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أحن شكون؟
عــام  ايبــرت   فريديريــش  مؤسســة  تأســيس  تــّم 
ــا.  1925 هــي أقــدم مؤسســة سياســّية فــي ألماني
هــي وريثــة أفــكار فريدريــش ايبــرت و هــي قريبــة 
مــن الحــزب اإلشــتراكي الديمقراطــي و تدافــع علــى 
القيــم األساســّية متــاُع الّلــي هــي الحرّيــة و العدالــة 

و التضامــن.
 القيــم هــذي تربطنــا بأفــكار الديمقراطّيــة االشــتراكية
ــا تحقــق حّتــى ربــح  ــات الحــّرة.  المؤسســة م و النقاب

هــي تخــدم بطريقــة مســتقّلة وذاتّيــة.
في فيفري 1988 حّلت المؤسسة بيرو قاّر في البالد 
 التونســّية و تخــدم فيــه علــى التحــاور و الديمقراطّيــة
البــالد  أكــدت  التونســّية  الثــورة  مــع  و  التطــّور.  و 
التونســّية مــن جديــد اللــي هــي متمســكة بمفاهيــم 
ــة و إحتــرام حقــوق  الديمقراطيــة و العدالــة اإلجتماعّي

اإلنســان.
المؤسســة  تعمــل علــى إدمــاج المناطــق و الجهــات 
شــركاءها  معــا  تنّظــم  و  الحــوار  فــي  التونســّية 
نقاشــات و محاضــرات و مؤتمــرات و نــدوات تكويــن 
و إستشــارات علــى المســتوى الوطنــي و الدولــي.
المؤسســة تتبــع القيــم األساســّية هــذي و تســاهم 
فــي تحســين الوضــع اإلجتماعــي مــن وضــع ظالــم 
فيــه  و  ديمقراطــي  عــادل  إجتماعــي  وضــع  إلــى 
مشــاركة وتحــاول زادة تحســين العالقــات األوروبّيــة 
المغــرب  منطقــة  فــي  اإلندمــاج  و  المتوســطّية 

العربــي.
نخدموا مع الحركة النقابّية  و نحاولوا نساندوا العناصر 
ــة ــة بالحداث ــي والمؤمن ــة فــي المجتمــع المدن  الفاعل
 و الّلــي تشــارك سياســيا و إجتماعّيــا و مدنّيــا خاّصــة 
النســا و الشباب.المســاندة هــذي تتــّم مــن خــالل 
 تقويــة النشــاط المدنــي و دعــم النقــاش التعــددي
إحتــرام  و  الرجــال  و  النســا  بيــن  المســاواة  مبــدأ  و 

اإلنســان. حقــوق  كونّيــة 
ــة فــي  ــم الديمقراطّي ــا هــو ترســيخ قي الهــدف متاعن
ــة  ــاة السياســّية و فــي المجتمــع و تقويــة العدال الحي

اإلجتماعّيــة.

مشروع برنامج
Youth for Change ) Y4C (

وضــع  ســببها  كان   2011/2010 التونســّية  الثــورة 
إجتماعــي ظالــم مافيهــش عدالــة. الحالــة هــذي خلقــت 
اإلقتصادّيــة  و  اإلجتماعّيــة  الفــوارق  و  كبيــرة  هــّوة 
ــم الشــباب  ــي ُه ــة مالمجتمــع الّل ــة هاّم هّمشــوا فئ
الّلــي عُمرهــم بيــن 16 و 30 ســنة فئــة تمّثــل ثلــث 

التونســي. الشــعب 
عــام 2011 الشــباب التونســي بنــات و أوالد وّلــى 
عندهــم أمــل الّلــي وضعهــم بــش يتبــّدل و الّلــي بش 
يتــم التعامــل معاهــم بإحتــرام و ترجِعلهــم الكرامــة 
ــا  ــاة أحســن و مســاواة فــي الفــرص. أّم بظــروف حي
اليــوم, 8 ســنين مبعــد الثــورة فهمــوا الّلــي مطالبهــم 

المشــروعة مــا هــو بــش يحققهــا لهــم حّتــى واحــد.
اإلحســاس بالظلــم خلــق نــوع ماإلحبــاط خّلــى الشــباب 
يتخّلــي عالحيــاة السياســّية و اإلجتماعّيــة وهــذا خطيــر 
على خاتر ينجم يساهم في إنُّ المسار الديمقراطي 

يفشــل و ماعــادش يكــون عنُد مشــروعّية. 

وصف البرنامج
 »Youth for Change Y4C« الهــدف متــاع برنامــج
هــو مســاندة الشــباب و تحســين معرفــُة و مســاهمُة 
مختلــف  فــي  المدنّيــة  و  السياســية  الحيــاة  فــي 

الجهــات التونســّية.
تهتــم  دورة  خــالل  مــن  يتكــّون  بــش  الشــباب 
المواطنــة و  الرشــيدة و  الَحْوَكمــة  بالديمقراطّيــة و 

. ناشــط  مواطــن  يكــون  يتعّلــم  بــش 
الشــباب الّلــي بــش يشــارك بــش توّلــي عنــُد كفــاءات 

حــول مواضيــع الديمقراطّيــة و المواطنــة.
 نتمنــاوا يكــون الكتاب هذا مفيد بش نفهموا المنافع

و الرهانات و آفاق مجتمع ديمقراطي.
الحمــاس و الُمحــّرك متاعنــا جــاي مــن األفــكار المقترحة 

مالشــباب التونسي.
 Youth for « نشــكروا كل مــن شــارك فــي برنامــج
 Change «  لتحســين الكتــاب هــذا و تبــادل األســئلة

و اإلنتقادات حول المفاهيم.

تقديم
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الديمقراطّية
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1.1 شنّية الديمقراطّية ؟
ــي : هــي متكّونــة مــن  كلمــة  dêmos  الّلــي تعنــي الشــعب و كلمــة  ــة كلمــة مــن أصــل يونان الديمقراطّي

kratos الّلــي تعنــي الســلطة.

مالى تعني الديمقراطّية سلطة الشعب و ُحكم الشعب.

الشــعب طريــق  عــن  الشــعب  ُحكــم   « بَكْونهــا  الديمقراطّيــة  عــّرف  لينكولــن  أبراهــام  األمريكانــي   الرئيــس 
و ِلـلشعب«.

ننجموا نقولوا الّلي في النظام الديمقراطي السلطة جاية مالشعب ، يمارسها الشعب بش يحقق مصالُح.

الــكّل. المجموعــة  ألفــراد  تكــون  فيهــا  الســلطة  و  عبــاد  مجموعــة  متــاع  تنظيــم  نقولــوا  كيمــا   الديمقراطيــة 
و هذاك عالش أخذ القرار يستجيب لإلرادة العامة.

فــي الحقيقــة، الديمقراطيــة هــي نــوع مــن تنظيــم و حكــم دولــة مــا.  الشــعب ينتخــب النــاس الّلــي بــش يمثلــوه بعمليــات 
اشــتراك مباشــرة وإاّل غير مباشــرة.

أحــرار الــُكّل  الســكان  فيهــا  يكونــوا  االجتماعــي،  التقــارب  مــن  نــوع  هــي  الديمقراطّيــة  الّلــي  يقــول   البعــض 
و متساوين قّدام القانون و هاك العالقات االجتماعية تترّكز على عمليات تعاقدّية.

2.1 شروط و مبادئ أساسية بش تكون الديمقراطية سليمة و فّعالة
االنتخاباتأ. 

هي من أهم أركان تحقيق الديمقراطية.

ننجمــوا نعتبــروا الّلــي االنتخابــات حــّرة وقتّلــي المواطنيــن ينجمــوا يختــاروا بيــن برشــة مترشــحين و أحــزاب قّدمــوا رواحهــم 
لالنتخابــات بــالش مــا يكونــوا تعّرضــوا لصعوبــات و وقتّلــي المواطنيــن يقــرّروا كان يحبــوا ينتخبــوا و إاّل ال.

ُتعتبر االنتخابات ُمحترمة وقتّلي قيمة صوت كل ُمواطن عند الحق بش ينتخب ما تكونش ُمرتبطة

ال بأصــُل و ال بجنــُس و ال بلوغــُة و ال بمــوارُد و ال بأمــالُك و ال بخدمــُة و ال بطبقــُة االجتماعيــة وال بهوّيــة و ال بميــوُل 
الجنســي و ال بتكويــُن و ال بديــُن وال بقناعــاُت السياســية.

االنتخابــات الديمقراطّيــة الزمهــا تكــون ســرّية يعنــي كّل مواطــن فــي الخلــوة  يكــون حــّط ورقــة االقتــراع فــي جــواب و 
الجــواب فــي صنــدوق االقتــراع بــالش مــا يكــون تعــّرض للمراقبــة وإاّل للتأثيــر .

االنتخابات الديمقراطّية عاّمة و شفافة.

ديمقراطّية !االنتخابات ما تعنيش بالضرورة 

1. مفاهيم و مبادئ الديمقراطّية
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الحرّيات األساسّيةب. 
ــة ُيضمنــوا لــكّل مواطــن الحــق فــي المشــاركة فــي الحيــاة السياســّية. مــن أهــّم الحقــوق  الحقــوق السياســية و المدنّي
هــذي نلقــاوا : حرّيــة الــرأي ، حريــة الصحافــة، حرّيــة التجّمــع و االجتمــاع، الحــق فــي الخدمــة الحــق فــي الصّحــة الحــّق فــي 

التعليــم إلــخ...

 الحقوق و الحرّيات الفردّية يكّونوا ساس حقوق اإلنسان.

التعددّية السياسيةت. 
بــش يكــون فّمــا ديمقراطيــة الزم فّمــا برشــة اختيــارات و اقتراحــات. االختيــارات و االقتراحــات هــذي تتجّســد فــي أحــزاب و 

إاّل نــاس ينجمــوا بــكّل حرّيــة يواجهــوا و ينقــدوا السياســيين و إاّل النظــام السياســي الّلــي ُهــم موجوديــن فيــه.

مالــى كيمــا قــال ريمــون آرون » فّمــا ديمقراطّيــة وقتّلــي فّمــا تنظيــم دســتوري للمنافســة الســلمّية بيــن النــاس الّلــي 
تحــب تكــون عندهــا الســلطة «.

الديمقراطّية هي النظام الِمْتكّون من آراء متعددة و ُمختلفة و تتبنى على المواجهة و المعارضة.

كيــف تصيــر المواجهــة الزم فّمــا مراقبــة و نقــد متبــادل. كّل واحــد يدافــع علــى رأُي علــى خاتــر ِيْعتبــُر األفضــل سياســّيا و 
أصــّح واحــد و هــذاك عــالش يواجــه و ُينقــد آراء النــاس ُلخريــن.

العدالة و المساواة المدنّيةث. 
بــش تكــون فّمــا ديمقراطّيــة الزم تكــون فمــا مســاواة مدنّيــة معناتهــا الّلــي النــاس الــكل متســاوية قــّدام القانــون و مــا 
يمّيــز بيــن مواطــن و مواطــن آخــر كان كفــاءاُت .الهــدف مــن هــذا هــو ضمــان المســاواة بيــن المواطنيــن قــّدام القانــون 

بفضــل محايــدة القضــاء.

المســاواة تعنــي زادة الّلــي كّل واحــد ينّجــم يســاهم و يخّمــم فــي القــرارات الّلــي تمــّس أفــراد المجتمــع.ُكل واحــد 
يشــارك فــي األمــور العاّمــة.

العدالــة و الديمقراطّيــة مربوطيــن ببعضهــم و مــا نجمــوش تفّرقــوا بيناتهــم. فــي النظــام الديمقراطــي الزم القاضــي 
يلعــب دوُر و مــا ياخــذش بالصــة المشــّرع. علــى خاتــر المشــّرع إختــاُر الشــعب أّمــا القاضــي ال.

زيد على هذا الزم إحترام الفصل بين الُسلط الفصل يعني هوني بين السلطة التشريعّية و السلطة القضائّية.

النظام القضائي في الديمقراطّية الزُم يحترم القانون و الزم مبدأ المساواة بين كّل الناس يكون مضمون.  

مشاركة المواطنينج. 
ــى عكــس  ــن و هــذا عل ــى نشــاط المواطني ــم عل ــة قاي ــون أســاس المواطن فــي النظــام الديمقراطــي التشــاركي ، يك
ــي إنتخبوهــم و  ــي يعبــروا فيــه المواطنيــن علــى إرادتهــم مــن خــالل الممثليــن الّل النظــام الديمقراطــي التمثيلــي الّل

أعطاوهــم الســلطة.

المواطنــة التشــاركية فــي مجتمــع ديمقراطــي تنجــم تظهــر وقــت االنتخابــات و إاّل فــي المطالبــة بالمعلومــة، الحــق فــي 
عريضــة إلــخ...

