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 قبل ،الصلة ذات القانونیة والنصوص المحلیة الجماعات مجلة اعتماد إلى یدعو كارتر مركز
 االنتخابات

 

 عادلة إنمائیة استراتیجیة بوضع تطالب تيال ةھمشالم الشعبیة الفئات ید على التونسیة الثورة اندلعت
 في ذلك تحقیق سبل أحد ویتمثل. التونسیة جھاتال بین المتكافئة غیر التنمیة دیلتع شأنھا من ومستدامة،

 المتعلق قانونال ویشكل. مناسب قانوني طارإل اسریع ااعتماد یتطلب ذلك أن بید. المحلي الحكم تكریس
 یدعو السیاق، ھذا وفي. اإلطار ذلك في عنصر أھم البرلمان، في مناقشتھ حالیا جريت الذي الالمركزیة،ب

 قبل ممكن وقت أقرب في الصلة، ذات والقوانین المحلیة الجماعات مجلة اعتماد إلى كارتر مركز
 العملیات المطلوبةو المجلة مشروع بشأن توصیات عدة یقدم والدعم، االحترام وبروح المحلیة، االنتخابات

 . القانوني اإلطار مجمل ستكمالال

 

 الحالي والسیاق المحلي الحكم

 مركزیةال على مبنیة تنمویة استراتیجیة باستمرار ،1959 دستور ظلّ  في ،التونسیة الدولة انتھجت
 رمزیة مساھمة مع العاصمة، في التنموي والنموذج االستراتیجیة الخطط بشأن خیاراتھا تصیغ ،ةالمفرط
 أن إال جدید، دستور عن أسفرت 2011 ثورة أن من الرغم وعلى. التونسیة الداخلیة المناطق لسكان

 تظھر ،2018 جانفي في تكررتالتي و ،2017 جانفي في تونس شھدتھا التي االجتماعیة االحتجاجات
 تنفیذ لمطالبا تلكل ستجابةاإل تطلبتو. ھشّ  وضع في یعیشون الذین التونسیین مطالبل الملحة الصبغة مدى

 اتخاذ سلطة من أكبر قدر وفری قانوني إطار وصیاغة وإشراكھم، السكان مع والتشاور جدیدة، سیاسات
 . واألقالیم الجھاتو للبلدیات المالي واإلستقالل القرارات
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 أبواب أول ،الباب ھذا وكان. المطالب ھذه الالمركزیة،ب متعلقال ،2014 دستور من السابع بابال یعالج
 لمشاركة سيسااأل الدور على أكد وقد. التأسیسي الوطني المجلس عضاءأ توافق على تحوز يتال الدستور

 األحكام فإن ذلك، ومع. تنفیذھا متابعةو یةالجھو التنمیة مشاریع صیاغة في المدني والمجتمع المواطنین
 الجماعات مجلة وأھمھا القوانین، من العدید عتمادال مستوجبا السابع الباب تنفیذ جعلت للدستور االنتقالیة
 السلطات صالحیات حددی ،اإلداریة بالالمحوریة متعلق قانون اصدار ةضرور إلى إضافة وھذا المحلیة

 أمرا 34 اعتمادو ،)دةعموال عتمدوالم واليال( والمحلي يجھوال المستویین على الدولة لتمثّ  التي نةالمعیّ 
 . القانونین لتنفیذ ترتیبیا

 البلدیة المجالس تعمل أن الممكن من أنھ حین وفي. المحلیة االنتخابات قواعد لیشمل االنتخابات قانون لعدّ 
 ،أنھ حیث. الجدید الدستور وروح نص مع یتعارض أن شأنھ من ذلك فإن ة،ساریال لقوانینل طبقا المنتخبة

 قادرة تكون ولن والمالي، اإلداري باالستقالل تتمتع لن البلدیة المجالس فإن القوانین، تحیین عدم صورة في
 . ةالمفتوح ةكموالح ومبادئ التشاركیة الدیمقراطیة آلیات كریست على

 في أحكام توجد ال فإنھ یة،جھو انتخابات إجراء یتطلب الدستور أحكام بعض تفعیل أن من الرغم وعلى
 أجریت لو حتى أنھ بحیث. یاتھاصالح تحدید أو الجھویة الالمركزیة الھیاكل لتنظیم الحالي القانوني اإلطار

