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دليل التعاون الالمركزي عرب الحدود بين تونس وليبيا

توطئة
يرافــق برنامــج دعــم الحوكمةالحضريــة الديموقراطيــة والتنميــة اإلقتصاديــة المحليــة الــذي 

ــا  يقــوم بتنفيــذه المركــز الــدويل للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد، مكتــب شــمال افريقي

والشــرق األوســط لوكالــة التعــاون الــدويل لجمعيــة البلديــات الهولنديــة، عمليــة االنتقــال 

والحوكمــة  الالمركزيــة  دعائــم  وضــع  عــى  المســاعدة  عــر  تونــس  يف  الديموقراطــي 

الحضريــة الديمقراطيــة و عــى دفــع االتنميــة اإلقتصاديــة المحليــة لمــا لهــا مــن إســهام بــارز 

يف تحســين ظــروف العيــش محليــا و جهويــا. ومــن ناحيــة أخــرى، يســعى المركــز الــدويل 

الليبيــة  البلديــات  ليبيــا إىل مرافقــة  برامجــه يف  الرشــيد عــر  للتنميــة المحليــة والحكــم 

الناشــئة ومســاندتها مــن أجــل إنجــاح أعمــال تأسيســها مــن ناحيــة ومــن أجــل تحســين 

تقديــم الخدمــات الــي تؤمنهــا للمتســاكنين مــن ناحيــة أخــرى.

التونســية  المــدن  بيــن  واالجتماعيــة  التاريخيــة  للروابــط  واعتبــارا  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

والليبيــة وخاصــة الحدوديــة منهــا، و للعالقــات بيــن المنظومــات االقتصاديــة المحليــة، 

عمــل المركــز يف مختلــف برامجــه عــى دفــع التعــاون الالمركــزي بيــن البلديــات الحدوديــة 

التونســية الليبيــة، إيمانــا منــه برتابــط المســارات و ضــرورة التعــاون بيــن البلديــات الحدوديــة 

ــاة بربوعهــا. مــن أجــل الرقــي بهــذه المنطقــة و تطويرهــا و الرفــع مــن جــودة الحي

ينــدرج انجــاز هــذا الدليــل يف إطــار برنامــج دعــم الحوكمةالحضريــة الديموقراطيــة والتنميــة 

اإلقتصاديــة المحليــة وعــى وجــه الخصــوص المكــون الخامــس منــه والــذي يعــى بدفــع 

التعــاون الالمركــزي عــر الحــدود بيــن تونــس وليبيــا. وشــاركت بلديــات زلطــن وزوارة ووازن 

الرنامــج  هــذا  بتمــز يف  تونــس  مــن  والذهيبــة  قــردان  وبــن  ومدنيــن  ليبيــا  مــن  ونالــوت 

وســاهمت يف إنجــاح مختلــف مكوناتــه.
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 د. نائلة العكريمي

المديرة العامة للمركز الدويل للتنمية المحلية والحكم الرشيد

ويخاطــب هــذا الدليــل مختلــف األطــراف ذات المصلحــة )الجماعــات المحليــة، المؤسســات 

الوطنيــة المشــرفة، وكاالت التعــاون، منظمــات المجتمــع المــدين( الــي ترغــب يف إطــالق 

مبــادرات للتعــاون الالمركــزي عــر الحــدود. ولهــذا الســبب فــان هــذا الدليــل يســلط الضــوء 

عــى الطــرق الــي ينبغــي أن تتبعهــا الجماعــات المحليــة يف هــذه المبــادرات كمــا يقــّدم 

مبــادئ  توجيهيــة للجمعيــات الــي تعمــل عــى القيــام بمشــاريع للتعــاون عــر الحــدود. كمــا  

يتوجه هذا الدليل إىل هياكل االشراف والدعم.  

اســتلهم هــذا الدليــل مــن التجــارب الدوليــة يف مجــال التعــاون الحــدودي الالمركــزي 

الحضريــة  الحوكمــة  دعــم  برنامــج  إطــار  يف  بهــا  القيــام  تــم  الــي  الخاصــة  والرامــج 

ــة المحليــة وهــو دليــل يتالئــم مــع خصوصيــات الســياق  الديمقراطيــة والتنميــة االقتصادي

التونــي الليــي. كمــا أن اســتخدام هــذا الدليــل يف ســياقات أخــرى أمــر ممكــن اجمــاال 

عــى أن يأخــذ هــذا االســتخدام بعيــن االعتبــار خصوصيــات المنطقــة والبلــدان المعنيــة 

بهــذا األمــر.
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دليل التعاون الالمركزي عرب الحدود بين تونس وليبيا

مقدمة

السياق العام

تمــزت العالقــات التونســية الليبيــة خــالل العقــود األخــرية بســمتين بارزتيــن: فمــن الجانــب المؤســّي 

كانــت هــذه العالقــات مرتبطــة بالمركــز )الحكومــة( ومتأثــرة بتوّجهــات البلديــن السياســية. أمــا مــن 

الجانــب الالمركــزي فــإّن طغيــان المركزيــة يف تونــس والنقائــص المؤسســية يف ليبيــا لــم يكونــا 

يســمحان بإقامــة عالقــات تجمــع بيــن هيــاكل المركزيــة. كمــا تجــدر اإلشــارة اىل أنــه يف الجانبيــن 

االقتصــادّي واالجتماعــّي أخــذ الطابــع غــري الرســمي قصــب الســبق مقارنــة بالعالقــات المنظمــة ذلــك 

أن العالقــة االقتصاديــة االجتماعيــة هــي عالقــات وثيقــة إاّل أّن مكانــة المؤسســات يف كل ذلــك 

بقيــت ضعيفــة جــدا.  

منــذ انــدالع الثــورة يف ليبيــا أصبحــت العالقــات الحدوديــة بيــن البلديــن تتســم بمالمــح العالقــات وقــت 

األزمــات. فقــد تكثفــت العالقــات عــى الشــريط الحــدودي: مخيمــات لالجئيــن، ترّكــز التنقــالت الربيــة، 

تعاظــم دور المعــرب الحــدودي »الذهيبــة- وازن«، الزتويــد... وقــد لعبــت الســلطات المحليــة )البلديــات يف 

تونــس والمجالــس المحليــة يف ليبيــا( ومنظمــات المجتمــع الــدويل دورا هامــا يف إدارة هــذه األزمــات.

إثنيــن:  شــكلين  اتخــذ  مســار  وهــو  الالمركزيــة  مســار  بإطــالق  ليبيــا  يف  االنتقاليــة  المرحلــة  تتمــز 

مســار أول تقــوده الســلطة المركزيــة مــن خــالل وزارة الحكــم المحــي الــيّت أرســت خــالل ســنيت 

2012 و2013 المدونــة التشــريعية والمؤسســية الالزمــة إلقامــة النظــام الالمركــزي وتوجيهــه عنــد 

ــان انطلــق مــن المــدن الــيّت عملــت عــى  نهايــة هــذه الفــرتة نحــو انتخــاب المجالــس البلديــة ومســار ث

تنظيــم نفســها يف هيــاكل خــالل الثــورة متخــذة يف ذلــك شــكل مجالــس محليــة تتمتــع بنــوع مــن 

االســتقاللية يف إدارة شــؤون المدينــة. وقــد التقــى هــذان المســاران عنــد إجــراء االنتخابــات البلديــة 

فأصبحــت معظــم المــدن الليبيــة تديرهــا مجالــس منتخبــة.

وعــى الجانــب اآلخــر مــن الحــدود عملــت تونــس عــى رســم مســار الالمركزيــة تدريجيــا خصوصــا مــن 

نفــس  المحــي«. ويف  »الحكــم  أحــد فصولــه لمســألة  الــذي خصــص  خــالل دســتور جانفــي 2014 

الوقــت، ويف انتظــار تجســيم المبــادئ الدســتورية يف مجــال الالمركزيــة، شــهدت البــالد انفتاحــا عــى 

مبــادئ الحكــم المحــي الديموقراطــي والتشــاركي عــى أســاس إدارة المركزيــة.

ويف ســنة 2012 ويف إطــار تنفيــذ برنامــج الوكالــة الدوليــة لجمعيــة البلديــات الهولنديــة يف تونــس 

تــّم تنظيــم حلقــات للنقــاش حــول إمكانــات التعــاون عــرب الحــدود يف شــهري جــوان واكتوبــر. وقــد 

مكنــت هــذه الحلقــات مــن تســليط الضــوء عــى وضعيــات المــدن الحقيقّيــة عــى جانــي الحــدود ومــن 

تحديــد الســبل الممكنــة للتعــاون عــرب الحــدود. وعــى أســاس مــا تــم التوّصــل إليــه مــن نتائــج قــّرر برنامــج 

المركــز  بتنفيــذه  يقــوم  الــذي  المحليــة  االقتصاديــة  التنميــة  و  الديموقراطيــة  المحليــة  الحوكمــة 
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الــدويل للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد ، المكتــب اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

إفريقيــا للوكالــة الدوليــة لجمعيــة البلديــات الهولنديــة، )2013-2015( تخصيــص جــزء مــن خطــة عملــه 

للتعــاون عــرب الحــدود، خاّصــة مــن خــالل:

• تنمية التبادل بين المدن يف المستويين المؤسّي واالجتماعي الّثقايف.