...من الدستور التونسي : التونسيين والتونسيات متساوين عندهم 
نفس الحقوق ونفس الواجبات، وهم متساويين قّدام القانون من غير 

تمييز.
الدولة ُتضمنلهم حقوقهم و حرّياتهم الفردّية والعاّمة و توّفرلهم 

ظروف العيش الكريم .

الفصل 21
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حرّية الصحافة و المجتمع المدنيح. 
مّلــي صــارت الثــورة وّلــى المجتمــع المدنــي يلعــب دور هــام برشــة. عــادة مــا يكــون صعيــب التنســيق بيــن أعمــال مختلــف 
ــات علــى المــدى الطويــل. ننجمــوا نتكلمــوا علــى عهــد جديــد و ناشــط ألعمــال  األطــراف الفاعلــة محليــا و تنظيــم عملّي

الجمعّيات.وّلــى دور المجتمــع المدنــي هــام برشــة علــى خاتــُر يســاهم فــي أنشــطة مختلفــة و دورات تكويــن.

المجتمــع المدنــي فــي تونــس يحــاول يدافــع علــى حقــوق اإلنســان و يدفــع الحكومــة بــش تــرّد بعــض الحقــوق ملموســة 
كيمــا حرّيــة الصحافــة و حرّيــة التعبيــر.

الشفافّية و المساءلةخ. 
الشــفافّية و المســاءلة ) يعنــي الواحــد يتحاســب علــى الّلــي يعمــُل( هــم مــن المبــادئ األساســّية للديمقراطّيــة. يعاونــوا 

علــى تطبيــق الحقــوق األساســّية و باألخــّص مقاومــة الفســاد و زيــادة الفعالّيــة و هــّك تكــون فّمــا َحْوَكمــة رشــيدة.

احترام حقوق األقلّياتد. 
حقوق األقليات عندها عالقة بالحقوق الفردية و الجماعّية متاع األقلّيات.

حقوق األقلّيات مربوطة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان. كيما حقوق الطفل و حقوق المرأة و حقوق الالجئين.

الفصل بين السلطذ. 
عادة في النظام الديمقراطي فّما تطبيق لمبدأ الفصل بين السلط.

السلط هُذم عددهم 3 : السلطة التنفيذّية – السلطة التشريعّية – السلطة القضائّية.

السلطة التشريعّية

السلطة التنفيذّية

السلطة القضائّية

ــة. علــى خاتــر فــي  تلعــب دور هــام فــي تحقيــق الديمقراطّي
ــل الشــعب. النظــام الديمقراطــي الســلطة التشــريعّية تمث

ــي الحكومــة  النظــام الديمقراطــي ِينّقــص مــن االعتقــاد الّل
ــارة. و التفكيــر هــذا مــا وّلــي ُممكــن كان تــّو. تملــك قــّوة جّب

تاخــذ  الّلــي  النــاس  تحُكــم  الّلــي  النــاس  الجهــاز متــاع  هــو 
ســلطة. عندهــم  الّلــي  النــاس  القــرارات 

يعنــي النــاس الّلــي تقــرر لأُلخريــن و بإســمُهم ، يعنــي تقــرر 
فــي بقعــة أفــراد المجتمــع و أفــراد الدولــة.

السلطة التنفيذّية هي الهيئة الّلي تقرر.

إستقاللّية القضاء شرط من شروط تحقيق الديمقراطّية.

الهيئة القضائّية ركيزة من ركائز الدولة الديمقراطّية.

نجموا نتساءلوا عالش؟ كيف القاضي ما هوش ُمنتخب ال 
من طرف المواطنين وال من طرف الّلي يمثلوهم يعني 
نّوات الشعب،نعرفوا الّلي الحكومة هي الّلي تعيُن. أّما 

ما ننساوش الّلي التعيين هذا يخضع لمعايير محّددة منها 
 الكفاءة و التكوين يعني في كلمة الُقدرة

و الِخبرة.

القاضي ُمختّص في القانون.
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3.1 العوائق و الحواجر للديمقراطّية /
عالش الديمقراطّية تنجم ما تتحققش؟  

المســار الديمقراطــي ينجــم تعــرُض مشــاكل مــا تخليهــش يتحّقــق مثــال كان مــا فمــاش فــي الدولــة  هيئــات وإاّل تكــون 
الهيئــات ضعيفــة و إاّل ُيظهــر الفســاد.

القانــون األساســي عــدد 10 اعــام 2017  تاريــُخ 7 مــارس 2017 و الّلــي يتعّلــق باإلبــالغ عــن الفســاد و حمايــة الُمبلغيــن 
عــّرف الفســاد ِبكــوُن » ُكّل تصــرف مخالــف للقانــون و لألحــكام الّلــي نتعاملــوا بيهــا و يضــّر و إاّل مــن شــأُن اإلضــرار 
بالمصلحــة العامــة، وســوء اســتخدام الســلطة أو النفــوذ أو الوظيفــة للحصــول علــى منفعــة شــخصية و فيــه :  جرائــم 
الرشــوة بــُكّل أشــكالها فــي القطــاع العــام و القطــاع الخــاص. واســتمالك األمــوال العموميــة و إاّل ســوء التصــرف فيهــا 
و إاّل تبذيرهــا واســتغالل النفــوذ وتجــاوز الســلطة و إاّل ســوء اســتعمالها، وجميــع حــاالت يســتغنى فيهــا الواحــد بطريقــة 
غيــر مشــروعة وخيانــة األمانــة وســوء اســتخدام أمــوال الــذوات المعنويــة وغســل األمــوال وتضــارب المصالــح واســتغالل 
المعلومــة الممتــازة والتهــرب الجبائــي وتعطيــل قــرارات الســلطة القضائيــة وكل األعمــال الّلــي تهــّدد الصحــة العامــة و 

إاّل الســالمة وإاّل البيئــة.

ُضعف المشاركة في اإلنتخابات ننّجموا نعتبروه حاجز من درجة ثانية يهّدد تحقيق الديمقراطّية.

علــى خاتــر ُضعــف المشــاركة فــي اإلنتخابــات يــوّري الّلــي المواطنيــن مــا عندهمــش ثقــة فــي الساســيين الّلــي يحكمــوا 
و هــذا عنــُد تأثيــر ســلبي و خايــب علــى مســار أخــذ القــرار و يوّصلنــا بالضــرورة لمعارضــة ضعيفــة فــي مجلــس النــواب و 

تكــون المعارضــة هــذي مــا تنجمــش تدافــع علــى مطالــب الشــعب.

فــي مجتمــع فاســد فيــه هيئــات ضعيفــة و إاّل غيــر موجــودة جملــة وتكــون فيــه المعارضــة ضعيفــة تنّجــم توّلــي 
إســتبدادي. نظــام  الديمقراطّيــة 

4.1 شنّو الدورالّلي ينّجم يلعُب المواطن؟ 
المواطــن الفّعــال هــو الّلــي يمشــي ينتخــب. عــالش ؟ علــى خاتــر وقتهــا يكــون ســاهم فــي المجتمــع .علــى خاتــر وقتّلــي 
يصــّوت وإاّل وقتّلــي يكــون مترشــح .يعطــي رأُي ينّجــم يبــّدل و إال يدّعــم الّلــي يحكمــوا و ينّجــم زاد كــي فّمــا إســتفتاء 

يقــّرر معــا اأُلخريــن اإلتجاهــات الهاّمــة فــي سياســة بــالُد.

حّتــى خــارج االنتخابــات المواطنيــن ينّجمــوا يكــون عنهــم دور فّعــال مثــال وقتّلــي يدخلــوا فــي جمعّيــة و إاّل فــي نقابــة و 
خريــن و يأّثــروا فــي سياســة البــالد. إاّل فــي حــزب سياســي، يحاولــوا تحســين المجتمــع الّلــي يعيشــوا فيــه يعاونــوا اأُلُ

و زيــد علــى هــذا التصــّرف الفــردي متــاع كل واحــد يعنــي التمــّدن ) التربية و األخالق و اإلحترام و اإلحســاس بالمســؤولّية( 
ينجــم يأّثــر بطريقــة إيجابية فــي المجتمع.

القانون األساسي عدد 10 اعام 2017  تاريُخ 7 مارس 2017 و المتعّلق 
باإلبالغ عن الفساد و حماية الُمبلغين.
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1.2 األنظمة السياسية الديمقراطّية
شنّو النظام السياسي؟أ. 

النظــام سياســي هــي الطريقــة الّلــي بيهــا يتــّم تنظيــم الســلط العاّمــة داخــل دولــة كيمــا مثــال التعييــن فــي المناصــب و 
ــلط.... إاّل الكفــاءات و إاّل توضيــح العالقــات بيــن مختلــف السُّ

األنظمــة السياســّية ماهــاش الــكّل ديمقراطّيــة، الّلــي نســّميوها أنظمــة ديمقراطّيــة هــي األنظمــة الّلــي تتمّيــز بكثــرة 
عــدد األحــزاب السياســّية، و تتمّيــز بحرّيــة اإلختيــار عنــد المواطنيــن و تتمّيــز زاد بالفصــل بيــن الّســلط التالثــة يعنــي 

الّســلطة التشــريعية و الّســلطة التنفيذيــة و الّســلطة القضائيــة.

ــلط ) نظــام برلماني  ننّجمــوا نصّنفــوا أنــواع األنظمــة السياســّية الديمقراطّيــة بيــن الّلــي يبّجلــوا التعــاون بيــن ُمختلف السُّ
و إاّل نيابــي( وبيــن الّلــي ُيفصــل بيناتهــم ) نظــام رئاســي( و مــّرات فّمــا أنظمــة فيهــا الــزوز يعنــي تخّلــط بيــن النظــام 

البرلمانــي والنظــام الّرئاســي.

ُمختلف أنواع األنظمة السياسّيةب. 

2. األنظمة السياسّية و هيئاتهم

البرلمــان(   ( التشــريعية  الســلطة  بيــن  التعــاون  علــى  يعتمــد  نظــام سياســي  هــو 
. الحكومــة(   ( التنفيذيــة  والســلطة 

ــّم  ــي ت ــس الّل ــواب المجل ــا مــن ن فــي هــذا النظــام الحكومــة تســتمد الســلطة متاعه
إنتخابهــم فــي االنتخابــات التشــريعية والّلــي ياقفــوا معاهــا و يســاندوها. الوزيــر األّول 
هــو صاحــب الســلطة التنفيذّيــة لكــّن الســلطة هــذي عندهــا مســؤولّية قــّدام البرلمــان 

الّلــي ينّجــم يحاســبها.

النظام البرلماني

هــو نظــام سياســي يتركــز علــى الفصــل بيــن الســلط. فــي النظــام هــذا الُحكــم بيــن 
ــة تعطيــه  ــة علــى طريــق انتخابــات عاّم ــّم إنتخــاب رئيــس الدول ــة. يت يديــن رئيــس الدول

ــة. ســلطات هاّم

ــّدام البرلمــان علــى  ــة مــا هــاش مســؤولة ُق فــي النظــام الرئاســي الســلطة التنفيذّي
ــي. عكــس النظــام البرلمان

النظام الرئاسي

يتمّيــز النظــام هــذا بكــوُن رئيــس الدولــة و الوزيــراألّول يتقاســموا الســلطة التنفيذّيــة، 
لــّول عنــُد الســلطات الحقيقّيــة و الهاّمــة بمــا أنُّ تــّم إنتخــاُب مــن طــرف الشــعب و 

ــا الســلطة التشــريعّية. ــي يخــدم و يتعــاون مع الثان

ــات  ــات النظــام الرئاســي و شــوّية مــن خاصّي هــو نظــام مخّلــط فيــه شــوّية مــن خاصّي
النظــام البرلمانــي.

ــّم  ــي ت ــه وقتّل ــّم العمــل بي ــر فــي فرانســا عــام 1958 و عــام 1962 ت النظــام هــذا ظُه
ــام 2011. ــر ع ــا فــي تونــس ظُه ــراع العام.أّم إنتخــاب الرئيــس باإلقت

النظام الشبه رئاسي
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2.2 الهيئات الدستورّية المستقّلة

هــي مجموعــة مــن الــوزراء و هــذا يفّســر التضامــن الحكومــي يعنــي إنُّ كّل وزيــر يتحّمــل 
قــرارات الّلــي تاخذهــم المجموعــة. هــذا عــالش القــرارات تتخــذ بطريقــة جماعّيــة مبعــد 

ال كّل واحــد أعطــى رأُي.

ــا علــى أعمــاُل الخاّصــة. و كفــرد ينتمــي للحكومــة يتحّمــل  ــا كل وزيــر مســؤول فردّي أّم
ــة للحكومــة. مســؤولّية السياســة العاّم

الحكومة

يمثل الشعب.

عــادة يكــون فيهــا دايــرة يتــّم إنتخــاب أعضاءهــا باإلقتــراع العــام و مــّرات ينّجــم يكــون فّمــا 
دايــرة ثانية.