 التنمیة مجاالت في المواطنین حاجیات ةتلبی إلى تفضي أن تستطیع ال وحدھا فإنھا قریبا، البلدیة االنتخابات
تقترح  الحكومةبید أن . الالمركزیة مسارل الكامل عیلالتف ذلك وسیتطلب ،الحیاة ةجودو والبیئة تشغیلوال

 اتالنتظار العاجلة الصبغة مع تتعارض المطولة العملیة وھذه. عاما 27 مدى على إرسائھ في التدرج
 . المواطنین

 القانون مشروع في القصور أوجھ

 التشریعیة اللجنة من المحلیة الجماعات مجلة مشروع واعتماد ةمناقشل الحالي التقدمب كارتر مركز یرحب
 : یلي ما بینھا نم القانون مشروع ضمن قصور أوجھ عدة كارتر مركز یالحظ السیاق، ھذا وفي. المختصة

 حیث. األدنى الحدب مقاربة یعتمد القانون مشروع فإن الدستور، من السابع بابال ومبادئ روحل خالفا• 
 قترحالم القانون مشروع نأ غیر ،المحلیة للجماعات المالي االستقاللالتدبیر الحر و مبدأ الدستور یكرس

 الحكومة حرص كان إذاو. المالي لمجالا في السیما ،الدولة لرقابة متنوعة صور على أبقى قد الحكومة من
 ،محلیة ةسلطك ،تھاقدر من حدی البلدیة الھیاكل تحدیث عدم فإن ،مشروعا الدولة وحدة على الحفاظ على
 . كامل بشكل الدستوریة والیتھا ممارسة على

 الجماعات لتمثیل للبرلمان ثانیة لحجرة كبدیل أنشئ الذي ،المحلیة للجماعات األعلى المجلس منح• 
 على ،المجلس ركیبةتب ما یختصفی ،القانون مشروع يتغاضو. حسبف استشاریة صالحیات المحلیة،
 . حظا قلاأل البلدیات لفائدة اإلیجابي التمییز إمبدو الجنسین من األعضاء بین العددیة المساواة إمبد اعتماد

 في تنازع إلى یؤدي أن شأنھ من بما بالتفریع المتعلق الدستوري المبدأ بتوضیح المجلة تقم لم• 
 ةجھو بلدیة( الترابي الحیز بنفس مختلفة سلطات جدتاتو متى أنھ التفریع یعني ومبدئیا. االختصاص

 األحسن استجابتھا بحكم بممارستھا األجدر ھي تكون التي المحلیة للجماعة اإلختصاص فسیعود) إقلیمو
 في ،واألقالیم جھاتال بین االختصاصات تقسیم فإن فمثال . التقنیة ةوالقدر المتساكنین من القرب لمعیاري
 في المتمثل الدستوري المبدأ فإن أعم، وبوجھ. دقیق غیر ،وتنفیذھا یةوالتنم المشاریع تخطیط مجاالت
 . ملموس بشكل المشروع یتناولھ لم المھمشة المناطق لفائدة اإلیجابي التمییز



 الجماعات لفائدة دعمال وزیعت خاللھا من یتم التي والتعدیل التسویة آلیات تعریف المجلة مشروع ولىیت مل• 
 إمبد تكریس لتیسیر فضلاأل المقاربة تحدید الصعب من یجعل أن شأنھ من ما وھذا ،حظا قلاأل لیةحملا
 . الدستورب الوارد" التضامن"

 فعال، دیمقراطي أداء لضمان مالئمة غیر المحلیة للجماعات الداخلیة لھیاكلل المقترحة الحوكمة تبدو• 
 أن یمكن محلیة عمومیة وظیفة إحداث یتم لم كما. اإلداریة ةكیالدینامی أو ةنجاعال زیادة ضمنت ال باعتبارھا

 وكما. جید نحو على مھامھا أداء من یمكنھا ماب المحلیة، الھیاكل ومتطلبات خصوصیة مع متماشیة تكون
 الكاتب دور ذلك في بما الحالیة، البلدیة اإلداریة الھیاكل على القانون مشروع یحافظ علیھ، منصوص ھو

 . بلدیةال إدارة في العام

 الدیمقراطیة تكریسل الخاصة منھجیتھا تحدید من المحلیة تعاالجما مبدئیا نتمكّ  الدستوریة المبادئ إن• 
 المذكورة المنھجیة أن باعتبار بذلك، القیام على قدرتھا من القانون مشروع یحد لكنو. التشارکیة المحلیة

