابعة
والهتمام