ــب  ــا مــا ينجمــش يتقل ــة برشــة أّم ــُد ســلطات هاّم فــي النظــام الرئاســي البرلمــان عن
ــة. ــى الحكوم عل

فــي النظــام النيابــي الّلــي فيــه خلــط بيــن الســلط، البرلمــان هــو الّلــي عنــُد الوظايــف 
التشــريعّية و التنفيذّيــة.

فــي النظــام البرلمانــي الحكومــة تســتمد قّوتهــا مالبرلمــان، هــي مســؤولة قــّداُم. أّمــا 
تنجــّم فــي حالــة مــا فّمــا أزمــة سياســّية و إاّل مشــكلة كبيــرة مــع األغلبّيــة البرلمانّيــة تحــّل 

البرلمان.

البرلمان

هيئات النظام الديمقراطيت. 

الهيئــات هــذي الّلــي حّطهــا الدســتور ُمســتقّلة يعنــي حّتــى ســلطة مــا تتدخــل فيهــا. مهمتهــم يحميــوا 
الديمقراطّيــة و يقّويوهــا. و كل مؤسســات الدولــة ملزومــة بــش تســهللهم خدمتهــم. هالهيئــات هــذي 

عندهــا شــخصّية خاّصــة بيهــا و الّلــي تخّليهــا تســّير أمورهــا و تتصــّرف فــي فلوســها بنفســها.
تتكــون هالهيئــات هــذي مــن نــاس ينتخبهــم مجلــس نــواب الشــعب بأغلبّيــة كبيــرة مالنــواب تنجــم تكــون 
بالثلثيــن و إال بثالثــة أربــاع و إال بثالثــة أخمــاس كل هيئــة مالهيئــات هــاذي تعمــل كل عــام تقريــر للمجلــس 

يناقشــوها فيــه النــواب فــي جلســة عاّمــة.
القانــون هــو الّلــي يقــول مــن شــكون تتكــّون هالهيئــات هــذي و شــكون يمثــل فيهــا كيفــاش يتــم إنتخــاب 

األشــخاص الّلــي يكّونوهــا و كيفــاش تتنّظــم و كيفــاش تتحاســب.

الفصل 125
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الهيئة العليا المستقلة لإلنتخابات ISIEأ. 
هي هيئة عاّمة ُمستقلة عندها شخصّية معنوّية. تتصّرف في فلوسها و في أمورها اإلدارّية كيما يظهرلها.  

مهمتهــا األساســية هــي إّنهــا تراقــب إنتخابــات مجلــس النواب و تضمــن إنتخابات ديمقراطية فيها عدد هاّم مالمترّشــحين 
و تكون شــريفة و شفافة.

هيئة االتصال السمعي البصري HAICA  ب. 
ــر ــة التعبي ــم و تحســين االتصــال الســمعي البصــري و ضمــان ُحرّي ــة االتصــال الســمعي و البصــري مهّمتهــا تنظي  هيئ

و اإلعالم و ضمان وجود معلومة ِمتنّوعة صحيحة و َوفّية.

الهيئــة هــذي هــي الّلــي تعمــل القواعــد المتعلقــة بميــدان عملهــا وال بــّد مشــاورتها فــي كل المشــاريع القانونيــة الّلــي 
تمــّس بإختصاصهــا.

هيئة حقوق اإلنسانت. 
هيئــة حقــوق اإلنســان تراقــب إحتــرام حرّيــات و حقــوق اإلنســان و تحــاول َقــدر مــا تنّجــم تحّســنهم. تعمــل إقتراحــات 

لتحســين نظــام حقــوق اإلنســان.

السلطة الزمها تشاورها كل ما فّما مشروع قانون يُخّص مجال اختصاصها.

وقتّلــي فّمــا إعتــداء علــى حــق مــن حقــوق اإلنســان تعمــل الهيئــة بحــث بــش تلقــى حــّل و إاّل بــش تعــدي القضّيــة للجهــات 
المسؤولة.

هيئــة اإلنتخابــات الّلــي نســّميوها الهيئــة العليــا المســتقلة لإلنتخابــات تنّظــم و تراقــب كل مراحــل 
اإلنتخابــات و اإلســتفتاء الّلــي نطلبــوا فيــه مالشــعب بــش يعطــي رأُي فــي نــّص قانونــي و إاّل قــرار 
بــش تاخــُذ الدولــة. هالهيئــة تضمــن للتوانســة إنتخابــات تكــون شــفافة و مــن غيــر غّشــة و الهيئــة هــذي 

ــات و إاّل اإلســتفتاء. ــج االنتخاب ــي تقــول علــى نتائ هــي الّل
الهيئــة هــذي هــي الّلــي تعمــل القواعــد المتعلقــة باالنتخابــات و اإلســتفتاءات الّلــي مــا حــكاش عليهــا 

القانــون.
 هيئــة اإلنتخابــات متكّونــة مــن تســعة أعضــاء مســتقلين يعنــي مــا الزمهمــش يكونــوا تابعيــن ألّي حــزب 

و إاّل جهــة سياســّية و يلــزم يكونــوا نظــاف و متكونيــن مليــح فــي ميــدان اإلنتخابــات .

األعضاء هذم يخدموا لمّدة وحدة تدوم سّتة سنين و كل عامين يتبدلوا تالثة منهم.

هيئــة االتصــال الســمعي و البصــري هــي هيئــة الراديــوات ّ والتالفــز، مّهمتهــا تنظيــم خدمــة وســائل 
االتصــال هــذي وتحســينها وُمّهمتهــا زادة ضمــان حــق النــاس بــش يعّبــروا بــكل حريــة ّوبــش يلقــاوا 
وســائل إعــالم متّعــددة ومتنوعــة مــوش الكّلهــا تقــول وتعــاود نفــس الــكالم .لكــن زادة وســائل إعــالم 

ــم الواحــد يعطيهــا ثقــة.  نظيفــة ينّج
ــا  ــش عليه ــا قال ــي م ــا و الّل ــدان متاعه ــم المي ــد المتعلقــة بتنظي ــّط القواع ــي تح ــة هــذي هــي الّل الهيئ

القانــون ويلــزم الســلطة تشــاورها علــى كل مشــاريع القوانيــن الّلــي داخلــة فــي إختصاصهــا. 
هيئــة اإللتصــال الســمعي والبصــري متكونــة مــن تســعة مــن النــاس مســتقلين يعنــي مــا يلزمهــش 
يكونــوا تابعيــن لحتــى جهــة سياســية ويلــزم ّ يكونــوا نظــاف متّكونيــن بالقــدا فــي ميدانهــم ، األعضــاء 

هــذم يخدمــوا لمــدة وحــدة ْتــدوم ســّتة ســنين وكل عاميــن يتّبدلــوا تالثــة منهــم.

الفصل 126
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تراقــب هيئــة حقــوق اإلنســان احتــرام حريــات وحقــوق النــاس والهيئــة هــذي تعمــل كل ِجهدهــا بــش تقــّوي 
الحقــوق والحريــات هــذي وتعطــي أفــكار لتحســين وضعهــم، ويلــزم الســلطة تاخــذ رأيهــا فيمــا يخــص كل 

القوانيــن الّلــي بــش تتعمــل فــي مجــال إختصاصهــا.
تعمــل الهيئــة بحــث فــي الحــاالت الّلــي ياقــع فيهــا اعتــداء علــى حقــوق اإلنســان بــش تلقالهــا حــّل وإاّل 
تّعديهــا للجهــات المســؤولة كيمــا القضــاء، هيئــة حقــوق اإلنســان متكّونــة مــن نــاس مســتقلين يعنــي 
مــا يلزمهمــش يكونــوا تابعيــن لحتــى حــزب و إاّل جهــة سياســّية و يلــزم يكونــوا نظــاف متكونيــن بالقــدا 

فــي ميدانهــم. األعضــاء هــذم يخدمــوا لمــدة تــدوم ســتة ســنين بركــة. 

هيئــة الَحْوَكمــة الّرشــيدة ومكافحــة الفســاد تشــارك فــي وضــع سياســة الَحْوَكمــة الرشــيدة يعنــي 
السياســة الّلــي يشــارك فيهــا المواطــن بالحــّق والّلــي قايمــة علــى اإلســتحفاظ علــى فلــوس الشــعب 
وثــروات البــالد والهيئــة تبــع تنفيــذ السياســات هــذي وهــي الّلــي بــش تعّلــم النــاس كيفــاش هــم 

بنفســهم يبعــدوا علــى الفســاد ويقاومــوه،
يــوا مبــادئ الشــفافّية والنزاهــة و المســاءلة يعنــي إنُّ كل شــيء  وهــذا الــكل ماهــو ُممكــن إاّل إذا كان نَقرِّ
فــي الّســلطة يلــزم يتعمــل ُقــّدام النــاس الــكّل بــش ننجمــوا نراقبــوه، وإّن كل المســؤولين فــي البــالد 

يكونــوا نظــاف ونجمــوا نحاســبوهم إذا كان يغلطــوا فــي حــق التوانســة.
ــا  ــا وتّعديه ــق منه ــا وتتحّق ــث فيه ــواص، تبح ــد الخ ــاالت الفســاد فــي اإلدارة وعن ــى ح ــّوج عل ــة تل الهيئ

ــا كيمــا القاضــي.  ــش ُتنظــر فيه للســلط  ب
 يلــزم الســلطة تاخــذ رأي الهيئــة هــذي فــي القوانيــن الّلــي بــش تَتعمــل و الّلــي داخلــة فــي إختصاصهــا 
كيمــا يمكــن للهيئــة بــش تعطــي رأيهــا فــي النصــوص الترتيبيــة يعنــي النصــوص الّلــي يصدرهــا رئيــس 

الحكومة.
ونــة مــن نــاس مــن نــاس مســتقلين يعنــي مــا يلزمهمــش يكونــوا تابعيــن لحتــى حــزب  الهيئــة هــذي متّكْ
و إاّل جهــة سياســّية و يلــزم يكونــوا نظــاف متكونيــن بالقــدا فــي ميدانهــم. األعضــاء هــذم يخدمــوا لمــدة 

تــدوم ســتة ســنين بركــة.

ــال  ــا تهمــش األجي ــي م ــة الّل ــي التنمي ــة المســتدامة، يعن ــة التنمي ــش تشــاور هيئ ــة ب الســلطة ملزوم
الحاضــرة أكهــو آمــا زادة األجيــال الجايــة وحقوقهــا، فــي مشــاريع القوانيــن الّلــي تّهــم االمــور اإلقتصاديــة 
واإلجتماعيــة الّلــي تتعّلــق بالبيئــة والبرامــج الّلــي تعملهــم الدولــة علــى خمســة و إاّل عشــرة ســنين مثــال 

فيمــا يخــّص تنميــة البــالد. وتعطــي الهيئــة ّ رايهــا فــي كل األمورالّلــي تهّمهــا.
ونــة مــن نــاس مســتقلين يعنــي مــا يلزمهمــش   هيئــة التنميــة المســتدامة وحقــوق األجيــال القادمــة متّكْ
يكونــوا تابعيــن لحتــى حــزب و إاّل جهــة سياســّية و يلــزم يكونــوا نظــاف متكونيــن بالقــدا فــي ميدانهــم. 

األعضــاء هــذم يخدمــوا لمــدة تــدوم ســتة ســنين بركــة.

الفصل 128

الفصل 130

الفصل 129

هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمةث. 
ــة و  ــة و اإلجتماعّي ــي تهــم األمــور اإلقتصادّي ــة الّل ــة المســتدامة فــي كل المشــاريع القانونّي ــة التنمي ــم مشــاورة هيئ ت

ــق بمجــال إختصاصهــا. ــي تتعّل ــم تعطــي رأيهــا فــي األمــور الّل ــة تنّج ــة ، الهيئ ــق بالبيئ ــي تتعّل الّل

هيئة الَحْوَكمة الرشيدة ومحاربة الفساد  INLUCCج. 
الهيئة هذي تشارك في تركيز الَحْوَكمة الّرشيدة و منع و مكافحة الفساد. 

الهيئــة تّبــع كيفــاش يتــّم تطبيــق الَحْوَكمــة الرشــيدة و كيفــاش يتــم التعريــف بثقافــة و عقلّيــة الَحْوَكمــة الرشــيدة و مكافحــة 
الفســاد وتقــوم زادة بتقّويــة مبــادئ الشــفافّية و النزاهــة .

الهيئــة مــا تنجمــش تاخــذ بالصــة َأّي هيئــة ُمراقبــة ُأخــرى إذا جاوهــا معلومــات و إاّل مطالــب يخّصــوا حــاالت فســاد الزمهــا 
تعّديهــا للقضــاء.
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تراقب التعديالت الدستورّية

تراقب كان المعاهدات مطابقة للدستور

تراقب كان القوانين الّلي مازالت ما صدرتش مطابقة للدستور

تراقب كان القوانين الّلي صدرت مطابقة للدستور

تراقب كان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مطابق للدستور

إقالة رئيس الجمهورية إذا عمل حاجة خطيرة تمّس بالدستور

تعلن الّلي منصب رئيس الجمهورّية فارغ

تبقي على حالة الطوارئ

توّزع المسؤولّيات بين رئيس الدولة و رئيس الحكومة.