• بناء قدرات الجماعات المحلية عى جاني الحدود.

• إطالق مشاريع رائدة.  

و يف نفــس الوقــت فقــد تضمــن برنامــج »دعــم الحكــم المحــي الديمقراطــي مــن أجــل بنــاء الســالم يف 

ليبيــا » الــذي تشــرف عليــه الوكالــة الدوليــة لجمعيــة البلديــات الهولنديــة ضمــن عناصــره عنصــرا يهتــّم 

بالتعاون عرب الحدود ويستند يف أهدافه إىل نفس المكونات المذكورة آنفا مع تطوير الجوانب التالية:

• االقتصاد المحي وإمكانات الحصول عى مواطن شغل

• تهيئة المنطقة الحدودية

ــة المشــاركة يف هــذه الربامــج فهــي مدنيــن وبــن قــردان والذهيبــة )تونــس(  أمــا عــن المــدن الحدودي

و زلطن و زوارة و وازن و نالوت )ليبيا(.

ويف هــذا الســياق فــإّن الطابــع الخصوصــي لهــذا التعــاون عــرب الحــدود يتطلــب وضــع آليــات محــددة 

إلدارة الربنامــج وذلــك حــى تتحقــق األهــداف المنشــودة والنتائــج المرجــّوة. 

أهداف الدليل ووظيفته

إن الهــدف مــن هــذا الدليــل يتمثــل يف إعطــاء األشــخاص المعنييــن أو المهتميــن لمحــة عــن مختلــف 

الجوانــب المتعلقــة بإرســاء التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود. ويمكــن ان يكــون هــؤالء األشــخاص 

مجموعــات ترغــب يف القيــام بهــذا التعــاون كجمعيــات المجتمــع المــدين مثــال أو الجهــات المشــرفة 

أو الداعمــة. 

ورغــم ان الدليــل يقــدم معلومــات ذات طابــع عــام حــول التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود إال أنــه يركــز 

اهتمامــه بوجــه خــاص عــى المقاربــة المحــددة كمــا يتطلبهــا الســياق التونــي الليــي وكمــا تمــت 

دراســتها خــالل عمليــة إرســاء التعــاون بيــن البلديــات بالربنامــج الحــايل. وهــو يتضمــن يف هــذا اإلطــار:

• تعريفا للتعاون الالمركزي عرب الحدود

• الطرق والتميش اّليت تمّكن من إنجاز هذا التعاون

• قائمة بالمزايا وتحليال للمخاطر المرتبطة بهذا النوع من التعاون

• الجوانب القانونية والهياكل الممكنة

• سبل ممكنة لهذا التعاون بما يتماشى مع سياق المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا

• الشروط الضرورية إلنجاح التعاون الالمركزي عرب الحدود
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ويف هــذه الحالــة بالــذات المتمثلــة يف التعــاون الالمركــزي المرتقــب عــرب الحــدود بيــن تونــس وليبيــا 

فــإّن األمــر يتعلــق بتعــاون بيــن ســبع بلديــات والفاعليــن المحلييــن مــن ذوي الصلــة يف المنطقــة 

الحدوديــة والذيــن يتقاســمون مهمــة بنقــاط انطــالق مشــرتكة:

I. تنميــة االقتصــاد المحــي يف مســتوى المنطقــة الحدوديــة عــى أســاس تحديــات محليــة متشــابهة 

عــى األصعــدة الثقافيــة و االجتماعيــة االقتصاديــة و الماليــة و المؤسســية ولكــن أيضــا عــى أســاس 

ــز التبــادل تحديــات أخــرى متشــابهة تتعلــق بتنميــة مجمــل المنطقــة الحدوديــة عــى أســاس تعزي

و إمكانات إستثمار كربى.

مــع  الالمركزيــة  اإلدارة  أســاس  عــى  تدريجّيــا  الديموقراطــي  المحــّي  الحكــم  مبــادئ  تطبيــق   .II

إنشــائها. و  التعــاون  مشــاريع  تصــّور  يف  المــدين  المجتمــع  مشــاركة 

ــّم الّنظــر إليهــا ككيــان اجتماعــي يتموقــع يف فضــاء معيــن  ــة الــيّت يت III. تهيئــة المنطقــة الحدودي

ــب نظــرة موحــدة يف مــا يتعلــق بالتهيئــة الرتابيــة. ويتطّل

IV. التعــاون بيــن مختلــف األقســام الحضريــة يف مختلــف البلديــات مــع الرتكــز عــى أهــداف تبــادل 

التجــارب وتجويــد الخدمــات.   

V. التبــادل بيــن المؤسســات ويف مجــال الجمعيــات المحليــة وهــو تبــادل ضــروري لتعزيــز مختلــف 

أبعــاد التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود. 

المنطقــة  يف  للســكان  معيشــية  ظــروف  تحســين  هــو  الطموحــة  المهمــة  هــذه  مــن  الغــرض  إّن 

الحدوديــة التونســية الليبيــة عــى نحــو مســتدام. و إذا مــا نظرنــا إىل التعقيــد الــذي تّتســم بــه مثــل هــذه 

المبــادرة )هشاشــة الســياق السياســي وغيــاب مرجعيــات، والتكيــف غــري الــكايف مــع الســياق القانــوين، 

وتعــّدد أصحــاب المصلحــة والتوتــرات األمنيــة والسياســات الوطنيــة والمحليــة ...( فــإّن مســار تحقيــق 

هــذه المهمــة يجــب أن يكــون واضحــا ومتدرجــا ومعتمــدا عــى نهــج يقــوم عــى تفكــري عميــق. كمــا 

ينبغــي أن تكــون خطــوات هــذا المســار مجديــة و واقعيــة ويمكــن التحكــم فيهــا. وســواء تعّلــق األمــر 

بالتخطيــط لهــذه الخطــوات أو متابعــة تنفيذهــا، فــال بــد مــن بــذل جهــد لتوفــري الظــروف المالئمــة 

لنجــاح المهمــة.

أنــه يوفــر لألشــخاص المهتميــن  ومــن هــذا المنطلــق فــإّن قيمــة هــذا الدليــل العملّيــة تتمثــل يف 

والمعنييــن مجموعــة مــن األدوات اّلــيت تســّهل عمليــة تحديــد الهــدف مــن التعــاون الالمركــزي عــرب 

الحــدود وتيّســر تجســيم الخطــوات الضروريــة لتحقيقــه ولجعــل الفوائــد المنتظــرة واألثــر المرغــوب يف 

ظــروف عيــش الســكان شــيئين مســتدامين.
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1. تعريف التعاون الالمركزي عرب الحدود
إّن المــرّبرات اّلــيت تقــف خلــف مختلــف المبــادرات يف مجــال التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود تتعلــق 

مــن  كثــري  يف  يجمــع  الــذي  االجتماعــي  و  واالقتصــادي  والبيــي  الجغــرايف  الطابــع  ذي  بالرتابــط 

األحيــان بيــن البلديــات عــى جانــي الحــدود. 

ال يمكــن النظــر إىل التعــاون عــرب الحــدود باعتبــاره ســلطة أخــرى مخولــة للبلديــات الحدوديــة ولكــن 

ينبغــي اعتبــاره إحــدى وســائل وضــع الســلطات الموكلــة بهــذه البلديــات موضــع التنفيــذ. يمكــن أن تتــم 

ترجمــة مبــادرات التعــاون عــرب الحــدود إىل عالقــات جــوار تســتند إىل اتفاقــات نوايــا فحســب كمــا يمكــن 

أن تتخــذ هــذه المبــادرات شــكل معاهــدات تعطــي اللزتامــات الموقعيــن طابعــا رســميا.  

يمكــن للمبــادرات يف حــّد ذاتهــا أن تتخــذ أشــكاال متعــّددة ومتنّوعــة: مــن تمــّش يتطــّور يف الزمــن 

ويأخــذ طابعــا تجريبيــا اىل مشــاريع كــربى يف مجــال البنيــة التحتيــة عــرب الحــدود. و بغــّض النظــر 

عــن نــوع التعــاون عــرب الحــدود أو درجــة تعقيــده فهــو يســتند دائمــا اىل«عالقــات الجــوار القائمــة بيــن 

الســلطات المحليــة عــى جانــي الحــدود«. و غالبــا مــا تقــّدم األدبيــات ذات الصلــة هــذا التعريــف للتعــاون 

عــرب الحــدود وهــو تعريــف بســيط يعكــس طبيعــة هــذا النــوع مــن التعــاون. ويضــع هــذا التعريــف يف 

صياغــة واحــدة حقيقــة معقــدة ودائمــة التطــور ومختلــف العقبــات اّلــيت ينبغــي تخّطيهــا لضمــان 

الحركيــة عــرب الحــدود والقيــود الثقافيــة والمؤسســية والقانونيــة والماليــة اّلــيت تحــول دون تجســيد 

بأنجــع طريقــة ممكنــة مــن خــالل  التحديــات  الحــدود، فالغايــة هــي مواجهــة هــذه  المشــاريع عــرب 

التعــاون عــرب الحــدود.  