 الجماعات تصور حساب على الحكومة مقاربة یكرس أن شأنھ من بما ،الحكومة رئیس من بأمر تحددس
 . المحلیة

 توصیات

 : قدما المسار دفع في للمساعدة التالیة التوصیات كارتر مركز یقدم والدعم، المتبادل االحترام وبروح

 : لحكومةا إلى

 المستویین على لدولةل الممثلة سلطاتال مسؤولیات یحدد الشعب نواب مجلس إلى قانون مشروع تقدیم• 
 . ممكن وقت أقرب في وذلك والمحلي الجھوي

 . اإلداریة وبالالمحوریة بالالمركزیة المتعلقة القوانین تنفیذ سیرلتی الضروریة الترتیبیة األوامر رإصدا• 

 ةجییرالتد والطبیعة لالمركزیةل الجدیدة المبادئ تشرح المواطنین لتوعیة النطاق واسعة بحملة القیام• 
 . عاما 27 مدى على تمتد مراحل إستیفاء تقتضي تيال الكامل ھارساءإ عملیةل

 : الشعب نواب مجلس إلى

 الجھوي المستویین على للدولة الممثلة السلطات اتصالحی وتحدید المحلیة الجماعات مجلة اعتماد• 
 . المحلیة االنتخابات قبل المعتمدة األحكام فعیلبت یسمح بما ،معقول زمني إطار في المحليو

 تعدیل مشروع مجلة الجماعات المحلیة لغایة:• 

 خالل من إنصافا أكثر  المحلیة تجماعالل األعلی لمجلسا ركیبةت تكونأن  ضمان 
 وتدابیر المنتخبة مجالسال في الجنسین بین تناصفبال المتعلق الدستوري المبدأ كریست

 األعلى لمجلسا یتمتع أن أیضا وینبغي. حظا األقل بلدیاتال لتمثیل اإلیجابیة التمییز
 سلطات مع المشتركة القرارات داعتما منھا السیما ،القرارات اتخاذ صالحیات ببعض
 إمبد إرساءو اإلجتماعیةو االقتصادیة التنمیة استراتیجیات اختیارب الخاصةو الدولة
  . المھمشة الجھات لصالح اإلیجابي التمییز

 صالحیاتال وزیعت ذلك في بما ،الدستور في الوارد التفریع إمبد فعیلت ترتیبات توضیح 
 تنازع لتجنب وذلك ، وتنفیذھا التنمویة للمشاریع التخطیط مجال في قالیمواأل جھاتال بین

 .ممارستھ على اإلعتراض أو اإلختصاص



 و المحظوظة المحلیة الجماعات بین التفاوت من الحد قصد والتعدیل التسویة آلیات تحدید 
 . للتضامن الدستوري إالمبد تفعیل لتخویل حظا األقل

 القدیمة البیروقراطیة الممارسات من للحد المحلیة عاتامجلل داخلیةال الھیاكل تنظیم إعادة 
  . المتجددة العمل وأخالقیات التشاركیة الدیمقراطیة حول تتمحور جدیدة روح وغرس

 الدیمقراطیة كریست وآلیات ترتیباتو منھجیة تحدید من المحلیة الجماعات تمكین 
 . التشاركیة

 الجدیدة المحلیة الجماعات تخص محلیة عمومیة وظیفة إنشاء. 
 

##### 

 مركز كارتر

 "نشر السالم. مكافحة األمراض. بناء األمل"

بلدا من خالل  80�اعت�اره منظمة غیر حكوم�ة ال تهدف للر�ح، أسهم مركز كارتر في تحسین ح�اة الشعوب في أكثر من 
وتشج�ع الد�مقراط�ة وحقوق اإلنسان والفرص االقتصاد�ة ومكافحة األمراض وتطو�ر العنا�ة �الصحة النفس�ة. حل للنزاعات 

�مشاركة جامعة إ�موري  1982وقد قام الرئ�س األمر�كي األسبق ج�مي كارتر وزوجته روزالین بتأس�س مركز كارتر عام 
.من أجل نشر السالم وتحسین الصحة على مستوى العالم  

 
 @CarterCenter ,تا�عنا على تو�تر CarterCenter.org موقعنا على الوابزر 

 ,  CenterFacebook.com/Carter تا�عنا على الف�س بوك
 , Causes.com/CarterCenter تطلع على قضا�انا
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