المحكمة الدستورّيةح. 
الدستور الجديد لعام 2014 أعلن على تأسيس محكمة دستورية.

القانــون األساســي عــدد 50 لســنة 2015 مــؤرخ فــي 3 ديســمبر 2015 يتعلــق بالمحكمــة الدســتورية و يعــّرف المحكمــة 
الدســتورّية فــي الفصــل 1.

الجمهــوري  النظــام  الدســتور وتحمــي  ُعُلوّيــة  ُتضُمــن  ُمســتقلة  الدســتورية هيئــة قضائيــة  »المحكمــة   :1 الفصــل 
الديمقراطــي والحقــوق والحرّيــات فــي نطــاق اختصاصاتهــا وصالحياتهــا اإلختصاصــات والصالحيــات هــذي يقّررهــا 

الدســتور ومبّينــة بالقانــون هــذا«.

أّول مــّرة فــي البــالد التونســية نلقــاوا محكمــة دســتورّية ـ و المشــّرع التونســي عمــل قانــون فيــه كّل مــا يِهــم صالحيــات 
و خدمــة المحكمــة و زاد شــكونهم األعضــاء الّلــي يكّونوهــا و كيفــاش ُنضمنــوا الشــفافّية.

المحكمــة تتكــون مــن 12 عضــو منهــم 3 ينجمــوا مــا يكونــوش مــن أهــل القانــون.و حّتــى َشــْي فــي قانــون المحكمــة 
يوّضــح شــنّو ينّجــم يكــون إختصاصهــم.

و حّتــى َشــْي مــا يجبــر زادة التالثــة أعضــاء َهــُذم علــى أّنهــم مــا يكونــوش مــن أهــل القانــون ُو مــا يكونــش إختصاصهــم 
القانــون.

حســب مــا يقــول الدســتور، البرلمــان يعّيــن 4 أعضــاء و رئيــس الجمهوريــة 4 أعضــاء و المجلــس األعلــى للقضــاء 4 أعضــاء 
.الطريقــة متــاع التعييــن هــذي تمّكــن الســلط التالثــة مالتدّخــل فــي تكويــن المحكمــة حّتــى ِمالســلطة القضائيــة بالّرغــم 

الّلــي هــي ســلطة ال سياســية و مــا عندهــاش دخــل فــي السياســة. 

القضاة الدستورين ما ينجموا يكونوا في المنصب هذا كان مّرة وحدة و لُمّدة 9 سنين أكَهْو.

المحكمة الدستورّية تنّجم :

محكمة المحاسباتخ. 
مبعــد الثــورة  قعــدت محكمــة المحاســبات هيئــة مــن بيــن هيئــات الدولــة التونســّية وهــذا بفضــل مرســوم عــدد 14 لنهــار 

23 مــارس 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط العمومّيــة.
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تقوم بمحاسبة حسابات المحاسبين العموميين و تشوف كيفاش تّم التصّرف في الحسابات هذي 
تصّفيهم إذا لزم و تذّكر بإختصاصها في ما يخّص حسابات تهتم بيها السلطة اإلدارّية.

تراقب حسابات و تصّرف الدولة و المؤسسات العمومّية اإلدارّية و الجماعات المحلّية.

تعلن في تصريح الّلي حسابات المحاسبين العموميين مطابق لحساب العام إلدارة المالّية.

تثبت في الحسابات و التصّرف االقتصادي و المالي للمؤسسات و للمنشآت العمومّية و كّل 
الهيئات الّلي تعطيها الدولة و إاّل الواليات و إاّل البلدّيات فلوس بصفة مباشرة و إاّل غير مباشرة.

تشوف نتائج اإلعانة اإلقتصادّية و إاّل المالّية الّلي أعطاتها الدولة و إاّل الجماعات المحلّية وإاّل 
المؤسسات والمنشآت العمومّية للجمعيات و التعاونيات و المؤسسات و الهيئات الخاّصة ) إعفاء 

جبائي، ضمان ، إختصاص...(

تراقب حسابات األحزاب

تراقب حسابات مؤسسات إاّل منظمات دولّية. 

فــي فتــرة المســار اإلنتقالــي، قضــاة المحكمــة ينّجمــوا يشــاركوا فــي أعمــال اللجنــة الوطنيــة للبحــث علــى الفســاد، جهــاز 
الرقابــة و التقّصــي، لجنــة مصــادرة األمــوال و الهيئــة العليــا المســتقّلة لإلنتخابــات.

كانــت المحكمــة متكّونــة مــن 6 دوائــر و واّلت عندهــا 3 دوائــر جديــدة بفضــل مرســوم عــدد 2011-2402 و زيــد علــى 
هــذا وّلــى فّمــا لجنــات داخلّيــة تبحــث فــي المطالــب القانونّيــة و التنظيمّيــة الّلــي عندهــا عالقــة بأعمــال المحكمــة و هــذا 

لضمــان تطبيــق مبــادئ الَحْوَكمــة الرشــيدة.

القانون األساسي المتعلق بأعضاء المحكمة تبّدل ووّلى أوسع بش تنّجم المحكمة تخّدم أكثر عباد.

في ما يخّص إختصاصات محكمة المحاسبات:

1.3 شنّو ديمقراطية تشاركّية على المستوى المحّلي
و مبادئ الَحْوَكمة الرشيدة ؟

الديمقراطّية المحلّية؟أ. 
هي تنظيم سياسي في جهة محلّية و تعطي للمواطن إمكانّية المشاركة.

ــن ماإلســتجابة بســهولة لحاجيــات  معناتهــا الّلــي القــرارات و الصالحّيــات متــاع الدولــة تتنقــل للســلطات المحلّيــة ،هــذا ِيَمكِّ
المواطنيــن مــادام األعمــال العمومّيــة الّلــي تعملهــا الســلطة المركزّيــة توّلــي معمولــة مــن طــرف الجهــات المحّليــة.

السلطات المحلّية هي الّلي تقّرر حتي لوين ينجم المواطن يشارك في األمور  الّلي تهم الجهة.

3. الديمقراطية التشاركّية على المستوى 
المحّلي و مبادئ الَحْوَكمة الرشيدة
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الديمقراطّية التشاركّيةب. 
الديمقراطيــة التشــاركية تعطــي للمواطــن ســلطة تخليــه يشــارك و يعطــي راُي فــي كل مــا يخــّص األمــور المحلّيــة و زاد 

يشــارك فــي أخــذ القــرار و يتدّخــل فــي السياســة المحلّيــة )و هــذا حتــي خــارج المــّدة اإلنتخابّيــة (.

أهــم َشــْي فــي الديمقراطيــة التشــاركية هــو تدّخــل المواطــن فــي الحيــاة العاّمــة و تشــريُك فــي أخــذ القــرار و راُي يكــون 
عنــد قيمــة و ياخــذوه بعيــن اإلعتبــار.

للدستور التونسي يقول : الجماعات المحلّية تستعمل طريقة تشريك المواطنين في إتخاذ القرار 
و يلزم تخّلي المواطنين و المجتمع المدني يشوفوا خدمتها و يشاركوها في تحضير برامج التنمية 
و التهيئة الترابّية كيما تنظيم الَبنْي و المساحات الخضراء و الكّياسات و يراقبوا تنفيذها كيما يقول 

القانون.

الفصل 139

2.3 شنّو الَحْوَكمة الرشيدة ؟
ــة  ــا المشــروعّية الديمقراطي ــى أّنه ــا عل ــا شــكون يفهمه ــة و فّم ــة أعمــال الدول ــا فعالّي ــى أّنه ــا عل ــا شــكون يفهمه فّم

لقــرارات الُحــّكام و مــدى تدخــل المواطــن فــي تنظيــم السياســات العاّمــة .

علــى كل حــال وقتّلــي نتكّلمــوا علــى الَحْوَكمــة الرشــيدة الزم نحّطــوا فــي بالنــا ضــرورة وجــود ســيادة الدولــة و إصــالح 
ديمقراطــي ، مســاءلة ، شــفافّية ، حمايــة حقــوق اإلنســان و المشــاركة الفّعالــة للمجتمــع المدنــي الّلــي هــي قــّوة فاعلــة 

فــي تحســين و تطويــر الوضــع.

الَحْوَكمة الرشيدة تمّكن من تصّور من تنفيذ و من تقدير سياسات عامة في حكومة ديمقراطية.

3.3 مبادئ الَحْوَكمة الرشيدة
اإلنتخاباتأ. 

اإلنتخابات المحلّية يتم تنظيمها طبقا للقواعد الدولّية و لقواعد الوطنّية.

ع و حرّية اإلجتماع. المواطنين الكل يشاركوا في التنظيم هذا، الّلي يعتمد على حرّية التعبير، حرّية التجمُّ

يتّم أخذ القرارات حسب إرادة األغلبية لكن بإحترام زادة المصالح المشروعة متاع األقلّية.

التفاعلب. 
تتمثل في تحضير و وضع كل الهياكل و اإلجراءات الّلي تستجيب لمطالب و إنتظارات المواطنين.

الشفافّيةت. 
القــرارات الــكل تتخــذ علــى أســاس مطابقتهــا للقانــون . النــاس الــكل عندهــم الحــق بــش يعرفــوا المعلومــات الــكل الّلــي 

مــا هــاش ســرّية ألســباب قانونّيــة .

المعلومــات الّلــي تُخــّص القــرارات و تنفيــذ السياســات العاّمــة و نتائجهــا تكــون معروفــة و منشــورة بــش النــاس الــكل 
يكونــوا فــي بالهــم ، بــش ينّجمــوا يتّبعــوا و يقــّدروا و يشــاركوا فــي أعمــال الجماعــة المحلّيــة.

دولة القانونث. 
الجمعيات المحلّية الزمها تحترم القانون و القرارات القضائّية.
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حقوق اإلنسانج. 
اليوم نجموا نقولوا الّلي فّما إحترام و حماية و تطبيق لحقوق اإلنسان.

فّما قانون ضّد العنصرّية .

كل واحــد عنــُد ثقافــة خاّصــة بيــه و هــذي حاجــة تــرد المجتمــع متعــدد الثقافــات وغِنــّي، علــى هــذا كل واحــد عنــد دور بــش 
يعــّرف بالثقافــة الخاّصــة بيــه و يــوّري الّلــي هــو ينتمــي ليهــا و هــو عنصــر فّعــال فيهــا .

الزم زاد تشجيع التماسك اإلجتماعي وضّم الجهات الفقيرة وهذا يتّم من خالل القوانين و أعمال المجتمع المدني.

ج.التصرّف في األمور المالّية بطريقة سليمة:

ــا قــروض علــى خاتــرالزم تقديــر المداخيــل و  ــي فّم الزم برشــة إحتيــاط و حــذر فــي كل مــا يخــص الفلوس.خاّصــة وقتّل
ــر برامــج ميزانيــة ســنوية بالتشــاور معــا المواطنيــن . ــّم تحضي المصاريــف لهــذا يت

كل المخاطر تكون مقّدرة و محسوبة.

المصلحة العامةح. 
كّل ما تعمُل البلديات يكون في صالح المجموعة و موش لمصلحة بعض الناس.

مقاومة الفسادخ. 
الزم الحكومــة تقــّرر كيفــاش تطّبــق طريقــة لمكافحــة الفســاد ونعرفــوا الّلــي الدســتور أســس هيئــة للَحْوَكمــة الرشــيدة و 

مكافحــة الفســاد و الّرشــوة.

الكفاءات و القدراتد. 
تطويرو الكفاءات و القدرات لتحسين عملّية الَحْوَكمة مضمونة من خالل دورات التكوين و الورشات. 

اإلبتكار و اإلنفتاح قّدام التغّيرذ. 
يتمثل في إكتشاف و التعّرف على تجارب جديدة ال زم اإلنفتاح و حّب اإلطالع و اإلبتكار.

التوجهات على المدى الطويلر. 
الزم المشاريع تدوم بش تكون عندها أثر.

الحلول الّلي تناسب الجهة المحلّيةز. 
الزم فّمــا ُقــدرة بــش واحــد يلقــى الحلــول اإلجتماعّيــة و الثقافّيــة الّلــي تناســب الجهــة و هــّك نشــوفوا الّلــي فّمــا نــوع 

مــن الحرّيــة فــي أخــذ القــرار و اإلبتــكار.

ضرورة تحّمل المسؤولّيةس. 
ــى  ــد يتحاســب عل ــي كّل واح ــى الحســابات و المســؤولية و الشــفافّية هــي ســاس المفهــوم هــذا، يعن المحاســبة عل

أعمــاُل .
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دستور 2014  يشّجع الديمقراطية و الَحْوَكمة الرشيدة في الجهات المحلّية.