تتمّثل الدوافع الرئيسية للتعاون عرب الحدود يف ما يي:
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2. مزايا التعاون عرب الحدود
1. ال يمكــن اعتبــار التعــاون التونــي الليــي الالمركــزي عــرب الحــدود تمرينــا نظريــا ولكــن يمكنــه 

االســتفادة مــن نتائــج ممارســة طويلــة مــن التعــاون عــر الحــدود عــى األرض ومــن مراكمــة الخــرات 

ــد مــن المجتمعــات والســلطات المحليــة. والدرايــة يف العدي

2. ال يقتصــر التعــاون عــرب الحــدود عــى تبــادل المعلومــات بشــأن األمــور االقتصاديــة و الثقافيــة

و االجتماعيــة و لكنــه يهــدف أيضــا إىل تبــادل اقتصــادي واجتماعــي يشــمل االســتثمار و الخدمــات

و اليــد العاملــة بيــن المناطــق الحدوديــة. و يمكــن لهــذه التبــادالت أن تســهم يف تقريــب المجتمعــات 

المحليــة و الســلطات حــول االهتمامــات والقضايــا المشــرتكة و هــو مــا مــن شــأنه أن يؤســس ألجــواء 

جيــدة يف المنطقــة الحدوديــة )مــن ال يعــرف شــيئا فلــن يحبــه بالتأكيــد(. 

3. يدعــم التعــاون عــرب الحــدود ويســهل عمليــة تقديــم إجابــات مشــركة لتوقعــات ســكان المنطقــة 

الحدوديــة و إحتياجاتهــم كمــا يمّكــن مــن وضــع إســراتيجية مشــركة لتطويــر المنطقــة الحدوديــة

و خطة إجراءات مشركة لتحقيق أهداف الجانبين المشرتكة.

4. يوّفــر التعــاون عــرب الحــدود فرصــة للجماعــات والســلطات المحليــة لخلــق عالقــات تكامليــة: تتعلــم 

الجهــات الفاعلــة عــى تنــوع خلفياتهــا كيــف تفهــم بعضهــا بعضاوتتعــّرف عــى تجــارب وممارســات 

جديــدة توّســع مــن نطــاق الحلــول الممكنــة لمشــاكلهم مــن خــالل ثقافــة العمــل المشــرتكة.

5. تتيــح الخطــة التدريبيــة للفاعليــن تبــادل الخــربات و أفضــل الممارســات يف مــا بينهــم والتعــرف عــى 

اختصاصــات بلديــة ذات صلــة. ويعــّزز هــذا، كمــا هــو الشــأن بالنســبةاىل التبــادالت و الــدروس المــراد 

تعّلمهــا، بنــاء القــدرات و الكفــاءات الشــخصية و مــن ثــّم القــدرات المؤسســاتية للبلدّيــات الحدوديــة 

يف مجــال وضــع الربامــج وتنفيذهــا يف إطــار مــن الشــراكة. وتهــدف هــذه الربامــج إىل تحســين جــودة 

عمــل الموظفيــن اليــويّم و تأثــريه و اىل إدارة البلديــات اّلــيت يعملــون بهــا بطريقــة أفضــل وأخــريا إىل 

خدمــة المواطنيــن بطريقــة أفضــل.

6. إذا مــا تــّم يف اللحظــة المناســبة إدمــاج التفكــري حــول اســتثمارات أو شــراءات مشــرتكة )تتخــذ 

الحجــم. اقتصــادات  كمنطلــق لهــا احتياجــات مجمعــة( فيمكــن تحقيــق 
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3. طبيعة التعاون عرب الحدود 
يمكــن للتعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود أن يتخــذ أشــكاال مختلفــة تــرتاوح بيــن توقيــع اتفاقــات بيــن 

بلديتيــن )مــا يســمى باتفاقــات التوأمــة( وإنجــاز مشــاريع مشــرتكة حقيقيــة. يرّكــز هــذا الدليــل عــى 

تنفيــذ المشــاريع المشــرتكة. والواقــع أن التوأمــة عمــل محــدود مــن حيــث عــدد المــدن المعنيــة أو 

المــدن  بــه  للتعــاون الالمركــزي ال تختــص  اّلــيت يشــملهاالتبادل، و هــي شــكل مألــوف  المجــاالت 

الحدوديــة. ومــع ذلــك فــإّن إبــرام اتفاقــات التوأمــة يمكــن أن يجعــل منهــا شــرطا أساســيا قبــل إنجــاز 

أنشــطة ذات صلــة بالمشــاريع المشــرتكة.

و غالبــا مــا يتــم إطــالق المشــاريع عــرب الحــدود عــى أســاس الرتابــط بيــن المناطــق الحدوديــة. فلنأخــذ 

مثــال منطقــة يعربهــا نهــر عــى جانــي الحــدود وهــو مــا قــد يتطلــب عــى ســبيل المثــال بنــاء جســر 

لتســهيل الحركــة الحدوديــة. و يف حالــة مــن هــذا القبيــل فــإّن تربيــر المشــروع و الشــركاء و دوافعهــم 

و أهدافهــم و مــدة إنجــاز المشــروع و التمويــالت الالزمــة يمكــن تحديدهــا ســلفا. و مــن جانــب آخــر فــإّن 

هــذا النــوع مــن التعــاون هــو تعــاون ذو طبيعــة مؤسســية ودائمــة )اجتماعية-اقتصاديــة، سياســية، 

ثقافيــة( و يتجــاوز األعمــال الحينيــة أو قصــرية األمــد. و مــن هــذا المنطلــق عــادة مــا تشــمل المــربرات

و الدوافــع أبعــادا ذات طبيعــة أكــر عمقــا، إذ يــريم مثــل هــذا التعــاون إىل المســاهمة عــى المــدى 

الطويــل يف تحســين ظــروف عيــش الســكان مــن خــالل تســهيل التبــادالت عــرب الحــدود و التعزيــز 

المتبــادل للمؤسســات المحليــة و تطويــر االقتصــاد المحــي  و الحــد مــن التوتــرات و الزناعــات الحدوديــة 

الممكنــة.

الحــدود مــن األهــداف اإلســرتاتيجية  أو المشــاريع عــرب  التعــاون  اّلــيت يركــز عليهــا  تنبــع المواضيــع 

المشــرتكة اّلــيت قــام الشــركاء بتحديدهــا بطريقــة مشــرتكة. كمــا يمكــن لهــذه المواضيــع أن تكــون 

هــي بذاتهــا أهدافــا محــددة ويمكــن أيضــا أن تكــون وســائل لبلــوغ هــدف اســرتاتيجي نهــايئ )مــن قبيــل 

تحســين ظــروف عيــش الســكان(.

إن الدافــع إلطــالق مشــروع عــرب الحــدود غالبــا مــا يكــون نابعــا مــن الداخــل أي أّنــه يــأيت مــن الشــركاء 

أنفســهم عــى أســاس مقولــة »االتحــاد يصنــع القــوة« أو ألّنــه ال يمكــن أن يتجاهــل بعضنــا بعضــا يف 

ســعينا لتحقيــق هــدف مــا. و تجــدر اإلشــارة إىل أنــه غالبــا مــا تتخــذ اللقــاءات األوىل شــكال غــري رســمي 

بعضــا بعضهــا  األطــراف  معرفــة  زادت  كّلمــا  رســمية  لقــاءات  إىل  فشــيئا  شــيئا  تتحــّول  ثــّم 

و قــررت إضفــاء شــكل رســمي عــى التعــاون عــرب الحــدود يف مجــال مــا. كمــا أنــه يمكــن إرســاء مســار 

التعــاون إثــر وقــوف طــرف ثالــث خلــف مبــادرة إطــالق المشــروع )حافــز خارجــي( و يف تلــك الحالــة 

النتائــج  و  التعــاون  المرتبطــة بطبيعــة  المعايــري  أســاس  عــى  اختيــار شــركاء محتمليــن  يتــّم  فإّنــه 

المتوقعــة منــه. 
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4. سري التعاون عرب الحدود 

الشكل األساسي

يتضمن الشكل األساسي انطالقا من اللقاءات األوىل الخطوات التالية:

• اختيــار الشــركاء بعــد تحديــد المعايــري عــى أســاس الحاجيــات المشــرتكة يف مجــال تعزيــز القدرات 

المؤسســية يف مجــاالت التكامــل )مشــروع متــأّت مــن حافــز داخــي أو خارجي(

• اختيار  أعضاء اللجنة التسيريية )أو لجنة القيادة( وتحديد صالحياتهم

• اختيــار أهــداف التعــاون عــرب الحــدود والمواضيــع الخصوصيــة ذات الصلــة بــه ومــا يتعيــن القيــام 

