
 

 

 صحفي بيان
 

 جسرنا، نحو حوكمة محلية رشيدة

 

 

" جسرنا"، تعلن كل من منظمة محامون بال حدود ومنظمة أنا يقظ انطالق مشروعهما 6112فيفري  11تونس في 
ترسيخ املبادئ الدستورية املتعلقة بالحوكمة املحلية في واليتي مدنين وتطاوين، الذي يهدف إلى املساهمة في 

يمٌكن جميع " بالكمشة"حيث أن املوقع الالكتروني التفاعلي . القرار للموارد الطبيعية وتشريك املواطن في أخذ
 .املواطنين من التبليغ على مختلف التجاوزات باملنطقة

 

امللح ، ية منها مثل الجبسال سيما املنجم  ، دد الثروات الطبيعية بالجنوب التونس يتع على الرغم من 
. بطالة مرتفعة ومعدل فقر يتجاوز املعدل الوطني بأشواط فإن املنطقة مازلت تعاني من نسبة ،والهيدروكربونات

 حيث أنها ،خالل السنوات الفارطةدارة املوارد الطبيعية إ القوى والقرار في مركزية ردهاويمكن أن تكون ألاسباب م
  .تخطيط التنموي املتعلقة بال لسكان املحليين في القرارات الحاسمة ا تشريكوعدم  اتسمت بالفساد 

 

إدارة  سوء املخلفة من جراءالتي ال رجعة فيها و  -ار البيئيةتكمن اليوم خطورة املسألة في بعد أو باألحرى غياب آلاث
 .املاء يتواجه نقصا حادا ف يالت  السيما بالنسبة للمناطقو  الحوار املجتمعي عن -قطاع املواد الطبيعية

 

نممات املجتم  املدني ملالتي تهدف لنقل الكفاءات  النموذجية نشاطاتمن ال هاميعمل هذا املشروع على إنجاز عدد 
إلى تعزيز قدرات املجتم  املدني املحلي في مجال إلادارة املستدامة للموارد، املعارف  "جسرنا"يهدف و  .املحلي

ة وذلك عن طريق  منطقتهمالقرارات إلاستراتيجية املتعلقة ب تشريك املواطنين فيكذلك ، واملناصرة القانونية عد 
 .التعبئة إلالكترونيةومن ضمنها  تقنيات

 

إلى إمضاء  فضتمهمة لتحديد الشركاء املحلين وقد أ خطوةتم تنفيذ ة للمشروع بعد أربعة أشهر من البداية الفعلي
لهذه  باإلضافة .شراكة م  الجمعيات املحلية وخلق شبكة مالحمين مكلفين بالتبليغ عن التجاوزات اتفاقية 12

عملية في كل من الواليتين بالتشاور م  وزارة التربية وذلك في إطار إطالق  نموذجيةمدارس  21 اختيار، تم الاتفاقيات
 .التحسيس والتوعية

 

إن إنشاء جسر بين املواطنين والسلطات املحلية سيساهم أيضا في إدماج الجوانب الاجتماعية والبيئية واحترام مبدأ 
كما أن . سيخ مبادئ الديمقراطية التشاركيةالشفافية في تخطيط مشاري  التنمية من خالل الحوار املجتمعي لتر 

املشروع يعنى بالجانب التوعوي والتحسيس ي بغية تشريك وإدماج ألاجيال الناشئة والفاعلين في املجتم  املدني املحلي 
 .والحوكمة الرشيدة للموارد الطبيعيةالتنمية  املستديمة في 

 

ـــ ب زيد من املعلومات الرجاء الاتصالمل  :ــ

 25.294.240 :حدود منممة محامون بال  برنامج حقوق وتنمية منمنسقة  نادية بن حليم السيدة 

  58.285..85 :يقظ مشاري  بمنممة أنا  ةمنسق عاشور السيدة منال بن  

http://billkamcha.tn/