فّمــا برشــة قوانيــن جــُدد تِهــّم الالمركزّيــة و إســتقاللّية الجهــات المحلّيــة و زاد قوانيــن جــُدد تِهــّم حقــوق و حّريــات هاميــن 
برشــة و تِهــّم مشــاركة المواطنيــن علــى المســتوى المحلــي.

ننّجمــوا هونــي نذّكــروا الــّدور الهــام الّلــي لعــُب المجتمــع المدنــي فــي وضــع أحــكام تهــّم  الَحْوَكمــة الرشــيدة فــي الجهــات 
المحلّيــة و الســلطة العاّمة.

1.4 شنّو الالمركزّية ؟
فّما زوز أنواع :

مبعــد الثــورة التونســية قــّررت الدولــة بــش تعــاود التقســيم اإلداري و نجمــوا نالحظــوا فــي الدســتور التونســي  البــاب 
الســابع الّلــي عنــواُن الســلطة المحلّيــة:

4. الالمركزّية و الجهات المحلّية

مثال في ميدان الصحة تأسيس سبيتار ، في ميدان التعليم إنشاء مدرسة...
الالمركزّية الّلي تِهّم الخدمات

تنظيم إداري يمّكن مجموعة من الّناس بش يعيشوا في نفس المنطقة.

المالــي القانونّيــة و اإلســتقالل اإلداري و   المجموعــة هــذي عندهــا الشــخصّية 
و تتمّيز زادة بالسلطة و صالحيات السلطة المركزّية لصالح المنطقة.

الالمركزّية الجهوّية 
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الدولــة التونســّية تشــّجع الاّلمركزّيــة يعنــي يلــزم تخّلــي البلدّيــات و الجهــات و األقاليــم ُتحكــم بنفســها 
 فــي األمــور الّلــي تهّمهــا و الّلــي يضبطهــا القانــون. و هــذا مــا يمنعــش إنُّ تونــس تبقــى دولــة وحــدة

و ُموّحدة.

الســلطة المحلّيــة قايمــة علــى أســاس الالمركزّيــة يعنــي إنُّ يلــزم تخّلــي البلدّيــات و الجهــات و األقاليــم 
ُتحكــم بنفســها فــي األمــور الّلــي تهّمهــا و الّلــي يضبطهــا القانــون.

ــات و  ــات و جه ــون بلدّي ــة تك ــات محلّي ــى أســاس جماع ــس عل ــراب تون ــم ت ــة هــذي هــي تنظي الالمركزّي
أقاليــم حســب التقســيم اللــي يحــّدد القانــون و هــّك توّلــي كّل بالصــة فــي تونــس تابعــة فــي نفــس 

ــم. ــة و لجهــة واإلقلي الوقــت لبلدّي
يمكن للقانون يزيد يعمل أنواع أخرى مالجماعات المحلّية.

الجماعــات المحلّيــة عندهــا شــخصّية خاّصــة بيهــا  تمكنهــا مــن تســيير أمورهــا و تتصــّرف فــي فلوســها 
ــا  ــر م ــة و مــن غي ــون بحرّي ــا القان ــي حّددهاله ــا الّل ــم و تســّير مصالحه ــات هــذيَّ تنّظ بنفســها. و الجماع

ــة. ــل فيهــا الســلطة المركزّي تتدّخ

الجماعــات المحلّيــة عندهــا صالحّيــات خاّصــة بيهــا و صالحّيــات تقســمها معــا الســلطة الّلــي فــي 
المركزّيــة لصالحهــا. العاصمــة و صالحيــات تســّلم فيهــا الســلطة 

توزيــع الصالحّيــات الّلــي بينهــا و بيــن الســلطة المركزّيــة وإاّل الصالحيــات الّلــي تســلملها لصالحهــا 
ــة تتخلــى علــى األمــور  ــة يكــون علــى أســاس مبــدأ التفريــع ، يعنــي الســلطة المركزّي الســلطة المركزّي

ــة. ــي تهــّم الســلطة المحلّي الّل

ــوس تعطيهالهــا الســلطة المركزّيــة و  ــات المحلّيــة عندهــا مداخيــل متاعهــا تجيبهــا وّحدهــا و فل الجماع
ــون. ــا القان ــي يعطيهاله ــات الّل ــّد الصالحي ــى ق ــون عل ــل هــذيَّ تك المداخي

كل صالحّية جديدة و إاّل كل صالحّية تعطيهالها السلطة المركزّية يلزم يقابلها زيادة في المداخيل.
القانون ينّظم كيفاش تتصّرف الجماعات المحلّية في فلوسها.

الجماعــات المحلّيــة تتصــّرف بــكّل حرّيــة فــي الفلــوس الموجــودة فــي ميزانيتهــا و يلزمهــا تحتــرم قواعــد 
الَحْوَكمــة الرشــيدة يعنــي الّلــي يشــارك فيهــا المواطــن بالحــق و الّلــي قايمــة علــى اإلســتحفاظ علــى 

فلــوس  الشــعب و ثــروات البــالد و يراقبهــا القاضــي المالــي.

الفصل 14

الفصل 131

الفصل 132

الفصل 134

الفصل 135

الفصل 137
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2.4 مجّلة الجماعات المحلّية 
فيهــا أهــم المبــادئ الّلــي تعتمــد عليهــا الســلطة المحلّيــة و يتــّدث فيهــا  زادة علــى أهمّيــة المــوارد الخاّصــة بالجماعــات 
المحلّيــة و الّلــي تمّكــن مــن تطبيــق الاّلمركزّيــة. الحكايــة هــذي تطــرح مســألة توزيــع فلــوس األداءات للجماعــات المحلّيــة 
إاّل بيــن الدولــة و الجماعــات المحلّيــة. و زاد الصالحيــات الّلــي تعطيهــا الســلطة المركزّيــة للجماعــات المحلّيــة و زادة كيفاش 
تنّجــم الجماعــات المحلّيــة تدّبــر مــوارد تســتغّلها بــش تمــّول مشــاريع بــش تحســن ظــروف العيــش فــي مختلــف الجهــات.

شنّو المجالس المحلّية ؟أ. 
هــي الّلــي بيهــا نفهمــوا شــنّية الالمركزّيــة  يعنــي الجماعــات المحلّيــة عندهــا شــخصّية خاّصــة .هــي منطقــة مــن تــراب 

الدولــة تتمتــع بنــوع ماالســتقاللية فــي التصــّرف فــي أمورهــا.

حسب الفصل 131 ُهم البلديات الجهات و األقاليم على كامل تراب الجمهورية.

ــى 	  ــدد مــن الجهــات، يعمــل عل ــة تشــمل ع ــة ترابي ــم جماع الفصــل 344: اإلقلي
تحقيــق االندمــاج والتكامــل التنمــوي االقتصــادي المتــوازن والعــادل بيــن مختلــف 

المناطــق المكونــة لإلقليــم.

ما زالوا ماُهمش محّددين.	 

اإلقليم 

الفصــل 286: الجهــة جماعــة محليــة تتصــرف فــي الشــؤون الجهويــة وفــق 	 
ــة الشــاملة  ــق التنمي ــّر وتعمــل فــي نطــاق دائرتهــا علــى تحقي ــر الُح ــدأ التدبي مب
والمتضامنــة والتكامــل بيــن المشــاريع التنمويــة والمرافــق العاّمــة ودعمهــا 
وتعزيزهــا بالتنســيق والتعــاون مــع الســلطة المركزيــة ومــع بقيــة الجماعــات 

المحليــة.

فّما 24 جهة.	 

الجهة

فصــل 189: البلدّيــة جماعــة محليــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة وباالســتقاللية 	 
اإلداريــة والماليــة تتولــى التصــرف فــي الشــؤون البلديــة وفقــا لمبــدأ التدبيــر 
الحــر وتعمــل علــى تنميــة المنطقــة اقتصاديــا واجتماعيــا وثقافيــا وبيئيــا وحضريــا 
وإســداء الخدمــات لمنظوريهــا واإلصغــاء لمشــاغل متســاكنيها وتشــريكهم فــي 

تصريــف الشــأن المحلــي

فّما 350 بلدّية.	 

البلدّية
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اعتراف السلطات المحلية بالكفاءة التنظيمية ومنحها االستفادة من وسائل اإلدارة الحرة

مبدأ اإلستقاللية اإلدارّية و المالّية

مبدأ التضامن

مبدأ التعاون الالمركزي

مبدأ الديمقراطية التشاركّية و الَحْوَكمة

مبدأ تحديد كفاءات الجمعيات المحلّية

مبدأ الَحْوَكمة الرشيدة في تسيير األمور المسائل المحلّية

مبدأ المراقبة  الالحقة و حذف كّل نوع من المراقبة اإلدارّية المسبقة

مبدأ اإللتجاء إلى القضاء في كل ما يخّص ما يسبق أعمال للجماعات المحلّية

المبادئ الموجودة في مجّلة الجهات المحلّيةب. 
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المواطنة
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ــر الســؤال هــذا ِيشــمل عناصــر مختلفــة متعّلقــة  ــة ؟ » مــوش ســاهل.على خات ــى الســؤال« شــنّو المواطن ــة عل اإلجاب
ــة علــى الســؤال صعيــب. ــرّد اإلجاب ــد سياســّية متخالفــة. و الخالفــات هــذي ت بتقالي

المواطنة هي صفة نعطيوها لشخص ينتمي لـ«مدينة«. الّلي نسميوها تّو وطن.

 كلمة المواطنة جاية من الالتينّية   civitas الّلي تعني حّق المدينة حق ساكن بالد.

في كل دولة فّما عباد يتسّماوا مواطنين و وحود أخرين نقولوا عليهم أجانب.

ننّجمــوا نعّرفــوا بالمواطنــة علــى أّنهــا » وضــع ِيَمّكــن المواطــن مــن المشــاركة فــي حيــاة المجتمــع و يعطيــه زادة الحــق 
بــش يمّثلــوه نــاس سياســيا«

فــي القانــون الُمواطنــة تعطــي لمجموعــة سياســّية أهلّيــة قانونيــة ماعنتهــا تعطيهــم حقــوق و واجبــات مدنّية و سياســّية 
و إجتماعّيــة . الحقــوق و الواجبــات هــذي نفهمــوا بيهــم دور المواطــن فــي المجتمــع  و قــّدام الهيئــات الوطنّيــة ،الشــْي 

هــذا يخّلــي المجموعــة تعيــش فــي أمــان و إنســجام دايــم.

 

1.2 التحّضر و التمّدن
هــو احتــرام و فــرض إحتــرام القوانيــن و القواعــد الموجــودة وهــو زاد إنُّ الواحــد يكــون عنــُد ضميــر و إحســاس بالواجــب 
ــة و  ــاة اليومّي ــة ، التحّضــر مربــوط بنشــاط المواطــن فــي الحي ــي يعيــش فيه.بصفــة عاّم فــي عالقــُة معــا المجتمــع الّل

العاّمــة نشــاط يخّلــي المصلحــة العامــة تكــون أقــوى مــن المصلحــة الخاّصــة.

2.2  الُتربية و األخالق
تتمثل في إنُّ الواحد يحترام نفُس و يحترم األخرين و  يحترم زادة الفضاء العام و أمالك الدولة.

اإلحتــرام يخّلــي النــاس الــكل تعيــش معــا بعضهــا فــي راحــة و طمأنينــة وهــذا يشــير علــى خاتــر حــّد مــا يقّلــق حــّد. مثــال 
التربيــة هــي عنصــر مــن عناصــر اإلحتــرام.

االحتــرام المتبــادل بيــن النــاس و التســامح فــي عالقــات األفــراد بيناتهــم و كرامــة اإلنســان يضمنــوا التحابــب و اإلنســجام 
بيــن النــاس فــي المجتمــع.

1. شنّو المواطنة ؟

2. مبادئ المواطنة 

برشــة نــاس تفهــم الُمواطنــة علــى أّنهــا هوّيــة وطنّيــة قوّيــة تحّددهــا الــوالدة و الِعــرق و التاريــخ و 
الثقافــة و الُتربيــة.

فــي القانــون، الُمواطنــة هــي العالقــة بيــن الفــرد و الدولــة- الوطن.الدولــة تحمــي الفــرد و ُمقابــل 
هــذا، الفــرد يحتــرم واجبــاُت فــي عالقــُة معــا الدولــة.