بــه أوال )اإلطــار المنطقــي(

• تحديد شكل التمويل

• تحديد اإلطار لقانوين ونوع اتفاقية التعاون )اتفاق نوايا، معاهدة رسمية، عقد أداء(

• اختيــار أعضــاء فريــق العمــل الفــي وصياغــة خطــة عمــل الفريــق الســنوية )صالحياتهــم العمليــة 

بمــا يف ذلــك صالحياتهــم الماليــة(

• تحديد طريقة التسيري والتقييم والمتابعة

التفكري المسبق
حــّى يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي عــى تعهــدات الشــركاء يف إطــار مشــروع عــرب الحــدود – بغــض 

النظــر عــن شــكله ومحتــواه- واختيــار األشــكال التنفيذيــة األكــر مالءمــة فإّنــه مــن المناســب بالنســبة 
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اىل الشــركاء أن يقومــوا بتحديــد معايــري المشــروع الرئيســّية بطريقــة مشــرتكة و بالتفكــري بصــورة 

مســبقة يف طــرق تســيريه و إنجــاز جميــع مكوناتــه. ويشــمل هــذا:

I. تشــخيص الحالــة الراهنــة حــّى يمكــن التأســيس لقــراءة يتقاســمها الطرفــان يف مــا يتعّلــق 

الحــدودي. بالمجــال 

II. التفكــري مســبقا حــول الّرهانــات و اإلمكانــات ذات الصلــة بالتعــاون عــرب الحــدود حــّى يمكــن 

صياغــة إســرتاتيجية جهويــة تتخــذ شــكل مشــاريع عــرب الحــدود تلــي حاجيــات الســّكان عــى جانــي 

الحــدود. 

آخريــن مهتميــن  فاعليــن  المحليــة،  الجماعــات  تجمــع، إىل جانــب  أن  هــذه  التفكــري  لعمليــة  يمكــن 

بالتعــاون عــرب الحــدود عــى جانــي الحــدود: الفاعليــن االجتماعيّيــن االقتصاديّيــن، الجمعيــات الممثلــة 

للســكان....

المشروع عرب الحدود

اّلــيت ســوف ينشــأ عــى  اليــه مــن خــالل المســار المذكــور آنفــا يمثــل القاعــدة  يتــّم التوصــل  اّن مــا 

التاليــة: الخطــوات  مــن  المشــروع  هــذا  ويتكــون  الحــدود.  عــرب  المشــروع  أساســها 

المرحلة 1

الحــدود وذلــك حــى يتســى رســم مالمــح المشــروع عــرب  الرهانــات عــرب  تحديــد االحتياجــات و   •

تحديدهــا.  تــم  اّلــيت  والرهانــات  االحتياجــات  إىل  االســتجابة  الحــدودي، 
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المرحلة 2

تحديد محتوى المشروع:

• األهداف، الجمهور المستهدف، المّدة، المنطقة الحدودية المعنية

• المواضيع المحّددة

• األعمال المزمع القيام بها، الوسائل البشرية والمادية والمالية اّليت ينبغي توفريها

• تقييم الكلفة والتمويالت المتوفرة

المرحلة 3:

التحقق من الجدوى:

• تحليل المخاطر والتهديدات

• التدابري المخففة

• إدارة العوائق والعقبات

• األهداف 

• الخ...

المرحلة 4

تحديــد مجموعــة مــن الفاعليــن مــن ذوي الكفــاءة عــى جانــي الحــدود وتكليفهــم بإدارة المشــروع 

والقيــام باألعمــال المخّطــط لها

المرحلة 5  

عــى ضــوء العناصــر اّلــيت تــّم تحديدهــا خــالل المراحــل الســابقة يتــّم اتخــاذ قــرار مشــرك مــن جانــي 

الحــدود بإطــالق مشــروع التعــاون
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المرحلة 6

اإلعداد لتنفيذ المشروع عر الحدود:

• تحديد الهيكل الذي يتوىل االدارة/لجنة التسيري مع ضمان تمثيل جميع األطراف

• تحديد فريق العمل الفين - المكلفين بالمهام- ومختلف الوظائف الالزمة إلنجاز المشروع

• تضمين األهداف واألعمال المزمع القيام بها يف خطة للعمل )سنوية أو عى سنوات عديدة( 

• صياغة الخطة المالية المتعلقة بالمشروع

• تحديد اسرتاتيجية التعاطي مع العوائق والعقبات

المرحلة 7

اختيار الصيغة القانونية و التشغيلية المناسبة

المرحلة 8

تحديد اسراتيجية االتصاالت الداخلية والخارجية للتعريف بالمشروع.

المرحلة 9

ضبط وسائل التسيري و التقييم للمشروع.
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5. الطــرق والتمــي اللــّي تمّكــن مــن إنجــاز التعــاون الالمركــزي عــرب 
الحــدود بيــن تونــس و ليبيــا 

بعــد التحقــق مــن جــدوى مشــروع التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود التونــي الليــي ينبغــي تحديــد 

الطــرق و الخطــوات الخاصــة بالمشــروع. و بالرجــوع إىل المنهجيــة المقرتحــة آنفــا فــإّن المعايــري التاليــة 

يمكــن اعتبارهــا معايــري ذات صلــة:

• القــرارات و التوّجهــات اّلــيت يتخذهــا بصــورة مشــرتكة الفاعلــون المحليــون التونســيون و الليبيــون 

و يحددونهــا

• توفر الموارد البشرية ذات الكفاءة والصالحيات المناسبة

• مشــاركة المجتمــع المــدين والقطــاع الخــاص باعتبارهمــا مستفيدين/مشــاركين، يف تحديــد 

المشــاريع عــرب الحــدود و إدارتهــا

• توفري الموارد المالية

• اإلمكانات القانونية اّليت توفرها تشريعات الطرفين الداخلية 

• توفري اسرتاتيجية اّتصال و ضغط 

• توفري امكانات التقييم و المتابعة

القــرارات و التوجهــات اّلــي يّتخذهــا بصــورة مشــركة الفاعلــون المحليــون التونســيون و الليبيــون 

و يحددونهــا

ينبغــي عــى الطرفيــن الليــي والتونــي أن يحــّددا بصــورة مشــرتكة أهدافــا إســرتاتيجية وإجــراءات 

محــددة تمّكــن مــن بلــوغ هــذه األهــداف.   

توصلــت  المحليــة  االقتصاديــة  التنميــة  و  الديموقراطيــة  المحليــة  الحوكمــة  برنامــج  إطــار  يف 

مختلفــات ورشــات التبــادل و النقــاش حــول اإلمكانــات الواقعيــة للتعــاون »عــرب الحــدود« إىل صياغــة 

مقــرتح مشــرتك مــن قبــل البلديــات التونســية و الليبيــة المشــاركة إلنجــاز «مركــز تعــاون حــدودي 

لإلعــالم و التواصــل و الثقافــة« يكــون مشــروعا رياديــا. و يتــّم تحليــل مالءمــة هــذا المقــرتح و دراســته 

ــد لهــذا المشــروع الرائــد و تحقيــق أهدافــه. مــن وجهــة نظــر مــا قبــل الجــدوى لضمــان الســري الجّي

و حــّى ال يكــون هــذا المشــروع الرائــد مشــروعا منعــزال فســوف يكــون مــن الضــروري تنفيــذه مــع جملــة 

التدابــري األخــرى اّلــيت ينبغــي إنجازهــا لبلــوغ هــذه الغايــة. إّن هــذه الغايــة )أو الهــدف االســرتاتيجي 

بعيــد المــدى( ينبغــي أن يكــون مضّمنــا يف خّطــة إســراتيجية تمتــّد عــى ســنوات وتتعلــق بالمنطقــة 

الحدوديــة. ينبغــي أن تتوفــر مثــل هــذه الخطــة و أن تمثــل النقطــة األساســية و الوثيقــة المرجــع لــكل 

األطــراف المعنيــة بالتعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود بيــن تونــس و ليبيــا. ينبغــي أن يســهم كل مشــروع 

وكل التدابــري المتخــذة يف إطــاره يف بلــوغ هــذه الغايــة. و يعــي ذلــك أّن المشــروع الّرائــد، حــّى إن كان 
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مالئمــا جــّدا للشــركاء، فهــو هــدف أساســي مشــتق أو لنقــل وســيلة وليــس غايــة يف حــّد ذاتــه.  

يجــب أن تســبق صياغــة ورقــة اســرتاتيجية أو وضــع ميثــاق أي عمــل آخــر، ويمكــن أن يكــون ذلــك عــى 

أســاس نتائــج المبــادئ التوجيهيــة المعتمــدة بشــكل مشــرتك مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المحليــة 

التونســية والليبيــة. ويتمثــل النهــج البديــل يف تــويّل مركــز المعلومــات واالتصــاالت والثقافــة وضــع 

رؤيــة اســرتاتيجية للمنطقــة الحدوديــة كأول مهمــة يقــوم بهــا )يف ســياق جمــع المعلومــات و إنشــاء 

بنــك للمعلومــات حــول البلديــات الشــريكة وبلديــات أخــرى يف المنطقــة(.