المواطنــة تختلــف عــن الجنســّية الّلــي الواحــد ينّجــم يتحّصــل عليهــا إذا كان يســتجيب للمعاييــر 
المطلوبــة مــن طــرف حكومــة دولــة أخــرى .و بفعــل إنتمــاُء الثانــي لدولــة أخــرى يفضــل جنســّية ثانيــة 

ينّجــم الواحــد يحــّس بُمواطنــة ثانيــة.
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الحقوق المدنّية و الحرّيات 
الحقوق اإلجتماعّيةالحقوق السياسّيةاألساسّية

3.2  التضامن
المواطنيــن ماُهمــش مجموعــة ماألفــراد يتعايشــوا معــا بعضهــم أكهــو .هــم مجموعــة مالنســا و الرجــال عندهــم نفــس 

الهــدف و نفــس المشــروع الّلــي هــو تحســين البــالد و تحســين حــال الّلــي يعيشــوا فيهــا.

ننّجمــوا نقولــوا الّلــي التضامــن يمثــل النقطــة األساســّية فــي حيــاة المجموعة.يتمثــل التضامــن فــي إعانــة المحروميــن 
بطريقــة مباشــرة و إاّل علــى طريــق الســلطات العاّمــة ) توزيــع المــوارد بيــن النــاس(.

القيم هذي تتعارض معا الفردّية و الال مباالة يعني وقتّلي الواحد ما يهتمش بوضع األخرين

القيــم هــذي نلقاوهــا عنــد المواطــن الّلــي يحــس بمســؤوليُة السياســّية و اإلجتماعّيــة و المعنوّيــة بــالش مــا يحــس روح 
مجبــور بــش يعمــل هــّك.

التحّضــر مربــوط باإلحســاس باإلنتمــاء للمجموعــة الّلــي يكونــوا األفــراد فيهــا متضامنيــن ،الديمقراطّيــة مــا توّلــي تلعــب 
دورهــا التــام كان وقتّلــي يكــون للمواطنيــن دور فيهــا و هــذا يتطّلــب مشــاركة ناشــطة و مســؤولية فــي كل مســتويات 

الحيــاة العاّمــة.

 

 1.3 حقوق المواطن
فّمــا نوعيــن مالمواطنيــن، المواطــن الناشــط و المواطــن الّلــي مــا يحّســش بالمســؤولّية، المواطــن اللــي مــا يحســش 
بالمســؤولّية هــو المواطــن الّلــي مــا يشــاركش فــي المجتمــع المفهــوم هــذا ظهــر معــا الثــورة الفرنســّية ينعتــوا بيــه 

المواطــن الّلــي يخّلــص أداءاُت أّمــا مــا ينتخبــش«.

بالعكــس المواطــن الناشــط هــو الّلــي يعــرف حقــوُق و واجبــاُت فــي المجتمــع و الّلــي يعــرف قيمــة المواطنــة و يتصــّرف 
فــي المجتمــع بمســؤولّية.المواطن هــذا يتمتــع بحقــوُق المدنّيــة و يلتــزم بواجبــاُت.

الدستور التونسي ُيذكر حقوق و واجبات المواطن و خّصصلهم الباب الثاني الحقوق و الحريات.

الزمنا نذكروا هالحقوق الّلي يتمتع بيهم المواطن:

3. حقوق و واجبات المواطن

التونســيين و التونســّيات عندهــم نفــس الحقــوق و نفــس الواجبــات.و هــم متســاويين قــّدام القانــون  
مــن غيــر مانمّيــزوا واحــد عاآلخــر. الدولــة ُتضمنلهــم حقوقهــم و حرّياتهــم الفردّيــة و الجماعّيــة. و الدولــة 

تضمنلهــم ظــروف عيــش كريمــة.

الفصل 21
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حرّيــة الــرأي و التفكيــر و التعبيــر و اإلعــالم و النشــر مضمونــة. حّتــي حــّد مــا 
ينّجــم يمنعهــا بالمســّبق.

ــن  ــن يســكن و إاّل وي ــار وي ــة بــش يخت ــُد حرّي كل تونســي و إاّل تونســّية عن
ــّرة. يمشــي و عنــد الحــق بــش يســافر لب

الفصل 31

الفصل 24

بــش يتــّم تركيــز الديمقراطّيــة الدســتور التونســي ُيضمــن الحــق فــي حرّيــة الــرأي و 
التعبيــر.

ــر كيمــا يحــّب كل  ــم يفّك ــات أساســّية يعنــي كل واحــد ينّج الحقــوق هــذي هــي حرّي
واحــد ينّجــم يعّبــر علــى رأُي المخالــف لــرأي األغلبّيــة كيمــا يحــّب و يعّبــر علــى أفــكاُر 
ــد وإاّل التلفــاز و إاّل  ــة مثــال علــى طريــق الجراي ــكّل الوســائل الممكن ــة.و ب ــكل حرّي ب

ــت. ــو و إاّل األنترن الرادي

حرّية الرأي و التعبير و التفكير

كّل شــخص عنــُد الحــّق فــي التنّقل.ينّجــم يتنّقــل بــكّل ُحرّيــة فــي بــالد دَخِلـــْلها 
بطريقــة شــرعّية ، عنــُد الحــّق بــش ُيخــرج مــن أّي بــالد و عنــُد الحــّق فــي الدخــول فــي 
البــالد الّلــي ُهــَو مواطــن فيــه. الحــق هــذا ينّجــم يتغّيــر تطبيــُق فــي بعــض الحــاالت.

حرّية التنّقل

النــاس الــكّل عندهــم الحــّق بــش يجتمعــوا بــش يحكيــوا علــى أفــكار و إاّل بــش 
يدافعــوا علــى قضّيــة تهّمهــم.

حرّيــة المظاهــرات تعطــي الحــق للنــاس بــش يعّبــروا علــى فكرتهــم و إاّل بــش 
ــة الّلــي تهمهــم فــي الشــارع . بالطبيعــة هــذا يتــم بطريقــة  يدافعــوا علــى القضّي

ســليمة بــالش تكســير و إاّل إعتــداء علــى النــاس.

الفصــل 37 مالدســتور يقــول : »حرّيــة اإلجتماعــات و المظاهــرات مضمونــة » فّمــا 
ــون  ــون عــدد4 لعــام 1969 قان ــم علــى الحــق هــذا – قان ــون أساســي يتكّل زادة قان
4-69 4 جاتفــي 1969 و ينّظــم اإلجتماعــات العاّمــة و المواكــب و اإلســتعراضات و 

المظاهــرات و التجمهــر ) وقتّلــي جماعــة يتلّمــوا( و يعطــي التفاصيــل الــكّل«.

ــّرة. و تنّجــم  ــة ُح الفصــل 1 لقانــون عــدد4 لعــام 1969 يقــول : »اإلجتماعــات العاّم
تكــون فّمــا إجتماعــات بــالش ترخيــص مســّبق لكــن الزمهــا تتعمــل حســب الشــروط 

الموجــودة فــي القانــون هــذا. الحــق هــذا ُحــّر لكــنُّ منّظــم«.

حرّية اإلجتماعات و المظاهرات

أ . الحقوق المدنّية و الحرّيات األساسّية
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...مالدســتور التونســي: حــق الملكّيــة مضمــون. حــق الملكّيــة مــا يتمــس 
كان فــي حــاالت يقــول عليهــا القانــون الّلــي يعطــي ضمانــات لصاحــب 

ــة. ــة مضمون ــة الفكرّي ــك. الملكّي المل

...مالقانــون التونســي: الحــّق بــش ننتخبــوا وإاّل بــش نترّشــحوا فــي اإلنتخابــات مضمونيــن كيمــا 
يحددهــم القانــون. و علــى الدولــة بــش تعمــل كّل مــا يلــزم بــش تضمــن وجــود النســاء فــي المجالــس 

الُمنتخبــة.

الفصل 41

الفصل 34

هــو الحــق فــي إمتــالك َشْي.الشــي هــذا ينّجــم يكــون ملمــوس كيمــا حاجــة و إاّل 
أراضــي وإاّل غيــر ملمــوس كيمــا حــق الملكّيــة الفكرّيــة علــى اإلبداعــات الموســيقّية 

ــة. ــة و إاّل العلمّي و إاّل األدبّي

ــع بحاجــات ملموســة و إاّل غيــر ملموســة.  ــة يمّكــن الشــخص بــش يتمّت حــق الملكّي
الحــق هــذا ينّجــم يتعــّدى مــن عبــد لعبــد آخــر. هــو حــق مضمــون فــي  الفصــل 41 

متــاع الدســتور.

حّق الملكّية

اإلنتخاب حق أساسي للمواطن، يعطيه اإلمكانّية بش يختار ُحّكام البالد.

اإلنتخاب يعطي للمواطن صفة المواطن الناشط و يعطيه زادة اإلمكانّية بش يختار حكومة كيما يحّبها هو.

كل حكومــة تحــاول بــش تعمــل و تطّبــق سياســات مختلفــة فــي صالــح المواطنين.هــذا يمّكــن المواطنيــن بــش يحاســبوا 
ــر اإلنتخــاب وســيلة  ــة ُيعتب ــا مشــاكل و يطلبــوا منهــا بــش  توضحلهــم الوضعّية.فــي بــالد ديمقراطّي الحكومــة كان فّم
تخّلــي المواطــن يعّبــر علــى رأُي. االنتخابــات تغــّذي الوعــي االجتماعــي بصيفتهــا تقــّوي التعــاون السياســي.المواطنين 
يتبعــوا السياســة الّلــي ســلكوها النــاس الّلــي يمثلوهــم و  نهــار االنتخابــات الناخبيــن يختــاروا االناس الّلي بــش يمثلوهم 

فــي فــي الحكومــة الجايــة و هــم علــى معرفــة بالّلــي حققــوه و إاّل مــا حّققوهــش قبــل. 

كل ُمواطن تونسي عمُر 18 سنة ينّجم ينتخب بقطع النظر على عمُر و إاّل جنُس وإاّل طبقُة اإلجتماعّية. 

هو حق يمّكن كّل مواطن من إختيار شكون يمّثُل.

ــا  ــاس أخريــن . فّم ــوه ن ــن كل إنســان بــش يترّشــح بــش ينتخب ــي يمّك هــو الحــق الّل
ــات. ــي بــش يترشــح لإلنتخاب ــد الّل بعــض الشــروط الزم تتوفــر عن

الشــروط هــذي تختلــف حســب نــوع اإلنتخابــات : إنتخابــات تشــريعّية و إاّل إنتخابــات 
رئاســّية و إاّل إنتخابــات بلدّيــة.

ب . الحقوق السياسية

حق الترشح لإلنتخابات
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 الترّشح لإلنتخابات التشريعّية

الزم يكون الواحد عنُد الجنسّية التونسّية و يكون عنُد على الألقل  10 سنين و 	 
هو ناخب

يكون عنُد بطاقة تعريف وطنّية و إاّل جواز سفر	 

يكون عمُر 23 سنة كاملين وقت تاريخ الترّشح	 

ما يكونش عنُد حالة إنعدام األهلّية	 

يكون عنُد ما يثبت الّلي يخّلص الضرايب متاُع	 

فّما بعض الشروط تمنع المترشح بش يقّدم روُح لإلنتخابات :

لضمان إستقاللّية القضاء القضاة ما ينّجموش يقّدموا رواحهم للترشح.	 

أصحاب السلك الديبلوماسي و القنصلي	 

الواّلة	 

المعتمديين األولين الكتاب العامين في الواليات	 

المعتمديين و رؤساء األقسام.	 

ح متاُع معا الملف متاُع كامل في الوقت عند هيئة العليا  المترشح يصّب الترشُّ
لإلنتخابات.

القانون الجديد متاع اإلنتخابات يقول الّلي القايمة الزم يكون فيها نفس عدد النساء 
و الرجال.

 الترّشح لإلنتخابات الرئاسّية

الواحد يكون تونسي وإاّل تونسّية	 

يكون ُمسلم	 

يكون الواحد عمر على األقل 35 سنة.	 

كان عنُد زوز جنسّيات الزُم يحّط في الملف متاُع إلتزام يقول فيه الّلي يتخّلى 	 
عالجنسّية الّلي ماهاش تونسّية.

يكون عدد مالنواب في مجلس نواب الشعب و إّل رؤساء مجالس البلدّيات و 	 
إاّل الجهات و إاّل األقاليم المنتخبين و إاّلعدد مالناخبين مساندين ترشحو يعني 

صححوُل بش يترشح.

الزُم يُصّب في خزينة الدولة ضمان مالي بقيمة 10.000دينار يعاودوا يرجعوهاُل 	 
إذا ما تحّصل على 3 % ماألصوات.

الترّشح لإلنتخابات الرئاسّية .يتصّب في مقّر هيئة اإلنتخابات
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  الترّشح لإلنتخابات البلدّية

يكون المترشح ُعمر 18 سنة كاملين نهار اللي يقّدم الترشح متاُع	 

يكون تونسي و إاّل تونسّية	 

مايكونش فاقد األهلّية	 

الناس الّلي بش نذكروهم تّو ماعندهمش الحق بش يقّدموا نفسهم في اإلنتخابات 
البلدّية:

القضاة	 

الوالة	 

المعتمديين األولين 	 

الُكّتاب العاّمين في الواليات	 

المعتمديين و رؤساء األقسام	 

المحاسبين متاع البلديات و الجهات	 

خّدامة البلديات و الجهات	 

خّدامة الواليات و المعتمديات 	 

ت . الحقوق اإلجتماعّية

حسب الدستور كّل تونسي عنُد الحّق بش يخدم.
الحق في الخدمة

...متــاع الدســتور التونســي: كل تونســي و تونســّية عنــُد الحــق بــاش 
يخــدم. الدولــة تعمــل الــالزم بــش تضمــن الحــق هــذا علــى أســاس الكفــاءة 
 يعنــي إّنهــا تقبــل اإلنســان فــي الخدمــة الّلــي تناســب تكويــُن وإاّل قرايــُة

و معرفتة و على أساس اإلنصاف يعني بطريقة عادلة.
 و كل تونســي و تونســّية عندهــم الحــق بــش يخدمــوا فــي ظــروف باهيــة

و بشهرّية تناسب خدمتهم.

الفصل 40
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األفــراد و المجتمــع يتمتعــوا بحــق التعليم.الحــق هــذا هــام برشــة و أساســي للتطــّور 
اإلنســاني و اإلجتماعــي و اإلقتصــادي و هــو اللــي بــش يمّكــن مــن الوصــول إلــى 

مجتمــع ســليم و متطــّور.

ــة تمّكــن مــن تحســين ُقــدرة كّل واحــد و هــو وســيلة زادة لضمــان  هــو وســيلة قوّي
الكرامــة اإلنســانّية و يمّكــن مــن تعزيــز رفاهــة العيــش الفــردي و الجماعــي.

هــو حــق يمّكــن المنبوذيــن و المهمشــين و الفقــراء مــن تحقيــق و التمتــع بحقــوق 
أخــرى و هــذا يتــّم بتحســين و تطويــر شــخصّية اإلنســان.

كّل عبــد عنــُد الحــّق فــي الضمــان اإلجتماعي.الدولــة هــي الّلــي توفــر الضمــان 
ــي  اإلجتماعــي ألفــراد المجتمــع بــش تحميهــم و خاّصــة بــش تحمــي الضعــاف الّل
ــة و إاّل للمــرض و إاّل لإلعاقــة و إاّل  جاتهــم والدة و إاّل تعرّضــوا لحــادث وإاّل للبطال

ــاُة. ــا كل إنســان فــي حي ــم يتعرضله ــاالت ينّج للكبر....ح

الدولــة توّفــر الحــق فــي الضمــان اإلجتماعــي بطريقــة ملموســة و قتّلــي توّفــر 
حمايــة بالفلــوس و إاّل بالخدمــات

مثــال كيــف تمّكــن ألفــراد المجتمــع و إاّل العايلتهــم بــش يتمتعــوا بالخدمــات الصحّيــة 
األساســية و إاّل بــدار و إاّل بمــاء و إاّل بماكلــة و إاّل بتعليــم حّتــى ولــو كان تعليــم 

بســيط.

 الضمــان اإلجتماعــي حــق يلعــب دور هــام فــي اإلندمــاج و الترابــط اإلجتماعــي و 
فــي التنقيــص مالفقــر.

حــق اإلضــراب هــو حــق دســتوري نجمــوا نقولــوا الّلــي هــو حركــة إحتجــاج و إاّل 
معارضــة جماعّيــة هدفهــا الدفــاع علــى مطالــب مهنّيــة كيمــا تحســين ظــروف العمــل 
و الشــهاري و األمــن فــي مــكان العمــل وإاّل فــي البالصــة اللــي يخدمــوا فيهــا 

الناس.حــق اإلضــراب الزم يتمــارس بــالش إعتــداءات و تجــاوزات.

إذا مــا ُكنــت مــن النــاس الّلــي يعملــوا فــي إضــراب الزمــك تحتــرم خدمــة الّلــي مــا 
يحبــوش يعملــوا إضــراب .

أعمــال الُعنــف و التجــاوزات و اإلعتــداءات  الّلــي يقومــوا بيهــا الّلــي يعملــوا فــي 
إضــراب هــي كالجنايــة و يمكــن الحكــم عليهــم جزائيا.النقابــات و المضربيــن عالخدمــة 
مســؤولين علــى التجــاوزات اللــي تصيــر وقــت اإلضراب.صاحــب الخدمــة و الخّدامــة 

الّلــي ماعملــوش إضــراب ينّجمــوا يطلبــوا تعويــض قــّدام المحاكــم.

الحق في التعليم 

الحق في الضمان اإلجتماعي

حق اإلضراب

ــى  ــب حت ــكّل تمشــي للمكت ــاس ال ــزم الن ــاع الدســتور التونســي: يل ...مت
ــى األقــل. لعمــر ســطاش ســنة عل

الدولــة تضمــن القرايــة بــالش فلوس فــي المكاتب و المعاهــد و الجماعات 
العمومّيــة يعنــي متــاع الدولــة. و توفــر الــالزم بــش تكــون التربيــة و التعليــم 

والتكوين بمســتوى باهي.
ــة العربيــة اإلســالمّية و  تحــاول زادة بــش تربــي الجيــل الجديــد علــى الهوّي

إنتمــاُء لتونــس.
يلزمهــا تعــّود الجيــل هــذا علــى غحتــرام و إســتعمال اللغــة العربيــة و علــى 

إّن يكــون متفتــح علــى اللغــات و الحضــارات اإلنســانية األخــرى
يلزمها تربي األجيال الكل على ثقافة حقوق اإلنسان.

الفصل 39
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2.3 واجبات المواطن
المواطنة تستوجب زادة واجبات و َتحّمل المسؤولّية.

ننجموا نعرفوا الواجب بأنُّ إلتزام قانوني و إاّل إلتزام أخالقي.

الواجــب هــو الّلــي يقابــل الحق.المواطــن الزُم يفّكــر فــي األخــالق الواجــب الزُم يكــون تصــّرف أخالقــي التصــّرف هــذا 
يظهــر فــي اإلحتــرام فــي الفضــاء العــام و إحتــرام ملــك غيرنــا.

واجبات المواطن في عالقُة معا غيُرأ. 
فّما واجب قانوني و واجب أخالقي.

كل مواطن الزم يحترم حقوق المواطنين األخرين الّلي هم يتمتعوا كيُف هو بالحقوق الّلي يتمتع بيهم.

مثــال المواطــن عنــُد الحــق فــي ســرّية حيــاُة الخاّصــة و الزم يحتــرم حيــاة األخريــن.الزم زادة يحتــرم حرّيــة التعبيــر متــاع كل 
واحــد و و مــا يمنــع حتــى واحــد مــن هــذا الحــق حتــى لــوكان أفــكاُر مختلفيــن .الزم يحتــرم األخريــن و يعاونهــم.

المواطن عنُد زادة واجب أخالقي يعني الزم يتصّرف كمواطن يكون متحّضر و تكون عنُد ُتربية و أخالق.

التصــّرف الباهــي للمواطنيــن فــي عالقتهــم ببعضهــم يــرّد الحيــاة فــي المجتمــع و العالقــات بيــن النــاس طّيبــة و ســليمة 
تكــون العالقــات بيــن النــاس ســاهلة و التعامــل طّيــب. التربيــة اإلحتــرام و مســاندة النــاس الّلــي حاجتهــم بإعانــة عناصــر 

هامــة  لتصــّرف مدنــي و يومــي

كان مــا فّمــاش القيــم هــذي يوّلــي ماعــادش فّمــا مواطنــة و كان فّمــا كان حقــوق و حريــات بــالش حــدود توّلــي فّمــا زادة 
فوضــى و قانــون األقــوى هــو الّلــي يفــرض روُح.الحرّيــة كان ماعندهــاش حــدود كل واحــد بــش يتعــّدى علــى حــق غيــُر.

. الدولة هي الّلي تحدد حدود كل حرّية بش كّل واحد ياخذ حقُّ

واجبات المواطن في عالقة معا الدولة ب. 

المواطنيــن الزمهــم يحترمــوا القانــون و بتصّرفهــم المتمــّدن و المتحّضــر يلــّزوا األخريــن 
إلحتــراُم. المواطنيــن ينتخبــوا النــاس الّلــي بــش يمثلوهــم و النــاس هــذم ُهــم الّلــي بــش 

يغملــوا القوانيــن الّلــي المواطنيــن الزمهــم يحترموهــم.

المواطنيــن الزمهــم يتحملــوا معــا الدولــة المصاريــف الّلــي تتحّملهــا لمصلحــة المجتمــع. 
الفصــل 10 يذّكــر بواجــب المواطنيــن فــي الفصــل 10.

إحترام القانون 

المساهمة بالفلوس في المصاريف الّلي تتحملها الدولة

فــي  الــكل  النــاس  مشــاركة   و  الضرايــب  دفعــان  الدســتور:  ...متــاع 
المصاريــف العامــة الالزمــة مثــال بــش تبنــي الدولة المكاتب و الســبيطارات 
و الكّياســات واجــب المواطنيــن الــكل علــى أســاس  اإلنصــاف و العــدل 

يعنــي كل قديــر و قــدُر.
و الدولــة تعمــل كل مــا يلــزم بــش تجبــر النــاس علــى دفعــان الضرايــب 
ــا و كل مواطــن  ــاول يغــش و إاّل يتهــّرب مــن دفعانه ــن يح ــاوم كل م و تق

حســب مدخــول
الدولــة تعمــل علــى حســن اإلدارة فــي الفلــوس متــع الشــعب وتاخــذ 

البــالد . القــرارات الالزمــة وإلــي تمشــي مــع إقتصــاد 
الدولة تمنع الفساد وأي حاجة تمس بالسيادة الوطنية .

الفصل 10
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أمثلة الهدف النشاط أنواع اإللتزام
 اإللتزامات اإلجتماعّية

و اإلنسانّية و الشخصّية 
هي إلتزامات مدنّية.

نقد و مراجعة أعمال 
الهيئات و القواعد في 

دولة ديمقراطّية.
مساندة المواطنين في 
ممارستهم للديمقراطية

المشاركة كمواطن واعي 
باإلنتماء إلى ديمقراطّية 

لصالح الجماعة.

اإللتزام مدنّي
 ) وعي ( 

التطّوع لناس كبار وإاّل 
عايشين في وضعّية 

صعيبة. التدخل في أعمال 
شباب المنطقة .جمعّية 

الطلبة نقابة و إاّلحزب.

تحسين ظروف عيش 
المتساكنين في حّي و إاّل 

حومة و إاّلمنطقة.

االنخراط كمتطوع ناشط 
في جمعّية طاّلبّية و إاّل 
نقابّية وإاّل في منظمة 

جماعية ما فيهاش ربح

اإللتزام إجتماعّي

العمل في منظمات و إاّل 
جمعيات إنسانّية

تحسين ظروف عيش 
اإلنسان 

األعمال اإلنسانّية 
هي الّلي تعاون األكثر 

المهمشين بفضل 
التضامن اإلنساني

االنخراط كمتطوع ناشط 
في منظمة غير حكومّية 

وإاّل للتعاون الدولي.

اإللتزام إنسانّي

يكون ملتزم في قرايُة 
وإاّل في خدمُة

 نشاط يحقق الراحة
و الرفاهّية

نشاط شخصي التزام شخصّي

المشاركة في الدفاع عالدولة

...متــاع الدســتور: المواطــن عنــد واجبــات و عنــُد زادة حقوق وأهــّم الواجبات 
هــذي هــو إنُّ يحمــي بــالد مــن العدوالخارجــي لكــن زادة مــن كل الّلــي يحــب 

تقسيمها.
الخدمــة العســكرّية واجبــة زادة علــى المواطنيــن الــكّل و القانــون هــو الّلــي 

يضبــط كيفــاش تكــون الخدمــة هــذي.

الفصل 9

 

كلمــة »إلتــزام« بــش نعبــروا بيهــا علــى كلمــة engagement بالســوري الّلــي هــي إحســاس المواطــن بــإنُّ الزُم يعمــل 
حاجــات بــش يحّســن البــالد و يلــزم روُح و يتعّهــد بفعلهــم. إلتــزام المواطــن هــو نــوع مــن المســاهمة للوطــن و مشــاركة 
فــي تحســيُن. كيــف نربطــوا رواحنــا بإلتــزام معناتهــا نســاهموا فــي حيــاة المجموعــة الّلــي نعيشــوا فيها.اإللتــزام يقــّوي 

مبــادئ المواطنــة، مثــال التضامــن.

اإللتــزام هــذا، ينجــم يكــون بمســاهمات علــى مختلــف المســتويات و أنــواع المســاهمات تكــون مختلفــة: تنجــم تكــون 
ــة و إاّل حّتــى سياســّية. ــة و إاّل جماعّي بأعمــال و أنشــطة فردّي

اإللتــزام السياســي هــو اإللتــزام الّلــي يوّلــي فيــه المواطــن العضــو فــي ديمقراطّيــة و الّلــي يتمتــع بحقــوق  ُمواطــن 
يُحــّط تفكيــُر و أعمــاُل فــي صالــح المجموعــة بهــدف نقــد و إاّل مراجعــة و إاّل محافظــة علــى هيئاتهــا و قواعدها.يســاهم 

زادة فــي تشــجيع المواطنيــن و المواطنــات الّلــي يخدمــوا علــى الديمقراطّيــة.