توفري الموارد البشرية ذات الكفاءة الضرورية و السلطات الالزمة

تتوىل إدارة المشروع لجنة تسيري و تقوم كل بلدية بتعيين ثالثة أعضاء يف هذه اللجنة:

- عضو منتخب من المجلس البلدي

- موظف بلدي

- ممثل عن المجتمع المدين

يطلــب مــن البلديــات تنظيــم أيــام مفتوحــة للمجتمــع المــدين لتقديــم التعــاون عــرب الحــدود. وخــالل 

هــذه األيــام، يتــم اختيــار ممثــل عــن المجتمــع المــدين حســب اإلجــراءات اّلــيت تــم التفــاوض بشــأنها  مــع 

ــرا إىل منظمــات المجتمــع المــدين األخــرى  الشــركاء. ويطلــب مــن هــذا الممثــل أيضــا أن يقــدم تقري

يف مدينتــه حــول محتــوى التعــاون عــر الحــدود وســريه.

تجتمــع هــذه اللجنــة بصــورة دوريــة لإلطــالع عــى تقــّدم إنجــاز المشــروع و احــرتام األهــداف الموضوعة 

منــذ البــدء. و كغريهــا مــن اللجــان فــإّن هــذه اللجنــة اّلــيت لديهــا بعــض المســؤولية ال يمكــن أن تعمــل 

عــى نحــو فعــال إال إذا كان لديهــا تفويــض واضــح مــن الشــركاء اللذيــن تمّثلهــم. ويف حالــة التعــاون 

التونــي الليــي، فقــد تــم اقــرتاح ممثــي أعضــاء البلديــات مــن قبــل البلديــات نفســها.

ومــن جهــة أخــرى مــن الضــروري تكويــن فريــق عمــي فــين أو مجموعــة مكلفــة بمهــام مثــال مــن خالل 

التنســيق بيــن ممثــي الشــركاء مــن ذوي الكفــاءة يف مجــال المشــروع. ويقــوم هــذا الفريــق الــذي 

يجتمــع بطريقــة أكــر تواتــرا مــن اللجنــة التســيريية بإنجــاز التبــادالت الفنيــة والتدابــري المّتفــق عليهــا 

وبمتابعــة التقــدم يف اإلنجــاز وإعــداد اجتماعــات اللجنــة التســيريية. ويعمــل فريــق العمــل عــى أســاس 

كــراس للشــروط يأخــذ شــكل خّطــة عمــل ســنوية تحــّدد المشــروع الّرائــد والمواضيــع اّلــيت يتــّم الرتكــز 

عليهــا والتدابــري ذات األولويــة والنتائــج المتوقعــة والفاعليــن عــى الميــدان واآلجــال والتمويــل. كمــا 

أنــه مــن الضــروري إقامــة إطــار هيــكي للتشــاور مــع أعضــاء اللجنــة التســيريية.     
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مشــاركة المجتمــع المــدين و القطــاع الخــاص يف تحديد المشــاريع عر الحــدود و إدارتها باعتبارهم 

مستفيدين/مشاركين

باعتبــار أن المجتمــع المــدين والقطــاع الخــاص يمكــن ان يكــون لهمــا مصلحــة يف بعــض المشــاريع 

عــرب الحــدود فإّنــه مــن المهــم أن تتــم دعوتهما وتشــجيعهما للمشــاركة يف إطار شــراكة مع البلديات 

يف تحديــد المشــاريع وإدارتهــا. وعــى أقــل تقديــر ينبغــي أن يكــون للمجتمــع المــدين والقطــاع الخــاص 

علــم بالمشــاريع عــرب الحــدود اّلــيت يتــم العمــل عــى إنجازهــا. وباعتبارهــم مستفيدين/مشــاركين فإّنــه 

بإمكانهــم المســاهمة أيضــا يف تمويــل المشــاريع اّلــيت تحظــى باهتمامهــم. ويعــّد المشــروع الرائــد 

الــذي ســبق ذكــره مثــاال جيــدا عــى ذلــك إذ أنــه تــّم إصــدار طلــب للعــروض لتمويــل أنشــطة التعــاون عــرب 

الحــدود بيــن الجمعيــات عــى جانــي الحــدود. 

توفري الموارد المالية

ــر  إّن الســؤال الــذي ينبغــي أن تقــع اإلجابــة عنــه هــو كيــف يمكــن توفــري التمويــالت الضروريــة لتطوي

الربامــج والمشــاريع وإدارتهــا يف إطــار اتفاقيــة للتعاون،مــن بيــن المصــادر الممكنــة يمكــن ان نذكــر:

• مساهمات المانحين

• مساهمة الدولة

• مساهمات البلديات المشاركة

• مساهمات المجتمع المدين

• مساهمات القطاع الخاص

• مساهمات منظمة الحكومات المحلية

• مساهمات السكان

إن الفكــرة المبدئيــة يف مــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية و الماليــة هــي أّنــه كلمــا زادت االســتفادة أصبــح 

حافــز المشــاركة قويــا )أو ضروريــا(.  

االمكانات القانونية المتوفرة للبلديات المشاركة من خالل التشريعات الداخلية

ال يوجــد يف تونــس إطــار قانــوين واضــح يف مــا يتعلــق بالتعــاون عــرب الحــدود إاال أّن عالقــات التوأمــة 

تبــدو الشــكل األكــر شــيوعا. و تخضــع هــذه العالقــات إىل إشــراف وزارة الداخليــة و تأطريهــا. و مــن 

جانــب أخــر فقــد كــّرس دســتور جانفــي 2014 مبــدأ التعــاون الالمركــزي )الفصــل 140( دون إقصــاء 

التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود.
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ال يوجــد يف ليبيــا حاليــا إطــار قانــوين مخصــص إلقامــة تعــاون المركــزي عــرب الحــدود، إال أّن الطلبــات 

اّلــيت تقّدمــت بهــا المــدن جعلــت ســلطات اإلشــراف تنظــر يف إمكانيــة إنشــاء  مشــاريع للتوأمــة يمكــن 

تبنيهــا و المصادقــة عليهــا.  

وقــد تمــت صياغــة اتفاقيــة للتوأمــة عــى أســاس مشــروع نــص تــّم إعــداده يف تونــس ومشــروع تــّم 

إعــداده يف ليبيــا يســتجيب لتطلعــات كل جهــة و شــروطها. و قــد تــم إطــالع المــدن عــى نــص هــذه 

االتفاقيــة )انظــر المرفقــات(.  

و يف جميــع الحــاالت فــإّن التوقيــع عــى اتفاقيــة للتعــاون يتوقــف عــى الرغبــة المشــرتكة للجماعــات 

المحليــة عــى جانــي الحــدود. و هــي ليســت ضروريــة إلطــالق تجربــة تعــاون تخلــو مــن طابع رســمي ال 

تأخــذ طابعــا إلزاميــا بالنســبة اىل األطــراف ذات المصلحــة. وكمــا تــم ذكــره يف دليــل البعثــة الميدانيــة 

عــرب الحــدود لمجلــس أوروبــا فــإّن الكثــري مــن مشــاريع التعــاون عــرب الحــدودي تتــّم بصــورة غــري رســمية 

وتســتند إىل تنســيق التدابــري المتخــذة مــن قبــل الفاعليــن عــى جانــي الحــدود بغايــة إنجــاز تمــّش عــرب 

حــدودي مشــرتك. وال يجمــع بيــن الشــركاء ســوى الــزتام مبــديئ وغالبــا مــا يســتعمل هــذا الشــكل يف 

المراحــل األوىل للتعــاون أو يف صــورة غيــاب إطــار قانــوين واضــح يســمح للشــركاء بوضــع تعاونهــم 

يف إطــار رســمي.  

وبالنظــر إىل محدوديــة التدابــري القانونيــة المتوّفــرة يف ليبيــا وتونــس حاليــا فــإّن اتفاقيــة التعــاون 

باعتبارهــا الشــكل البســيط إلضفــاء الطابــع الرســمي عــى الزتامــات الموقعيــن تبــدو األنســب يف 

حالــة التعــاون عــرب الحــدودي بيــن تونــس وليبيــا. 

يتعّلــق األمــر حينئــذ بالتوقيــع عــى اتفاقيــة للتعــاون غــري ذات طابــع او وضــع قانــوين ملــزم يتــوىّل يف 

إطارهــا كّل طــرف موّقــع تطبيــق نظامــه القانــوين يف إنجــاز التدابــري اّلــيت يتخذهــا.