النشــاط يســاهم فــي تحقيــق المواطنــة بفضــل الهــدف متــاُع الّلــي يكــون عــادة ســامي و عالــي و فــوق كّل اإلعتبــارات 
الشــخصّية .

1.4 اإللتزام أنواع

4. إلتزام المواطن 
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2.4 المجتمع المدني و أهمية دوُر في تحقيق المواطنة

مبعد الثورة المجتمع المدني كان موضوع نقاشات على أهمّيُة و دوُر في المجتمع 

هــو يعــاون المواطــن بــش يكــون مواطــن فاعــل و يدافــع علــى الديمقراطّيــة ، ننجمــوا نقولــوا الّلــي فّمــا نوعيــن 
مالمواطنيــن الفاعليــن و فّمــا مواطنيــن مــوش ناشــطين.

المجتمع المدنّي متكّون من : النقابات و الُمنّظمات الغير حكومّية.

النقاباتأ. 
النقابة هي مجموعة مالناس هدفهم الدفاع على حق الخّدامة.

فــي تونــس اإلتحــاد العــام التونســي للشــغل UGTT  أهــّم نقابــة . أســس فرحــات حشــاد عــام 1946 و فيهــا أكثــر مــن 
750.000 ُمنخــرط.

المشّرع التونسي نّظم عمل النقابات في مجّلة الشغل » النقابات المهنّية«

مــن أهــّم  مــا يقــوم بيــه اإلتحــاد العــام التونســي للشــغل : الدفــاع عالمصالــح اإلجتماعّيــة و اإلقتصادّيــة والمهنّيــة 
للمنخرطيــن 

ــن أصحــاب األعمــال و  ــى المســتوى الوطنــي و هــذا يصيرفــي نقاشــات بي ــات تدافــع علــى حقــوق الشــهارة عل النقاب
ــة. الدول

عندهــم برشــة طــرق بــش يضغطــوا و يتحصلــوا علــى مطالبهــم مثــال : اإلضــراب و إاّل المظاهــرات الّلــي هــي حقــوق 
دســتورّية.

المنظمات الغير حكومّيةب. 
مــن بيــن مكّونــات المجتمــع المدنــي فّمــا المنظمــات الغيــر حكومّيــة، اإلحصائيــات تقــول الّلــي فــي تونــس فّمــا أكثــر مــن 

1000 منظمــة أغلبيتهــا تهتــّم بحقــوق اإلنســان و الثقافــة و السياســة.

منظومة المجتمع المدني هدفها واضح : هو جعل الديمقراطّية حّية و تحسين الَحْوَكمة الرشيدة.

هــذاك عــالش نقولــوا الّلــي دور المجتمــع المدنــي أساســي.و المنظمــات الغيــر حكومّيةالّلــي هــي ُعنصــر مالمجتمــع 
ــى  ــف تدافــع عل ــم زادة تســّمع صــوت المواطــن كي ــي تســاهم بطــرق مختلفــة كيمــا التحســيس و اإلعــالم وتنّج المدن
بعــض قوانيــن لمصلحــُة و تنجــم زادة تأثــر علــى أخــذ القــرار فــي مــا يخــّص مواضيــع هاّمــة و خاّصــة بالحيــاة الوطنّيــة و 

ــة. المحلّي

3.4 أدوار المجتمع المدني 

المالحظة و السلطة الموازية )الّلي تخلق توازن بين السلط(أ. 
المجتمــع المدنــي » حــارس المدينــة » بُلغــة أخــرى يعــّس علــى ســير البــالد ،عنــُد دور المراقبــة و تحليــل الوقائــع متــاع 

ــة ، بــش ُيضمــن إحتــرام الَحوكمــة الرشــيدة و الدفــاع علــى حقــوق المواطنيــن. البــالد و القــرارات المحلّي

وسيط و قّوة اقتراحب. 
يلعــب المجتمــع المدنــي  دور الوســيط بيــن المواطنيــن و الجماعــات المحلّيــة و ينّجــم يقتــرح الحلــول لمشــاكل فــي البــالد 

و الجماعــة المحلّيــة.

ضغــط المجتمــع المدنــي علــى الحكومــة يشــّجع  المشــّرع علــى إصــدار و ضمــان بعــض القوانيــن و نالحظــوا هــذا مثــال 
فــي الِخدمــة و الّضغــط الّلــي قــام بيهــم المجتمــع المدنــي فــي مــا يخــّص الالمركزّيــة و الّلــي وّصــل لكتيبــة البــاب التاســع 

متــاع الدســتور التونســي الســلطة المحلّيــة.
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ــة وخاّصــة الشــفافّية. المبــادئ هــذي   الوصــول إلــى المعلومــة : هــذا مــن أهــّم ضمانــات الديمقراطّي
واضحــة فــي الدســتور.

 تكويــن خّدامــة البلدّيــة و المواطنيــن : منّظمــات المجتمــع المدنــي ينجمــوا ينظمــوا دورات تكوينّيــة
و يحّضروا أكتبة صغار بش يقسموا تجاربهم معا الناس األخرين و منظمات أخرى.

 التعــاون فــي تتبــع مســار المشــاركة: المنظمــات تنّجــم تتعــاون معــا البلدّيــة بــش تســّهل عملّيــة متابعــة 
و تقديــر اإلســتثمارات و برامــج التمويــل البلدّيــة و تنجــم تعــاون فــي جــذب المواطنيــن و تحقيــق 

المشــاريع... 

مساعدة البلدّية في مسار المشاركةت. 
ــات فــي تشــريك المواطنيــن علــى خاتــر عنــُد تجربــة  ــة و خاّصــة البلدّي المجتمــع المدنــي ينّجــم يعــاون الجماعــات المحلّي

كبيــرة فــي جــذب و تشــجيع المواطنيــن علــى المشــاركة.

المجتمع المدني يساعد البلدّية في مسار المشاركة بتسهيل :

 

مشاركة المواطنين هامة برشة في تحقيق و تحسين الديمقراطّية على خاتر:

تحّسن الشفافّية في أخذ القرار و التّصرف في األمور الّلي فيها فلوس.	 

تعــّزز دور المواطنيــن الّلــي يشــاركوا فــي الحيــاة البلدّيــة وتشــجعهم بــش يكونــوا عندهــم دور فاعــل علــى المســتوى 	 
المحّلي.

تسّهل التحاور بين المواطنين و البلدّية.	 

المشاركة الوطنّية تنجم تكون بزوز ُطُرق:

Bottom-up هي مساهمة ناشطة »ماللوطة للفوق« يعني المواطنين هم الّلي يتحّركوا و يعملوا حاجات.	 

Top-down هــي مســاهمة ناشــطة »مالفــوق لللوطــة« أّمــا هونــي هــي الهيئــة البلدّيــة الّلــي تتحــّرك بــش تســهل 	 
مشــاركة المواطنيــن ) تســمع إقتراحاتهــم(.

1.5 اإلطار القانوني لمشاركة المواطنين
الدولــة التونســّية طــّورت اإلطــار القانونــي بــش تســّهل مشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة العاّمــة : دســتور 27 جانفــي 

2014 الّلــي فيــه الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة.

قانون الوصول إلى المعلومةأ. 
الدولــة التونســّية تمّكــن المواطــن مالوصــول إلــى المعلومــة. هــي البــالد الثانيــة الّلــي تبّنــات حــّق الوصــول إلــى 

المعلومــة علــى الوثائــق و األوراق اإلدارّيــة وهــذا عــام 2011.

و عــام 2016 وّســع المشــّرع فــي الحــّق هــذا بــش يضمــن أكثــر شــفافّية و بــش يقــاوم الفســاد و صــدر قانــون يضمــن 
الوصــول إلــى كّل المعلومــات إاّل فــي مــا يخــّص المعلومــات المرتبطــة بحمايــة المعلومــات الشــخصّية و الضمــان 

اإلجتماعــي.

5. إطار قانوني و تحديات  
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الدولــة تضمــن الحــق فــي اإلعــالم و الوصــول إلــى المعلومــة يعنــي إّنهــا تقــوم بالحاجــات الالزمــة الــكّل 
بــش توصــل المعلومــة للنــاس. و إنُّ النــاس ُهــم بيدهــم ينّجمــوا يلّوجــوا عالمعلومــة و يتحّصلــوا عليهــا. 

و تحــاول الدولــة بــش النــاس الــكل ينجمــوا يســتعملوا التاليفــون و األنترنــت.

الدولــة التونســّية تشــّجع الالمركزّيــة يعنــي يلــزم تخلــّي البلدّيــات و الجهــات و األقاليــم تحكــم نفســها 
بنفســها فــي المســائل الّلــي تهّمهــا والّلــي يضبطهــا القانــون.و هــذا مــا يمنعــش إنُّ تونــس تبقــى 

بــالد واحــدة و موّحــدة.

الفصل 32

الفصل 14

الالمركزّية ب. 
ــة و تطبيقهــا علــى كل ّ التــراب التونســي و هــذا فــي نطــاق إحتــرام  الدســتور التونســي يتعّهــد فــي تقويــة الالمركزّي

ــة. وحــدة البــالد. المشــّرع زاْد بــاب فــي الدســتور إســم الســلطة المحلّي

فــي البــاب هــذا فّمــا تفســير لمعنــى الالمركزّيــة شــنّو مكّوناتهــا و فيهــا التفاصيــل متــاع الالمركزّيــة مثــال ال إســتقاللّية 
المالّيــة و اإلدارّيــة و مــوارد الجماعــات المحلّيــة.

حرّية التعبيرت. 
فــي الفصــل 31 متــاع الدســتور حرّيــة الــرأي و التفكيــر  و حرّيــة التعبيــر و اإلعــالم و النشــر مضمونيــن. و الحرّيــات هــذي 

حّتــى حــد مــا ينّجــم يمنعهــا بالمســّبق.

2.5 تحديات المشاركة
مشاركة المواطنين تنجم تتعّرض لمشاكل و إاّل لتحديات ننّجموا نذكروا منها:

ــة بيــن المواطنيــن و الســلطات. هــذا شــرط بــش المواطنيــن يشــاركوا 	  ــا ثقــة متبادل ــة و الثقــة : الزم فّم المصداقي
فــي المجتمــع.

التدّخــل  و التمثيــل الديمقراطــي : الزم اإلســتجابة لمطالــب النــاس الــكل بــالش مــا نهتّمــوا بالجنــس و إاّل باألصــل 	 
و إاّل بالعمــر.

اإلســتجابة لمطالــب المواطنيــن : مبعــد الثــورة النــاس طالبــوا بتحســين وضعّيتهــم اإلجتماعّيــة و علــى هــذا يطالبــوا 	 
تــّو بنتائــج ملموســة.

التنســيق بيــن اإلدارة و الجهــات الفاعلــة األخــرى : الزم تســمية مســؤولين ينســقوا بيــن البلدّيــة و المواطنيــن بــش 	 
يســهال التواصــل بيناتهمــو بــش تكــون مشــاركة المواطنيــن ننجمــوا نعّملــوا عليهــا.



39

دليل الوعي المدني و السياسي

مشاركة المواطن في أخذ القرارات تنّجم تّم على 4 مستويات مختلفة : 

اإلعالمأ. 
ــة اإلعــالم و الوصــول للمعلومــة فــي مشــاركة المواطــن و هــذا بــش يضمــن الشــفافّية و  ــد علــى أهمّي ــون يأّك القان

الَحْوَكمــة الرشــيدة.

الُمشاورة:ب. 
فــي النظــام الجديــد متــاع الالمركزّيــة واجــب علــى الجماعــات المحلّيــة إّنهــا تشــاور المواطنيــن و تطلــب رأيهــم فــي كّل 

مــا يخــص مصلحــة المواطنيــن.

اإلتفاق:ت. 
هي عملّية إتفاق مجموعة على مشروع مشترك.

تختلف مالتفاوض و المساومة الّلي هي تحّضر ألخذ قرار.

اإلشتراك في أخذ القرار
هــي زوز أنــواع: الشــراكة و اإلنتــاج المشــترك و ينّجمــوا يتعملــوا معــا المجتمــع المدنــي و إاّل المعتمدّيــة و إاّل الجماعــة 

المحلّيــة 

هي تنّجم تعطي جزء مالسلطات متاعها للمواطنين و تتعّهد بإّنها تاخذ معاهم القرارات.

لكّل مستوى مالمشاركة نلقاوا طرق ينّجم المواطن يستعملهم.

6. وسائل المشاركة   
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