توفري إسراتيجية اتصالية

إّن مــن بيــن العوامــل المحــددة للنجــاح  أن يكــون المشــروع معروفــا جــّدا و أن يحظــى بتأييــد الــرأي 

العــام. و لتحقيــق ذلــك ينبغــي أن يتــّم صياغــة إســراتيجية اتصاليــة تضمــن وصــول المعلومــة إىل كل 

األشــخاص و المؤسســات بمــا يف ذلــك الســكان و رفــع وعيهــم. و مــن بيــن األدوات المتوفــرة /اّلــيت 

ينبغــي تطويرهــا:  

• ورشات عمل، ندوات، لجان، موائد مستديرة، مقابالت

• مطويات، كتيبات، معلقات، نشريات، بيانات

• مواقع للويب

• شبكات مهنية

• عالقات طيبة مع وسائل اإلعالم
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• تبليــغ المعلومــة للســكان )شاشــات كبــرية يف البلديــات( ومنظمــات المجتمــع المــدين والقطــاع 

الخــاص ذي الصلــة وإشــراكهم.

• الخ... 

يمثــل االتصــال أداة ضغــط بامتيــاز وهــو بعــد ضــروري لنجــاح المشــروع. ويعتــرب أعضــاء لجنــة التســيري 

باعتبارهــم المســؤولين عــن إدارة المشــروع األقــدر عــى تــويل المهمــة االتصاليــة. أمــا يف المســتوى 

المحــي فــإّن ممثــي البلديــات المشــاركة ينبغــي أن يقومــوا بــدور الناطــق الرســمي والمحــاور إزاء 

الســكان المحلييــن.

توّفر سبل التقييم والمتابعة

 تقــع مســؤولية تقويــم التقــدم المحــرز يف المشــروع و احرتامــا ألهــداف المرســومة عــى عاتــق اللجنــة 

العمــل  المنتظمــة مــع فريــق  الفنيــة  التبــادالت  يتــم ذلــك بشــكل غــري رســمي خــالل  التســيريية. و 

التقــي وبصــورة أكــر رســمية يف شــكل مكتــوب مــن خــالل صياغــة تقريــر التقــدم الســنوي / نصــف 

الســنوي / ربــع الســنوي. و يتــم إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل فريــق العمــل التقــي ، و يتضمــن لمحــة 

عــن األمــور الماليــة )المصروفــات مقابــل المزانيــة(، و القيــود اّلــيت تعــرتض اإلنجــاز و المقرتحــات يف 

مجــال المتابعــة.
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6. تحليل المخاطر ذات الصلة بالتعاون الالمركزي عرب الحدود

إّن إقامــة مشــروع حــدودي عمليــة معّقــدة. إال أن الدعــم الفــي و المــايل و نصائــح المانحيــن ســاعدت 

عــى إنجــاز الكثــري مــن المشــاريع بطريقــة جيــدة إىل حيــن دخولهــا حــز العمــل. حيــن االنتهــاء مــن 

تحديــد المشــروع يتــّم تركــز لجنــة التســيري و فريــق العمــل الفــي و إعــداد خّطــة العمــل إال أّن مــا يمكــن 

ــه غالبــا مــا تــربز تعقيــدات يف  مالحظتــه هــو انــه رغــم الرغبــة القويــة يف النجــاح والنوايــا الطيبــة فإّن

مســتوى القــدرات والكفــاءات والوقت/التخطيــط والدعــم السياســي. وكخطــوة اســتباقية ينبغــي 

األشــخاص  هنــا  والمقصــود  المشــروع،  تنفيــذ  عــى  اإلشــراف  تتــوىل  ســوف  اّلــيت  الجهــة  تحديــد 

الطبيعيــون والمعنويــون الذيــن ســوف يضمنــون وضــع المشــروع موضــع التنفيــذ وإنجــازه عــى أفضــل 

الوجــوه.

يوجدالكثري من المقاربات العملية الممكنة:

• تتوىل األطراف الشريكة تكليف طرف ثالث بإنجاز المهمة

• يتــوىل طــرف شــريك كفــؤ أو مجموعــة مــن الشــركاء األكفــاء إنجــاز المشــروع لفائــدة مجموعــة 

الشــركاء

• يمكن للشركاء أن يقرروا إنشاء  هيكل مستقل يتوىل إنجاز المشروع

للنجــاح يف  أهــم محــّدد  فــإّن  تبنيهــا  يتــم  اّلــيت  المقاربــة  االختالفــات فمهمــا كانــت  مراعــاة  ومــع 

المشــروع هــو وجــود قيــادة تشــرف عــى فريــق مــن الفاعليــن الذيــن يؤمنــون بالمشــروع و الذيــن تتوفــر 

لديهــم الكفــاءة و االلــزتام الضرورّيــان. و مــن بيــن العوامــل المحــددة األخــرى وجــود وضــع سياســي 

مســتقر بمــا فيــه الكفايــة يف المســتويين اإلقليمــي و الوطــي لتمكيــن المســتوى المحــي مــن 

تحقيــق األهــداف اإلســرتاتيجية للتعــاون عــرب الحــدود.   

أّمــا المخاطــر لــيت يمكــن أن تمّثــل تهديــدا جّديــا لنجــاح التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود بيــن تونــس 

وليبيــا وخاصــة المشــروع الرائــد المزمــع إنجــازه فنقدمهــا يف الجــدول التــايل حســب طبيعتهــا و مــدى 

إمكانيــة تحققهــا.
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التدابري/االجراءاتامكانية الحدوثالنوعالخطر

ضعف التبي/الدعم 1
السياسي

ضمان الدعم/المساندة السياسية متوسطسياسي
المتواصلة من خالل اإلعالم 

والتبادل والتشاور وإشراك السلطات 
المحلية والوطنية )وزارات الداخلية 

والحكم المحي(
وضع سياسي ومؤّسي 2

غري مستقر وهّش )يف 
المستوى المحي 

والجهوي والوطي(

مؤسي/
سياسي

إنشاء إطار للتشاور الهيكي متوسط/مرتفع
والضغط يف المستوى المحي 

والجهوي والوطي والدويل

وضع سياسي أمي 3
صعب وتوترات عرقية

سياسي/
اجتماعي

التأكيد عى الرتابط الجهويمتوّسط/مرتفع
و أهمية التعاون مع  إيالء األمن 

أهمية باعتباره شرطا مسبقا
تحديد األشخاص الطبيعيين مرتفعمؤسيغياب القيادة4

واالعتباريين باعتبارهم أصحاب 
المشروع

نقص القدرات والخربات، 5
والجهات الفاعلة ذات 

الصلة

منخفض/مؤسي
متوسط

ضمان أن يقتصر التعاون عى 
مجاالت الكفاءة المشرتكة وأن ال 

يتجاوز هذا التعاون أو يثقل القدرات 
المشرتكة المتاحة؛ تحديد النهج 
العمي األكر مالءمة للمشروع 

)أنظر أعاله(؛ اختيار قيادة و أعضاء 
عى درجة من التصميم عى إنجاز 

المشروع بنجاح و من ذوي الكفاءات 
اّليت يكّمل بعضها بعضا.

غياب رؤية إسرتاتيجية 6
للمنطقة الحدودية

وضع رؤية إسرتاتيجية مشرتكة متوسط/مرتفعاجتماعي
طويلة األجل لمنطقة الحدود 

)الخطة اإلسرتاتيجية(
نقص الموارد )بعد 7

نهاية مشاركة الجهات 
المانحة(

وضع خطة مالية مشرتكة استنادا مرتفعمايل
إىل خطة العمل

تشرذم اإلجراءات 8
والمطالب وآنعدام 

تناسقها

إنجاز خطة عمل مدروسة تستند إىل متوسطمؤسي
أهداف المشروع التجريي
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طموحات وتوقعات ال 9
يمكن تحقيقها

مؤسي/
اجتماعي

اقتصار األعمال حاليا عى تلك اّليت متوسط/مرتفع
تّم االتفاق بشأنها يف إطار المشروع 

التجريي الرائد )اإلنتباه اىل أثره يف 
إطالق المسار و قيمة المشروع الرائد 

كمشروع تجريي(
غياب معلومات وبيانات 10

موثوقة
مؤسي/

اجتماعي
التحقق من مدى مالءمة البيانات متوسط/مرتفع

و موثوقيتها و تنسيقها لتحقيق 
تشخيص للوضع الراهن يكون 

تشخيصا مشرتكا
غياب التنسيق والتوجيه 11

يف ما يتعّلق باألهم- 
المهّمة / األهداف 

اإلسرتاتيجية

تحديد اإلجراءات ذات األولوية ذات متوسطمؤسي 
الصلة )خطة العمل(؛ إدارة المشروع 

من قبل لجنة التسيري

أخذ لجنة التسيري زمام المبادرة؛ إدارة مرتفعمؤسيالعجزعن إحراز تقّدم12
الوقت من قبل فريق العمل الفي 
من خالل جدول زمي )يف خطة 

العمل(
غياب وضوح الرؤية 13

والمصداقية يف 
الم²شروع، واإلجراءات 

والنتائج والفوائد 
المتوقعة

مؤسي/
اجتماعي

رفع وعي السكان وتنفيذ إسرتاتيجية متوسط/مرتفع
لالتصال

إن جــودة تنظيــم المشــروع وقيمــة األشــخاص المســؤولين عــى قيادتــه واألشــخاص المعنييــن 

أمــر رئيــي لضمــان تنفيــذ المشــروع بأفضــل الطــرق الممكنــة والحصــول عــى أفضــل  بإنجــازه 

النتائــج.
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7. كيــف يمكــن ضمــان اســتدامة أثــر التعــاون عــرب الحــدود بيــن تونــس
و ليبيا

عنــد اســتحضارنا أهــّم مــا ورد يف هــذا الدليــل، فــإّن الســؤال األخــري المهــم الــذي يطــرح نفســه هــو 

كيــف يمكــن ضمــان اســتدامة مبــادرات التعــاون عــرب الحــدود بيــن تونــس و ليبيــا وأثــر هــذا التعــاون. 

يقــوم هــذا الســؤال عــى ثالثــة عناصــر:

I. الدعــم والحوكمةالسياســّيين و رفــع وعــي الســكان باإلضافــة إىل القيــام بحمــالت الضغــط لــدى 

المؤسســات الوطنيــة 

II. الوسائل، خاّصة منها البشرية، المتوّفرة و ثقافة العمل المتقاسمة

III. إدراج اســرتاتيجيات التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود و األهــداف المرجــّوة يف السياســات المحليــة 

و الجهويــة.

اذا مــا تأملنــا يف الســبل الممكنــة للتعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود فإّننــا نالحــظ وجــود الكثــري مــن 

المواضيــع اّلــيت يمكــن الرتكــز عليهــا مّمــا يجعــل مــن عمليــة اختيــار نقطــة االنطــالق أمــرا صعبــا: 

التخطيــط، النفايــات، الميــاه، النقــل، التدريــب، تعزيــز الجانــب المؤســي يف الحكومــات المحليــة، 

بــدءا بإقامــة مركــز  تهيئــة المعابــر الحدوديــة... إن الخيــار المشــرتك مــن قبــل الشــركاء و المتعلــق 

لإلعــالم واالتصــال والثقافــة هــو خيــار منطقــي باعتبــار أن اإلجــراءات ذات الصلــة بهــذا المشــروع )أنظــر 

الجــدول أعــاله( يمكــن أن تكــون منطلــق عديــد مبــادرات التعــاون األخــرى. وباإلضافــة إىل ذلــك فــإّن 

المشــروع التجريــي يســمع للفاعليــن والســلطات المحليــة والســكان عــى جانــي الحــدود باكتســاب 

الخــربة يف مجــال التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود وربــط عالقــات أوثــق بيــن الّطرفيــن.

ومــن جانــب آخــر و كمــا ورد ذكــره ســابقا فــإّن التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود يتطلــب الحصــول عــى 

دعــم سياســي مــن قبــل الســلطات المحليــة وتوفــري القــدرات والكفــاءات حــّى يمكــن تقديــم إجابــات 

مشــرتكة وفّعالــة النتظــارات وحاجيــات ســّكان المنطقــة الحدوديــة.

ولهــذا الســبب فإّنــه مــن األهميــة بمــكان أن تتــّم ترجمــة التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود إىل أهــداف 

واضحــة ومفهومــة مــن قبــل الســّكان وتحظــى بدعمهــم ودعــم الســلطات المحليــة ومنّظمــات 

المجتمــع المــدين وكل الفاعليــن المعنييــن. كمــا ينبغــي إعــالم الســكان بصــورة منتظمــة بالتقــّدم 

المحــرز وخاصــة النجاحــات المحّققــة مــن خــالل المنشــورات وورشــات العمــل ونقــاط اإلعــالم عــى 

الحــدود، الــخ... 

كمــا يمكــن أن يتــّم ضمــان تواصــل التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود واســتدامته مــن خــالل هيــكل دائــم 

يتوّفــر عــى المــوارد البشــرية والماليــة القــاّرة اّلــيت يقــوم الشــركاء بتقديمهــا. تمّكــن هــذه المــوارد 

مــن إنشــاء ســكرتارية تضــّم فريقــا مــن األشــخاص المتخصصيــن وهــي بمثابــة قاعــدة للتعــاون. ومــن 
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المهــم التذكــري أن المســاهمات الماليــة ال ينبغــي أن تنــدرج بالضــرورة ضمــن الــزتام مــن قبــل الشــركاء 

يف مســتوى المزانيــة إذ يمكــن أن يســاهم الشــركاء مــن خــالل توفــري الموظفيــن والمقــرات والمــوارد 

الحاســوبية...

ويف األخــري فــإّن أفضــل ســبيل لتجذيــر التعــاون الالمركــزي عــرب الحــدود وفوائــده عــى المــدى الطويــل 

تتمثــل يف إنجــاز مشــاريع عمليــة خطــوة بخطــوة تمّكــن مــن التعاطــي مــع احتياجــات ســكان المنطقة 

الحدوديــة التونســية الليبية.
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8. مرفق : مشروع اتفاقية توأمة بين المدن الحدودية
يمّثــل المشــروع الحــايل اتفاقيــة نموذجيــة للّتوأمــة بيــن المــدن الحدوديــة يمكــن اســتعمالها مــع 

تكييفهــا لتتــالءم مــع خصوصيــات المــدن المعنيــة ومــع أخــذ األهــداف البينيــة المّتفــق عليهــا. وقــد 

تّمــت صياغــة هــذا المشــروع انطالقــا مــن األعمــال التاليــة اّلــيت تــم القيــام بهــا:

- دراســة االتفاقيــات المقرتحــة و تحليلهــا و المســتعملة مــن قبــل المصالــح المركزيــة يف كال البلديــن 

ثــّم صياغــة اتفاقيــة وحيــدة تحــرتم األحــكام المضمنــة يف النصيــن األصلييــن.

- إضافة بنود خصوصية أكر تالؤما مع السياق الحدودي وخاّصة القرب الجغرايف للمدن.

اتفاقية شراكة و تعاون

تعتــرب البلديــات اليــوم أطرافــًا لهــا أهميــة كــربى ودورا محورّيــا يف عمليــة صنــع القــرار الســّيما يف 

العالقــات اإلقليميــة و الدوليــة مــن خــالل مســاهمتها يف التنميــة البشــرية والمحليــة.

ولما للدول المجاورة من روابط اجتماعية وتاريخية فإّن بلدييت: 

........................................................  و  ........................................................

تؤمنــان بــأن تدعيــم التعــاون الوثيــق بيــن المدينتيــن سيســاهم يف تعزيــز العالقــات القائمــة بيــن البلديــن 

الشــقيقين تونــس وليبيــا المرتكــزة عــى الروابــط األخويــة والتاريخية،

ــا يوليــه البلــدان مــن أهميــة لدعــم عالقــات التعــاون الــدويل الالمركــزي بيــن الجماعــات  وانطالقــا مّم

المحليــة الراجعــة إليهمــا بالنظــر، وتمكينهمــا مــن تبــادل التجــارب والخــربات والمعلومــات وإرســاء 

عالقــات شــراكة وتعــاون يف شــى مجــاالت االهتمــام المشــرتكة،

واعتبــارا للــدور المحــوري الــذي تقــوم بــه كلتــا البلديتيــن يف مجــاالت الخدمــات ونشــر ثقافــة اإلدارة 

المحليــة ومشــاركة منظمــات المجتمــع المــدين يف صنــع القــرار كمــا تتشــاركان يف هــدف الحفــاظ 

عــى تراثهمــا الثقــايف وتعزيــزه. 

ومــن هــذا المنطلــق فــإّن البلديتــان ترغبــان يف الدفــع قدمــًا بدعــم المزيــد مــن التعــاون بيــن األجيــال 

القادمــة الســيما الشــابة منهــا بغــرض التقــارب واالتصــال الوثيــق.

وبعــد إجــراء عــدة زيــارات متبادلــة تخللتهــا لقــاءات ومشــاورات بيــن المســؤولين و كذلــك رجــال األعمــال 

ومنظمــات المجتمــع المــدين بالمدينتين،
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 فقد اتفق الطرفان الممثالن يف:

عميد بلدية ..............................................

 من جهة،

 ورئيس بلدية )أو رئيس اّلنيابة الخصوصية لبلدية( .............. 

من جهة أخرى

عى ما يي:

الفصل األول : مبادئ ومنهجية التعاون والشراكة

يؤكــّد الطرفــان عــى أهميــة التعــاون والشــراكة أخــد بعيــن االعتبــار ألوجــه التكامــل والتشــابه يف 

الخصائــص الديمغرافيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وغريها.ويعمــل الطرفــان عــى تبــادل 

الخــربات ونقــل التجــارب يف مجــاالت التعــاون المشــرتكة.

كما يسعى الطرفان إىل إنجاز مشاريع مشرتكة وذلك باتباع المرحلتين التاليتين:

ـ المرحلة األوىل

إعــداد »ورقــات فنيــة للمشــاريع« أو »ملّفــات اقــرتاح أنشــطة أو مشــاريع« توّضــح الهــدف مــن المشــروع 

وإطــاره العــام والخصوصــي والفئــة المســتهدفة منــه ومراحــل إنجــازه وكلفتــه اإلجماليــة وتأثرياتــه 

عــى المحيــط.

ـ المرحلة الثانية

- تحديــد مخطــط إنجــاز المشــاريع يف المســتوى البشــري والفــي والمايل.ويتــّم ذلــك مــن طــرف لجنــة 

فنيــة تحــدث للغــرض وفــق مــا هــو منصــوص عليــه بالفصــل الثالــث مــن هــذه االتفاقيــة.

- كمــا يمكــن، بعــد اتفــاق الجماعتيــن المحليتيــن، اللجــوء عنــد إعــداد دراســات المشــاريع والربامــج وعنــد 

تقييــم إنجازهــا، إىل مكاتــب دراســات خاصــة.

الفصل الثاين : مجاالت التعاون والشراكة

تتعاون الجماعتان المحليتان وتتبادالن الخربات يف مجاالت اهتمامهما المشرتكة،

1 - الثقافة والشباب والرياضة 

ـ تبــادل زيــارات المســؤولين عــن هــذه القطاعــات بالجماعتيــن المحليتيــن وكذلــك المبدعيــن والفنانيــن 

العمــل  حظائــر  إطــار  يف  الشــبابية  الوفــود  إىل  باإلضافــة  والفــن،  الثقافــة  مجــاالت  مختلــف  يف 

التطوعــي. 

ـ تنظيــم المهرجانــات والمعــارض والتظاهــرات الثقافيــة والموســيقية والفنيــة، والعمــل عــى تشــريك 

الطــرف اآلخــر يف هــذه الفعاليــات.

ـ تبادل المحتويات السمعية والبصرية ومحتويات المعارض والمتاحف.
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ـ حماية وصيانة الموروث الثقايف.

ـ إرساء عالقات شراكة وتعاون بين النوادي الرياضية بغاية التكوين والتأطري.

2 -  الطفولة والربية والتكوين

ـ تربية الناشئة وتأطري وتكوين المسؤولين بالمؤسسات ذات العالقة بقطاع الطفولة.

ـ دعم أي شكل من أشكال التعاون بين مؤسسات الرتبية والتكوين بجميع مستوياتها.

ـ تبــادل الخــربات يف مجــاالت التصــّرف اإلداري والمــايل والفــّي، والتعــاون بالخصــوص يف مجــال 

التصــرف الحديــث باعتمــاد التكنولوجيــات الحديثــة لإلعــالم واالتصــال.

3 - التصّرف الحضري

ـ التهيئة العمرانية ومخططات المرور.

ـ النقل الحضري. 

ـ تهيئة المآوي. 

ـ المحافظة عى الخصوصيات المعمارية للمدن وحماية المدن التاريخية.

4 ـ الصحة العمومية

ـ التعاون بين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة.

ـ التكوين يف مجاالت الصّحة و الوقاية و رفع الوعي. 

ـ تبادل التجارب والخربات والمعلومات يف المجال الصّحي.

5 ـ المبادالت االقتصادية والتجارية

ـ تنمية المبادالت االقتصادية والتجارية بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

ـ تنظيم أيام للشراكة، ومعارض وصالونات تجارية بالجهتين أو المدينتين.

نقــل  إىل  الهادفــة  منهــا  وخاصــة  التنمويــة  والمشــاريع  االقتصاديــة  األنشــطة  عــى  التشــجيع  ـ 

شــغل.  مواطــن  وخلــق  التكنولوجيــا 

6 ـ السياحة

ـ تشــجيع االســتثمار الخاص إلنجاز المشــاريع الســياحية، يف مجاالت ســياحة االســتجمام و المؤتمرات، 

االســرتاحة  دور  و  الضيافــة  كــدور  الســياحة  مــن  المســتجدة  األنمــاط  مــن  أو غريهــا  االستشــفاء  و 

العالجيــة.

ـ تدعيم األنشطة الهادفة اىل تعزيز السياحة وتدّفق السياح بالجهتين أو المدينتين.

7 ـ الشؤون االجتماعية والتضامن

ـ دعم األنشطة الهادفة إىل وضع سياسات اجتماعية للتضامن واالندماج االجتماعي.

ـ العنايــة بــذوي االحتياجــات الخصوصيــة والمســنين ودعــم الربامــج الخاصــة بمســاعدة هاتيــن الفئتيــن 

يف شــى المجــاالت.
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8 ـ البيئة والتنمية المستديمة

دعم كافة المشاريع والمبادرات وتبادل الخربات يف مجاالت:

* حماية البيئة والحّد من التلوث بجميع أشكاله.

* الطاقات المتجددة. 

* آليات التنمية النظيفة.

* التصرف يف النفايات الصلبة.

* إحداث المناطق الخضراء وصيانتها.

* التصرف يف المياه المستعملة والحمئة المتأتية من محطات التطهري.

* إحداث المنزتهات الحضرية والفضاءات الرتفيهية والتصرف فيها.

* تكويــن الجمعيــات العاملــة يف مجــال المحافظــة عــى البيئةبغــرض ضمــان تحقيــق التنميــة 

المســتديمة.

9. دفع التعاون المباشر من أجل تنمية المنطقة الحدودية

يســعى الطرفــان إىل التعريــف بمــزات المناطــق الحدوديــة التونســية الليبيــة وتشــجيع اإلســتثمار 

بهــا ووضــع تصــورات مشــرتكة للتنميــة والتهيئــة. كمــا يعمــالن عــى تشــريك المجتمــع المــدين يف 

أنشــطة التعــاون ذات الصلــة باإلتفاقيــة موضــوع اإلهتمــام.

الفصل الثالث : آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم

ـ تعتمــد الجماعتــان يف تنفيــذ مشــاريع التعــاون والشــراكة عــى اآلليــات المتفــق عليهــا ضمــن الفصــل 

األول مــن هــذه االتفاقيــة المتعلــق بمبــادئ التعــاون والشــراكةومنهجيتها.

ـ ُتحــدث لجنــة فّنيــة تضــّم ممثليــن عــن المدينتيــن تكــون مهمتهــا دراســة »الورقــات الفنيــة للمشــاريع« 

أو »ملفــات اقــرتاح أنشــطة أو مشــاريع« ولهــا صالحيــة الموافقــة أو التعديــل أو اإللغــاء، كمــا تتــوىّل 

هــذه اللجنــة قيــادة المشــاريع ومتابعــة إنجازهــا، وإعــداد تقريــر ســنوي عــن ســري أنشــطة التعــاون بيــن 

البلديتيــن.

الفصل الرابع : نظام تحّمل المصاريف المرتبة عن أنشطة التعاون 

ـ يعتمــد مبــدأ المعاملــة بالمثــل يف تحمــل مصاريــف األنشــطة المرتتبــة عــن تنفيــذ مشــاريع التعــاون، 

ويســتثى مــن ذلــك مصاريــف الســفر الــدويل.

الفصل الخامس : أحكام ختامية 

ـ تدخل هذه االتفاقية حز التنفيذ بداية من تاريخ توقيعها.

ـ تؤّطــر هــذه االتفاقيــة عالقــات التعــاون والشــراكة بيــن بلدييت......و...لمــدة 5 ســنوات، يتــم بانتهائهــا، 

إمــا تحيينهــا بمجــاالت تعــاون جديــدة أو إنهــاء العمــل بهــا وتعويضهــا باتفاقيــة جديــدة.
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يلــزتم كال الطرفيــن باحــرتام القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا يف كال الدولتيــن ويكــون أي اتفــاق أو 

تعَهــد مخالــف لهــذه القوانيــن يف حكــم الملغــى دون الرجــوع اىل الجهــات الرســمية.

ـ يف صــورة بــروز إشــكاليات ومصاعــب لتنفيــذ المشــاريع المتفــق عليهــا، ممــا يســتدعي إيقــاف العمــل 

بهــذه االتفاقيــة، يمكــن لــكل طــرف يف كل وقــت إبــالغ الطــرف اآلخــر بقــراره وضــع حــّد للعمــل بهــا، 

ويف هــذه الحالــة، ينتهــي العمــل بهــا ســتة أشــهر مــن تلقــي هــذا اإلشــعار مــن قبــل الطــرف اآلخــر.

ـ تلــزتم الجماعتــان المحليتــان، يف صــورة وقــف العمــل بهــذه االتفاقيــة، بإتمــام إنجــاز المشــاريع اّلــيت 

تــّم الشــروع فيهــا. 

يتم التوقيع عى هذه االتفاقية بناء عى رغبة الطرفين وتحرر يف أربع نسخ

) نسختان تحفظان بمقر كل بلدية والنسختان الثانيتان توثقان بالجهات المركزية لكل دولة(

حّرر عن طواعية و حسن نية و يف نظائر طبق القانون         بتاريخ .../..../....

عميد البلدية........................                            رئيس المجلس البلدي......................
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